المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ّ

األلفاظ املعربة يف كتاب (ديوان األدب) للفارابي
أمية غانم أيوب الحديدي
َ
قسم المغة العربية
كمية اآلداب  /جامعة الموصل
ملخص البحث

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

ف إ ن لكإإة أمإإة مإإا تفإإاترت بإإو واعت إ ت بإإو وى إ ا حإإاة العإإرب ال إ ين اعت إ وا بم إإتيم

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

المعربإة فإي كتإاب (ديإوان األدب) لمفإارابي.
ودتيالً ومن ىنا كان اتتيارنا لموضوع األلفاظ ّ
معربإإة ودتيمإإة إإم بيإإان
فتناولنإإا ىإ ا الكتإإاب بالبحإإث واوسإإتوراا ورصإإدنا مإإا فييإإا مإإن ألفإإاظ ّ

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

بيا.

املقذمة

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

وغيرىا ،وقد سماه اغمب المحد ين اوقتراض بعده (ظاىرةً من ظإواىر التوإاا الم إات وتإث ير
بعضيا في بعض)(ٔ) .فالم ة الحية بطبيعتيا تتفاعة مذ غيرىإا مإن الم إات فتعطإي وتثتإ ،
المعربة في الم ة امر حتمي مسمم بو (ٕ).
ومن ى ا المنطما فان وجود األلفاظ ّ

ٖٓٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

والتعريب [ل ة] من َع ُرب عرابة ،وما سإمعت اعإرب مإن كالميإة ،وىإو مإن العإرب
الص إإرحاا ،وفإإالن م إإن المس إإتعربة وىإإم ال إإدتالا ف إإييم ،وعإ ّإرب ع إإن ص إإاحبو
والعاربإإة وى إإم ّ

تعريبإ إاً إ ا تكم إ ّإم عن إإو واح إإت ل إإو (ٖ) .ام إإا اص إإالحاً  :ى إإو م إإا اس إإتعممو الع إإرب م إإن اولف إإاظ
الموضوعة لمعان في غير ل تيا (ٗ).
يدة من اسمو ،اقتباس كممة من لسان اعجمإي دوادتاليإا فإي المسإان
والتعريب كما ّ

المعربإة
العربي وقد جإرى سإيبويو عمإى تسإمية (إع اربإاً) كمإا سإمى التفإاجي وغيإره الكممإات ّ

بالدتية (٘).

المعإرب
ولم يترج الودماا عن ى ا المعنى لمتعريب ،بة كانت أقإواليم وآ ار يإم عإن ّ

ت إإدور ف إإي الفم إإق نفس إإو ،فم إإنيم م إإن ّعرف إإو بوول إإو ( :ى إإو م إإا تكمم إإت ب إإو الع إإرب م إإن ك إإالم
األعجم إإي ،ونطإ إإا بإ إإو الوإ إران الك إ إريم ،وورد فإ إإي أتبإ إإار الرس إإوة (صإ إإمى اهلل عميإ إإو وسإ إإمم)
والصإإحابة والتإإابعين (رض إوان اهلل عمإإييم) أجمع إين ،و كرتُإإو العإإرب فإإي أشإإعارىا وأتبارىإإا)
(.)ٙ

المعإإرب ىإإو (مإإا بم تإإو العإإرب م إإن
وصإإاحب (المصإإباح المنيإإر) ي إ ىب إلإإى أن ّ
العجم نكرة نحو – ْإب َرْي َسم – م ما أمكن حممإو عمإى نظيإره مإن األبنيإة العربيإة حممإوه عميإو
وربما لم يحمموه عمى نظيره بة تكمموا بو كما تمووه وربما تمعبوا بو فاشتووا منو)(.)ٚ

المعإرب بع َّإده واحإداً مإن
ووبد من األشارة إلى ما كره السيوطي (تٔٔ ٜىإ) عإن ّ
أك ر ال ين كتبوا في ى ا الموضوع ،فمود أفرد لو كتباً كالمتوكمي والمي ب ،فضالً عإن كإره

المعإرب
اياه بوصفو باباً من ابواب كتب اترى كاإلتوإان والم ىإر ،وقإد كإر فإي الم ىإر ان ّ
ٍ
لمعان في غير ل تيا) (.)ٛ
( :ىو ما استعممتو العرب من األلفاظ الموضوعة
إن ت يير بعض أصوات األلفاظ اوعجمية عند تعريبيا عإن طريإا حإ ا مإا لإيس
ّ
مإ إإن أص إ إوات العربيإ إإة أو إلحإ إإاا و ن المفإ إإظ ب حإ إإدى أو انيإ إإا و يبعإ إإد أن يكإ إإون تي إ إ يباً لإ إإو

وتشإ إ يباً ،وى إإو أم إإر وب إإد من إإو ون العربي إإة (ل إإة ات نظ إإام منس إإجم متماس إإق يش إإد بعض إإو

بعضاً ،تجري فييا األلفاظ عمى نسا تاص فإي حروفيإا وأصإواتيا ،وفإي مادتيإا وتركيبيإا،
وفي ىيثتيا وبنا يا) ( .)ٜوىي تتتما عن سا ر اولسن اوترى.
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المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

المعإإرب ال إ ي جإإاا بإإو الوإإدامى
ولإإم يتإإرج المحإإد ون ك إ لق عإإن معنإإى مصإإطم
ّ
حداً فاصالً بينو وبإين ال ّإدتية ،وىإ ا مإا لإم يشإر إليإو الوإدامى ألنيإم اسإتعمموا
ولكنيم َر َسموا ّ

المعرب والدتية لممعنى نفسو ،وىو عإين مإا فعمإو عبإد الوإادر الم ربإي (تٖ٘ٔٚى إ) حإين
ّ
(ٓٔ)
يع إإرب و يمك إإن أن
المع إإرب يس إإمى ايضإ إاً ال إإدتية)  .والمف إإظ اوعجم إإي ا ا ل إإم ّ
ق إإاة ّ ( :
مع إرب) بإإة يسإإمى حين إ ً – دتإإيالً – أمإإا عنإإدما ُيإإورد المعجميإإون
يطمإإا عميإإو مصإإطم ( ّ
معإإرب)
لفظإاً اعجمي إاً قإإد تضإإذ لمتعريإإب فإإانيم يإ كرون اصإإمو الم إإوي مشإإفوعاً بمصإإطم ( ّ
معإإرب) أو قإإد يسإإكتون عإإن بيإإان
معإإرب) أو (نبطإإي ّ
معإإرب) أو (رومإإي ّ
فيوولإإون (فارسإإي ّ
معإإرب)(ٔٔ) .وتالصإإة لإإق :
اصإإمو فإإي ل إإات العجإإم لعإإدم وقإإوفيم عميإإو فيوولإإون (أعجمإإي ّ

وحولوىإإا عإن ألفإاظ العجإإم إلإى ألفإإاظيم
فعرُبوىإإا بثلسإنتيم ّ
أيمإا لفظإة اعجميإإة وقعإت لمعإرب ّ
تصب عربيةً فتجري عمييا الوواعد واوحكام نفسيا التي تجإري عمإى األلفإاظ العربيإة فتمحإا
منإإذ الصإإرا لعمميتيإإا ،وتُعإ ّإرا بإإاأللا والإإالم وتضإإاا
عالمإإات أوع إراب أترىإإا إو ان تُ ْ
وتؤنإإث ،فض إالً عإإن تصإإرفيا واعمإإاة اوشإإتواا فإإي
ويضإإاا إلييإإا ،وت نإإى وتجمإإذ ،وت إ ّ كر ّ

بنيتيا (ٕٔ).

