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  راض العربية من الفارسية اقت
ًالشاعر عدي بن زيد العبادي نموذجا ِ ٍ  

  سعد الدين المصطفى. أ
  :مقدمـة

كانت عالقة العرب بالفرس قبل اإلسالم وطيدة، وذلك بسبب االتصال 
م، وهذه العالقة متيزت بي ن مبا حدث بينهما من صلة لغوية  ن الشعبي ّاملباشر 
ن العرب  وقد كان العراق حلقة االتصال بي. هوثيقة قبل ظهور اإلسالم وبعد

وهي قريبة من مدينة الكوفة اليوم يف . رة والفرس، وعلى وجه التحديد مدينة احلي
  .مكان يقال له النجف على ضفاف الفرات الغربية يف حدود البادية

ا بضعة قصور وحصون بناها األمراء ألنفسهم  وكانت يف أول نشأ
من وجودها محاية حدود فارس من غارات البدو، وكان وألشياعم، وكان الغرض 

ا أخالطا من أمم شىت، وأغلبهم من قبيلة تنوخ العربية، من  ٍسكا  ))ن ِالعباديي((ً
ر يف تاريخ العراق قبل ظهور اإلسالم  ٌرة، وقد كان هلؤالء شأن كبي وهم نصارى احلي

  .وبعده
ِومن أظهر ملوكهم النعمان بن امرئ القيس  م صاحب )٤٢١ - ٤٠٣(ْ

ُاخلورنق والسدير، واملنذر بن النعمان : القصرين املشهورين َّ ُ م واملنذر )٤٧٣- ٤٣١(َََْ
م والنعمان بن املنذر أبو قابوس )٥٣٣ - ٥١٠(بن امرئ القيس بن ماء السماء 

  .)١(م)٦١٨ - ٦١٣(م، وإياس بن أيب قبيصة )٦١٣ - ٥٨٥(
  :العرض

ية كان أقوى من تأثرها باللغات َّويرى الباحثون أن تأثر العربية بالفارس
ن العرب والفرس قبل  ربرية والقبطية، لقوة االتصال بي األخرى، كاحلبشية والب
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ومن هذه الكلمات . رة جدا فاأللفاظ اليت دخلت يف العربية كثي. اإلسالم
وس والفرسخ : وألفاظ أخرى مثل. الديوان، الدهقان: مصطلحات اإلدارة، حنو ا

رق  اجلاموس واملسك واإلستب: رة، منها وأمساء أشياء كثي. لصوجلانروز وا والني
َواإلبـريسم، وغي ْ ّالسرج: ر ذلك، حنو َْ

رة يف  وجاءت ألفاظ منها كثي. ، اخلندق)١(
  :الشعر اجلاهلي، وسنورد بعضها للتمثيل

ر ذلك،  هو يف األصل الكتاب يكتب فيه أهل اخلراج واجلزية، وغي: فالديوان
  .)٢(الكاتب:  الفارسية، أي))ر دبي(( وهو مشتق من
. )٣(ّوهو التاجر، أو القوي على التصرف مع حدة. ّفارسي معرب: ِّوالدهقان

 ))ده خان(( وأصلها ))دهكان((ّ أي اإلقليم والوالية، وقيل إنه من ))ده((ٌمأخوذ من 
  .َالفارسية، وتعين رئيس القرية

. )٤(رسخ ثالثة أميال أو ستةّفارسي معرب والف. وهي مسافة معينة: والفرسخ
ليس له أصل يف العربية، وهلذا استبدلوا ) َكـ(َّ ألن صوت ))فرسنكك((مأخوذة من 

وس وهي مأخوذة من . به اخلاء روز مؤلفة من  والني:. ّعابد النار:  أي))ماجيو((وا
 يف وهي: والصوجلان,  ومعناها النهار))روز((ومعناها يف العربية جديد و) نيـ(جزأين 

 ))كاو((مأخوذ من : واجلاموس. ّ ومعناها العود املعوج))جوكان((الفارسية احلديثة 
))كاوميش((البقر، وهو يف الفارسية : أي

