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ألفاظ فاردية يف عربية املوصل الدارجة

ألفاظ فاردية يف عربية املوصل الدارجة
م.م.طي حامت جادم

تاريخ القبول2010/12/22 :

تاريخ التقديم2010/10/14 :

املقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى نبينا محمد وعمى الو وصحبو
الغر المياميف أما بعد ...فإف لكؿ أمة ما تفتخر وتعتز بو وىذا حاؿ العرب الذيف
اعتزوا بمغتيـ واشتيروا ببالغتيـ وفصاحتيـ وحافظوا عمى لغتيـ أشد االحتفاظ
بعيداً عف المحف ،وتجدر اإلشارة إليو أف العرب لـ يقبعوا في أماكف منغمقة بعيداً
عف اآلخريف بؿ انفتحوا عمى األمصار لعوامؿ عديدة منيا دينية وسياسية
واقتصادية مف ىنا جاء احتكاكيـ واختالطيـ بغيرىـ مف األقواـ وتأثير لغتيـ
بمغات األمـ األخرى ولـ يمنع ىذا مف أف يتأثروا بكثير مف األلفاظ نتيجة
تعامالتيـ لذلؾ دخؿ العربية الدارجة الكثير مف األلفاظ األجنبية منيا الفارسية
لمعوامؿ التي ذكرتيا في أعاله وىذا شأف طبيعي ألف الحياة قائمة عمى األخذ
والعطاء في كؿ شيء ومنيا المغة ،وقد وجدت وأنا أعيش في مدينتي الموصؿ أف
ىناؾ كثي اًر مف األلفاظ الفارسية التي يتداوليا الناس ال يعرفوف أصوليا ودالالتيا
بشكؿ يبعث عمى الفيـ الدقيؽ ليا ،مف ىنا جاءت فكرتي في ىذا البحث ألقدـ
خدمة متواضعة في ساحة اختصاصي وألسمط الضوء عمى كثير مف المفردات
التي نتعامؿ بيا في حياتنا اليومية حيث دخمت إلينا بحكـ التجاور والتزاور
والتصاىر وبحكـ الديف والتجارة والسياسة والحروب وقد رتبت ما جمعتو مف
مفردات حسب الحروؼ اليجائية مستفيداً مف قواميس المغة الفارسية والعربية
ألوشح كؿ كممة مف الكممات بالشرح والتوضيح ،وىذا ما ييدؼ إليو البحث لزيادة
الوعي الثقافي..
واهلل ولي التوفيؽ....

 قسـ المغة التركية /كمية اآلداب /جامعة الموصؿ.
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املدخل

المغة كسائر مظاىر الحياة تعمؿ فييا الحوادث والطوارئ فتعطييا شيئاً
وتأخذ منيا شيئاً ،فقد تتغير مبانييا وصورىا عمي مر الزماف وكثرة العوامؿ فإذا
بيا لغة أخرى قد ال تشبو أصميا في شي ء وال يجمعيا معيا لفظ  ،وذلؾ إذا ما
تييأت ليا أسباب التغيير والتبديؿ والتجديد ،وىذا ما ط أر عؿى جميع المغات
البشرية عند مرورىا بعوارض زمنية عممت فييا عمميا ،ومف ىذه المغات كانت
المغة الفارسية.
لقد مرت المغة الفارسية بثالثة أدوار :دور الميجات القديمة  ،ودور
الميجات الوسط ى ،ودور الميجات الحديثة والحاضرة  ،وبالطبع كانت ىذه األدوار
الثالثة بمثابة حمقات ربط الزمف بعضيا ببعض  ،أبعدتيا الحوادث والطوارئ
والتفاعؿ في سمسمة طويمة لـ يعد آلخرىا خبر عف أوليا إال الشي ء اليسير والنزر
القميؿ.
وحيف دخؿ اإلسالـ بالد إيراف كانت المغة الفارسية الشائعة ىي المغة "
البيموية " وىي مف أىـ الميجات الفارسية الوسط ى التي كاف قد تـ بيا تسجيؿ
الكثير مف اآلثار الزرادشتية وتعاليميا ،كما تـ بيا تسجيؿ الكثير مف اآلثار
تريخ الميجات
الزرادشتية وتعاليميا ،وتـ نقؿ كتاب "االفستا " إؿى لغتيا ،ويدؿ أ
الفارسية عؿى أف المغة الدرّية ىي المغة الفارسية الحديثة لمدور الثالث كانت
معروفة في "المدائف " عند دخوؿ اإلسالـ إلييا ،وىي امتداد لمغة البيموية وأحد
تريخ
مظاىر التفاعؿ بيف الميجات المتقدمة ،واعتبر الجنراؿ "سايكس " في كتابو " أ
إيراف " إف دخوؿ المغة العربية في المغة الفارسية نياية لدور المغة البيموية  ،وزاد
عؿى ذلؾ أف اعتبرىا مف المغات الميجورة.
يقوؿ الباحث اإليراني يوسؼ عزيزي" :ازدىرت المغة الفارسية وترعرعت
في أحضاف األبجدية العربية بعد الفتح اإلسالمي إليراف .وقدمت شعراء
ومتصوفيف ومفكريف عظاماً ،خالفاً لما قبؿ اإلسالـ حيث لـ تقدـ المغة البيموية
ػوىي لغة البالط عند األكاسرةػ أي اسـ بارز في مختمؼ مجاالت المعرفة والسيما
األدب .و يبدو أف المغة الفارسية استعارت مف المغة العربية الكثير مف تراكيبيا
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ومفرداتيا واستفادت مف المغة المغولية فيما بعد عند سيطرة اإلمبراطورية المغولية
و مف ثـ التركية .
وبالمقابؿ دخؿ العربية العديد مف المفردات العربية السيما تمؾ المتعمقة
بالتنظيمات اإلدارية التي اُقُتبست عف الفرس .ويضيؼ الباحث اإليراني يوسؼ
عزيزي" :لقد أثرت الثقافة العربية في الثقافة الفارسية ،عبر العصور .وكاف لألدب
العربي تحديدا ،تأثير ميـ في األدب الفارسي كما وكاف لمغة العربية أيضا ،دور
في أغناء المغة الفارسية بالمفردات المتعددة .فيناؾ نحو  %60في المغة الفارسية
مفردات عربية ،أو عربية الجذور .و يمكف القوؿ إف تأثير المغة العربية في المغة
الفارسية ،يشبو تأثير المغة الرومانية في المغة الالتينية.
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الهمزة
إبريؽ :فا .معربو (آب ريز)( ،كوزه) :وىي إناء خزفي أو معدني لو انبوب
اسطواني مف جية ،ومف الجية المقابمة لو مقبض ،لصب الماء والشراب (.)1
وتعني (آب ريز)( ،آب) ماء( ،ريز) وىي اسـ مصدر (ريختف) أي الصب.
استكاف :مصدر .معربة( .فروتيف) تواضع وخشوع ( ،)2وىي اآلف فنجاف شاي
بموري بدوف قبضة(.)3
اسطوانة :فا .معربة( .استوانو يا استوف) وىي عمود حجري او خشبي(.)4
اشك ار :فا( .أشكره) الطيور المرباة لمصيد أصغر مف الباز(.)5
انجاني :فا .وعند تفصيؿ الكممة فإف كممة (انج) معناه الحد ( ،)6أما (آنيف) معناىا
الشيء الذي يخض بو المبف إلخراج الزبدة منو ،خضاض( .)7ومف ىنا جاء
دمج الكممتيف لتصبح (انجاني) أي اإلناء الكبير.
ايواف :فا .معربة .اسـ ،وىو قسـ مف المنزؿ مسقوؼ مفتوح الواجية وليس لو باب
يشرؼ عمى صحف الدار(.)8
حرف الباء
باشا :لقب عثماني مدني وعسكري أصميا (پادشاه) أي سيد .وىي مركبة مف ( پاد)
وتعني العرش ،ومف (شاه) أي الممؾ(.)9

