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 ملخص البحث
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين :

 وبعد :
ب الإإ ين اعتإإ وا بم إإتيم فإإ ن لكإإة أمإإة مإإا تفإإاترت بإإو واعتإإ ت بإإو وىإإ ا حإإاة العإإر 

واشإتيروا ببالغإتيم وفصإاحتيم وحإافظوا عمإى ل إتيم أشإد األحتفإاظ إ  كإانوا يرسإمون أبنإإا يم 
ومإإذ  لإق فوإإد وجإدنا فإإي ألفإاظيم مإإا كإان مّعربإإًا  ،إلإى الباديإة ليحإإافظوا عمإى عربيإإة لسإانيم

 .لمفإارابي( ألدبديإوان ا) ودتياًل ومن ىنا كان اتتيارنا لموضوع األلفاظ المّعربإة فإي كتإاب
فتناولنإإا ىإإ ا الكتإإاب بالبحإإث واوسإإتوراا ورصإإدنا مإإا فييإإا مإإن ألفإإاظ مّعربإإة ودتيمإإة  إإم بيإإان 

وحاولنا إرجاع كة لفظة إلى ل تيا التإي جإاات منيإا مإذ بيإان معناىإا فإي  .معناىا وحكُميا
مإدى تث رىإا تمق الم ة وما كان  لق إوَّ كشفنا عن أ ر الم ات األعجمية في الم إة العربيإة و 

   .بيا
 

 املقذمة
فضإاًل عإن اوشإتواا والنحإت  ،يعد التعريب وسيمة من وسإا ة اتسإاع الم إة ونموىإا

ظاىرًة من ظإواىر التوإاا الم إات وتإث ير ) وقد سماه اغمب المحد ين اوقتراض بعده ،وغيرىا
 ،تإ فالم ة الحية بطبيعتيا تتفاعة مذ غيرىإا مإن الم إات فتعطإي وتث .(ٔ)(بعضيا في بعض

  .(ٕ) ومن ى ا المنطما فان وجود األلفاظ المّعربة في الم ة امر حتمي مسمم بو



 معة تكريت لمعموم اإلنسانيةمجمة جا
 (ٕٛٓٓ) ال انيكانون (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔٔ 

وىإو مإن العإرب  ،وما سإمعت اعإرب مإن كالميإة ،والتعريب ]ل ة[ من َعُرب عرابة
وعإإإّرب عإإإن صإإإاحبو  ،وفإإإالن مإإإن المسإإإتعربة وىإإإم الإإإدتالا فإإإييم ،والعاربإإإة وىإإإم الّصإإإرحاا

امإإإا اصإإإالحًا : ىإإإو مإإإا اسإإإتعممو العإإإرب مإإإن اولفإإإاظ  .(ٖ) تعريبإإإًا إ ا تكمإإإّم عنإإإو واحإإإت  لإإإو
  .(ٗ) الموضوعة لمعان في غير ل تيا

دتاليإا فإي المسإان  ،والتعريب كما يدّة من اسمو اقتباس كممة من لسان اعجمإي واد
كمإا سإمى التفإاجي وغيإره الكممإات المّعربإة ( إعرابإاً ) العربي وقد جإرى سإيبويو عمإى تسإمية

  .(٘) بالدتية
بة كانت أقإواليم وآرا يإم عإن المّعإرب  ،الودماا عن ى ا المعنى لمتعريب ولم يترج

ىإإإو مإإإا تكممإإإت بإإإو العإإإرب مإإإن كإإإالم ) فمإإإنيم مإإإن ّعرفإإإو بوولإإإو : ،تإإإدور فإإإي الفمإإإق نفسإإإو
( صإإإإمى اهلل عميإإإإو وسإإإإمم) وورد فإإإإي أتبإإإإار الرسإإإإوة ،ونطإإإإا بإإإإو الوإإإإران الكإإإإريم ،األعجمإإإإي

( و كرتُإإو العإإرب فإإي أشإإعارىا وأتبارىإإا ،ينأجمعإإ( رضإإوان اهلل عمإإييم) والصإإحابة والتإإابعين
(ٙ).  

مإإإا بم تإإإو العإإإرب مإإإن ) يإإإ ىب إلإإإى أن المّعإإإرب ىإإإو( المصإإإباح المنيإإإر) وصإإإاحب
 م ما أمكن حممإو عمإى نظيإره مإن األبنيإة العربيإة حممإوه عميإو  –إْبَرْيَسم  –العجم نكرة نحو 

  .(ٚ)(ا بو فاشتووا منووربما لم يحمموه عمى نظيره بة تكمموا بو كما تمووه وربما تمعبو 
عإن المّعإرب بعإدَّه واحإدًا مإن ( ىإ ٜٔٔت) ووبد من األشارة إلى ما  كره السيوطي

فضاًل عإن  كإره  ،فمود أفرد لو كتبًا كالمتوكمي والمي ب ،أك ر ال ين كتبوا في ى ا الموضوع
المّعإرب  وقإد  كإر فإي الم ىإر ان ،اياه بوصفو بابًا من ابواب كتب اترى كاإلتوإان والم ىإر

  .(ٛ)( ىو ما استعممتو العرب من األلفاظ الموضوعة لمعاٍن في غير ل تيا) :
إّن ت يير بعض أصوات األلفاظ اوعجمية عند تعريبيا عإن طريإا حإ ا مإا لإيس 
مإإإإن أصإإإإوات العربيإإإإة أو إلحإإإإاا و ن المفإإإإظ ب حإإإإدى أو انيإإإإا و يبعإإإإد أن يكإإإإون تيإإإإ يبًا لإإإإو 

متماسإإإق يشإإإد بعضإإإو ل إإإة  ات نظإإإام منسإإإجم ) العربيإإإةوىإإإو أمإإإر وبإإإد منإإإو ون  ،وتشإإإ يباً 
 ،وفإي مادتيإا وتركيبيإا ،تجري فييا األلفاظ عمى نسا تاص فإي حروفيإا وأصإواتيا ،بعضاً 

   .وىي تتتما عن سا ر اولسن اوترى .(ٜ)( وفي ىيثتيا وبنا يا
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ولإإم يتإإرج المحإإد ون كإإ لق عإإن معنإإى مصإإطم  المّعإإرب الإإ ي جإإاا بإإو الوإإدامى 
وىإ ا مإا لإم يشإر إليإو الوإدامى ألنيإم اسإتعمموا  ،موا حّدًا فاصاًل بينو وبإين الإّدتيةولكنيم َرسَ 