المعربة والعربية فيي كثيرة أبرزىا (ٖٔ) :
ودالئل التمييز بين األلفاظ ّ
النو إإة  :أي أن ينو إإة المف إإظ الين إإا ع إإن طري إإا أح إإد ا م إإة الم إإة العربي إإة أن المف إإظ
ٔ.
أعجمي ُم ّعرب.

ٕ.

تروج و ن المفظ عن أو ان األسماا العربية نحو – ْإب َرْيسم – عمى و ن افعيمة.
اا نحو – نرجس – ف ّن لق و يكون في كممة عربية.
أن يكون اولُو نوناً م ر ً
ان يكإإون اتإره ايإاً بعإإد ٍ
داة نحإإو – مينإإد  -فإ ن لإإق و يكإإون فإإي كممإإة عربيإإة،

٘.

الجص.
الص ْولجان – و ّ
أن يجتمذ فيو الصاد والجيم نحو – ّ
اجتمإاع الوإإاا والجإإيم فإإي كممإإة واحإإدة نحإإو – قإإي – بمعنإإى الحجإإة وىإإو فارسإإي

ٖ.
ٗ.

.ٙ

ولي ا صارت في المسان العربي – ميندس .-

معرب.
ّ
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

.ٚ

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

أن يكإإون رباعي إاً أو تماسإإياً عاري إاً عإإن حإإروا ال ّ وقإإة وىإإي البإإاا وال إراا والفإإاا

والالم والميم والنون ،ف نو متى كان عربياً فالبد ان يكإون فيإو شإيا منيإا – َسإفَ ْرجة -
(ٗٔ).
المع إ إإرب
وق إ إإد اقتض إ إإت الض إ إإرورة المنيجي إ إإة ليإ إ إ ا البح إ إإث توض إ إإي مص إ إإطمحي ( ّ

واألعجمإإي) والم إ ان ان بإإدوا مت إرادفين فإإي دولتيمإإا ،لكإإن مإإة فروقإإات دقيوإإة بينيمإإا ،ا ان
لفظ – األعجمي – مشتا من عجم ،والعجم ال ين ليسوا مإن العإرب كإانيم لإم يفيمإوا عإنيم

فسإ ّإموىم عجم إاً ،وعمإإى ى إ ا فإإان – اوعجمإإي – يشإإمة مإإا لإإيس بعربإإي مإإن األلفإإاظ س إواا
استعممو العرب ام لم يستعمموه ،فا ا استعمموه دون ت يير في بنيتو وأصإواتو ،فانإو يسإمى –

دتيالً أو اعجمياً .)ٔ٘( -

()ٔٙ
ومي ه من األعجمإي والإدتية – ا
المعرب – فان الجوىري
قد ّعرفو تعريفاً دقيواً ّ
اما – ّ
أع َرْبتُو).
قاة (تعريب األسم اوعجمي  :ان تتفّوه بو العرب عمى منياجيا تووة َ :عّرْبتُو و ْ

ويتناوة ى ا البحث كر ما ورد في كتإاب (ديإوان اودب لمفإارابي تٖٓ٘ى إ) ،مإن

الدتيمإإة
المعربإة و ّ
األلفإاظ األعجميإإة سإواا كانإإت مسإتعممة فإإي كإالم العإإرب – وىإي األلفإإاظ ّ
ام ل إإم تك إإن كإ إ لق ،وى إإي األلف إإاظ المنس إإوبة إل إإى اص إإوليا األجنبي إإة م إإن غي إإر اس إإتعماة ف إإي

العربيإإة ،وقإإد اقتضإإى عإإرض ى إ ه األلفإإاظ ان تكإإون كمإإا وردت فإإي (دي إوان األدب) ،وحسإإب
ترتيب األلفاظ ضمن كتإب موسإمة عمإى اوبإواب وداتإة ىإ ه اوبإواب صإي صإرفية ،فجإاات

األلفاظ مرتبة حسب ى ه الصي .

معربة في ديوان االدب لمفارابي :
وفيما ياتي ذكر األلفاظ التي وردت ّ
ت  :الِ ّجد ( .)ٔٚقإاة ابإن دريإد ( :وو أحس ُإبو فصإيحاً) ( .)ٔٛوقإد وافوإو األ ىإري
الب ْت ُ
ُٔ .

بوول إ إ إإو ( :و أدري أعرب إ إ إإي ام و ) ( .)ٜٔيو إ إ إإاة  :رج إ إ إإة بت إ إ إإت ،أي  :و ج إ إ إ ّإد،
تجمذ عمى ُب ْت ٍت وبتاتي (ٕٓ).
والمبتوت  :المجدود ،و ُ
البتإإت (بضإإم البإإاا) ،نإإوع مإإن األبإإة الت ارسإإانية (ٕٔ) .تنإإت مإإن بإإين عربيإإة وفإإال ،
وقيإإة ُ

وجمعت عمى بتاتي غير مصروا ،ألنو ب نوَ جمذ الجمذ (ٕٕ) ،وىي طويمإة اوعنإاا(ٖٕ)،
ُ
معربة في أصميا.
فالمفظة فارسية ّ
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المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ت  :الشإ إإديد (ٕٗ) .و كإ إإر التفإ إإاجي (ٕ٘) ّ (( :انإ إإو الصإ إإمب الشإ إإديد بفإ إإت السإ إإين
السإ إ ْإت ُ
َٕ .
وسكون التاا)) .وىو معروا في كالم العإرب وربمإا اسإتعمموا بعإض كإالم العجإم
(( .)ٕٙفالسين والتاا والتاا ليس اصالً) ( .)ٕٚفيواة :

ت ( .)ٕٛومنو قوة رؤبة ( [ : )ٕٜبحر الرج ]
ت لَ ْت ٌ
ى ا ُّحر َس ْت ٌ
و ْأر ِ
س ْخ ِت
ض ِّج ٍن تحت َّح ٍر َ
ليا نعاف َكيوادي الُ ْب ِ
خت
تيت) مإإن السإإتت (بكسإإر السإإين وتإإاا معجمإإة سإإاكنة ،الشإإديد ،وىإإو
وقيإإة ( َّ
السإ ْإت ُ
السويا ال ي وُ ُّ
يمت باأل ِْدم) (ٖٓ) .وانشد لرؤبة (ٖٔ) :
ايضاً
ُ