( )1فشْٕگ عٍَذ ،حسِ عٍَذ ،جيذ اٗه؛ چاپ ضطٌ ،چاپخأّ سپٖش ،تٖشاُ ،1366ظ.72
( )2فشْٕگ خٍاًٍ ،حَئ عيی تشقی ،چاپ چٖاسً ،چاپخأّ پاپا ،تاتستاُ ،1362ظ.32
( )3اىَعجٌ اىزٕثی ،فاسسی -عشتی ،اىذکت٘س ٍحَذ اىتّ٘چی ،تٍشٗت ،داس اىعيٌ ىيَالٌٍِ،
تٍشٗت آراس  ،1969ظ.66
( )4قاٍ٘س اىفاسسٍة ،فاسسً -عشتً ،دمت٘س ٍشتضى آٌة هللا صادٓ ضٍشاصي ،جاٍعة طٖشاُ،
ٕ 1352ـ.ش ،ظ.129
( )5اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.69
( )6اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ .77
( )7اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ .50
( )8اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.86
()9متاب األىفاظ اىفاسسٍة اىَعشتة ،اىسٍذ أدي ضً ،ط  ،1988-1987 ،2داس اىعشب ىيثستاًّ،
طثع فً اىَطثعة اىناث٘ىٍنٍة ىآلتاء اىٍس٘عٍٍِ ،تٍشٗت ،ظ.16
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بالو :فا .معربة .وىي ىياكؿ أو أجساـ( .)10وىي في اصطالح التجار رزمو كبيرة
مف بضاعة احكـ ربطيا(.)11
بابوج :فا .أصميا ( پاپوش ) وىي حذاء مريح مصنوع مف الحرير لتزييف النساء،
وتأتي بمعنى عائؽ أو مانع ( ،)12والكممة مكونة مف مقطعيف األوؿ ( پا )
وتعني القدـ ،والثاني ( پوش ) مف المصدر ( ِ
پوشيدف ) ومعناىا الغطاء،
المباس.
()13
 ،وتستعمؿ عندنا في الميجة الموصمية
بخت :فا .معناىا النصيب أو الطالع
بمعنى األمانة أيضاً ،فيقاؿ فالف صاحب حظ وبخت أي أميف ،وفالف
بيبخت أي غير مؤتمف ،خائف(.)14
بخشيش :فا .ويقاؿ أيضاً (بقشيش) ،وىي مف المصدر (بخشيدف) أي العطاء ،أي
بذؿ الماؿ أو أي شيء آخر ( .)15أو ىي اإلحساف بفموس أو درييات يكرـ
بيا خادـ الفندؽ والمطعـ وغالـ أرباب الصنايع كغالـ الخياط واالسكافي
والنجار(.)16
برغؿ :فا .معربة وىي في األصؿ (برغوؿ) بمعنى حنطة نصؼ مسموقة ( ،)17ثـ
تداس بالدنؾ ويزاؿ قشرىا ثـ تجرش فتكوف مييأة لمطبخ(.)18
برغي :فا .أصميا (برغو) (بالضـ) وىو البوؽ( .)19وسمي بو المسمار المولبي الذي
يدخؿ بالضغط والفتؿ معاً ،شبيو بالبوؽ اللتوائو(.)20

( )10فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.313
( )11ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صو ،دمت٘س داؤد اهچىثً اىَ٘صيًٍ ،طثعة اىعاًّ،
تغذاد  ،ً1960ظ.14
( )12اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.133
( )13فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.319
( )14ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.15
( )15فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.321
( )16ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.15
( )17فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.339
( )18ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.16
( )19فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.339
( )20ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.17
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برنية :فا .أصميا (برنى) وىي وعاء خزفي يحفظ فيو أشياء وجمعيا (برانى)(.)21
ِ
وكاؼ ،وفقط واألمر منيا يعني صو ،وعدـ
بس :فا .اسـ فاعؿ .بمعنى كثير،
اإلزعاج( .)22أما (ُبس) بالضمة كممة فارسية تعني القبمة(.)23
بعديف :وعنى تجزئة الكممة نجد أف (بعد) عربية و (ايف) فارسية وتعني ىذا.
والمعنى اإلجمالي لمكممة بعد ىذا(.)24
ُبستاف :فا .وىي كممة مركبة مف (ُبوى) تعني الرائحة ،ومف (ستاف) أي المحؿ أو
المكاف(.)25
ُبؽچ ة( :بالضـ) وفي الفارسية (بغ چ ة) وتعني قماش كبير يوضع فيو المالبس أو
()26
سارغ) وتعنني أيضاً صرة قماش(.)27
شيء آخر وتُرزـ  .ويقاؿ أيضاً ( ُ
بقصـ :فا .وأصميا (بكسمات) وىي نوع مف الخبز فيو زيت ،أو خبز يابس فيو
زيت ُمقطع قطعاً صغيرة مربعة الشكؿ ،ومعربيا (بقسماط)(.)28
بمبار :أصميا الفارسي (ممبار) وقد قمب الميـ إلى باء ،وىي أمعاء الخروؼ
يوضع فييا المحـ واألرز ثـ توضع في الماء عمى النار وتسمؽ(.)29
بندؽ :فا .أصميا (فندؽ) ،وىي الثمر ذو المب المعروؼ ( .)30أما الػ (فندؾ) فييب
القداحة(.)31
ّ

( )21فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق ،جيذ اٗه ،ظ.345
( )22فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.352
( )23اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.113
( )24ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.19
( )25متاب األىفاظ اىفاسسٍة اىَعشتةٍ ،صذس ساتق ،ظ.22
( )26فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.362
( )27اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.325
( )28فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.365
( )29اىَصذس ّفسٔ ،جيذ دًٗ ،ظ.1746
( )30ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.21
( )31اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.436
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بورانية :أصميا (بورانى) وىي الطعاـ الذي يصنع مف االسبيناغ ،أو يتـ بعد سمؽ
االسبيناغ بوضع الزيت حتى يحمر ( .)32ويقاؿ بأنو طعاـ ُنسب إلى بوراف
بنت الحسف بف سيؿ زوجة المأموف الخميفة العباسي(.)33
بياري :فا .وأتت مف كممة (بيار) الفارسية والتي تعني الربيع ( ،)34وتطمؽ في
عربية الموصؿ عمى المالبس ويقاؿ (بياري) أي ربيعي.
بيؽ :وىي معربة أصميا (بيؾ) ومعناىا ُبقع سوداء وبيضاء تظير عمى الجمد.
وفي االصطالح الطبي يقاؿ (بيؽ)(.)35
بيجامة( :بالكسر) أصميا ( پاجامو ) وتعني ( پا ) قدـ ،و (جامو) لباس أو ثوب.
فتعني الكممة بنطاؿ أو سرواؿ(.)36
حرف الـ(پ)

پاچو :فا .وتعني (پا) قدـ وىنا مصغر القدـ ،قدـ اإلنساف أو الخروؼ مف الركبة
إلى طؼ القدـ .وتُطيى قوائـ الخروؼ أو الماعز أو العجؿ .ومعناىا أيضاً
القسـ السفمي مف المالبس البنطاؿ(.)37
پاره :فا .وتعني قطعة ،جزء ،قسـ ،عممة ،سكة ،وىي أصغر نقد لدى
العثمانييف(.)38
پرده :فا .وتعني الحجاب ،الستار ،الحاجز ،الحائؿ ،خيمة ،قسـ الحريـ في
المنزؿ ،لوحة فنية كبيرة ،غبار يدخؿ العيف فيحجب النظر(.)39
پروانو :فا .أصميا ( پرواف) وىي دوالب حريري ممفوؼ (.)40و (پروانو) آلة ليا
أطراؼ تدور مثؿ مروحة الطائرة ومثؿ مروحة السيارة والتي تقع أماـ
المحرؾ وفي ظير الراديتر لتبريد الماء(.)41
( )32فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.385
( )33ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.22
( )34فشْٕل داّص آٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ .665
( )35فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.394
( )36فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.416
( )37اىَصذس ّفسٔ ،ظ.416
( )38اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.135
( )39اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.148
( )40فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.458
( )41اىَصذس ّفسٔ ،ظ.458
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پنج :فا .تطمؽ في الحساب عمى الرقـ خمسة ( ،)42وتستخدـ في عربية الموصؿ
الدارجة عند لعب النرد والطاولي.
پريز :فا .أصميا ( پرىيز) وىي الحذر ،االجتناب ،تجنب ،تحفظ ،أمساؾ،
ى
االحتماء عف بعض األطعمة أو األشربة بأمر الطبيب ،وتعني أيضاً الورع
والعفة والزىر .أما (پرىيزانو) فتعني الغذاء المعيف لممريض ،صوـ(.)43
پىمواف :فا .منسوبو إلى (پىمو) وىو الشجاع والقوي والمحارب والبطؿ والقائد(.)44
پيالو :فا .وتعني قدح الشراب ،أو وعاء الطعاـ .وىو احد لوازـ النار في التشريفات
الدينية الزردشتية(.)45
حرف التاء