حإين ( ىإإٖ٘ٚٔت) وىو عإين مإا فعمإو عبإد الوإادر الم ربإي ،المّعرب والدتية لممعنى نفسو
والمفإإإظ اوعجمإإإي ا ا لإإإم يّعإإإرب و يمكإإإن أن  .(ٓٔ)( المّعإإإرب يسإإإمى ايضإإإًا الإإإدتية) قإإإاة :

أمإإا عنإإدما ُيإإورد المعجميإإون  –دتإإياًل  –بإإة يسإإمى حين إإً  ( ربمّعإإ) يطمإإا عميإإو مصإإطم 
( مّعإإرب) لفظإإًا اعجميإإًا قإإد تضإإذ لمتعريإإب فإإانيم يإإ كرون اصإإمو الم إإوي مشإإفوعًا بمصإإطم 

أو قإإد يسإإكتون عإإن بيإإان ( نبطإإي مّعإإرب) أو( رومإإي مّعإإرب) أو( فارسإإي مّعإإرب) فيوولإإون
وتالصإإة  لإإق :  .(ٔٔ)(جمإإي مّعإإربأع) اصإإمو فإإي ل إإات العجإإم لعإإدم وقإإوفيم عميإإو فيوولإإون

أيمإا لفظإة اعجميإإة وقعإت لمعإرب فّعرُبوىإإا بثلسإنتيم وّحولوىإإا عإن ألفإاظ العجإإم إلإى ألفإإاظيم 
تصب  عربيًة فتجري عمييا الوواعد واوحكام نفسيا التي تجإري عمإى األلفإاظ العربيإة فتمحإا 

أللا والإإالم وتضإإإاا وُتعإإّرا بإإا ،عالمإإات أوعإإراب أترىإإا إو ان ُتمْنإإذ الصإإإرا لعمميتيإإا
فضإإاًل عإإن تصإإرفيا واعمإإاة اوشإإتواا فإإي  ،وتإإّ كر وتّؤنإإث ،وت نإإى وتجمإإذ ،ويضإإاا إلييإإا

  .(ٕٔ) بنيتيا
 :( ٖٔ) ودالئل التمييز بين األلفاظ المّعربة والعربية فيي كثيرة أبرزىا

النوإإإإة : أي أن ينوإإإإة المفإإإإظ الينإإإإا عإإإإن طريإإإإا أحإإإإد ا مإإإإة الم إإإإة العربيإإإإة أن المفإإإإظ  .ٔ
  .ّعربأعجمي مُ 

   .عمى و ن افعيمة –إْبَرْيسم  –تروج و ن المفظ عن أو ان األسماا العربية نحو  .ٕ

   .ف ّن  لق و يكون في كممة عربية –نرجس  –أن يكون اوُلو نونًا  م راًا نحو  .ٖ

 ،فإإ ن  لإإق و يكإإون فإإي كممإإة عربيإإة -مينإإد  –ان يكإإون اتإإره  ايإإًا بعإإد داٍة نحإإو  .ٗ
   .-ميندس  –ولي ا صارت في المسان العربي 

   .والجّص  –الّصْولجان  –أن يجتمذ فيو الصاد والجيم نحو  .٘

بمعنإإى الحجإإة وىإإو فارسإإي  –قإإي   –اجتمإاع الوإإاا والجإإيم فإإي كممإإة واحإإدة نحإإو  .ٙ
  .مّعرب
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أن يكإإإون رباعيإإإًا أو تماسإإإيًا عاريإإإًا عإإإن حإإإروا الّ وقإإإة وىإإإي البإإإاا والإإإراا والفإإإاا  .ٚ
 -َسإَفْرجة  –ًا فالبد ان يكإون فيإو شإيا منيإا ف نو متى كان عربي ،والالم والميم والنون

(ٔٗ).  

المّعإإإإإرب ) وقإإإإإد اقتضإإإإإت الضإإإإإرورة المنيجيإإإإإة ليإإإإإ ا البحإإإإإث توضإإإإإي  مصإإإإإطمحي
ا  ان  ،لكإإن  مإإة فروقإإات دقيوإإة بينيمإإا ،والمإإ ان ان بإإدوا متإإرادفين فإإي دولتيمإإا( واألعجمإإي

لإم يفيمإوا عإنيم والعجم ال ين ليسوا مإن العإرب كإانيم  ،مشتا من عجم –األعجمي  –لفظ 
يشإإمة مإإا لإإيس بعربإإي مإإن األلفإإاظ سإإواا  –اوعجمإإي  –وعمإإى ىإإ ا فإإان  ،فسإإّموىم عجمإإاً 

 –فانإو يسإمى  ،فا ا استعمموه دون ت يير في بنيتو وأصإواتو ،استعممو العرب ام لم يستعمموه
  .(٘ٔ) -دتياًل أو اعجميًا 

ا   –ومّي ه من األعجمإي والإدتية  قد ّعرفو تعريفًا دقيواً ( ٙٔ) فان الجوىري –المّعرب  –اما 
   .(تعريب األسم اوعجمي : ان تتّفوه بو العرب عمى منياجيا تووة : َعّرْبُتو وأْعَرْبُتو)قاة 

مإن  ،(ىإإٖٓ٘ديإوان اودب لمفإارابي ت) ويتناوة ى ا البحث  كر ما ورد في كتإاب
المّعربإة والدّتيمإإة وىإي األلفإإاظ  –األلفإاظ األعجميإإة سإواا كانإإت مسإتعممة فإإي كإالم العإإرب 

وىإإإي األلفإإإاظ المنسإإإوبة إلإإإى اصإإإوليا األجنبيإإإة مإإإن غيإإإر اسإإإتعماة فإإإي  ،ام لإإإم تكإإإن كإإإ لق
وحسإإب  ،(ديإإوان األدب) عإإرض ىإإ ه األلفإإاظ ان تكإإون كمإإا وردت فإإيوقإإد اقتضإإى  ،العربيإإة

فجإاات  ،ترتيب األلفاظ ضمن كتإب موسإمة عمإى اوبإواب وداتإة ىإ ه اوبإواب صإي  صإرفية
   .ة حسب ى ه الصي األلفاظ مرتب

 
 وفيما ياتي ذكر األلفاظ التي وردت مّعربة في ديوان االدب لمفارابي :

وقإد وافوإو األ ىإري  .(ٛٔ)( وو أحسإُبو فصإيحاً ) قإاة ابإن دريإد : .(ٚٔ) الُبْتُت : اِلّجد .ٔ
 ،أي :  و جإإإإإإإدّ  ،يوإإإإإإإاة : رجإإإإإإإة بتإإإإإإإت .(ٜٔ)( و أدري أعربإإإإإإإي ام و  )بوولإإإإإإإو : 