)٥(.  
ًومل يكن استعمال الكلمات الفارسية حمصورا يف املناطق اليت اتصل فيها 

ًالفرس بالعرب اتصاال مباشرا، كعرب احلي  طائفة َّرة، بل تذكر كتب التاريخ أن ً
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ا،  فارسية عاشت يف املدينة املنورة منذ القدمي، وانتشرت بعض ألفاظها بي ن سكا
بعض هذه األلفاظ كما انتشرت يف الكوفة والبصرة (  ه٢٥٥ت (ويروي اجلاحظ 

َِأال ترى أن أهل املدينة ملا نزل فيهم ناس من الفرس يف قدمي الدهر علقوا : ًقائال ّ
َّ

ّلذلك يسمون البطيخٍبألفاظ من ألفاظهم، و ... الرزدق: ّاخلربز ويسمون السميط: ُ
م يسمون املسحاة ّوكذلك أهل الكوفة فإ بال، وبال بالفارسية، وأهل البصرة إذا : ّ

ا ّالتقت أربع طرق يسمو مربعة ويسميها أهل الكوفة اجلهار سوك، واجلهار : ُ
ّسوك بالفارسية، ويسمون السوق والسويقة   .)١(ر بالفارسيةوازار، والوازا: ُ

ّراض العرب من الفارسية على ما حيتاجون إليه، بل تعداهم  ومل يقتصر اقت
ُّراض ألفاظ لديهم ما يدل عليها، مثل ذلك إىل اقت ن  رجس واليامسي الورد والن: ٍ

. ّاحلوجم والعبهر والسجالط والدجر والفرسك: واللوبيا واخلوخ ويقابلها يف العربية
  .وهذه كلمات عربية

املزهر يف علوم ((ًوقد أفرد السيوطي هلذا النوع من األلفاظ فصال يف كتابه 
))يف املعرب الذي له اسم يف لغة العرب((: ّ مساه))العربية

)٢(.  
ًن أرجاء اجلزيرة العربية، وجيدون أحيانا  وكان بعض شعراء العربية يتنقلون بي

ََْبـغيتهم يف بالط أمراء احلي تب األدب والطبقات والتاريخ رة والغساسنة، وتروي ك ُ
ًروايات، فقد أمضى طرفة بن العبد شطرا من حياته يف بالط عمرو بن هند ملك  ََُ َ

ًرة وكان ينادم أخاه أبا قابوس، وكان خاله املتلمس شاعرا، وقد هجا هذا  احلي ّ ُ
ّر عمرا، فكتب إىل وايل البحرين بقتله هو وابن أخته طرفة، وملا علم املتلمس األخي ّ ً 

َباألمر مضى حىت حلق مبلوك بين جفنة بالشام َِ
)٣(.  

ُوعاصر شعراء آخرون عمرو بن هند وحضروا جملسه كعمرو بن كلثوم 
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ِّواحلارث بن حلزة وأوس بن حجر واملثقب العبدي، وقيل َّإن املثقب العبدي : ّ
َمدح أبا قابوس النعمان بن املنذر َ َ

َْملنذرين رة ا والنابغة الذبياين نادم ملوك احلي. )١(
ِ
ُ

َالثاين والثالث والنعمان بن املنذر أبا قابوس وقد سخط هذا األخي ِ ُر عليه ملا يروى  َ
َّمن أنه وصف امرأته يف شعره، واألمر خالف ذلك وهو أن النابغة كان قد اتصل 

  .ن ّببين غسان يف دمشق وهم أعداء اللخميي
ُوكان علقمة بن عبدة وعبيد بن األبرص ينادمان  ُُ َِ َ رة مع النابغة،  ملوك احليُ

َّويروى أن سالمة بن . َّإن علقمة مدح احلارث األصغر بقصيدة مشهورة: وقيل ُ
  .)٢(جندل رثى النعمان بن أيب قابوس بقصيدة يف األصمعيات

رة وسنكتفي بالقول املفصل عن أهم  واأللفاظ الفارسية يف الشعر اجلاهلي كثي
ّشاعر ميثل أعلى نسبة يف استعمال ا ُ ّأللفاظ الفارسية، وهو عدي بن زيد بن محاد ٍ