تازه :فا .وتعني جديد ،حديث ،عكس القديـ ،طري ،يانع ،عكس الذابؿ
واليابس(.)46
تباف :فا .أصميا (تنباف) أو (توباف) وىي سراويؿ تحت المالبس ،وىو سرواؿ لو
عروه(.)47
تبتور :فا .الكممة مكونة مف مقطعيف األوؿ ( تپو) وتعني التمة ،أو قبعة النساء ،أما
المقطع الثاني (تور) فمعناىا قماشة مشبكة أو شبكة الصيد(.)48
تبؿ :فا .معناىا التعرج أو الثنية ،الطية( .)49أما (تٌپؿ) معناىا سميف(.)50
تپسي :فا .أصميا (تبشي) ومعناه طبؽ معدني ،صينية ( .)51أما الػ (تَبِش) معناه
ح اررة ،شعاع(.)52
تخت :فا .وىي محؿ الجموس المصنوع مف الخشب أو المعدف عمى شكؿ مربع أو
ويجمس فوقو ،أو ىو الكرسي أو المكاف
مستطيؿ ولو أربعة مساند أو أكثر ُ

( )42فشْٕل داّص آٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.679
( )43اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.153
( )44فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.103
( )45اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ .168
( )46فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.526
( )47اىَصذس ّفسٔ ،ظ.620
( )48فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظٗ538ظ.636
( )49اىَصذس ّفسٔ ،ظ.536
( )50اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.183
( )51فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه  ،ظ .536
( )52اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.183
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الخاص الذي يجمس عميو الممؾ (العرش) .ويقاؿ عنو أيضاً السرير أو
األريكة(.)53
تختو :فا .معناىا قطعة مف الخشب العريض ،وىي أيضاً كؿ شيء واسع مثؿ
قطعة البساط .ويعني أيضاً التابوت والقطعة التي ُيحمؿ عمييا الميت.
وتعني أيضاً المكاف الذي يتـ فيو تغسيؿ الميت(.)54
ترمز :فا" .مأخوذة مف الروسية" وىي آلة في السيارة أو الدراجة النارية تستخدـ
الضغط في الحركة ،وأكثرىا تعمؿ باليواء أو الماء أو الزيت .ففي اآلالت
الزيتية عندما يضغط بالقدـ عمى الدواسة ينتقؿ الضغط عبر أنابيب
مخصصة لتقؼ العجمة(.)55
تفنگو :فا .أصميا (تفنگ) ومعناىا البندقية(.)56
تؾ :فا .ومعناىا فرد ،ضد زوج ،واحد ،وحيد ،قميؿ نادر ( .)57أما الػ (تُؾ) فتعني
منقار الطير ،ورأس كؿ شيء حاد كرأس اإلبرة والسكيف(.)58
تكو :فا .معناىا لقمة ،قطعة ،قسـ ،أو قطعة مف شيء ما ( .)59والتكة في الميجة
الموصمية تعني شواء قطع المحـ كؿ قطعة بقدر المقمة.
تگؿ :فا .ومعناىا رقعة يرقع بيا الثوب .ومنيا أتت بالتركية خياطة متباعدة وقتية
تمسؾ بيا حوافي قطع الثوب وتسوى ريثما تخاط جيداً فتنقض(.)60
تنباؾ :فا .وأصميا (تنباكو) وىي أحدى الجزر في أرض أمريكا والتي قد ُزرعت
فييا تمؾ النبتة قبؿ اكتشاؼ أمريكا ،وأحضر األسباف بذور تمؾ النبتة إلى
أوربا .ومعناىا المطمؽ ىو (توتوف) وعندما تتيبس أوراقيا تُمؼ بأشكاؿ
مختمفة وتُدخف ،وتحوي عمى مادة سمية ىي (النيكوتيف)(.)61
( )53فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.548-547
( )54اىَصذس ّفسٔ ،ظ.549
( )55فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه  ،ظ.566
( )56فشْٕگ داّص أٍ٘ص ،عشتی تٔ فاسسی -فاسسی تٔ عشتی ،اثش :آحَذ سثّاح ،چاپ دًٗ،
چاپ سستٌ خاّی،1372 ،ظ.690
( )57ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.41
( )58فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.128
( )59فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.606
( )60ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.42
( )61اىَصذس ّفسٔ ،جيذ أٗه ،ظ.621
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تنبؿ :فا( .بيكاره) أي عاطؿ عف العمؿ ،بال فائدة ،أو الكسوؿ ( ،)62وعند تجزئة
الكممة فإف المقطع األوؿ (بي) وىي سابقة تعني بال ،والمقطع الثاني (كار)
فمعناىا عمؿ فيصبح المعنى بال عمؿ أو بال فائدة.
تنور :فا .وىو مكاف تحضير الخبز في البيت أو في دكاف الخباز(.)63
تنوره :فا .وىي عبارة عف أنبوبة اسطوانية جوفاء توضع حوؿ السماور ليخرج
الدخاف منيا .ومعناىا أيضاً نوع مف القماش الحربي شبيو بالدرع(.)64
تيزاب :فا .أصميا (تيز آب) وتعني (تيز) الشيء الحاد أو القاطع ،أما (آب)
فتعني الماء .وىو سائؿ محرؽ مركب مف حامض النتريؾ وحامض
الكبريتيؾ(.)65
حرف الجيم

جاجيـ :فا .معناه قماش سميؾ ،أو نوع مف السجاد ينسج مف خيوط قطنية أو
صوفية(.)66
جاموس :فا .معربة أصميا (گاوميش) بمعنى الجاموس(.)67
جره :فا .أصميا (گره) وىي الوعاء .ومعناىا أيضا وعاء كبير لو قبضة(.)68
جرذاف :فا .مكونة مف (جز) بمعنى قسـ أو قطعة .و (داف) وىي الحقة تأتي في
آخر الكممة ومعناىا المكاف أو الوعاء لوضع األشياء(.)69
جمبازي :فا .أصميا (جانباز) ومعناىا غير ٍ
مباؿ بروحو ،فدائي ( .)70وأصؿ الكممة
مكوف مف مقطعيف األوؿ (جاف) بمعنى الروح ،والثاني (باز) بمعنى المعب،
ويأتي معنى الكممة النيائي الالعب بالروح .تقاؿ لمف يمعب عمى ظير
()71
الفرس أو الحبؿ وما شابو مف األلعاب الخطرة ،وتقاؿ أيضاً لممحتاؿ .
( )62اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.130
( )63فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.629
( )64فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.629
( )65ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.45
( )66اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.196
( )67اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.492
( )68فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.687
( )69اىَصذس ّفسٔ ،ظ،688ظ.919
( )70اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.199
( )71ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.51
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جنجؿ :فا ( .زنگؿ ) ومعناىا الجرس الصغير ،وىي مقاـ في الموسيقى ( .)72والػ
(جنج) أو (جنجاؿ) ىو الغناء أو الصوت أو الصياح(.)73
جواريش :فا .أصميا (كوارش) وىي عممية االمتصاص في المعدة واألمعاء ،أو
ىي نوع مف الحموى( .)74أما (گواريدف) وىي ىضـ الطعاـ(.)75
جوربو أو جوارب :فا .أصميا (جوراب) أو (گوراب ) ومعناىا لباس القدـ وىي مف
القطف أو مف الصوؼ أو مف الحرير حيكت أما باليد أو بالماكنة(.)76
حرف الـ (چ)

چادر  :فا .وىو ما تضعو النساء فوؽ رؤسيف ،وتعني أيضاً خيمة ،أو ستارة
كبيرة( .)77ويقاؿ أيضاً (سايباف) وىي المظمة الكبيرة التي تقي العظماء مف
أشعة الشمس(.)78
( .)79أما
چارپايو :فا .أصميا (چيار پايو) فإف الكممة األولى تعني العدد أربعة
الكممة الثانية فمعناىا ،درجة أو أساس البناء أو القاعدة ،أو العمود ،أو
القسـ السفمي لمسرير أو الكرسي(.)80