جي ّني َحمُف سختيت
ىل ُي ْن َ
يت
أو ِف َّ
ب ِك ْب ْر ُ
ض ُة أو َذ َى ٌ
الصإرُد ( :نوإيض اَ ِ
إرد) (ٖٖ) .وقيإة ِشإ َّإدتُو،
الصإ ْإرُد و َّ
لحإ ّإر) (ٕٖ) .وقيإة َّ ( :
الص َإرُد  :اَْلبإ ُ
ْٖ َّ .
معإرب أو ىإو عربإي اتإ ه الفإرس ،أو مإن توافإا
والتحريق لممصإدر ،وىإو فارسإي ّ

معرب (سرده) (ٖٗ) .وقاة رؤبة (ٖ٘) :
الم تين ،وىو ّ
َب ِم ٍ
ص ْرِد
طر ليس َب ْم ٍ َ
ومنو اشتا لممكان المرتفذ من الجباة وىو أبردىا (.)ٖٙ

نا) ( ،)ٖٚومنو قوة الفر دا ( [ : )ٖٛبحر الطوية ]
رد ( :الُ ْع َ
ٗ .اَل ْك ُ
قيسى َّ
بن َعتُودهُ
و ُك ّنا أ َذا ا ْل ّ

ض َرْب َناهُ بين األنثََي ْين َعمَى ال َك ْرِد
َ
وى إإي بالفارس إإية ( َك إ ْإردن) ،وقي إإة (قَإ ْإردن) ( .)ٖٜأي ان إإو ل إإة ف إإي الو إإرد ،وى إإو مجإ إ م
(ٔٗ)
ضربوا َك ْرده) أي ُعُنوو.
الراس عمى العنا (ٓٗ) ،وفي حديث معا
 :واهلل و ا ْق ُعد حتى تَ ْ

معربإإة (ٕٓٗ) ،و كإإر التفإإاجي(ٖٗ) ان
الم َشإإارة مإإن الم إ ارع ،والمفظإإة فارسإإية ّ
والكإإرد  :أيضإاً َ :

معرب كردان)
(الَ ْك ُ
رد ّ :
لجإ ُإرم ( :اَ ُّ
لحإإر)
٘ .اَ ْ

(ٗٗ)
َّ
صإإرد
 .وقيإإة  :اَْلجإ ُإرم  :بفإإت الجإإيم وسإإكون ال إراا ،نوإإيض ال ْ
(٘ٗ)
أرض صإإرد ،وىمإإا دتإإيالن مسإإتعمالن فإإي
أرض َجإ ْإرم ،وىإ ه ٌ
 .كوإإوليم  :ىإ ه ُ

الحر والبرد (( .)ٗٙوالَ ْج ُرم تعريب َك ْرم) (.)ٗٚ
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

صإ ُإرم ( :الجمإإد) ( .)ٗٛوىإإو (تعريإإب َجإ ْإرُم) ( .)ٜٗو كإإر األ ىإإري (ٓ٘)  :ان المفظإإة
 .ٙالَ ْ
عربيإة معروفإة يإإدور معناىإا حإإوة الوطإذ ،والظإإاىر ان الجمإد سإإمى (صإرماً) ونإإو

يوط إإذ قطعإ إاً .والص إ ُإرم  :ى إإو ُّ
ص إ ُإرم
الح إإر ايضإ إاً فارس إإي و ك إإر الجإ إواليوي ( :ان الَ ْ
()ٜٗ
معربة عن ( َج ْرم).
بالميم ،انما ىو الجمد بكسر الجيم  ،فالمفظة فارسية ّ
 .ٚاَل ْكبإ إ ُإر ( :األصإ إإا) (ٓ٘) .وعنإ إإد ّادى ِشإ إإير (ٖ٘) ( :ىإ إإو شإ إإجر األصإ إإا) فارسإ إإيتُو
(ٗ٘)
معإرب (٘٘)،
معإرب ،فإالكبر ّ
( َكْبر)  .وأىة اليمن يسمون اَل ْكبر  :األصا وىو ُ
و كر التفاجي (( : )٘ٙان العامة تمحإن فتوإوة قبإار) ومنإو اشإتا (األصإيا)  :أي

أبيض ال ىر (.)٘ٚ

 .ٛالإإدرا ( :موإإدار مإإا يشإإرب ويكتإإاة بإإو) ( .)٘ٛو كإإر التفإإاجي (( : )ٜ٘انإإو فارسإإي

معإإرب ،واسإإم بمإإد وقإإذ فإإي الشإإعر الفصإإي  ،واىإإة مكإإة يطموونإإو عمإإى ج إرة لممإإاا)
ّ

(ٓ)ٙ
معرب) (ٔ .)ٙقاة رؤبة(ٕ: )ٙ
اا واَ ْلدرياا و ّ
 ،وقية ّ ( :
الدر ُ
الد ْرياقُة كمو التْرياا ّ
قد ُكنت قَْب َل الِ َك ِبر الّ ْطمَ ّخم
وقبل َن ّح ِ
ض ِل الِّز ِيم
الع َ
ص َ

ودرياقى ِشفااُ َّالسِّم
ِريوي ْ

(ٖ)ٙ
الروح ،وقية أتر النفس (ٗ )ٙوفإي الحإديث
ما ( :بوية الحياة)  .وقية  :بوية ُّ
الر ُ
ّ .ٜ
إا) (٘ .)ٙوالجمإإذ ْأرمإإاا .ويوإإاة َ :رّموإإوه وىإإم ُيرموّونإإو
إت ابإإا َجيإإة وبإإو َرَمإ ٌ
( :أتيإ ُ
بشإيا ،أي قَإ ْإدر مإإا يمسإق رموإإو ،ويوإإاة ايضإاً  :مإا ِ
إت إوّ ْرُموَإإو ِ
ورمإإاا (.)ٙٙ
عيشإ ُ
وىو تعريب ( َرَمو أو َرَمق) ( .)ٙٚومنو قوة رؤبة (: )ٙٛ

بالرِماق
ما ُو ْجز َم ْع ُروفك ّ
وال مؤاخاتك ِ
بالمذا ِ
ق [ بحر الرجز ]
ُ

اضإإرعت اَ ِ
لمع إ ْ ة
وورد ( َّ
الرُمإإا) بمعنإإى (الوطيإإذ مإإن ال إإنم ،وىإإو فارسإإي ّ
معإ ُإرب يوإإاة ْ َ
()ٜٙ
اشرب لبنيا قميالً قميالً ،ون ِ
بثيام).
فرم ْا َرّم ٌ
الم َع ى تُْن ِ ة قبة نتاجيا ّ
ا)  .أي َ ْ ( :
ّ
السْبى) (ٓ .)ٚوىو بالفارسية َ( :ب ْرُده) (ٔ .)ٚقاة العجاج (ٕ: )ٚ
ٓٔ.اَ ْلب ُ
ردج ّ ( :
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المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