ًرة، فصيحا حيسن  ِبن زيد العبادي شاعر من دهاة اجلاهلية، كان من أهل احلي
العربية والفارسية والرمي بالنشاب، وهو أول من كتب بالعربية يف ديوان كسرى، 

ّوج هند مث تز.  فقد رفع مكانته))هرمز((ًونال مكانة، بعد وفاة أنوشروان، عند ابنه 
  .)٣(بنت النعمان بن املنذر

ًرة، فقد عمل كاتبا للنعمان  ر عند ملوك احلي وكان عدي بن زيد ذا شأن كبي
ّر، وقد أتقن الكتابة بالعربية والفارسية، وتأدب بآداب أبناء امللوك واألمراء،  األكب

نذر ًإنه كان سببا يف تولية النعمان بن امل: ولقي حظوة عند كسرى بن هرمز، وقيل
َّبعد وفاة أبيه ولكن العالقة مل تدم بينهما، فقد حبسه النعمان، وبقي يف حمبسه 
ّإىل أن جاء رسول كسرى ليخرجه فخاف النعمان من خالصه فغمه حىت 
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  .)١(مات
وأثر . ٌوهو شاعر جميد جعله ابن سالم يف الطبقة الرابعة من فحول اجلاهلية

رة ومراكز الريف  إنه يسكن احلي((: عنهالبيئة احلضرية واضح يف شعره، وقد قيل 
ُفالن لسانه وسهل منطقه ُُ ُِ

َ ُ َ
ِ َ َوعيب عليه استعمال األلفاظ األعجمية يف شعره، .)٢(َ

ِ

ٍرة، فكان عدي بن زيد يسمع  وكانت الوفود تفد على امللوك يف احلي: فقال املرزباين

م فيدخلها يف شعره عرهم يف النحو ومع ذلك فهو من الشعراء احملتج بش. )٣(لغا
  .)٤(واللغة

وتدور أغلب أشعاره يف الغزل ووصف اخلمرة والنساء، وله قصائد وضعها يف 
سجنه تفيض أملا من صروف الدهر ومصائبه، وحكمة من التدبر فيها، وكذلك 

ً
ّتصور كثريا من أحداث املاضي وعربه، وخصوصا ما يتعلق مبلوك احلي ً َِِِ ً رة والفرس  ّ

ن من الطبيعي أن جند يف شعره بعض األلفاظ الفارسية، وهذه والروم، ومن هنا كا
ر الفارسية يف العربية، إذ يصف احلياة احلضرية احلافلة  ُّتدل داللة قاطعة على تأثي
  .رة باللذات، واألحداث الكثي

أنو شروان، وسابور، وقباذ، : فمن األعالم الفارسية اليت وردت يف شعره
  :لكًّواحليقار، فقد قال مبيـنا ذ

ُوان أم أين قبله سابور ُ ُ َ َ َ ْأين كسرى كسرى امللوك أنوشر   !؟)٥(ُ َ ُ ِ ُ
ُ

ِ ِ
َ 

  :وقال يصف فتيات فارسيات
ِوحشت بأيديها بوارق آمد ِ َ ِ َ َْ َّ

ُِّصرعن قباذا رب فارس كلها   )١( َ َِ َّ َ ً ُ َ ْ َ 
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ِِوبينت يف لذاته رب مارد َّ َ ِِ ّ َ ِِعصفن على احليقار وسط جنوده   ّْ ُُ ََ ْ َ َ ْ َ َ 
 ))سابور((و. ّ فارسي معرب))أنوشروان((: وأورد اجلواليقي هذه األمساء، فقال

ّمعرب أصله يف الفارسية و ّ اسم ملك الفرس معرب أصله ))كسرى((، و))شاه بور((ّ
  .)٢(ن من ملوك الفرس  امسا ملكي))َْحيقار(( و))ُقباذ((، و))خسرو((

ْبـقة: وذكر عدي بن زيد أمساء مواضع فارسية، منها رون واخلورنق   وجيَ
ّرا ما تعرض الشعراء هلذين االمسي والسدير، وكثي   :رين، فقال ن األخي ً