( )72فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.225
( )73فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.705
( )74اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.514
( )75فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق،ظ .860
( )76فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.710
( )77فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.710
( )78اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.328
( )79فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ .705
( )80اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.142
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چارؾ :فا .مخفؼ ( چاريک )( ،)81وتعني الربع مف كؿ شيء ،وىي وحدة وزنية
تعادؿ  4/1مف شيء ما ( ،)82وتعني ( چ ارؾ) أيضاً نقيب القافمة ،أو
الحاجب(.)83
چاره :فا .تعني الحيمة ،العالج ،التدبير ،المكر( .)84أما (نا چاره ) وىي النفي منيا
أي ال حيمة(.)
چايخانو :فا .وىي مكونة مف مقطعيف ( چای ) وىو الشاي ،والثانية (خانو) وتعني
أربع جدراف ليا سقؼ ،وىي الغرفة أيضاً ،وىي المكاف الذي يعيش فيو
اإلنساف ،وىي أيضاً المنزؿ ،ومحؿ الجموس أيضاً .وفي السابؽ كاف يطمؽ
عمى (خانو) بالغرفة وكاف المنزؿ مجموع الساحة والغرؼ ،واليوـ الػ
(الخانو) بمعنى المنزؿ حيث يطمؽ عمى الجدراف األربع بما فييا الساحة
والغرؼ(.)85
چمچو :فا .وىي الممعقة الكبيرة ،المغرفة ،ويقاؿ ليا (کفچو) أو (کپچو) أيضاً(.)86
چاکوف  :فا .أصميا ( چوگاف ) وىي قضيب خشبي ذو رأس أعوج ،ويطمؽ عميو
العرب قديماً بالصولجاف(.)87
چرخو جی  :فا .وعند فصؿ الكممتيف ( چرخو ) تعني أي شيء مدور ،وىو السوار
چرخ خوردف )
الذي يحيط بيد المرأة ،وتعني أيضاً محمجة القطف ،أما (
فتعني الدوراف( .)88ومف ىنا كانت تقاؿ تمؾ الكممة لمحراس المسمحيف الذيف
كانوا يسيروف عمى عدـ دخوؿ التتف والممح البالد تيريباً بدوف إجازة ودفع
ضريبة عنيما(.)89

( )81فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.150
( )82اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.211
( )83فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.722
( )84فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.702
(ّ( ) ا) عالٍة ّفً تأتً فً أٗه اىنالً فتْفً اىَعْى.
( )85فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.830
( )86اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.223
( )87فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.760
( )88اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.215
( )89ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.58
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چرز :فا .أصميا ( چرس ) وىو ما يجمعو الفقراء والسائميف مف الشحاذة
والكداية ( .)90وعندما يجمع السائؿ األطعمة ويضعيا في زنبيمو فتختمط،
وسمي اآلف خميط مف الزبيب والقضامة والبطـ والحبة الخضراء والموز
والفستؽ والبندؽ بتمؾ الكممة(.)91
چاکوچ :فا .أصميا (چکش) وىي آلة حديدة بقبضة خشبية ،ويقاؿ أيضاً ( چکوش )
و(چکوچ) و (چاکوچ)(.)92
چالؽ :فا .أصميا (شپالؽ) أي لطـ بصوت .أما (شپالقی کردف) وىي المطمة بقوة
وبصوت ،و ( سپميدف )( ،شپيميدف ) أي الضغط والتصغير ( .)93وىي اآلف
الضرب بالرجؿ.
چنگاؿ  :فا .ومعناىا المخمب ،الظفر ،الشوكة ( .)94وىي أيضاً آلة معدنية ليا
خمسة فروع وىي بمقدار الممعقة يركؿ بيا الطعاـ(.)95
چوخ  :فا .يقاؿ أيضاً ( چوخا ) ومعناىا قماش صوفي خشف يمبسو رعاة األغناـ
والمزارعوف ورىباف النصارى(.)96
چوؿ :فا .ومعناىا صحراء بال ماء وال عمؼ ،ومكاف ٍ
خاؿ مف البشر ،ويقاؿ أيضاً
(چولستاف)(.)97
چيار :فا .وتطمؽ في الحساب عمى الرقـ أربعة (.)98وتستخدـ في عربية الموصؿ
الدارجة عند لعب النرد أو الطاولي.
چيره :فا .وتعني صورة اإلنساف ،الوجو(.)99

( )90فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.739
( )91ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.59-58
( )92فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.750
( )93اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.368
( )94فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.704
( )95فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.757
( )96اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.224
( )97فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.760
( )98فشْٕگ عٍَذ ،اىَجيذ األٗه ،ظ.761
( )99فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.157
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حرف الخاء
خاتوف :فا .تعني سيدة ،كبيرة المنزؿ ،سيدة عريقة األصؿ ،جمعيا (خواتيف) وفي
القديـ كانت تطمؽ عمى نساء المغوؿ واألتراؾ وتطمؽ عمى بنات الخاف
والخاقاف(.)100()
خاكي :فا( .خاؾ) معناىا التراب .أما (الياء) فيي ياء النسبة ،فيصبح معناىا
ترابي ،بموف التراب ،أرضي(.)101
()102
خاـ :فا .ومعناىا غير الناضج ،الذي ال تتغير حالتو الطبيعية ،ثوب جمدي
وتعني جمد غير مدبوغ ،حرير غير مغزوؿ ،حزاـ جمدي(.)103
خاف :فا .معناىا المنزؿ ،الخاف ،عش الزنبور ،وكانت تطمؽ كمقب لمموؾ بالد
()104
.
تركستاف ،ولقب احتراـ يضاؼ في إيراف قبؿ اسـ المرء أو بعده
()105
والخاف فيو غرؼ يستأجرىا التجار ويخزنوف فييا بضائعيـ .
خانو :فا .دار ،بيت ،يركب منيا أسماء اماكف كثيرة مثؿ (خستو خانو)
و(كتابخانو)..الخ .وتقاؿ لكؿ قسـ مف شيء قسـ أقساماً .ولرتبة األعداد
فيقاؿ خانو اآلحاد وخانة العشرات وخانة المئات وخانة األلوؼ(.)106
ِخِد گ( :بكسرتيف) .فا .وأصميا (خدوؾ) وىي االضطراب ،والقمؽ ( ،)107ومف ىنا
جاء معناىا الدغدغة(.)108
( .)109وتعني أيضاً النقود
خرده :فا .معناه ذرة ،صغير ،نشارة ،ذرة كؿ شيء
الصغيرة ،وما صغر وتفرؽ مف األمتعة(.)110

( ) اىخاقاُ :ىقة ٍي٘ك اىصٍِ ٗاىتشك جَعٖا (خ٘اقٍِ).
( )100فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.816
( )101ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.69
( )102اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.232
( )103فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.826
( )104اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.232
( )105ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.70
( )106اىَصذس ّفسٔ ،ظ.70
( )107فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.169
( )108ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.71
( )109فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.170
( )110ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.71
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خوش :فا .معنيا جيد ،حسف ،سرور ،ضاحؾ سعيد(.)111
حرف الدال
دحدرونة :فا .أصميا (درونو) معنيا منحني ،مقوس ( .)112ومف ىنا جاء التحريؼ
فأصبحت (دحدرونو) وىي المنحدر.
دربيف :فا .أصميا (دوربيف) ومعناىا بعيد النظر ،عيف حادة البصر ،الناظر في
عواقب األمور ،ناظور ،وتطمؽ اليوـ عمى آلة التصوير ،مجير(.)113
درزي :فا .ومعناىا الخياط ،وىو الشخص الذي يخيط المالبس لمناس(.)114
درويش :فا .ومعناىا فقير ومحتاج ( ،)115إف أصؿ الكممة معناه ،قداـ الباب يعني
(در) ومعناىا باب و (پيش) أماـ(.)116
دستو :فا .معناىا كاليد ،بحجـ اليد ،قبضة ،فرقة موسيقية ،فرقة مف الناس ،رىط،
سفينتاف حربيتاف تحت إمرة شخص واحد(.)117
دؼ :فا .أو يقاؿ ( دپ) وىو أحد اآلالت الموسيقية ليا طوؽ خشبي وجمد رقيؽ
ويعزؼ عميو بوساطة أصابع اليد(.)118
دگمو :فا .ويقاؿ أيضا (تكمو) ومعناىا زر ،عقدة كالزر(.)119
دنبؾ :فا .أصميا (تنبؾ) أو (تنبيؾ) وىي إحدى اآلالت الموسيقية عمى شكؿ
الطبؿ تصنع مف المعدف أو الخشب ويوضع في إحدى أطرافيا جمد
رقيؽ(.)120
دنبوز :فا .أصميا (دبوس) ػو (گرز ) وىي آلة مف اآلالت الحربية القديمة ،وأيضاً
تأتي ىراوة(.)121
( )111فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.888
( )112اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.264
( )113اىَصذس ّفسٔ ،ظ.281
( )114فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.934
( )115فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.722
( )116متاب األىفاظ اىفاسسٍة اىَعشتةٍ ،صذس ساتق ،ظ.63
( )117اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.271
( )118فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.953
( )119اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.273
( )120فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.621
( )121اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.498
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دو :فا .تطمؽ في الحساب عمى الرقـ اثناف ( .)122وتستخدـ في عربية الموصؿ
الدارجة عند لعب النرد أو الطاولي.
دوالب :فا .وىي كؿ آلة تدور حوؿ محور ،وكؿ شيء لو حركة دورية يدور عمى
نفسو كالناعورة (الناعور) ودوالب العجمة والسيارة(.)123
ديو :فا .معناىا ذو الجسـ الضخـ ،ويوجد في القصص الخيالية واألسطورية لو
ىيكؿ شبيو باإلنساف ولكنو أكثر ضخامة وبشع ومخيؼ ولو قروف وذيؿ.
وفي القديـ كانت لو الضاللة والعمؿ السيء فيو نظير الشيطاف .وعندما
يقاؿ (ديو مردـ) :كناية عف الرجؿ شرس الطبع ،غضوب ،مكفير(.)124
ديواف :فا( .مأخوذ مف الديواف الفارسي) ،وتأتي (ديوانخانو) وتعني مكتب الو ازرة
(قديماً) ،دائرة المحاسبة .وتأتي أيضا (نيمكت) ومعناىا نصؼ سرير ،مقعد
يتسع ألكثر مف شخصيف(.)125
ال توجد كممات بحرف الذال.
حرف الراء
راىي :فا .ومعناىا الطريؽ ،والػ (راىي) معناه المسافر ،الجالس في الطريؽ،
الغالـ ،العبد( ،)126وىنا تأتي بمعنى الواسع كالطريؽ.
رسف :فا .وتأتي (ريسماف) وبمعنى ،حبؿ ،خيط ،رباط الدابة ،حزاـ(.)127
رشتو( :بالكسر) .فا( .بالفتح) ومعناىا الخيط .سمي بيا طعاـ معروؼ يعمؿ مف
العجيف الفطير أو المخمر بييئة سيور رفيعة(.)128
()129
رىره :فا .أصميا (راىرو) أو (ىاالف) ومعناىا ردىة أو دىميز
 .وتأتي أيضاً
بمعنى سالؾ ،سالؾ طريقة ،مسافر ،سائح(.)130