المالَ ِء الَ ْبردجا
كما رايت في ُ
الب َرداُن) بب داد انما ارادوا موضذ السبى (ٖ .)ٚوقية  :ىإي موضإذ التشإتى
وقوليم ( َ
[ بحر الرجز ]

(ٗ)ٚ
الب َردان) التإي فإوا ب إداد (بردانإاً)
يعني الستار ،ى ا ما ىب اليو اىة ب داد  .وسميت ( َ

ون مموق الفرس كانوا ا ا اتوا بالسبى فنفإوا منإو شإي اً قإالوا (بإرده) أي ا ىبإوا بإو إلإى الوريإة

(٘ .)ٚوتحويإإا ى إ ا ( :ان بإإرده بالفارسإإية ،وىإإو الرقيإإا المحمإإوب فإإي اوة ات ارجإإو مإإن بإإالد
الكفر ،ولعة ى ه الورية كانت من ة الرقيا فسمين ب لق ونيم يمحوون الإداة واولإا والنإون
()ٚٙ
الب ْإرُدج ايضإاً ( :اسإير الحإرب ،والعبإد) ( )ٚٚوىإو
في بعض ما يجعمونو وعإاا لمشإيا)  .و َ
معرب.
فارسي ّ
()ٜٚ
()ٚٛ
لمعجاج (ٓ: )ٛ
الب ْيرُج َ ( :
َٔٔ .
الباطة)  .وىو بالفارسية (َنْبيَره)  .وأنشد ّ
َو َكان ما اىتّض ِ
[ بحر الرجز ]
ف َب ْي َرجا
الجحاُ َ
بيرُج ( :فن تكمّمت بإو العإرب وان كإان فارسإياً ،وكانإو الإردى مإن الشإيا ،يوإاة
والَ ْ

ارض َب ْيإ إإرج ا ا لإ إإم يكإ إإن ليإ إإا مإ إإن يحمييإ إإا) (ٔ .)ٛوان ى إ إ ه المفظإ إإة ىنديإ إإة ،اصإ إإميا
 :ىإ إ ه ٌ
(نبيمو) ،فنومت إلى الفارسية (ننيره) م عربت (بيرج) (ٕ .)ٛفيواة  :لكة مإردود عنإد العإرب
(ٗ( )ٛ
معإإرب نبيإره ،أي  :باطإإة ،ومعنإإاه :
(بيإإرج) ،والجمإإذ بيإإارج (ٖ .)ٛو كإإر التفإإاجي
انإإو ّ
ال غإإة ايضإاً ،والجمإإذ نبيرجإإات وبيإإارج) .وفإإي الحإإديث  :اّنإإو َب ْيإ َإرَج دم ابإإن الحإإارث) أي :

طمَو (٘( )ٛوىي من الفاظ الحضارة) (.)ٛٙ
ْاب َ

()ٛٚ
معربإإة بإدلية ان الجإإيم والوإاا و يجتمعإإان فإإي
َٕٔ .
الرغيإإا)  ،والمفظإة ّ
الج ْرَدقَإة ّ ( :
معربإإة أو حكايإإة صإإوت(.)ٛٛ
كممإإة واحإإدة مإإن كإإالم العإإرب إو ان تكإإون المفظإإة ّ

جرَ ا) الإ اة ل إة  :الرغيإا ،وال مإيظ مإن التبإ ( .)ٜٛقإاة ابإو الإنجم
(والَ ْج َ
ردقَة واَْل َ
(ٓ: )ٜ

لجرد ِ
ق
كان بصي ارً بالرغيف اَ ْ
ِ
ا)
جرِاد َ
والَ ْ
جردقة تعريب (ك ْرَدهُ) والجمذ ( َ

[ بحر الرجز ]
(ٔ.)ٜ
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

(ٕ)ٜ
لج ُرُب إ ) لإإيس مإإن
ٖٔ.اُل ْورب إ ( :التإإب)  .وىإإو بالبنطيإإة والفارسإإية ( ُك ْرُب إ ْ ) وقيإإة (اُ ْ
(ٖ)ٜ
ي  :أي ال إ إ كر الصإ إإمب
كإ إإالم العإ إإرب ،وىإ إإو الرجإ إإة التإ إإب  ،والورب إ إ والُ ْورُب إ إ ّ

الشديد) (ٗ.)ٜ
سمرُج ( :وىي استتراج التراج في الث مرات) (٘ .)ٜوقاة العجاج (: )ٜٙ
ٗٔ.الَّ َّ
رجا
َي ْوَم َت َر ٍ
اج تُ ْت ِرُج الس ِّ
َّم َ
مركبإة مإن ( ِ
معربة عإن ( ِ
س ْْه) بمعنإى ال إة و ( َم ّإره)
والمفظة ّ
س ْْه َم ّإرْه) ،وقيإة ىإي ّ
أي  :حسإإاب ( ،)ٜٚوىإإو يإإوم لمعجإإم يسإإتترجون منإإو الت إراج فإإي إإالث م إرات ( ،)ٜٛوقيإإة
اج) (.)ٜٜ
ىو  :يوم تنود فيو دراىم َ
التر ُ
(ٔٓٔ)
(ٓٓٔ)
( :م إإة بإإو سإإيبويو صإإفة ولإإم
 ،و كإإر ابإإن سإإيده
الم َع َرفُإإة)
٘ٔ.الَو ْف َشإ ُإمية ْ ( :
ال ) (ٕٓٔ) .ابإإدلوا الإإالم مإإن
يفّسإره احإإد عمإإى لإإق) .واصإ َإة المفظإإة بالفارسإإية ( َك ْف َجإ ْ
معإإرب عإإن (كفجإإو
ال إ اي لمتجإإانس ،وجعم إوا الكإإاا منيإإا قاف إاً ،والجإإيم شإإيناً ،وىإإو ّ

(ٖٓٔ)
معرب عن (كفجمين) (ٗٓٔ) .وعإن (قفجميإ ) (٘ٓٔ) .و كرنإا ان
لي )
 ،وقية ىو ّ
سيبويو م ة (بالوفشمية) فيما م ة بو لبناا فعمية مضعفاً وصفاَ وقإاة ( :وو نعممإو

جاا اسماً) (.)ٔٓٙ

.ٔٙالمشمشإإة ( :لش إ ) ،قيإإة  :ىإإي مإإن ل إإة الإإيمن ،وليسإإت بعربيإإة محضإإة ( )ٔٓٚون
لإإيس فإإي كإإالم العإإرب شإإين بعإإد وم ولكإإن كميإإا قبإإة الإإالم ( ،)ٔٓٛوبمعنإإى (ك إرة