ِـرف يوما وللهدى تفكي َ ُ ِ ً َ ََِْوتأمل رب اخلورنق إذ أشـ   )٣(ُر َ َْ َّ َ َّ َ 
ُـلك والبحر معرضا والسدير ُِ ّ ً ِ ُ َ ُ َسره ماله وكث   ِ ُُ َُّ َرة ما ميـ َ ُ 

ّ معرب ))اخلورنق((و. مها النعمان بن امرئ القيسواخلورنق والسدير قصران بنا
َخرنكاه((أصله يف الفارسية  ر أن فارسيته  موضع الشرب، وقال ادي شي:  أي))َُْ

فيه ثالث : ، أي))ساديل((ّ معرب ))السدير((و. )٤(حمل األكل:  أي))خورانكاه((
ْسه ديل، وقال ادي شي: قباب متداخلة، ويسميه الناس ، ))ْه ديرِس((هو معرب : ر ِ

ْسه دير((: وقيل له َّ ألنه كان يف داخله ثالث قـبب، فإن ))ِ َُ  باللغة البهلولية ))دير((َّ
  .)٥(القبة: تعين

يكسوم : ًواستعمل الشاعر عدي بن زيد أعالما يف شعره أخرى، مثل
  :فقال، )٦(وقابوس

ا ُِيكسوم ال يـفلنت هار َ ِْ ْ َ ََيوم يـقولون يا لرببـر والـ   ََ َ َََ َُ ُ َ 
  :، فقد وردت يف قوله))املرزبان((: وألفاظ هلا عالقة باحلكم واإلدارة، حنو
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ا م مراز ُِقد اطمأنت  َ ِِ ْ َّ ِ ٌبـعد بين تـبع خناورة   )١(َ َِّ َ ٍ ُ َِ ََ ْ 
حافظ : ره بالعربية  هو الرئيس من الفرس، بضم الزاي، وتفسي))ُاملرزبان((و
  : يف قوله))الفيج((ووردت كلمة . ِّاحلد

ِي لو عنـيت به مصييبَِّومه ِ ُ ِِ ُ ََْ
ِوما شأين به والفيج حويل   )٢( َ ُ َ ِِ ِ َ 

  .ّرسول السلطان على رجليه: ))الفيج((و
ّ الراهب، قال ))األبيل((: رة استعملها الشاعر، منها وهناك ألفاظ دينية كثي

  :ّفارسي معرب، قال الشاعر: اجلواليقي
َْألبيل كلما صلى جأر َ ّ ّ ٌ ِ َ

ِ فاقبل حلفيت- ِهللا  وا- ِّإنين    )٣( َ َ ْ َ 
  :ن واخلمرة وجمالس اللهو والغناء، منها وألفاظ أخرى تتصل بالرياحي

  : فقد وردت يف شعره، قال))الكافور((
ُذر يف حر وجهك الكافور ُ َ ِ َ ُِّ ِ َليت شعري كيف أنت إذا ما   )٤(َُّ ََ َ ِ ِ َ 

ُِّطيب من شجر ينبت باهلند عرب بلفظه من الفارسي: والكافور ٍ ٌ   .ةِ
))الغار(( و))املسك((و

  :وردت هاتان الكلمتان يف شعره، فقال، )٥(
ُـعنبـر والغار ولبىن قـفوص َ َ ُ ُ ُ ََْ

ُينفح من أدرانه املسك والـ   )٦( ِ ِِ ُ َ َ 
ٌالطيب فارسي معرب: ))املسك((و َ ٌ شجر له دهن، وأصله يف ))الغار((و. ُ َ