( )122فشْٕگ داّص آٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.726
( )123ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.86
( )124فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.995
( )125اىَصذس ّفسٔ ،ظ.995
( )126اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.293-292
( )127فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1042
( )128ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.91
( )129قاٍ٘س اىفاسسٍةٍ ،صذس ساتق ،ظ.117
( )130اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.292
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حرف الزاي
از :فا .أصميا (زه) وىي كممة استحساف ،وتأتي نطفة ،الطرؼ مف كؿ شيء،
الوتر المصنوع مف أمعاء الحيوانات( .)131ولكف أىؿ الموصؿ الذيف يكثروف
مف استعماليا فقد ابتعدوا عف معناىا األصمي وصاروا ال يستعممونيا في
مقاـ االستحساف فقط .إنما صاروا يستعممونيا بمعنى أيضاً كقوليـ( :أنت از
تعاؿ معانا) ،أي أنت أيضاً تعاؿ معنا .ويستعممونيا كأداة تدؿ عمى
االستبطاء ونفاذ الصبر ،كقوليـ( :خمصنا مف ىذه المشكمة بقى از أو زي)،
وبناء عميو) كقوؿ أحدىـ ( :قاؿ فالف كيت وكيت أو
ويستعممونيا بمعنى ( ً
وبناء عميو .أو قد
عمؿ فالف كذا وكذا وأنا از قمت كذا وكذا) ،أي
ً
يستعممونيا زائدة في كالميـ ال تدؿ عمى معنى .وحسناً يفعموف لو يتركونيا
بتاتاً ىي وكممة بقى(.)132
زخمة :فا .أصميا ( سماکچو ) أو (سينو بند) معناىا حمالة ثدي النساء ،أو حزاـ
أمامي(.)133
زرناية :فا .أصميا (سورنا) (سرنا) وىي مصنوعة مف أنبوب معدني أو خشبي
يحوي فتحات وتستخدـ أكثر القرى العزؼ عمى تمؾ اآللة في رقصاتيا
المحمية ومراسيـ االحتفاؿ وفي األعراس(.)134
زعرور :فا .وىي نبتة تنمو في الجبؿ والصحراء أوراقيا منفصمة وثمرىا صغير
أحمر الموف ،استخدمت في الطب القديـ لتقوية المعدة ومعالجة اإلسياؿ
والقولوف(.)135
زالبية :فا .أصميا (زلوبيا) وىي نوع مف الحمويات أصفر الموف مخموطة بالحميب
والنشا ،ويستخدموف في صناعتيا قمع خاص لسكب السوائؿ في
الزيت(.)136
( )131فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1123
( )132ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.97
( )133فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1135
( )134اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1200
( )135فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1107
( )136اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1112
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زميرير :فا .شدة البرودة ،البرد الشديد ،مكاف كثير البرودة .وأصؿ الكممة مقسـ
إلى مقطعيف األوؿ (زـ) ومعناه برد ،ريح باردة ( .)137والثاني (ىرير) موجب
محدث ،فيصبح معنى الكممة موجب البرد ،والطبقة العميا مف الجو ،ويراد
بو شدة البرد(.)138
زنانو :فا( .زف) بمعنى امرأة و (زناف) نساء .و (زنانو) منسوب لممرأة ،مثؿ
النساء ،شبيو بالنساء ،وذلؾ الشيء المناسب والالئؽ بالمرأة(.)139
زنجبيؿ :فا .أصميا (زنجير) وىو عبارة عف حمقات متصمة مع بعضيا ( ،)140أي
السمسمة.
زنجار :فا .أصميا (زنگار) ومعناه صدأ الحديد أو النحاس وأمصاؿ ذلؾ(.)141
زنديؽ :فا .أصميا (زنديؾ) ومعناه الشخص الذي في باطنو كافر وفي ظاىره
اإليماف ،ممحد ،مرتد ،كافر ،بال ديف ( .)142ومف ال يؤمف باآلخرة أو مف
يبطف الكفر ويظر اإليماف .قاؿ البعض أنو معرب عف (زف ديف) أي ديف
المرأة .وقيؿ أنو تعريب )(زنديؾ) وىو الذي يعمؿ بموجب ما ىو مسطور
بكتاب الزند .لكف الزنديؽ ورد ذكره في كتاب افراىاط الحكيـ الفارسي الذي
عاش في الجيؿ الرابع لممسيح .وورد أيضاً ذكر الزنادقة قبؿ تأليؼ الزند أي
في كتاب األبستا عينو حيث قيؿ" :إننا جعمنا الصالة ...لكي تحارب الزندة
والساحرة وتخربيما جميعاُ" فالزندي إذف في التاريخ القديـ ساحر قبيح
المذىب(.)143
زي :فا .بمعنى الييئة مأخوذ مف (زى) ومعناه الحيوة والييئة وىو مشتؽ مف
(زيستف) أي عاش أو (زيب) ومعناه الزينة(.)144

( )137اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.315
( )138ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.104
( )139فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1115
( )140فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.225
( )141اىَصذس ّفسٔ ،ظ.225
( )142فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1119
( )143األىفاظ اىفاسسٍة اىَعشتةٍ ،صذس ساتق ،ظ.81-80
( )144اىَصذس ّفسٔ ،ظ.83
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حرف السين
ساده :فا .غير مزيف ،بسيط ،صاؼ ،أممس ،راجؼ ،غير معقد ،سو ،عادي،
عارٍ ،
خالصٍ ،
خاؿ ،أقرع ،أبمو ،جاىؿ ،سميـ ،واقؼ(.)145
سربس :فا .أصميا (سر بستو) وىي كممة مكونة مف مقطعيف األوؿ (سر) بمعنة
الرأس ،أما المقطع الثاني (بستو) ومعناىا المغمؽ أو المسدود .وعند جمع
المقطعيف يصبح المعنى مغطى ،أو مسدود الغطاء(.)146
سراي :فا .دار ،بيت ،نخص بو دور الحكومة الكبيرة ،صرح(.)147
سرسري :فا .عمؿ بال روية ،جيؿ حماقة ،سطحي ،بال فائدة ،كالـ غير
موزوف( .)148ومعناه مف يتجوؿ بال شغؿ ،مف ليس لو اشتغاؿ بعمؿ وكسب
وليس لو محؿ إقامة معيف ثابت وعديـ األصؿ(.)149
سرداب :فا .ويقاؿ (سردابو) أو (سرداوه) وعند تقسيـ الكممة فيأتي المقطع األوؿ
(سرد) بمعنى برد ،بارد ،والمقطع الثاني (آب) ماء .ومعنى الكممة ىو منزؿ
تحت األرض يتوجو إليو في فصؿ الصيؼ ،وىو أيضاً غرفة تحت األرض
كانت توضع فييا توابيت الموتى(.)150
سفرطاس :فا .مكونة مف مقطعيف األوؿ (سفره) وىي قماشة عريضة يمد عمييا
الطعاـ ،سماط ،نعمة وافرة .أما المقطع الثاني (طاس) وىي معربة ومعناىا
جفنة نحاسية وتستعمؿ كذلؾ في العامية زىر النرد ،طاس الحماـ ،قدح،
أصمع ،أقرع ( .)151والتركيب تركي مكوف مف (سفر طاسي) وقد قدـ
المضاؼ إليو عمى المضاؼ أي وعاء السفر أو إناء الطعاـ.