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

الم إ ْإوَ ُج ( :الُت إ َّ
مع إإرب عم إإى التش إإبيو) (ٓٔٔ) .وى إإو
إا ،و ك إإر الف إإارابي ّان إإو فارس إإي ّ
ُ .ٔٚ
(ٔٔٔ)
تعري إإب ( :م إإو ه) (ٕٔٔ) .وف إإي الح إإديث َّ ( :
ان
حإ إ اا طوي إإة الس إإاا
 .والم إإو ج ّ
إت ُتفَّي إإا ،أو ُموَ َجي إإا ،فَ َسإ إ ْوت ب إإو كمبإ إاً) (ٖٔٔ) .ويجم إإذ عم إإى ( َم َوا ِج إإو)
ام إ َإراةَ ن َ ْع إ َ
ْ
(٘ٔٔ)
(ٗٔٔ)
.
 .وقية ( :الَ ْم ُوا والموقان) ل تان فيو
بالياا

إت ،وقيإة  :رطإب الو ُّ
.ٔٛال ْفصفَصةٌ ( :ىإي بالكسإر ،الرطبإة) ( .)ٔٔٙوىإي الو ُّ
إت (.)ٔٔٚ
قاة اوعشى ( [ : )ٔٔٛبحر الطوية ]
األرض أصبح بطنيا
ان
ُ
الَ ْم تَْر ّ

ال و َزرعاً َنا ِبتاً وفَ ِ
ِ
صاً
صاف َ
َ َ
نخي ً َ ْ
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المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ت) ( .)ٜٔٔقاة الناب ة (ٕٓٔ) :
اسَب ْس َ
واصميا بالفارسية (اسفست) وقية ( ْ
ِ ِ
ِم َن ال َفص ِ
اف ِ ُّ
[ بحر البسيط ]
ير
َ
ص بالن َّمى س ْفس ُ

الفصإة فإي الشإام والبرسإيم الحجإا ي
وقية ( :ىو نبات ُتصص عما لمإدواب ،وقيإة  :ىإي
ّ
غضة ،والوإت ا ا جفإت) (ٕٔٔ) .ويوإاة ايضإاً :
في مصر ،وتسمى الرطبة والفّصة ا ا كانت ّ
( ِف ْس ِف َسو بالسين) (ٕٕٔ).
الطاا ( :ضرب من ال ياب) (ٖٕٔ) .واصة (الطاا) من طوا (ٕٗٔ) .وىو ما
عطا من اوبنية ،والجمذ (طاقات) (ٕ٘ٔ).

روْنإإد) ( ،)ٕٔٙو (البرونإإد) ( )ٕٔٚبالفارسإإية .وىإإو كإإالووس مإإن
والمفظإإة فارسإإية ،وقيإإة ىإإو (الَ ْك َ
()ٕٔٛ
.
اا وطيوان)
معرب) ،والجمذ (اطو ُ
اوبنية والطيمسان ( ّ
.ٜٔالَ ْفس إ َإي  ( :ك إإر الف إإارابي اّن المفظ إإة فارس إإية) ( .)ٕٜٔوى إإو مع إإروا ل إإيس بعرب إإي
الفسي ىو المسرع في م ْشيو ال ي ي ْح ِمة األتبار من ِ
صحي (ٖٓٔ) .و ِ
بمد إلإى بم ِإد)
َ
ُْ
َ
(ٖٔٔ) .ومنو قوة الناب ة.
س
أم كيف جزت فيوجاً حوليم َح ْر ٌ
[ بحر البسيط ]
صّرار
ومريضاً ُ
بابو بالشك َ
وىإإو ايضإاً  :رسإإوة السإإمطان ال إ ي يسإإعى عمإإى قدميإإو ،وىإإو المنفإإرد فإإي مشإإيو (ٖٖٔ) ،وىإإو
(ٕٖٔ)

معرب ( :بيق) (ٖٗٔ) .واشتواقو من الفوج والجمذ فيوج.
ّ
()ٖٔٙ
(ٖ٘ٔ)
 [ :بحر الرج ]
 .ومنو قوة رؤبة
ٕٓ.الوو ( :تعريب كوشق)
في ِجسم َ ِ
لم ِن َك ِب ٍ
ين قُوش [ بحر الرج ]
ْ
ش ْخت اَ ْ
()ٖٔٚ
 .و كإ إ إإر
والوإ إ إإو (بالضإ إ إإم) ،رجإ إ إإة قميإ إ إإة المحإ إ إإم ،ض إ إ إ ية الجسإ إ إإم ،ص إ إ إ ير الج إ إ إإة

()ٖٔٛ
فعربإإو .وعنإإد ّادى شإإير (( )ٖٜٔكوجإإق،
الج إواليوي
( :ان الوإإو  ،ىإإو بالفارسإإية ُك َ
وجإإق) ّ
ب إ الث نوإإط تحإإت الجإإيم ،وىإإي تنطإإا بتعطإإي الجإإيم جإإداً ،حتإإى توإإرب مإإن الشإإين) وقإإد

عربت ى ه الكممة إلى جوسا ايضاً.
(ٓٗٔ)
المعإإرب (ٔٗٔ)  :ان الُ ُمإإوا ىإإو م ُمإإو ،ويجمإإذ عمإإى
ٕٔ.الُ ْمإإوا ( :الُ َّتإإا)
 .وفإإي ّ
األمواا) .ومنو قوة النمر بن تولب (ٕٗٔ)  [ :بحر الرج ]
( ْ
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

شيِ ْخمف ًة
تَرى
النعاج بو تم ّ
َ
مْ ِ ِ
األم َوا ِ
ق [ بحر الرج ]
ش َى الع َباد ِب ّي َن في ْ
َ
(ٖٗٔ)
معإرب
أت َكْمبإاً
أمإراةً ر ْ
فالموا  :ال ي يمبس فإوا التإا ،فارسإي ّ
 .وفإي الحإديث ( :ان ْ
ِ
في ٍ
فسوتُو فَ ُ ِفر ليا) (ٗٗٔ).
يوم حاّ ٍر َفن َ َع َ
ت لو ُبموقياْ ،
اهم النتائج

معربإإة
انعوإإد ى إ ا البحإإث عمإإى استوصإإاا مإإا فإإي كتإإاب (ديإإوان اودب) مإإن الفإإاظ ّ

ومإن إم د ارسإإتيا وتو يويإا بالمصإادر المعتمإإدة ،والرجإوع إلإى كتإإب المعجمإات ،ىادفإة بإ لق
بيان جيد المؤلا :

المعربة التي وقفنا عمييا في ديوان اودب (ٕٕ) لفظإة ،وقإد نإص
ٔ .بم مجموع األلفاظ ّ
عمييإا الفإارابي ،ومعظإم ىإ ه األلفإاظ مإا اسإتعممو العإرب فإي كالميإم ،أو مإا اصإطم
بالمعرب أو انو لفظ اعجمإي ،كمإا اورد الفإاظ اعجميإة لإم يإرد فإي حويإا
عمى تسميتو
ّ
حكمإاً أي انإو لإم يإ كر انإو (فارسإية) أو (نبطيإإة) ،فوإط يإ كر انيإا اعجميإة ربمإا لعإإدم
وقوف إإو عمي إإو (فيو إإوة  :أعجم إإي) وتت إإو ع دووتي إإا ،مني إإا م إإا يك إإون ف إإي النب إإات ،أو

الحيوان ،واسماا اوشياا ...،الخ.