  .(ٕٓ) تجُمذ عمى ُبْتٍت وبتاتيو  ،والمبتوت : المجدود

 ،تنإإت  مإإإن بإإين عربيإإإة وفإإإال  .(ٕٔ) نإإوع مإإإن األبإإة التراسإإإانية ،(بضإإم البإإإاا) وقيإإة الُبتإإإت
 ،(ٖٕ)وىي طويمإة اوعنإاا ،(ٕٕ) ألنو ب نَو جمذ الجمذ ،وجُمعت عمى بتاتي غير مصروا

   .فالمفظة فارسية مّعربة في أصميا
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اّنإإإإو الصإإإإمب الشإإإإديد بفإإإإت  السإإإإين )) :( ٕ٘) جيو كإإإإر التفإإإإا .(ٕٗ) الَسإإإإْتُت : الشإإإإديد .ٕ
 وىو معروا في كالم العإرب وربمإا اسإتعمموا بعإض كإالم العجإم .((وسكون التاا

 فيواة :  .(ٕٚ)( فالسين والتاا والتاا ليس اصالً ) .(ٕٙ)
ر َسْتٌت َلْتتٌ   : ] بحر الرج  [( ٜٕ) ومنو قوة رؤبة .(ٕٛ) ى ا حُّ

ٍر َسْختِ  ٍن تحت حَّ  وأْرِض جِّ
 ليا نعاف َكيوادي اُلْبختِ 

وىإإو  ،الشإإديد ،بكسإإر السإإين وتإإاا معجمإإة سإإاكنة) مإإن السإإتت( السَّإإْتتيتُ ) وقيإإة
 :( ٖٔ) وانشد لرؤبة .(ٖٓ)( ايضًا السويُا ال ي ُويمتُّ باأْلِدم

 ىل ُيْنجَيّني َحُمف سختيت
ُة أو َذَىٌب ِكْبْريتُ   أو ِفضَّ

إْرُد : .ٖ إَرُد : َاْلبإإردُ ) :وقيإة  .(ٕٖ)( نوإيض َالِحإإرّ ) الصَّ إإْرُد والصَّ  ،وقيإة ِشإإدَُّتو .(ٖٖ)( الصَّ
أو مإن توافإا  ،وىإو فارسإي مّعإرب أو ىإو عربإي اتإ ه الفإرس ،والتحريق لممصإدر

 :( ٖ٘) وقاة رؤبة .(ٖٗ)( سرده) وىو مّعرب ،الم تين
 َبِمطٍر ليس َبْ مٍ  َصْردِ 

  .(ٖٙ) ومنو اشتا لممكان المرتفذ من الجباة وىو أبردىا
 ] بحر الطوية [: ( ٖٛ) ومنو قوة الفر دا ،(ٖٚ)( اُلْعناَ ) لْكرُد :اَ  .ٗ

 وُكّنا أَذا اْلقيّسى بنَّ َعُتودهُ 
 َضَرْبَناُه بين األنَثَيْين َعَمى الَكْردِ 

وىإإإو مجإإإ م  ،أي انإإإو ل إإإة فإإإي الوإإإرد .(ٜٖ)( َقإإإْردن) وقيإإإة ،(َكإإإْردن) وىإإإي بالفارسإإإية
   .أي ُعُنوو( : واهلل و اْقُعد حتى َتْضربوا َكْرده( ٔٗ) وفي حديث معا  ،(ٓٗ) الراس عمى العنا

 ان( ٖٗ)و كإإر التفإإاجي ،(ٕٓٗ) والمفظإإة فارسإإية مّعربإإة ،والكإإرد : أيضإإًا : الَمَشإإارة مإإن المإإ ارع
 (  اَلْكرُد : مّعرب كردان)

إإر) َالْجإإُرم : .٘  نوإإيض الَّْصإإإرد ،وقيإإة : َاْلجإإإُرم : بفإإت  الجإإيم وسإإإكون الإإراا .(ٗٗ)( َالحُّ

وىمإإا دتإإيالن مسإإتعمالن فإإي  ،وىإإ ه أرٌض صإإرد ،كوإإوليم : ىإإ ه أرُض َجإإْرم .(٘ٗ)
  .(ٚٗ)( واَلْجُرم تعريب َكْرم) .(ٙٗ) الحر والبرد
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: ان المفظإإة ( ٓ٘) و كإإر األ ىإإري .(ٜٗ)( تعريإإب َجإإْرمُ ) وىإإو .(ٛٗ)( الجمإإد) اَلْصإإُرم : .ٙ
ونإإو ( صإرماً ) والظإإاىر ان الجمإد سإإمى ،عربيإة معروفإة يإإدور معناىإا حإإوة الوطإذ

إإإر ايضإإإًا فارسإإإي و كإإإر الجإإإواليوي : .يوطإإإذ قطعإإإاً  ان اَلْصإإإُرم ) والصإإإُرم : ىإإإو الحُّ
   .(َجْرم) فالمفظة فارسية مّعربة عن ،(ٜٗ) انما ىو الجمد بكسر الجيم ،بالميم

 فارسإإإإيُتو( ىإإإإو شإإإإجر األصإإإإا) :( ٖ٘) وعنإإإإد اّدى ِشإإإإير .(ٓ٘)( األصإإإإا) َالْكبإإإإُر : .ٚ
 ،(٘٘) فإالكبر مّعإرب ،َالْكبر : األصا وىو مُعإرب وأىة اليمن يسمون .(ٗ٘)( َكْبر)

: أي ( األصإيا) ومنإو اشإتا( ان العامة تمحإن فتوإوة قبإار) :( ٙ٘) و كر التفاجي
  .(ٚ٘) أبيض ال ىر

انإإإو فارسإإإي ) :( ٜ٘) و كإإإر التفإإإاجي .(ٛ٘)( موإإإدار مإإإا يشإإإرب ويكتإإإاة بإإإو) الإإإدرا : .ٛ
( موونإإو عمإإى جإإرة لممإإااواىإإة مكإإة يط ،واسإإم بمإإد وقإإذ فإإي الشإإعر الفصإإي  ،مّعإإرب

 :( ٕٙ)قاة رؤبة .(ٔٙ)( الّدراُا وَالْدرياا والّدْرياُقة كمو الْترياا مّعرب) وقية : ،(ٓٙ)
 قد ُكنت َقْبَل اِلَكِبر اّلْطَمّخم