( )145اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.324
( )146فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ ٗ 756ظ.663
( )147ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.110
( )148اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.344
( )149ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.111
( )150فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1191
( )151اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ  ٗ 348ظ.359
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سماؽ :فا .أصميا (سماؾ) وىي شجرة ليا أوراؽ مركبة وورد أبيض عمى شكؿ
عناقيد ،تكثر في األماكف الباردة ويصؿ طوليا حتى  5أمتار ،حجـ فاكيتيا
بمقدار حبة العدس لونيا أحمر وطعميا حامض(.)152
سماور :وىي مأخوذة مف الروسية ،وىي عبارة عف وعاء معدني لو موقد صغير
لمنار لغمي الماء وتحضير الشاي(.)153
سنبوسؾ :فا .أصميا (سنبوسو) وىي عبارة عف فطائر مثمثة تعمؿ مف رقائؽ
العجيف المعجوف بالسمف وتحشى بالمحـ المفروـ أو الجوز أو غير ذلؾ
حسب الرغبة(.)154
سنگيف :فا .معناىا ثقيؿ ،أو حجري مصنوع مف الحجرُ ،محكـ ( .)155وتأتي ىنا
بمعنى الثقيؿ أيضاً ولكف لمسوائؿ مثؿ الشاي ،ويقاؿ بأنو (شاي سنگيف)
أي شاي ثقيؿ.
( .)156وتستخدـ في
سي :فا .أصميا (سو) تطمؽ في الحساب عمى الرقـ ثالثة
عربية الموصؿ الدارجة عند لعب النرد أو الطاولي ،أما الػ (سى) في
الفارسية فتعني في الحساب الرقـ ثالثوف(.)157
سيخ :فا .آلة حديدية ذات رأس مدبب يشاؾ بيا المحـ والكباب(.)158
حرف الشين
شاؿ :فا .ىو عبارة عف نوع مف القماش األممس ُيحاؾ مف الصوؼ وىو معروؼ
بالشاؿ الكرماني والشاؿ الكشميري(.)159
شبموط :فا .أصميا (شاه بموط) ىي عبارة عف شجرة ليا أوراؽ بيضوية ذات رؤوس
مدببة وتنمو وتصبح ضخمة حيث يبمغ قطر دائرتيا مت اًر ،فاكيتيا مستديرة
وليا قشر خفيؼ(.)160
( )152فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1226
( )153اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1227
( )154ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.116
( )155فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.762
( )156اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.355
( )157اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.356
( )158فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.258
( )159فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1278
( )160فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1280
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شاىيف :فا .وىو أحد أنواع طيور الصيد ذو المخالب الحادة المخصصة لمصيد،
ومعناىا أيضاً لساف الميزاف(.)161
شردانو :فا .أصميا (شيرداف) وىي معدة الخروؼ أو الحمؿ أو الجدي(.)162
شرواؿ :فا .أصميا (شموار) وىي البنطاؿ أو السرواؿ(.)163
شش :فا .تطمؽ في الحساب عمى الرقـ ستة (.)164وتستخدـ في عربية الموصؿ
الدارجة عند لعب النرد أو الطاولي.
شص :فا .أصميا (شست) ىي عبارة عف آلة حديد ذات رأس معقوؼ تستعمؿ
لصيد األسماؾ(.)165
شمعداف :فا .مكونة مف مقطعيف األوؿ (شمعة) ىي الشمعة ،والثاني (داف) وىي
الحقة تؤدي معنى المكاف والزماف .وتعنى موضع الشمعة(.)166
شوباش :فا .أصميا (شاباش) كممة تحسيف مخففة (شادباش) ىي النقود التي تنثر
في االحتفاؿ عمى المطربيف والعازفيف أو التي تنشر عمى رأس
العروسيف(.)167
شوبؾ :فا .أصميا (چوبو) أو (نورد) ىي خشبة اسطوانية يرؽ بيا العجيف .حديدة
أو خشبة تفتؿ عمييا اآلالت(.)168
شوربو :فا .أصميا (شوربا) مكونة مف مقطعيف األوؿ (شور) بمعنى مالح ،ممح.
و(با) حرؼ ربط ومصاحبة بمعنى مع .وقد تأتي بمعنى صاحب وذلؾ
بشرط أف يكوف بعدىا اسـ .وتأتي ىنا بمعنى حساء(.)169
شوشو :فا .أصميا (شيشو) أو (أبگينو) بمعنى زجاج ،بمور(.)170
شوندر :فا .أصميا (چغندر) أو (چقندر) ،وىو الشمندر أو البجر(.)171
( )161اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.365
( )162فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1339
( )163فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.772
( )164اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.371
( )165فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.267
( )166اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.255
( )167فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1271
( )168اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.577
( )169اىَصذس ّفسٔ ،ظ ،87ظ.381
( )170فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.776
( )171قاٍ٘س اىفاسسٍةٍ ،صذس ساتق ،ظ.91
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شيره :فا .ومعناىا العصير والماء الذي يؤخذ مف الفاكية ،أو ماء العنب أو التوت
حيث تغمي تمؾ المواد حتى تصبح ثخينة ( .)172وىي اآلف تصار مف غمي
السكر مع الماء حتى يصبح ثخيناً.
حرف الصاد
صاج :فا .أصميا (ساج) ىي آلة حديد مسطحة يوضع تحتيا النار ويوضع فوقيا
الخبز والحمويات وغيرىا .والػ (ساجي) ىو الخبز المخبوز(.)173
صرماية :فا .أصميا (سرمايو) معناىا رأس الماؿ ،رؤوس األمواؿ ،مبدأ
أصؿ(.)174
صنع قديماً .والػ (سندؿ) أيضاً ىو
صندؿ :فا .أصميا (سندؿ) ىو حذاء مف الجمدُ ،
شجرة صغيرة ثمرتيا تشبو الحبة الخضراء ،وخشبيا ذو رائحة طيبة ،يستفاد
منيا في الطب وفي صناعة العطور .أصميا مف اليند حيث تعيش في
المناطؽ الحارة(.)175
صندويؿ :فا .ىي الزائدة الدودية في الحيوانات المجترة وتكوف ككيس غميظ،
وأصميا (زنده بيؿ) حيث أف المقطع األوؿ (زندة) يعني كبير ،ضخـ.
والمقطع الثاني (بيؿ) معناه سمو ،مغرفة ،جاروؼ .لذا فقد سميت كذلؾ
الحتوائو عمى زبؿ األمعاء(.)176
صينية :فا .أصميا (سيني) وىي وعاء مسطح دائري ُيصنع مف النحاس أو الفضة
أو مف فمزات أخرى(.)177
حرف الطاء
طارمة :فا .أصميا (طارـ) ىو منزؿ مبني مف الخشب ،سطح مف الخشب ،سطح
المنزؿ ،قبة ،سور خشبي يحيط بالحديقة(.)178

( )172فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1342
( )173فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.230
( )174اىقاٍ٘س اىفاسسًٍ ،صذس ساتق ،ظ.132
( )175فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1236
( )176ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.130
( )177فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1269
( )178اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.395
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طاوه :فا .أصميا (تابو) أو (تاوه) ىي آلة تقمى فييا المأكوالت ،وعاء معدني
عريض لتسخيف وقمي المحـ أو السمؾ أو البيض(.)179
طپو ،طپی :فا .أصميا (توپ) ىي شيء مدور مصنوع مف المطاط أو الصوؼ أو
الخيوط يمعب بوُ ،كرة ،ومعنى آخر ىو المدفع(.)180
طرشي :فا .أصميا (تُرش) ومعناه حامض ،و (تُرشى) حموضة ،أما (ترشيدف)
معناه فساد الشيء ،و(تُرشيده) صار حامضاً(.)181
طشت :فا .أصميا (تشت) ىي وعاء معدني تُغسؿ فيو المالبس أو أي شيء
آخر(.)182
طماشة :فا .أصميا (تماشا) معناىا التفرج ،رؤية الشيء ،نزىة ،تسمية ،التطمع
إلى ،انشغاؿ(.)183
طوب :فا .أصميا (توپ) ومعناه مدفع .والطوب أيضاً مجموع بعض األشياء مف
جنس واحد ،كقولنا ( طوب جگاير )( ،طوب كاغد) .والطوب أيضاً قماش
كامؿ مطوى أو ممفوؼ ،كقولنا (طوب چوخ)(.)184
ال توجد كممات بحرف الظاد
حرف العين
عافرـ :فا .أصميا (آفريف) معناىا استحساف ،شكر تينئة ،سعادة ،صالح ،يمف،
لحف موسيقي ،وكانت تستعمؿ تحية(.)185
عرقچيف :فا .ىو نوع مف القبعات البسيطة مف القماش الخفيؼ يوضع تحت القبعة
أو العمامة(.)186
عغزيمي :أصميا (عزلت گزيدف) أي االنزواء ،االنعزاؿ .أو مف ( عزلت ٌگزيف) وىي
المعتزؿ ،المنزو(.)187