الص إإرد
ٕ .ي إ كر احيانإ إاً المفظ إإة ،وبي إإان معناى إإا ،إإم بيإإان حكمي إإا ،وم إإن ل إإق قول إإو ف إإي ّ
معإرب ،وفإي اغمإب اوحيإان يإ كر المفظإة ،ويإ كر حكميإا
نويض ّ
الحإر ،وىإو فارسإي ّ
را  :فارسإإي
المعربإإة مإإن لإإق الإ ّإد ُ
دون كإإر معناىإإا ،وىإإو ال الإإب فإإي اي إراده لاللفإإاظ ّ

معرب.
الرما  :فارسي ّ
ّ
معرب ،و ّ
المعرب إإة منس إإوبة إل إإى الفارس إإية دون غيرى إإا م إإن الم إإات (الرومي إإة،
ٖ .ومعظ إإم األلف إإاظ ّ
اليندية ،وغيرىما).

ٔ .فوو الم ة (المبارق)  :صٕ.ٕٜ

احلواشي

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

ٖٜٔ

المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ٗ .الم ىر .ٕٙٛ /ٔ :
٘ .المصدر نفسو  :صٓ.ٜ

المعرب  :صٔ٘.
.ٙ
ّ
 .ٚالمصباح المنير .ٗٓ /ٕ :
 .ٛالم ىر .ٕٙٛ /ٔ :
 .ٜفوو الم ة (المبارق)  :صٔ.ٕٜ
ٓٔ.اوشتواا والتعريب  :ص.ٕٙ

ٔٔ.ينظر  :فصوة في فوو العربية  :صٖٗٔ.
ٕٔ.ينظر  :اوشتواا والتعريب  :ص.ٚٚ-ٚٙ

ٖٔ.الم ىر ٔ : ٕٖٛ /وينظر  :في التعريب  :ص.ٕٜ
المعربة  :صٔ٘ٔ.
ٗٔ.ينظر  :األلفاظ الفارسية ّ
٘ٔ.ينظر  :فوو الم ة العربية (ال يدي)  :صٖٖٔ.
.ٔٙالصحاح .ٜٔٚ /ٔ :

.ٔٚديوان اودب .ٜٚ /ٔ :

.ٔٛجميرة الم ة .ٜٖٔ /ٔ :
.ٜٔتي يب الم ة .ٖٕٔ /ٚ :

ٕٓ.ينظر  :المسان .ٖٖٔ /ٕ :
ٕٔ.شفاا ال مية  :صٗ.ٙ
ٕٕ.ينظر  :الم كر والمؤنث (اونباري)  :ص.ٕٜ
ٖٕ.ينظر  :معجم متن الم ة .ٕٗٙ /ٔ :
ٕٗ.ديوان اودب .ٜٚ /ٔ :

ٕ٘.شفاا ال مية  :ص.ٔٗٛ
.ٕٙينظر  :الصحاح .ٕٕ٘ /ٔ :
.ٕٚالمواييس .ٔٗٚ /ٖ :

معرب).
.ٕٛينظر  :المسان ( ٖٗٚ /ٕ :فارسي ّ

ٕٖٓ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

.ٕٜديوان رؤبة  :صٕٗ.
ٖٓ.غوامض الصحاح  :صٗ٘ٔ.
ٖٔ.ديوان رؤبة  :ص.ٕٙ

ٕٖ.ديوان اودب .ٖٔٓ /ٔ :
ٖٖ.المسان .ٕٖ٘ /ٗ :
ٖٗ.ينظر  :متن الم ة .ٗٗٔ /ٖ :
ٖ٘.ديوان رؤبة  :ص.ٗٛ

.ٖٙينظر  :األلفاظ الفارسية  :ص.ٔٓٚ
معرب).
.ٖٚديوان اودب  : ٔٓٗ /ٔ :وينظر  :الصحاح ( ٖ٘ٔ /ٕ :فارسي ّ
.ٖٛديوان الفر دا .ٔٚٛ /ٔ :

.ٖٜاأللفاظ الفارسية  :صٕٖ٘.
ٓٗ.ينظر  :المسان .ٖٖٛ /ٗ :

ٔٗ.النياية في غريب الحديث .ٔٙٗ /ٗ :
ٕٗ.ينظر  :المسان .ٖٖٛ /ٗ :
ٖٗ.شفاا العمية  :صٕٕٗ.

ٗٗ.ديوان اودب .ٕٜٔ /ٔ :

٘ٗ .معجم المؤن ات السماعية  :صٖ.ٛ
.ٗٙينظر  :تاج العروس .ٕٕٙ /ٛ :
.ٗٚاأللفاظ الفارسية  :صٓٗ.

معرب).
.ٗٛديوان اودب  : ٖٔٓ /ٔ :وينظر  :الصحاح ( ٜٔٙ٘ /٘ :فارسي ّ
.ٜٗاأللفاظ الفارسية  :ص.ٔٓٚ

ٓ٘.ينظر  :تي يب الم ة .ٔٛٗ /ٕٔ :
المعرب  :ص.ٕٙٛ
ّٔ٘ .
ٕ٘.ديوان اودب  : ٕٖٔ /ٔ :يواة :والكبر :نبات معروا يواة ل مره الشفم .
ٖ٘.األلفاظ الفارسية  :صٕ.ٙ

ٕٖٔ

المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ٗ٘.الم ىر .ٕٖٛ /ٔ :
٘٘.دراسات موارنة في المعجم العربي :ص.ٖٔٚ
.٘ٙشفاا العمية  :صٕ.ٔٛ

.٘ٚينظر  :تفسير األلفاظ الدتيمة  :ص.ٙٛ
.٘ٛديوان اودب .ٕٕٖ /ٔ :
.ٜ٘شفاا ال مية  :صٕٓٔ.
ٓ.ٙالمسان  : ٖٛٗ /ٔٔ :وينظر  :شرح الفصي  :صٓ.ٔٛ
ٔ.ٙديوان رؤبة  :ص.ٔ٘ٙ

ٕ.ٙديوان اودب .ٕٕٖ /ٔ :

ٖ.ٙينظر  :المسان .ٗٓٙ /ٔٔ :
ٗ.ٙالنياية .ٕٙٗ /ٕ :
٘.ٙالتي يب .ٔٗ٘ /ٜ :

.ٙٙاأللفاظ الفارسية  :صٖ.ٚ
.ٙٚديوان رؤبة  :صٖٓ.
.ٙٛالمسان .ٗٔٙ /ٔٔ :
.ٜٙالمواييس ٗٗٔ /ٕ :