 وقبل َنّحِص الَعَضِل اِلّزيمِ 
 ِريوي وْدرياقى ِشفااُ الَّسّمِ 

وح .(ٖٙ)( بوية الحياة) الّرمُا : .ٜ وفإي الحإديث ( ٗٙ) وقية أتر النفس ،وقية : بوية الرُّ
ويوإإإاة : َرّموإإإوه وىإإإم ُيرمّوونإإإو  .والجمإإإذ أْرمإإإاا .(٘ٙ)( أتيإإإُت ابإإإا َجيإإإة وبإإإو َرَمإإإاٌ ) :

 .(ٙٙ) ويوإإاة ايضإإًا : مإا عيِشإإُت إّو ْرُمَوإإو وِرمإإاا ،أي َقإإْدر مإإا يمسإق رموإإو ،بشإيا

 :( ٛٙ) ومنو قوة رؤبة .(ٚٙ)( َرَمو أو َرَمق) وىو تعريب
 ْعُروفك بالّرِماقما ُوْجز مَ 

 وال ُمؤاخاتك بالِمذاِق ] بحر الرجز [
ُمإإإا) وورد وىإإإو فارسإإإي مّعإإإُرب يوإإإاة اْضإإإَرعت َالِمعإإإْ ة  ،الوطيإإإذ مإإإن ال إإإنم) بمعنإإإى( الرَّ

   .(ون الِمَع ى تُْنِ ة قبة نتاجيا بثّيام ،اشرْب لَبنيا قمياًل قميالً ) أي : .(ٜٙ)( فرّمْا َرّماٌ 
 :( ٕٚ) قاة العجاج .(ٔٚ)( َبْرُده) وىو بالفارسية : .(ٓٚ)( الّسْبى) َالْبردُج : .ٓٔ
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 كما رايت في الُماَلِء اَلْبردجا        ] بحر الرجز [
وقية : ىإي موضإذ التشإتى  .(ٖٚ) بب داد انما ارادوا موضذ السبى( الَبَردُان) وقوليم

( بردانإاً ) ب إداد التإي فإوا( الَبَردان) وسميت .(ٗٚ) ى ا ما  ىب اليو اىة ب داد ،يعني الستار
 أي ا ىبإوا بإو إلإى الوريإة( بإرده) ون مموق الفرس كانوا ا ا اتوا بالسبى فنفإوا منإو شإي ًا قإالوا

وىإإو الرقيإإا المحمإإوب فإإي اوة اتراجإإو مإإن بإإالد  ،ان بإإرده بالفارسإإية) وتحويإإا ىإإ ا : .(٘ٚ)
واولإا والنإون  ولعة ى ه الورية كانت من ة الرقيا فسمين ب لق ونيم يمحوون الإداة ،الكفر

وىإو ( ٚٚ)( والعبإد ،اسإير الحإرب) والَبإْرُدج ايضإًا : .(ٙٚ)(في بعض ما يجعمونو وعإاا لمشإيا
  .فارسي مّعرب

 

 :( ٓٛ) وأنشد لمّعجاج .(ٜٚ)( َنْبَيره) وىو بالفارسية .(ٛٚ)( الَباطة) الَبْيرُج :  .ٔٔ
 َوَكان ما اىّتض الِجحُاَف َبْيَرجا       ] بحر الرجز [

يوإاة  ،وكانإو الإردى مإن الشإيا ،فن تكّممت بإو العإرب وان كإان فارسإياً ) رُج :واَلبيْ 
 اصإإإإميا ،وان ىإإإإ ه المفظإإإإة ىنديإإإإة .(ٔٛ)( : ىإإإإ ه ارٌض َبْيإإإإرج ا ا لإإإإم يكإإإإن ليإإإإا مإإإإن يحمييإإإإا

 فيواة : لكة مإردود عنإد العإرب .(ٕٛ)( بيرج)  م عربت( ننيره) فنومت إلى الفارسية ،(نبيمو)
ومعنإإاه :  ،أي : باطإإة ،انإإو مّعإإرب نبيإإره)( ٗٛ) و كإإر التفإإاجي .(ٖٛ) والجمإإذ بيإإارج ،(بيإإرج)

أي : ( وفإإي الحإإديث : ّانإإو َبْيإإَرَج دم ابإإن الحإإارث .(والجمإإذ نبيرجإإات وبيإإارج ،ال غإإة ايضإإاً 
  .(ٙٛ)( وىي من الفاظ الحضارة)( ٘ٛ) اْبَطَمو

و يجتمعإإان فإإي والمفظإة مّعربإإة بإدلية ان الجإإيم والوإاا  ،(ٚٛ)( الّرغيإإا) الَجْرَدَقإة : .ٕٔ
 .(ٛٛ)كممإإة واحإإإدة مإإإن كإإإالم العإإإرب إو ان تكإإون المفظإإإة مّعربإإإة أو حكايإإإة صإإإوت

 قإاة ابإو الإنجم .(ٜٛ) وال مإيظ مإن التبإ  ،الإ اة ل إة : الرغيإا( واَلْجرَدَقة وَاْلجَرَ ا)

(ٜٓ ): 
 ] بحر الرجز [كان بصيرًا بالرغيف اَلْجردِق          

  .(ٜٔ)( جَراِداَ ) لجمذوا( ِكْرَدهُ ) واَلجْردقة تعريب
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لإإيس مإإن ( ُالْجُرُبإإ ) وقيإإة( ُكْرُبإإْ  ) وىإإو بالبنطيإإة والفارسإإية .(ٕٜ)( التإإب) ُالْوربإإ  : .ٖٔ
والوربإإإإ  واُلْورُبإإإإ ّي : أي الإإإإ كر الصإإإإمب  ،(ٖٜ) وىإإإإو الرجإإإإة التإإإإب ،كإإإإالم العإإإإرب

  .(ٜٗ)( الشديد

 :( ٜٙ) جوقاة العجا .(ٜ٘)( وىي استتراج التراج في  الث مرات) الَّسمَّرُج : .ٗٔ
 َيْوَم َتَراٍج ُتْتِرُج السَّمِّرَجا
ه َمإّرهْ ) والمفظة مّعربة عإن ْْ ه) وقيإة ىإي مّركبإة مإن ،(ِس ْْ ( َمإّره) بمعنإى  ال إة و( ِس

وقيإإة  ،(ٜٛ) وىإإو يإإوم لمعجإإم يسإإتترجون منإإو التإإراج فإإي  إإالث مإإرات ،(ٜٚ) أي : حسإإاب
  .(ٜٜ)( ىو : يوم تنود فيو دراىم الَتراجُ 