( )179فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.522
( )180قاٍ٘س اىفاسسٍةٍ ،صذس ساتق ،ظ.83
( )181فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.687
( )182فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ اٗه ،ظ.578-577
( )183اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.190
( )184ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.139
( )185اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.43
( )186فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1433
( )187اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.405
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عيار( :بكسر العيف) فا .أصميا (اياره) معناىا حساب ،دفتر المحاسبة ،وزف،
مقياس ،مقدار(.)188
حرف الغين
غرباؿ :معرب (گرباؿ) ىو وعاء ُمثقب مف األسفؿ ومحاط بقطعة خشب عريضة
مدورةُ ،ينخؿ فيو الغمة أو أي شيء آخر(.)189
حرف الفاء

فشافيش :فا .أصميا (فشافش) أو (فشافاش) ىي "اسـ صوت" فش فش ،صوت
وقوع وتوالي سياـ الكماف( .)190سمينا بيا (المعالؽ) أي الرئة والقمب والكبد
المشوية ألنيا تصوت كيذا عمى النار(.)191
فنجاف :فا .أصميا (پنکاف) معناه ،كأس ،فنجاف ،ساعة مائية ،طشت(.)192
حرف القاف

قالب :فا .أصميا (كالب) معناه الييكؿ ،القالب ،البدف ،الجسـ(.)193
قباف :فا .أصميا (کپاف) أو (قپاف) وىي ميزاف كبير لو جسر خاص لوزف األشياء
الثقيمة(.)194
قفص :فا .أصميا (قفس) صندوؽ صغير مشبؾ خشبي أو معدني ُيعد
لمطيور(.)195
کالوچ ) معناىا الطير ،الحماـ ،الحجؿ،
قالش :فا .أصميا (كالوج) أو (
الخنصر(.)196

( )188اىَصذس ّفسٔ ،ظ.84
( )189فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1473
( )190اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1541
( )191ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.144
( )192اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.164
( )193فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.825
( )194فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1569
( )195اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1585-1584
( )196اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.455
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قمعة :فا .أصميا (كالت) ىي قرية أو قمعة كانت قد بنيت عمى سطح الجبؿ،
وأطمؽ اسـ (كالت) أيضاً عمى إحدى مدف خراساف في عيد نادر شاه
أفشار وكانت قمعة محصنة(.)197
قنطرة :فا .أصميا (كوتار) أو (داالف) ومعناىا الزقاؽ الضيؽ مغمؽ النياية،
دىميز(.)198
قيمغ :فا .تر .أصميا (كيماؾ) قشدة الحميب(.)199
حرف الكاف

كاسو :فا .وىي وعاء خزفي أو صيني يوضع في داخمو الطعاـ(.)200
كاشي :فا .آجر مموف ومطبوخ( .مخففة :كاشكى) الدالة عمى الحسرة والطمب
واألسؼ والتمني والرجاء( .)201منسوب إلى كاش مختصر كاشاف ،بمدة في
إيراف ،سماىا العرب قاشاف ،وسموا ىذا اآلجر بالقاشاني .واآلف نسمي
األلواح المصنوعة مف السمنت بالكاشي أيضاً(.)202
كاغد :فا .أصميا (كاغذ) ىو الورؽ الرقيؽ الذي يتـ الكتابة أو الطباعة عميو
ويصنع مف خميرة مواد مختمفة مثؿ الخشب ،والتبف .اخترع الورؽ أوالً مف
قبؿ الصينييف وأخذ اإليرانيوف طريقة صناعة الورؽ مف الصينييف قبؿ
اإلسالـ وبدأوا بصنع الورؽ في بعض المدف ،في زمف بني العباس بدأ
العمؿ بصناعة الورؽ في بغداد ومصر وبعدىا انتشرت في أوربا ،وقبؿ
صناعة الورؽ كاف ُيكتب عمى بعض جمود الحيوانات وبعض أوراؽ
األشجار(.)203
كاىي :فا .مف المصدر (كاىيدف) أي التقميؿ ،النقص ،النحوؿ ،الضعؼ (.)204
واآلف ىي نوع مف الفطائر يعمؿ بدقيؽ خواري (لب) يعجف مع بياض

( )197فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1643
( )198فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.843
( )199اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.447
( )200فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1609-1608
( )201اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.454
( )202ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.153
( )203فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1610
( )204اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.457
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البيض ويقطع وترقؽ القطع نعما وتطوى وتقمى بالسمف ثـ يذر عميو السكر
أو يصب عمييا شراب السكر(.)205
كشاكش :فا .السحب إلى كؿ طرؼ ،السحب المتوالي ،جذب ،اعزاء (كنا) غـ،
ألـ ،حوادث الدىر(.)206
كشتبانو :فا .أصميا ( انگشتباف ) الكممة مكونة مف مقطعيف األوؿ ( انگشت ) كؿ
مف األجزاء المتحركة الخمسة في يد وقدـ اإلنساف والتي تنمو في نيايتيا
األظافر .والمقطع الثاني (باف) وىي الحقة تضاؼ إلى آلخر الكممى
ومعناىا الحارس والمحافظ(.)207
كعؾ :فا .أصميا (كاؾ) معناىا الخبز اليابس والسمني ،وتعني أيضاً رجؿ ،إنساف
العيف(.)208
كفكير :فا .أصميا ( کفگير ) مكونة مف مقطعيف األوؿ (كؼ) وتعني الرغوة ،أما
(گير ) فيي مصدر مرخـ مف المصدر ( گرفتف ) األخذ .وىي أداة لمطباخ
مثقبة يرفع بيا الرغوة مف وجو مرقة المحـ عند طبخو أو يأخذ شيئاً مف
القدر دوف المرقة(.)209
كمبداف :فا .أصميا (گالبداف) مكونة مف مقطعيف األوؿ ( گالب ) وتعني ماء الورد
(المقطر مف الورد الجوري ويسميو الفرس " گؿ " محمدي) ،والمقطع الثاني
(داف) وىي الحقة تؤدي معنى مكاف وزماف(.)210
ُكمو :فا( .مخففة :كاله) معناىا قبعة ،كؿ شيء قصير ،رجؿ قصير .أما ( َكمّو)
فمعناىا رأس ،مفرؽ الشعر ،طرؼ ،فوؽ ،قمة ،قميؿ الوفاء(.)211
کميچو  :فا .معناىا قرص خبز ،خبز صغير سمني ،وتعني أيضاً القماش الذي
يغطي ظير البغؿ والمصنوع مف القطف(.)212
( )205ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.155
( )206اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.468
( )207فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ ٗ254ظ.314
( )208اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.455
( )209ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.163
( )210اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ ٗ507ظ.255
( )211اىَصذس ّفسٔ ،ظ.474
( )212فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1649
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كمر :فا .أصميا (كمربند) المسافة بيف البطف والظير ،خصر ،حزاـ ،نطاؽ،
ويقاؿ
وسط ،وسط الحبؿ ،جناح الجيش ،رؼ ،قبة ،جسر ىاللي الشكؿُ ،
أيضاً (كمره)(.)213
كيرب :فا .أصميا (كاىربا)( ،كيربا)( ،كاربا) وىي (مخففة :كاه ُربا) ومعناىا
جاذب القش ،وىي نوع مف الصمغ فيو خاصية كيربائية(.)214
كيموف :فا .أصميا (كميداف) ومعناىا القفؿ ،أما كممة (كميد) وحدىا فتأتي بمعنى
المفتاح وىي آلة تفتح ذلؾ القفؿ ( ،)215وتأتي أيضا (كموف) وىي عبارة عف
قفؿ خشبي وضع في السابؽ في ظير ساحة الدار ليغمؽ بيا الباب(.)216
حرف الـ (گ)