))غار((الفارسية 
اخلدم واحلشم، وأصلها : ي  وردت يف شعره وتعن))النستق((و. )٧(

                                                            
: والنخاورة. ملوك يف اليمن: وبنو تبع. ٣٥٢ّواملعرب ص . ٤٧املصدر السابق ص ) 1(

  .وهو الرئيس من الفرس. واملرازب مجع مرزبان. األشراف
  .اخلطوب: مجع ملمة. وامللمات. ٢٤٣ّ واملعرب ص ٣٩ديوان عدي ص ) 2(
  .٣١ّ واملعرب ص ٦١ديوان عدي بن زيد ص ) 3(
  .٢٨٥ و٢٦٨ّ واملعرب ص ٨٦ديوان عدي بن زيد ص ) 4(
  .٧١ديوان عدي ص ) 5(
  .٣٢٥ّ واملعرب ٧١ديوان عدي بن زيد ص ) 6(
  .٣٧٣املعرب ص ) 7(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٨

  :فقال. فارسي
ِعن النصافة كالغزالن يف السلم ََّ ِ ِ ِ َِ ّ ُينصفها نستق تكاد تكرمهم   )١(ِ ُ َِ ُ َُ ٌ ُ ُ ُ ِ 

  : يف قوله))اإلبريق((و
ُقينة يف ميينها إبريق ِ ِ َِ ٌَ َ

ْمث نادوا على الصبوح فجاءت   )٢( َ ِ َُّ َ َ َُّ 
ّ معرب فارسي األصل، معرب من ))اإلبريق((و ، ))آب ريز(( أو ))أبريج((ٌّ
  .ُّصب املاء: ومعناه
  : وردت يف قوله))َّالراووق((و

ُـك صفى سالفها الراووق ُ ّ َ ُ َّ َ ٍقدمته على سالف كعي   )٣(ِ ُ َ ُ َْ َّ ّن الديـ َ ِ 
 وهو ما صفا من ))راوك((ّاملصفاة، معربة من :  كلمة فارسية تعين))الراووق((و

  .رمها اخلمر واملاء وغي
  :، قال))الكميت((شعاره كلمة ووردت يف أ

ْبكميت كعكاظي األدم ُُ ِّ ٍ َ ُ
َِولقد أغدو ويغدو صحبيت   )٤( ُ ُ َُ َ 

ّمن اخليل ما خالط محرته سواد، معرب : ))الكميت((و ٌ ََُ ُ َ  ))كمخت أو كميته((َ
  .ومعناها املختلط

  : قال))الكأس((و
َّإذا مزجناها مباء السما ِ ِ َ ْ ََ

ِكأن ريح املسك يف ك   )٥( ِ
َ  ِأسهاَّ

  . بالفارسية))كاسه((القدح، وهي معرب : ي  تعن))الكأس((و

                                                            
  .خيدمها: وينصفها. ٣٤٣ّ واملعرب ص ١٧٠ديوان عدي بن زيد ص ) 1(
 ٢٣ و٥ واملعرب ص ٧١ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٧٨ديوان عدي بن زيد ص ) 2(

  .٢٦٥و
  .٧٥ّ واأللفاظ املعربة ص ٧٨ديوان عدي بن زيد ص ) 3(
  .٢٩٥ واملعرب ص ١٣٧رسية املعربة ص  واأللفاظ الفا٧٤ديوان عدي ص ) 4(
  .١٣١ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ١٦٦ديوان عدي ص ) 5(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١٠٩

  : يف قوله))الكوب((و
ِيسعى عليه العبد بالكوب ُ ُ َ َِ َ َ

ُُمتكئا تقرع أبوابه   )١( ُُ َ ُ ً ّ 
ُِّ كوز مستدير الرأس ال عروة له عرب بلفظه من الفارسية))الكوب((و ُ ٌ.  

  :يف قوله ))ارّالدخد((ُّوهناك ألفاظ تدل على الثياب، منها 
ِوجيلو صفح دخدار قشيب ِ َ ٍ َ َ ْ َ

ُتـلوح املشرفية يف ذراه   )٢( ُ ُ َِّ َ ُ َُ 
، أي ميسكه التخت وهو ))ختت دار(( الثوب، وهو يف الفارسية ))ّالدخدار((و

  : يف قوله))ِّالدمقس((و. ّثوب أبيض مصور
ُْأعناق من حتت األكفة در ِ َِّ ُ ِ ُبيض عليهن الدمقس    )٣(َِ َ ِّ َّ ِ ََ ٌ  وبالـِ