م إإإة بإإو سإإإيبويو صإإإفة ولإإإم ) :( ٔٓٔ) و كإإإر ابإإن سإإإيده ،(ٓٓٔ)( الْمَعَرفُإإإة) اَلوْفَشإإمُية : .٘ٔ
ابإإدلوا الإإالم مإإن  .(ٕٓٔ)( َكْفَجإإاْل ) واصإإَة المفظإإة بالفارسإإية .(يّفسإإره احإإد عمإإى  لإإق

كفجإإو ) وىإإو مّعإإرب عإإن ،والجإإيم شإإيناً  ،وجعمإإوا الكإإاا منيإإا قافإإاً  ،الإإ اي لمتجإإانس
و كرنإا ان  .(٘ٓٔ)( قفجميإ ) وعإن .(ٗٓٔ) (كفجمين) وقية ىو مّعرب عن ،(ٖٓٔ)( لي 

وو نعممإو ) فيما م ة بو لبناا فعمية مضعفًا وصفَا وقإاة :( بالوفشمية) سيبويو م ة
  .(ٙٓٔ)( جاا اسماً 

ون ( ٚٓٔ) وليسإإت بعربيإإة محضإإة ،قيإإة : ىإإي مإإن ل إإة الإإيمن ،(لشإإ ) المشمشإإة : .ٙٔ
ك إإإرة ) وبمعنإإإى ،(ٛٓٔ) لإإيس فإإإي كإإإالم العإإإرب شإإإين بعإإإد وم ولكإإإن كميإإإا قبإإإة الإإإالم

  .(ٜٓٔ)( واضطراب اوحشاا في موضذ بعد موضذ ،التردد عند الف ع

وىإإإو  .(ٓٔٔ)( و كإإإر الفإإإارابي اّنإإإو فارسإإإي مّعإإإرب عمإإإى التشإإإبيو ،اُلتإإإاَّ ) الُمإإإْوَ ُج : .ٚٔ
انَّ ) وفإإإي الحإإإديث : .(ٕٔٔ)( مإإإو ه) والمإإإو ج تّعريإإإب : .(ٔٔٔ) حإإإ اا طويإإإة السإإإاا
( َمَواِ جإإإو) ويجمإإإذ عمإإإى .(ٖٔٔ)( َفَسإإإْوت بإإإو كمبإإإاً  ،ُموَ َجيإإإا أو ،اْمإإإَراَة نَ ْعإإإَت ُتفَّيإإإا

  .(٘ٔٔ) ل تان فيو( اَلْمُوا والموقان) وقية : .(ٗٔٔ) بالياا

 .(ٚٔٔ) وقيإة : رطإب الوإتُّ  ،وىإي الوإتُّ  .(ٙٔٔ)( الرطبإة ،ىإي بالكسإر) الْفصَفصٌة : .ٛٔ

 ] بحر الطوية [: ( ٛٔٔ) قاة اوعشى

 بطنيااَلْم َتْر اّن األرُض أصبح 
 نِخياًل َوَزْرعًا َناِبتًا َوَفَصاِفَصاً 
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 :( ٕٓٔ) قاة الناب ة .(ٜٔٔ)( اْسَبْستَ ) وقية( اسفست) واصميا بالفارسية
 ] بحر البسيط [ِمَن الَفَصاِفِص بالنُّمَّى ِسْفِسيُر     

وقيإة : ىإي الفّصإة فإي الشإام والبرسإيم الحجإا ي  ،ىو نبات ُتصص عما لمإدواب) وقية :
 ويوإاة ايضإًا : .(ٕٔٔ)( والوإت ا ا جفإت ،وتسمى الرطبة والّفصة ا ا كانت غّضة ،في مصر

  .(ٕٕٔ)( ِفْسِفَسو بالسين)
وىو ما  .(ٕٗٔ) من طوا( الطاا) واصة .(ٖٕٔ)( ضرب من ال ياب) الطاا :

  .(ٕ٘ٔ)( طاقات) والجمذ ،عطا من اوبنية
وىإإو كإإالووس مإإن  .بالفارسإإية( ٕٚٔ)( ونإإدالبر ) و ،(ٕٙٔ)( اَلْكرَوْنإإد) وقيإإة ىإإو ،والمفظإإة فارسإإية

  .(ٕٛٔ)( اطواُا وطيوان) والجمذ ،(مّعرب) اوبنية والطيمسان
وىإإإإو معإإإإروا لإإإإيس بعربإإإإي  .(ٜٕٔ)(  كإإإإر الفإإإإارابي ّان المفظإإإإة فارسإإإإية) اَلْفسإإإإَي  : .ٜٔ

( والِفسي  ىو الُمْسرع في َمْشيو ال ي َيْحِمة األتبار من بمِد إلإى بمإدِ  .(ٖٓٔ) صحي 
   .منو قوة الناب ةو  .(ٖٔٔ)

 أم كيف جزت فيوجًا حوليم َحْرٌس 
 ] بحر البسيط [( ٕٖٔ) ومريضًا باُبو بالشك َصرّار

وىإإو  ،(ٖٖٔ) وىإإو المنفإإرد فإإي مشإإيو ،وىإإو ايضإإًا : رسإإوة السإإمطان الإإ ي يسإإعى عمإإى قدميإإو
   .واشتواقو من الفوج والجمذ فيوج .(ٖٗٔ)( بيق)مّعرب : 
 ] بحر الرج  [: ( ٖٙٔ) منو قوة رؤبةو  .(ٖ٘ٔ)( تعريب كوشق) الوو  : .ٕٓ

 ] بحر الرج  [في ِجْسم َشْخِت اَلْمِنَكِبيٍن ُقوش   
و كإإإإإإإر  .(ٖٚٔ) صإإإإإإإ ير الج إإإإإإإة ،ضإإإإإإ ية الجسإإإإإإإم ،رجإإإإإإإة قميإإإإإإإة المحإإإإإإإم ،(بالضإإإإإإإم) والوإإإإإإو 
 ،كوجإإق)( ٜٖٔ) وعنإإد اّدى شإإير .فّعربإإو( ىإإو بالفارسإإية ُكوَجإإق ،ان الوإإو ) :( ٖٛٔ)الجإإواليوي

وقإإإد ( حتإإى توإإرب مإإن الشإإين ،وىإإي تنطإإا بتعطإإي  الجإإيم جإإداً  ،مبإإ الث نوإإط تحإإت الجإإي
   .عربت ى ه الكممة إلى جوسا ايضاً 