ٓ.ٚديوان اودب  : ٕٖ /ٕ :وينظر  :الجميرة  : ٘ٓٓ /ٖ :وتي يب .ٕ٘ٓ /ٔٔ :
ٔ.ٚشفاا ال مية  :صٔ.ٙ
ٕ.ٚديوان العجاج  :ص.ٛ

ٖ.ٚاأللفاظ الفارسية  :ص.ٜٔ
ٗ.ٚينظر  :شفاا ال مية  :صٔ.ٙ
المعرب  :ص٘.ٜ
ّ٘ .ٚ
المعرب  :ص٘.ٜ
.ٚٙينظر ّ :
.ٚٚدراسات  :صٕ.ٜ

.ٚٛديوان اودب .ٕٖ /ٕ :

ٕٕٖ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

المعرب  :ص.ٜٙ
ّ .ٜٚ
ٓ.ٛديوان العجاج  :صٓٔ.
ٔ.ٛالمسان .ٖٛ /ٖ :

المعرب  :ص.ٜٙ
ّٕ .ٛ
ٖ.ٛينظر  :متن الم ة .ٖ٘ٙ /ٔ :
ٗ.ٛشفاا ال مية  :صٕ.ٙ
٘.ٛالنياية .ٔٙٙ /ٔ :

المعربة  :صٖٓٔ.
.ٛٙا ر العربية في األلفاظ ّ
.ٛٚديوان اودب .ٖٕ /ٕ :
.ٛٛينظر  :غوامض الصحاح  :ص.ٜٔٔ

.ٜٛاأللفاظ الفارسية  :ص : ٖٜوينظر  :في التعريب  :صٖٗ.
ٓ.ٜالبيت في المسان .ٖٔٚ /ٔٔ :
ٔ.ٜمتن الم ة .٘ٓ٘ /ٔ :

ٕ.ٜديوان اودب .ٗٛ /ٕ :

المعرب  :صٗٔٔ.
ّٖ .ٜ
ٗ.ٜمتن الم ة  : ٕٕ٘ /ٗ :وينظر  :العين .ٕٖٓ /ٙ :
٘.ٜديوان اودب .ٛٚ /ٕ :
.ٜٙديوان العجاج  :ص.ٛ
.ٜٚينظر  :األلفاظ الفارسية  :صٖ.ٜ
.ٜٛينظر  :تاج العروس .ٗ٘ /ٙ :
المعرب  :صٕٖٕ.
ّ .ٜٜ
ٓٓٔ .ديوان اودب .ٜٗ /ٕ :
ٔٓٔ.
ٕٓٔ.
ٖٓٔ.

المعرب  :ص.ٕٜٜ
ّ
ينظر  :الم ىر  : ٕٚٗ /ٔ :وادب الكاتب  :صٖ.ٖٛ
شفاا ال مية  :ص.ٕٓٚ

ٖٕٖ

المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

ٗٓٔ.

المسان .ٛٔ /ٔٗ :

٘ٓٔ.

ديوان اودب .ٜٔٗ /ٖ :

.ٔٓٚ

ديوان اودب .ٜٔٗ /ٖ :

.ٔٓٛ

ديوان اودب .ٕٕ٘ /ٖ :

.ٜٔٓ

غ ار ب الم ة  :ص.ٕٗٙ

ٓٔٔ.

المعرب  :ص.ٖٜ٘
ّ
النياية .ٖٙٗ /ٕ :

ٕٔٔ.

المعرب  :ص.ٖٜ٘
ّ
األلفاظ الفارسية  :ص٘ٗٔ.

ٗٔٔ.

ديوان اودب .ٔٓ٘ /ٖ :

٘ٔٔ.

ينظر  :المسان .ٖٖٗ /ٛ :

.ٔٔٚ

التي يب .ٕٔٔ /ٕٔ :

.ٜٔٔ

متن الم ة .ٗٔٚ /ٗ :

ٕٔٔ.

ديوان اودب .ٖٖٜ /ٖ :

ٕٕٔ.

معرب).
ينظر  :الواموس ( ٜٛٔ /ٖ :فارسي ّ

.ٔٓٙ

ٔٔٔ.
ٖٔٔ.

.ٔٔٙ
.ٔٔٛ
ٕٓٔ.

ٖٕٔ.
ٕٗٔ.
ٕ٘ٔ.

ينظر  :المسان .ٕٖٙ /ٛ :

ديوان اوعشى  :صٔٓٔ.

ديوان الناب ة  :ص٘.ٚ

النياية .ٗ٘ٔ /ٖ :

المعرب  :ص : ٕٚٚوشفاا العمية  :ص٘.ٔٚ
ينظر ّ :
متن الم ة .ٕٗٓ /ٗ :
التي يب .ٕٖٗ /ٜ

.ٕٔٙ

ينظر  :متن الم ة .ٕٗٓ /ٗ :

.ٕٔٚ

ديوان اودب .ٕٜٜ /ٖ :

.ٕٔٛ

ينظر  :الجميرة .ٜٔٓ /ٕ :

ٕٖٗ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

.ٕٜٔ

النياية .ٖٗٛ /ٖ :

ٖٓٔ.

البيت في المسان .ٔٚٗ /ٖ :

ٕٖٔ.

األلفاظ الفارسية  :صٕٕٔ.

ٖٖٔ.

ديوان اودب  : ٖٔٙ /ٖ :وينظر  :الصحاح .ٔٓٔٚ /ٖ :

ٖٗٔ.

ديوان رؤبة :ص.ٜٚ

ٖ٘ٔ.

ينظر  :الواموس .ٕٛ٘ /ٕ :

ٖٔٔ.

.ٖٔٙ
.ٖٔٚ
.ٖٔٛ

متن الم ة .ٖٗٙ /ٗ :

المعرب  :صٖٗٓ.ٖٓ٘-
ّ
األلفاظ الفارسية  :صٖٓٔ.
ديوان اودب .ٖٔٛ /ٖ :

.ٖٜٔ

الجواليوي  :ص.ٖٜ٘

ٓٗٔ.

ديوانو  :ص.ٕٚ

ٕٗٔ.

النياية .ٖٕٚ /ٗ :

ٔٗٔ.

في التعريب  :ص.ٖٚ

املصادر واملراجع

ٔ.

المعربة  :د .حسن محمإد توإي ،مجمإة المسإان العربإي ،عٓٗ،
ا ر العربية في األلفاظ ّ
ٜٜ٘ٔم.

ٕ.

ادب الكاتإ إإب  :الإ إإدينوري ،تحويإ إإا  :محمإ إإد محإ إإي الإ إإدين ،ط ع ،المكتبإ إإة التجاريإ إإة،
الواىرةٖٕٔٛ ،ىإ .ٜٖٔٙ -

ٖ.
ٗ.
٘.

اوشتواا والتعريب  :الم ربي ،مطبعة اليالة  /الفجالة ،مصرٜٔٓٛ ،م

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

جامعة حمب ،ع ٜٜٔٓ ،ٜٔم.