وهو . َُّ هو القز األبيض، وما جيري جمراه يف البياض والنعومة))الدمقس((و
  .، ومعناها احلرير األبيض))دمسه((ّمعرب 
  : يف قوله))ِّالديباج((و

ِباج فوق اخلدور واألمناط ِ ُُ َ َ َِّثانيات قطائف اخلز والديـ   )٤(ِ َ ِ ٌِ 
ّنساجة :  أي))ديوباف((ة َّ معرب، وقد قيل إن أصله بالفارسي))الديباج((و

ا من  ّأما برجست. ِّاجلن، وهذا رأي اجلواليقي  يف الفهلوية، مث ))ديباك((ّراسر فقال إ
 وهو ثوب مصنوع من ))خاز((َّر أن أصلها  ًصارت الكاف جيما، ويرجح ادي شي

  .ّكتان متقن
  : فارسي معرب، وردت يف قوله))الياقوت((و

َّـياقوت محر يزينها الت ُ ٌ ُ ِ ُصفيفُ ُوطفا فوقها فقاقيع كالـ   )٥(ِ ِ َ َ َ ََ 

                                                            
  .١٣٩ّ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٦٧ديوان عدي ص ) 1(
  .١٤١ّ واملعرب ص ٣٧ديوان عدي ص ) 2(
  .١٥١ّ واملعرب ص ٦٦ّ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ١٢٧ديوان عدي ص ) 3(
  .١٤٠ واملعرب ص ١٣٨ بن زيد ص ديوان عدي) 4(
  .٣٥٦ديوان عدي ص ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١١٠

  : جاءت يف قوله))ّالدينار((و
ِكأمنا اجتـلى يف الصبح دينارا ِ ُّ ََ ِِوقد أراه على حال أسر به   )١(ّ َّ ٍ َ ُ َ 

  .كما أورد اجلواليقي))ّدنار((ّ فارسي معرب من ))الدينار((و
  : يف قوله))الغرنيق((و

ُأرحيي غمندر غرنيق ِ ِ ٌ َ ََ َ ٌّ
ٌِفاستباها أشم خرق كرمي   )٢( ٌ ِ ُّ َ ََ 

 ))نيك((أبيض، و:  أي))غرا(( الشاب األبيض اجلميل مركب من ))الغرنيق((
  .مجيل: أي

ُالربزين((، و))ِالباطية((و ِ   : يف قوله))ِ
ُجونة يـتبعها برزينها ِ ِ ُ ََ ّإمنا لقحتنا باطية   )٣(ٌََ َُ ِِ ّ 

 ))رزين الب((ّلى ضيق األسفل، و كلمة فارسية، وهي إناء واسع األع))الباطية((و
ُفارسي معرب، وهو إناء من قشر الطلع، يشرب فيه ّ ّ.  

  : يف قوله))الفردوس((و
َوزوجه صنعة من ضلعه جعال َ َ َُ ُِِ ِِ ً ُ َ

ُمثت أورثه الفردوس يعمرها   )٤( َُ َ َ ِ ََُ َ َُّ 
: َّوقيل إن هذه الكلمة سامية األصل، وقال أبو حامت.  البستان)) الفردوس((و

ًزلة، وكان عدي بن زيد عباديا  ذه الكلمة من النصرانية وردت يف الكتب املنه ِ ِ َ
  .نصرانيا
  . هو ولد البقرة الوحشية، فارسية معربة)) اجلؤذر ((و
  :ّرات الداللية في األسماء األعجمية ّالتغيي

ّيعد التغيري الداليل ظاهرة مطردة يف اللغة العربية ُّ وهو نتيجة حتمية . ُ
                                                            

  .١٣٩ و٨املعرب ص ) 1(
  .١١٦ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٧٧ديوان عدي ص ) 2(
  .٨٣ و ٦٩ّ واملعرب ص٢٠٤ديوان عدي ص) 3(
  .٢٤٠ّ واملعرب ص ١٥٩ديوان عدي ص ) 4(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١١١