إإا) اُلْمإإوا : .ٕٔ  ويجمإإذ عمإإى ،: ان اُلُمإإوا ىإإو م ُمإإو( ٔٗٔ) وفإإي المّعإإرب .(ٓٗٔ)( اُلتَّ
 ] بحر الرج  [: ( ٕٗٔ) ومنو قوة النمر بن تولب .(األْمواا)



 معة تكريت لمعموم اإلنسانيةمجمة جا
 (ٕٛٓٓ) ال انيكانون (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٜٔ 

 َترى النعاَج بو تمّشيِ ْخمفةً 
 ] بحر الرج  [ َى الِعَباِد ِبّيَن في األْمَواقِ َمشْ 

ان أْمإراًة رأْت َكْمبإًا ) وفإي الحإديث : .(ٖٗٔ) فارسإي مّعإرب ،فالموا : ال ي يمبس فإوا التإا
   .(ٗٗٔ)( فْسوُتو َفُ ِفر ليا ،في يوٍم حّاٍر فَنَ َعَت لو ُبِموقيا

 
 اهم النتائج

مإإن الفإإاظ مّعربإإة ( ان اودبديإإو ) انعوإإد ىإإ ا البحإإث عمإإى استوصإإاا مإإا فإإي كتإإاب
ىادفإة بإإ لق  ،والرجإوع إلإى كتإإب المعجمإات ،ومإن  إم دراسإإتيا وتو يويإا بالمصإادر المعتمإإدة

 بيان جيد المؤلا :
وقإد نإص  ،لفظإة( ٕٕ) بم  مجموع األلفاظ المّعربة التي وقفنا عمييا في ديوان اودب .ٔ

أو مإا اصإطم   ،الميإمومعظإم ىإ ه األلفإاظ مإا اسإتعممو العإرب فإي ك ،عمييإا الفإارابي
كمإا اورد الفإاظ اعجميإة لإم يإرد فإي حويإا  ،عمى تسميتو بالمّعرب أو انو لفظ اعجمإي

فوإط يإ كر انيإا اعجميإة ربمإا لعإإدم  ،(نبطيإإة) أو( فارسإية) حكمإًا أي انإو لإم يإ كر انإو
أو  ،منيإإإا مإإإإا يكإإإون فإإإي النبإإإإات ،وتتإإإو ع دووتيإإإا( فيوإإإوة : أعجمإإإإي)وقوفإإإو عميإإإو 

   .الخ ...،ا اوشيااواسما ،الحيوان
ومإإإن  لإإإق قولإإإو فإإإي الّصإإإرد  ، إإإم بيإإإان حكميإإإا ،وبيإإإان معناىإإإا ،يإإإ كر احيانإإإًا المفظإإإة .ٕ

ويإ كر حكميإا  ،وفإي اغمإب اوحيإان يإ كر المفظإة ،وىإو فارسإي مّعإرب ،نويض الّحإر
وىإإو ال الإإب فإإي ايإإراده لاللفإإاظ المّعربإإة مإإن  لإإق الإإّدرُا : فارسإإي  ،دون  كإإر معناىإإا

  .: فارسي مّعربوالرّما  ،مّعرب

 ،الروميإإإة) ومعظإإإم األلفإإإاظ المّعربإإإة منسإإإوبة إلإإإى الفارسإإإية دون غيرىإإإا مإإإن الم إإإات .ٖ
  .(وغيرىما ،اليندية

 احلواشي
  .ٕٜٕ: ص( المبارق) فوو الم ة .ٔ

   .ٜٓ-ٜٛينظر : األلفاظ الدتيمة في الم ة العربية قبة اوسالم : ص .ٕ
   .ٖٔٗاساس البالغة : ص  .ٖ



 لمفارابي( ديوان األدب) األلفاظ المّعربة في كتاب
 ي أمَية غانم أيوب الحديد

 ٖٕٓ 

   .ٕٛٙ/ ٔالم ىر :   .ٗ

   .ٜٓر نفسو : صالمصد .٘

  .ٔ٘المّعرب : ص .ٙ

  .ٓٗ/ ٕالمصباح المنير :  .ٚ

   .ٕٛٙ/ ٔالم ىر :  .ٛ

  .ٜٕٔ: ص( المبارق) فوو الم ة .ٜ

   .ٕٙاوشتواا والتعريب : ص .ٓٔ

   .ٖٗٔينظر : فصوة في فوو العربية : ص .ٔٔ

   .ٚٚ-ٙٚينظر : اوشتواا والتعريب : ص .ٕٔ

   .ٜٕ: وينظر : في التعريب : ص ٖٕٛ/ ٔالم ىر  .ٖٔ

   .ٔ٘ٔاظ الفارسية المّعربة : صينظر : األلف .ٗٔ

   .ٖٖٔ: ص( ال يدي) ينظر : فوو الم ة العربية .٘ٔ

   .ٜٚٔ/ ٔالصحاح :  .ٙٔ

   .ٜٚ/ ٔديوان اودب :  .ٚٔ

   .ٖٜٔ/ ٔجميرة الم ة :  .ٛٔ

   .ٕٖٔ/ ٚتي يب الم ة :  .ٜٔ

   .ٖٖٔ/ ٕينظر : المسان :  .ٕٓ

  .ٗٙشفاا ال مية : ص .ٕٔ

   .ٜٕ: ص( اونباري) ينظر : الم كر والمؤنث .ٕٕ

   .ٕٙٗ/ ٔمتن الم ة :  ينظر : معجم .ٖٕ

   .ٜٚ/ ٔديوان اودب :  .ٕٗ

  .ٛٗٔشفاا ال مية : ص .ٕ٘

   .ٕٕ٘/ ٔينظر : الصحاح :  .ٕٙ

   .ٚٗٔ/ ٖالمواييس :  .ٕٚ

   .(فارسي مّعرب) ٖٚٗ/ ٕينظر : المسان :  .ٕٛ



 معة تكريت لمعموم اإلنسانيةمجمة جا
 (ٕٛٓٓ) ال انيكانون (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٕٔ 