المعربة  :ادى شير ،المطبعة الكا ولكية ،بيروتٜٔٓٛ ،م
األلفاظ الفارسية ّ

ٕٖ٘

المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
األلفاظ ّ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

.ٙ
.ٚ

تإ إإاج العإ إإروس مإ إإن ج إ إواىر الوإ إإاموس ،ال بيإ إإدي ،دار صإ إإادر ،بيإ إإروتٖٔٛٙ ،ىإ إ إ -
ٜٔٙٙم.

تفسإإير األلفإإاظ الدتيمإإة فإإي الم إإة العربيإإة مإإذ كإإر اصإإميا بحروفإإو  :طوبيإإا العيسإإي،
دار العرب ،الفجالة ،الواىرةٜٔٙٗ ،م – ٜ٘ٔٙم.

.ٛ

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

.ٜ

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

ٓٔ .د ارسإ إإات موارنإ إإة فإ إإي المعجإ إإم العربإ إإي  :د .السإ إإيد يعوإ إإوب بكإ إإر ،جامعإ إإة بي إ إإروت،
ٜٓٔٚم.

ٔٔ .ديإوان اودب  :الفإإارابي ،تحويإإا  :احمإإد متتإإار العمإإر ،مراجعإإة  :د .ابإراىين انإإيس،
المطابذ اوميرية ،الواىرة.
ٕٔ .ديوان اوعشى  :ميمون بن قيس ،دار صادر ،بيروت (د .ت).

ٖٔ .ديوان رؤبة  :في كتابو مجموع اشعار العرب ،رؤبة بن العجاج ،اعتنإى بتصإحيحو :
وليم بن الورد ،دار اوفاا ،بيروت ،طٕٜٔٛٓ ،م.

ٗٔ .ديوان العجاج (بروايإة اوصإمعي) ،تحويإا  :عإ ة حسإن ،مكتبإة دار الشإرا ،بيإروت،
ٜٔٔٚم.

٘ٔ .ديوان الناب ة  :تحويا  :فو ي عطوي ،الكتاب العربي ،بيروتٜٜٔٙ ،م.
 .ٔٙديوان النمرين تولب  :د .نوري الويسي ،مطبعة المعارا ،ب داد (د .ت).
 .ٔٚشرح الفصي (المتمي) ،د ارسإة وتحويإا  :ميإدي عبيإد ،طٔ ،مطبعإة الفنإون ،ب إداد،
ٜٔٗٓىإ ٜٔٛٛ -م.

 .ٔٛشإفاا ال ميإة فيمإا فإي كإالم العإرب مإن الإدتية  :شإياب التفإاجي ،تصإحي  :محمإد
عبد المنعم ،طٖٔٔٚٔ ،ىإ ٜٕٔ٘ -م ،المطبعة المنيرية ،الواىرة.

 .ٜٔالصإإحاح تإإاج الم إإة وصإإحاح العربيإإة  :الجإإوىري ،تحويإإا  :احمإإد عبإإد ال فإإور ،دار
العمم لمماليين ،بيروت ،ط عٜٔٛٗ ،م.

ٕٓ .غ ار ب الم ة العربية  :رفا ية اليسوعي ،طٕ ،المطبعة الكا ولكية ،بيروتٜٔٙٓ ،م.

ٖٕٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٔ)

كانون ال اني ()ٕٓٓٛ

ٕٔ .غ إوامض الصإإحاح  :الصإإفاري ،تحويإإا  :عبإإد اولإإو نبيإإات ،طٔ ،منشإإورات معيإإد
المتطوطات ،الكويتٔٗٓٙ ،ىإ – ٜ٘ٔٛم.

ٕٕ .فصوة في فوو العربية  :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة التانجي ،الواىرةٜٖٔٛ ،م.
ٖٕ .فوإإو الم إإة العربيإإة  :ال يإإدي ،مديريإإة دار الكتإإب لمطباعإإة والنشإإر ،جامعإإة الموصإإة،
ٜٔٛٚم.
ٕٗ .فوو الم ة وتصا ص العربية  :محمد المبارق ،دار الفكر ،بيروت ،طٖٜٔٙٛ ،م.
ٕ٘ .فإي التعريإإب  :احمإإد بإن سإإميمان كمإإاة باشإإا اده ،تحويإا ود ارسإإة  :د .احمإإد تطإإاب
العمر ،جامعة الموصةٖٔٗٓ ،ىإ ٜٖٔٛ -م.

 .ٕٙالواموس المحيط  :الفيرو ابادي ،دار الفكر ،بيروتٖٔٗٓ ،ىإ ٜٖٔٛ -م.
 .ٕٚلسان العرب  :ابن منظور ،دار صادر ،بيروتٜٔ٘ٙ – ٜٔ٘٘ ،م.

 .ٕٛالم إ كر والمؤنإإث  :اونبإإاري ،تحويإإا  :د .طإإارا الجنإإابي ،طٕ ،دار ال ار إإد العربإإي،
لبنانٔٗٓٙ ،ىإ ٜٔٛٙ -م.

 .ٕٜالم ى إإر ف إإي عم إإوم الم إإة وانواعي إإا  :الس إإيوطي ،ش إإرحو  :محم إإد احم إإد ج إإاد الم إإولى
واترون ،مطبعة البابي الحمبي ،الواىرةٜٔ٘ٛ ،م.

ٖٓ .المصإإباح المنيإإر فإإي غريإإب الشإإرح الكبيإإر (لمرافعإإي) الفيإإومي ،دار الكتإإب العمميإإة،
بيروت ،لبنان ،طٜٜٖٔٔ ،م.

ٖٔ .معجم متن الم ة  :احمد رضا ،مكتبة الحياة ،بيروتٖٔٚٚ ،ىإ ٜٔ٘ٛ -م.
ٕٖ .معج إإم المؤن إإات الس إإماعية العربي إإة والدتيم إإة ،د .حام إإد ص إإادا ،طٔ ،دار النف إإا س،
بيروتٔٗٓٚ ،ىإ ٜٔٛٚ -م.

ٖٖ .مواييس الم ة  :ابن فارس ،تحويا  :عبد السالم ىارون ،دار الفكر ،بيروت.
المعرب من الكالم اوعجمي عمى حروا المعجإم ،الجإواليوي ،تحويإا  :احمإد محمإد
ٖٗ.
ّ
شاكر ،دار الكتب ،طٕٜٜٔٙ ،م.
ٖ٘ .النيايإ إإة فإ إإي غريإ إإب الحإ إإديث واو إ إإر  :ابإ إإن او يإ إإر ،تحويإ إإا  :طإ إإاىر احمإ إإد ال إ إراوي
واترون ،طٔ ،المكتبة اوسالمية ،الواىرةٖٖٔٛ ،ىإ – ٖٜٔٙم.
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المعربة في كتاب (ديوان األدب) لمفارابي
ّ األلفاظ
أمية غانم أيوب الحديدي
َ

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.
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