َّن فإن التغيري  ن لغتي راض بي وإذا كان هنالك اقت.  االجتماعية امللحةللحاجات
ُالداليل للكلمة الدخيلة يتسم بسمة تضاف إىل ما يوصف به التغيري الداليل  ِ ّ

ّوتظهر آثار هذه السمة على أهل اللغة األصلية الذين ال . لكلمات اللغة األصلية
وهذا األمر . ًأو ال يعرفون عنها شيئايعرفون معىن الكلمة الدخيلة معرفة دقيقة، 

  .ر يف معىن الكلمة جزئيا أو كليا ٌمدعاة حلدوث تغيي
ُن درست التغيي وحي ا تسلك اجتاهات رئيسة إضافة  ْ ّرات الداللية وجدت أ ُ ْ ّ
ًرات ثانوية، وسأقدم يف هذا البحث شيئا من هذه التغيي إىل تغيي رات الداللية العامة  ّ
  :وهي

ً وذلك بأن يكون املعىن األول شامال أفرادا كثي:صيص التخ- ١ رين، فيضيق  ً
ًجماله ويتخصص حبيث يصبح مقصورا على أفراد أقل عددا َّ ٍ

ً
)١(.  

رضتها العربية من  ن اقت ر داليل حي وهذه طائفة من الكلمات طرأ عليها تغيي
  :الفارسية

  حة الصف    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
    ١١٤    أداة الرائحة الطيبة  األداة والوسيلة  األبزاز
  ١١٥ - ١١٤  أهراء الطعام  كدس من القمامة  األنبار
ّاخلالص املربأمن كل عيب  آزاد ُّ

  ١٤٣  ّنوع جيد من التمر  )٢(
  ُاسم يطلق على والية  األهواز يف إيران

    ١٤٧  اسم للمدينة حاضرة الوالية    
ُأسبذ َ ّ  اسم قائد معني من قوادهّاسم كل قائد من قواد     ْ ّ  ١٥٠  

        كسرى على البحرين  
  ٢٠٣  ّحصن من حصون الروم  َّحمصن  ُبركوما
  ٢٥٤  حافظ الرغيف  احلافظ  ردبانَ اجل

                                                            
  .٢٨٢عبد العزيز مطر ص . د: حلن العامة) 1(
   ٣٤ و٢٩ و٢٠ و١٩ّاملعرب ص ) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١١٢

   الصفحة    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
  ٢٧٥  طعام شبيه باحلساء  )ًمطلقا(الطعام   َاخلرديق
ْدهقان   الفالحون  مزارع  ِ

  ٣٥٩  أنثى الفيل  الفيل العظيم  ندبيلّالز
  ٤٨١  الصيديل  ّبائع متجول لألدوية  َفيلور

  والعطور واإلبر واحلرير  
  ٥٤٧  َّاملدينة والصقع  ُاسم يطلق على كل  ُالكورة

  مقاطعة من بالد فارس  
ُالنيم   ٦١٦  )١(ر إىل الصدر الفرو القصي  ّالنصف  ِّ
املهر  ّالكرج

ُ
ا، وهي مهر     ٥٥٠  ُلعبة يلعب 

  ن خشبم    
  : التعميم- ٢

ٍن تستعمل الكلمة الدالة على فرد أو نوع خاص من أفراد اجلنس  وذلك حي(( ٍ ٍ ّ ُ
))ِّرين، أو على اجلنس كله ٍ أفراد كثيعلىأو أنواعه، للداللة 

، وهنا طائفة من )٢(
  :ر الداليل املعربات مشلها التغيي

  حة الصف    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
  ١١١  اسم من أمساء اخلمر  ُاخلمر اليت عوجلت  اإلسفنط أو اإلسفند

  ١٦٨  لون أمحر  نوع من الياقوت األمحر  َالبهرمان
ِكل مكان فيه مزارع  القرية  ِّالرسداق ََ  ٣٢٥  
  ٣٥٢       أتباع ماين  أعلى مراتب املانوية وهو من امتثل   ِزنديق