   .ٕٗديوان رؤبة : ص .ٜٕ

  .ٗ٘ٔغوامض الصحاح : ص .ٖٓ

   .ٕٙديوان رؤبة : ص .ٖٔ

   .ٖٓٔ/ ٔديوان اودب :  .ٕٖ

   .ٖٕ٘/ ٗالمسان :  .ٖٖ

  .ٔٗٗ/ ٖمتن الم ة :  ينظر : .ٖٗ

   .ٛٗديوان رؤبة : ص .ٖ٘

   .ٚٓٔينظر : األلفاظ الفارسية : ص .ٖٙ

  .(فارسي مّعرب) ٖٔ٘/ ٕ: وينظر : الصحاح :  ٗٓٔ/ ٔديوان اودب :  .ٖٚ

   .ٛٚٔ/ ٔديوان الفر دا :  .ٖٛ

   .ٕٖ٘األلفاظ الفارسية : ص .ٜٖ

   .ٖٖٛ/ ٗينظر : المسان :  .ٓٗ

   .ٗٙٔ/ ٗالنياية في غريب الحديث :  .ٔٗ

   .ٖٖٛ/ ٗمسان : ينظر : ال .ٕٗ

  .ٕٕٗشفاا العمية : ص .ٖٗ

   .ٜٕٔ/ ٔديوان اودب :  .ٗٗ

   .ٖٛمعجم المؤن ات السماعية : ص .٘ٗ

  .ٕٕٙ/ ٛينظر : تاج العروس :  .ٙٗ

   .ٓٗاأللفاظ الفارسية : ص .ٚٗ

  .(فارسي مّعرب) ٜ٘ٙٔ/ ٘: وينظر : الصحاح :  ٖٓٔ/ ٔديوان اودب :  .ٛٗ

   .ٚٓٔاأللفاظ الفارسية : ص .ٜٗ

   .ٗٛٔ/ ٕٔينظر : تي يب الم ة :  .ٓ٘

  .ٕٛٙالمّعرب : ص .ٔ٘

   .: نبات معروا يواة ل مره الشفم : يواة: والكبر ٖٕٔ/ ٔديوان اودب :  .ٕ٘

   .ٕٙاأللفاظ الفارسية : ص .ٖ٘



 لمفارابي( ديوان األدب) األلفاظ المّعربة في كتاب
 ي أمَية غانم أيوب الحديد

 ٖٕٕ 

   .ٖٕٛ/ ٔالم ىر :  .ٗ٘

   .ٖٚٔدراسات موارنة في المعجم العربي: ص .٘٘

  .ٕٛٔشفاا العمية : ص .ٙ٘

   .ٛٙينظر : تفسير األلفاظ الدتيمة : ص .ٚ٘

   .ٖٕٕ/ ٔديوان اودب :  .ٛ٘

  .ٕٓٔشفاا ال مية : ص .ٜ٘

   .ٓٛٔ: وينظر : شرح الفصي  : ص ٖٗٛ/ ٔٔالمسان :  .ٓٙ

   .ٙ٘ٔديوان رؤبة : ص .ٔٙ

   .ٖٕٕ/ ٔديوان اودب :  .ٕٙ

   .ٙٓٗ/ ٔٔينظر : المسان :  .ٖٙ

   .ٕٗٙ/ ٕالنياية :  .ٗٙ

  .٘ٗٔ/ ٜالتي يب :  .٘ٙ

   .ٖٚاأللفاظ الفارسية : ص .ٙٙ

   .ٖٓديوان رؤبة : ص .ٚٙ

   .ٙٔٗ/ ٔٔالمسان :  .ٛٙ
 ٔٗٗ/ ٕالمواييس :  .ٜٙ

  .ٕٓ٘/ ٔٔ: وتي يب :  ٓٓ٘/ ٖ: وينظر : الجميرة :  ٖٕ/ ٕديوان اودب :  .ٓٚ

  .ٔٙشفاا ال مية : ص .ٔٚ

   .ٛديوان العجاج : ص .ٕٚ

   .ٜٔاأللفاظ الفارسية : ص .ٖٚ

  .ٔٙينظر : شفاا ال مية : ص .ٗٚ

  .ٜ٘المّعرب : ص .٘ٚ

   .ٜ٘ينظر : المّعرب : ص .ٙٚ

   .ٕٜدراسات : ص .ٚٚ

   .ٖٕ/ ٕديوان اودب :  .ٛٚ



 معة تكريت لمعموم اإلنسانيةمجمة جا
 (ٕٛٓٓ) ال انيكانون (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٕٖ 