  .)٣(جبميع أوامرها  

                                                            
ُوالنيم فرو يسوى من جلود األرانب غايل الثمن. ٣٣٩ّاملعرب ص ) 1( ِّ.  
  .٢٨٢عبد العزيز مطر، ص . د: حلن العامة) 2(
 فئة من الناس مارقة خرجوا على الدين واستباحوا احملرمات يف العصر : املانوية) 3(

  .ي وهو فارسي باطن ))ماين((العباسي وينسبون إىل 
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١١٣

   الصفحة    معناها العربي  ألعجمي معناها ا  الكلمة المعربة   
ُاملرج َ

  ٥٧٥  ر أرض واسعة فيها نبات كثي  نوع من العلف  
      ّمترج فيه الدواب    

رات الصوتية  ُرات الداللية تبقى حمدودة وقليلة إذا ما قورنت بالتغيي وهذه التغيي
ّوالصرفية اليت تطرأ على الكلمات ااملعربة من لغات عدة ن ّوهذا احلد القليل م. ّ

ر يف املستوى الداليل إمنا يرجع جلهل العرب مبعاين الكلمات اجلديدة اليت  التغيي
  .رضوها كليا أو جزئيا اقت

  :الخالصـة
َّوصفوة القول أن العقلية العربية كانت عقلية علمية واعية جتاه لغتها األصيلة، 

 اجلوانب ّر حساسة، ومقاييس خاصة، ينبغي اخلضوع هلا، والسيما يف وهلا معايي
ر علينا إذا مل نقل عن الكلمات  ولذلك ال ضي. الصرفية والصوتية، والداللية

 ((، وميكن أن نكتفي بتسميتها بـ ))أعجمية((رها  رضة من الفارسية أو غي املقت
ّرات اليت طرأت عليها، فقد جردت هذه الكلمات من هويتها   بعد التغيي))ّاملعربات ُِّ

جديدة، فهي تعيش اآلن إىل جوار الكلمات العربية ُاألعجمية، ومنحت هوية 
  .الفصيحة

  المصـادر والمراجـع
م، واهليئة ١٩٢٧ -  ه١٣٤٥األغاين، دار الكتب املصرية، :  األصفهاين، أبو الفرج- ١

  .م١٩٧٤٣ -  ه١٣٩٤املصرية للكتاب، القاهرة، 
  .م١٩٢٩التطور النحوي، مطبعة السماح، القاهرة، : راسر  برجست- ٢
عبد احلليم النجار، دار . تاريخ األدب العريب، نقله إىل العربية د: وكلمان، كارل بر- ٣

  .م١٩٥٩املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 
ُّخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، (:  ه١٠٩٣ت ( البغدادي، عبد القاهر - ٤

، الطبعة حتقيق عبد السالم هارون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة اخلاجني



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١١٤

  .م١٩٦٧ -  ه١٣٨٧الثانية، 
ن، حتقيق عبد السالم  البيان والتبيي(:  ه٢٥٥ت( اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر - ٥

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥هارون، مكتبة اخلاجني، الطبعة اخلامسة، 
ّاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، حتقيق :  اجلواليقي، منصور- ٦

ّطبعة املدين، القاهرة، وجدة، الطبعة الرابعة، وشرح أمحد حممد شاكر، م
  .م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣

ّ ديوان عدي بن زيد العبادي، حتقيق حممد جبار املعيبد، دار اجلمهورية، بغداد، - ٧
  .م١٩٦٥ -  ه١٣٨٥

روت،  ن، الطبعة احلادية عشرة، بي األعالم، دار العلم للماليي: ر الدين  الزركلي، خي- ٨
  . ه١٩٩٥

ن مؤنس،  حسي. تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار اهلالل، مراجعة د: ي زيدان، جرج- ٩
  .م١٩٠٨ط 
ّطبقات فحول الشعراء، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، :  ابن سالم، حممد- ١٠

  .م١٩٧٤ -  ه١٣٩٤القاهرة، مطبعة املدين، 
حتقيق عبد السالم : الكتاب(:  ه١٨٠ت(ر  عمرو بن عثمان بن قنب:  سيبويه- ١١

  .م١٩٦٦روت،  ن، عامل الكتب، بيهارو
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبط :  السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن- ١٢
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