  .ٜٙالمّعرب : ص .ٜٚ

   .ٓٔوان العجاج : صدي .ٓٛ

   .ٖٛ/ ٖالمسان :  .ٔٛ

  .ٜٙالمّعرب : ص .ٕٛ

  .ٖٙ٘/ ٔينظر : متن الم ة :  .ٖٛ

  .ٕٙشفاا ال مية : ص .ٗٛ

   .ٙٙٔ/ ٔالنياية :  .٘ٛ

   .ٖٓٔا ر العربية في األلفاظ المّعربة : ص .ٙٛ

   .ٕٖ/ ٕديوان اودب :  .ٚٛ

  .ٜٔٔينظر : غوامض الصحاح : ص .ٛٛ

  .ٖٗص : وينظر : في التعريب : ٜٖاأللفاظ الفارسية : ص .ٜٛ

   .ٖٚٔ/ ٔٔالبيت في المسان :  .ٜٓ

   .٘ٓ٘/ ٔمتن الم ة :  .ٜٔ

   .ٛٗ/ ٕديوان اودب :  .ٕٜ

  .ٗٔٔالمّعرب : ص .ٖٜ

   .ٖٕٓ/ ٙ: وينظر : العين :  ٕٕ٘/ ٗمتن الم ة :  .ٜٗ

   .ٚٛ/ ٕديوان اودب :  .ٜ٘

   .ٛديوان العجاج : ص .ٜٙ

   .ٖٜينظر : األلفاظ الفارسية : ص .ٜٚ

  .٘ٗ/ ٙينظر : تاج العروس :  .ٜٛ

  .ٕٖٕالمّعرب : ص .ٜٜ

   .ٜٗ/ ٕديوان اودب :  .ٓٓٔ

  .ٜٜٕالمّعرب : ص .ٔٓٔ

   .ٖٖٛ: وادب الكاتب : ص ٕٗٚ/ ٔينظر : الم ىر :  .ٕٓٔ

  .ٕٚٓشفاا ال مية : ص .ٖٓٔ



 لمفارابي( ديوان األدب) األلفاظ المّعربة في كتاب
 ي أمَية غانم أيوب الحديد

 ٖٕٗ 

   .ٔٛ/ ٗٔالمسان :  .ٗٓٔ

   .ٜٗٔ/ ٖديوان اودب :  .٘ٓٔ

   .ٖٕٙ/ ٛينظر : المسان :  .ٙٓٔ

   .ٜٗٔ/ ٖديوان اودب :  .ٚٓٔ

   .ٕٕ٘/ ٖديوان اودب :  .ٛٓٔ

   .ٕٙٗغرا ب الم ة : ص .ٜٓٔ

  .ٜٖ٘المّعرب : ص .ٓٔٔ

   .ٖٗٙ/ ٕالنياية :  .ٔٔٔ

  .ٜٖ٘المّعرب : ص .ٕٔٔ

   .٘ٗٔاأللفاظ الفارسية : ص .ٖٔٔ

   .٘ٓٔ/ ٖديوان اودب :  .ٗٔٔ

   .ٖٖٗ/ ٛينظر : المسان :  .٘ٔٔ

  .ٔٓٔديوان اوعشى : ص .ٙٔٔ

   .ٕٔٔ/ ٕٔالتي يب :  .ٚٔٔ

   .٘ٚديوان الناب ة : ص .ٛٔٔ

   .ٚٔٗ/ ٗمتن الم ة :  .ٜٔٔ

   .ٔ٘ٗ/ ٖالنياية :  .ٕٓٔ

   .ٜٖٖ/ ٖديوان اودب :  .ٕٔٔ

   .(فارسي مّعرب) ٜٔٛ/ ٖ: ينظر : الواموس  .ٕٕٔ

   .٘ٚٔ: وشفاا العمية : ص ٕٚٚينظر : المّعرب : ص .ٖٕٔ

   .ٕٓٗ/ ٗمتن الم ة :  .ٕٗٔ

  .ٖٕٗ/ ٜالتي يب  .ٕ٘ٔ

  .ٕٓٗ/ ٗينظر : متن الم ة :  .ٕٙٔ

   .ٜٜٕ/ ٖديوان اودب :  .ٕٚٔ

   .ٜٓٔ/ ٕينظر : الجميرة :  .ٕٛٔ



 معة تكريت لمعموم اإلنسانيةمجمة جا
 (ٕٛٓٓ) ال انيكانون (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٕ٘ 

   .ٖٛٗ/ ٖالنياية :  .ٜٕٔ

   .ٗٚٔ/ ٖالبيت في المسان :  .ٖٓٔ

   .ٖٙٗ/ ٗمتن الم ة :  .ٖٔٔ

   .ٕٕٔلفاظ الفارسية : صاأل .ٕٖٔ

  .ٚٔٓٔ/ ٖ: وينظر : الصحاح :  ٖٙٔ/ ٖديوان اودب :  .ٖٖٔ

   .ٜٚديوان رؤبة: ص .ٖٗٔ

   .ٕ٘ٛ/ ٕينظر : الواموس :  .ٖ٘ٔ

  .ٖ٘ٓ-ٖٗٓالمّعرب : ص .ٖٙٔ

   .ٖٓٔاأللفاظ الفارسية : ص .ٖٚٔ

   .ٖٛٔ/ ٖديوان اودب :  .ٖٛٔ

   .ٜٖ٘الجواليوي : ص .ٜٖٔ

   .ٕٚديوانو : ص .ٓٗٔ

   .ٖٚفي التعريب : ص .ٔٗٔ

   .ٕٖٚ/ ٗالنياية :  .ٕٗٔ

 
 املصادر واملراجع

 ،ٓٗع ،مجمإة المسإان العربإي ،حسن محمإد توإي .ا ر العربية في األلفاظ المّعربة : د .ٔ
   .مٜٜ٘ٔ

 ،المكتبإإإإة التجاريإإإإة ،ط ع ،تحويإإإإا : محمإإإإد محإإإإي الإإإإدين ،ادب الكاتإإإإب : الإإإإدينوري .ٕ
   .ٖٜٙٔ -ىإ ٕٖٛٔ ،الواىرة

 مٜٛٓٔ ،مصر ،الفجالة/ مطبعة اليالة  ،اوشتواا والتعريب : الم ربي .ٖ

مجمإإة بحإإوث  ،احمإإد ارحإإيم ىبإإو .د ،األلفإإاظ الدتيمإإة فإإي الم إإة العربيإإة قبإإة اوسإإالم .ٗ
   .مٜٜٓٔ ،ٜٔع  ،جامعة حمب

 مٜٛٓٔ ،بيروت ،المطبعة الكا ولكية ،األلفاظ الفارسية المّعربة : ادى شير .٘



 لمفارابي( ديوان األدب) األلفاظ المّعربة في كتاب
 ي أمَية غانم أيوب الحديد

 ٖٕٙ 

 -ىإإإإإ ٖٙٛٔ ،بيإإإإروت ،دار صإإإإادر ،ال بيإإإإدي ،تإإإإاج العإإإإروس مإإإإن جإإإإواىر الوإإإإاموس .ٙ
   .مٜٙٙٔ

 ،األلفإإاظ الدتيمإإة فإإي الم إإة العربيإإة مإإذ  كإإر اصإإميا بحروفإإو : طوبيإإا العيسإإيتفسإإير  .ٚ
   .مٜ٘ٙٔ –م ٜٗٙٔ ،الواىرة ،الفجالة ،دار العرب

ومراجعإة : محمإد عمإي  ،تحويا : عبد السالم محمإد ىإارون ،تي يب الم ة : األ ىري .ٛ
   .مٜٗٙٔ -ىإ ٖٗٛٔ ،الواىرة ،دار الوومية ،النجار

   .(ت .د) ب داد ،مكتبة الم نى ،جميرة الم ة : او دي .ٜ

 ،جامعإإإإإة بيإإإإإروت ،السإإإإإيد يعوإإإإإوب بكإإإإإر .دراسإإإإإات موارنإإإإإة فإإإإإي المعجإإإإإم العربإإإإإي : د .ٓٔ
   .مٜٓٚٔ

 ،ابإإراىين انإإيس .مراجعإإة : د ،تحويإإا : احمإإد متتإإار العمإإر ،ديإإوان اودب : الفإإارابي .ٔٔ
   .الواىرة ،المطابذ اوميرية
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ABSTRACT 

Thanks god so much and God pray upon the messenger of 

god :  

After that :  

Each nation has something to proud and glory it, and this is 

the manner of Arabs who proud about their language and good 

style, and they maintained on their language because they sent their 

sons into Al Badaiy desert’ to keep their tongue Arabic, even with 

that we have founded in their phonations what is Arabic and what is 

coming abroad and from here it was our choosing for our subject for 

Arabic phonation in the book of (Al Adab Dewan) for Al Farabi. So 

we have handled in this book the inflective phonation and foreign 

word then showed its meaning and its wisdom. Then we have tried 

to return each phonation into its language which is come from it 

with showing its meaning in this language and this what we have 

tried to show the trace of foreign languages on Arabic language and 

the range of its effect in it.  

 