گاز  :فا .أصميا ( گاژ ) معناىا مكاف ،مقاـ ،محؿ .نقوؿ في الشيء( :وقع عمى
گازو) ،إذا وقع منتصباً( ،وقفو عمى گازو)  :أي ضعو مستق اًر منتصباً غير
()217
البناء مثالً.
قمؽ  .عمى نحو ما يفعؿ ّ
دوار ،نوع مف المشوي.
گردانو :فا .أصميا (گرداف) معناىا طوؽ ،محيط الشيءّ ،
و(گرداندف) أو (گردانيدف ) معناىا تدوير ،أما ( گردف ) فمعناىا عنؽ ،جيد،
شجاع ،قوي ،صاحب قدرة(.)218
گونيو :فا .أصميا (گوفی) ىي قماش سميؾ خشف تصنع منو األكياس(.)219
گيو :فا .أصميا (گی) ىي الحقة تعطي معنى (حاصؿ المصدر) لمكممة المتصمة
بيا ( .)220كقولنا ( :حمارگيو ) :حماريو ،استحمار ( .)221يوگيو (بالتحريؾ)
أصميا (ياوگی) ومعناىا التخبط في الكالـ(.)222

( )213فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ,1652
( )214اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.487
( )215فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1649
( )216اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1648
( )217ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.171
( )218اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.497-496
( )219اىَصذس ّفسٔ ،ظ.517
( )220اىَصذس ّفسٔ ،ظ.518
( )221ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.176
( )222فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.989
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حرف الالم

لشو :فا .أصميا (الش) ىي جسد حيواف ميت ،جيفة ،بال اعتبار ،غاره ،غنيمة،
شيء قميؿ وصغير ،أما (الش كردف) ىي اإلغارة عمى شيء وخاصة عمى
الفواكو أو األطعمة عمى السماط(.)223
لوبيو :فا .أصميا (لوبيا) وىي البذور التي تؤكؿ بعد طبخيا ،نبتتيا تشبو المبالب
وتتسمؽ عمى النباتات واألشياء المجاورة ليا ورودىا صغيرة بنفسجية الموف
ثمرتيا في غالؼ يشبو غالؼ الباقالء(.)224
لگف :فا .ىو وعاء معدني كبير لو جوانب أو أطراؼ يستعمؿ لغسؿ المالبس .أما
(لگنچو ) وىي وعاء معدني صغير .أما ( لگف خاصره ) وىي عظـ رابط
يشبو اؿگف أي الحوض يستقر في جسـ اإلنساف في نياية العمود الفقري
تحت البطف والخاصرة(.)225
لوزينة :فا( .معربيا :لوزينج) ىي نوع مف الحموى يحشى بالفستؽ والموز وماء
الورى والسكر(.)226
حرف الميم

مرپيچ :فا .أصميا (مارپيچ) ىو الشريط المعدني الممفوؼ عمى اسطوانة ( .)227وأف
أصؿ الكممة مكوف مف مقطعيف األوؿ (مار) ومعناىا الحية أو الثعباف،
والثاني ( پيچ ) ومعناىا برغي ،مفتوؿ ،ممتو ،معوج ،مجعد ،ظفيرة ،اسـ
لنبات متسمؽ(.)228
مفشكؿ :فا .أصميا ( پشمنگ ) معناىا بال فائدة ،بال معنى ،ناقص ،معيوب ،قمعة
عمى جبؿ(.)229
( )223فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1709
( )224اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1725
( )225فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1722
( )226اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.529
( )227فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.877
( )228اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ ،532ظ.168
( )229اىَصذس ّفسٔ ،ظ.160
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المير) الصداؽ أظنو
الميُر) الخاتـ فارسي وبنوا منو فعالً وقالوا مير ،أما ( َ
ميرُ ( :
()230
معرباً عف مير ومعناه المحبة والخموص والعالقة .
ميز :فا .قطعة خشبية عريضة مسطحة ليا أربع زوايا وأربعة أرجؿ ويوضع عميو
لوازـ الكتابة أو أوعية الطعاـ أو أي شيء آخر(.)231
حرف النون
نازوگ  :فا .أصميا (نازؾ) معربة (نازيؾ) معناىا ظريؼ ،لطيؼ ،خفيؼ( ،كنا)
معشوؽ(.)232
ٍ
صاؼ جداً قابؿ لمصقؿ( .)233معناىا ناعس.
نرـ :فا .ىو شيء ذو سطح
نيشاف :فا .أصميا (نشاف) بالكسر معناىا العالمة ،أو اليدؼ ،أو الوساـ .ويقاؿ:
نيشف ينيشف :وضع عالمة .ومنو نيشاف الخطبة .نيشانجي مف يصيب
اليدؼ في المرمى(.)234
حرف الواو
وراز :فا .أصميا (ورز) أي الزرع والبذر ( .)235وتأتي ورز بمعنى المرز ىو
األرض التي حددت أطرافيا األربعة وسويت وجعمت الحة لمزرع(.)236
حرف الهاء
ىاوف :فا .وعاء معدني أو خشبي أو حجري ُيدؽ فيو األشياء(.)237
ىـ :فا .وىي سابقة تأتي في أوؿ الكممة وتعطي معنى الشبو والمثؿ .وتعطي
معنى أيضاً(.)238
ىنداـ :فا .أصميا (انداـ) ومعناىا ىيكؿ ،جسـ ،قَ ّد ،قامة ،لكؿ عضو مف أعضاء
اإلنساف ،أجزاء اآللة ،نظاـ ،قاعدة ،أسموب(.)239

( )230األىفاظ اىفاسسٍة اىَعشتةٍ ،صذس ساتق ،ظ.147
( )231فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1878
( )232اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.558
( )233فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.486
( )234ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.194
( )235فشْٕگ داّص أٍ٘صٍ ،صذس ساتق ،ظ.969
( )236ميَات فاسسٍة ٍستعَية فً عاٍٍة اىَ٘صوٍ ،صذس ساتق ،ظ.195
( )237فشْٕگ عٍَذٍ ،صذس ساتق  ،جيذ دًٗ ،ظ.1963
( )238اىَصذس ّفسٔ ،ظ.1974
( )239اىَعجٌ اىزٕثًٍ ،صذس ساتق ،ظ.78
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حرف الياء
يخني :فا .الطبخ ،وأيضاً ىي المحـ المطبوخ مع لية الخروؼ وكبد أبيض .
يؾ :فا .تطمؽ في الحساب عمى الرقـ واحد (.)241وتستخدـ في عربية الموصؿ
الدارجة عند لعب النرد أو الطاولي.
()240

( )240فشْٕگ خٍاًٍ ،صذس ساتق ،ظ.526
( )241فشْٕگ عٍَذ ،اىَجيذ اىثاًٍّ ،صذس ساتق ،ظ.1997
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اخلامتة

وقفت في ىذا البحث عند األلفاظ الفارسية المستعممة في عربية الموصؿ
الدارجة ،وقد حدد البحث لممتحدثيف ألفاظاً كانوا يستعممونيا في حياتيـ اليومية ال
يعرفوف أصوليا ،لذا فإف ىذا التحديد يضيؼ لمباحثيف ثقافة لغوية في نسب
الكممات ،وتشير ىذه األلفاظ إلى أف ردحاً مف الزمف قد اختمطت فيو األقواـ في
ظروؼ سممية أو حربية فاختمطت لغاتيـ وتعمـ كؿ طرؼ شيئاً مف لغة اآلخر في
جوانب الحياة المختمفة سياسية واقتصادية واجتماعية شأنيا شأف جميع المغات
التي أثرت وتأثرت وأصبح ىذا التأثير وثيقة تاريخية لمتفاعؿ والتعايش لما مضى
مف حياة الناس.
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"Persian vocabularies in Colloquial Mousli
Arabic"
Tay Hatam Jassim
Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace
upon our Prophet Muhammad and his family and gluten either
Miami yet ... , Each nation is proud of and proud of it and that
if the Arabs who Atsoa language and notorious Bblagthm and
Vsaanhm and preserved their language even more to keep
away from the melody, it should be noted that the Arabs did
not hunker in places isolated away from the others, but opened
up to the regions to several factors, including religious,
political and economic Here The close contact and mixing
with other tribes and the impact of language in the languages
of other nations did not prevent this from that affected much of
the terms as a result of their dealings to the income Arabic
dialect a lot of words of foreign, including Persian of the
factors that I mentioned in the above and this would normally
because life is based on give and take in everything, including
the language, have been found and I live in the cities of Mosul,
that there is a lot of words Persian that are open to people do
not know their origins and their implications are quite accurate
understanding of it, here was my idea in this research to
extend the service of a modest yard specialist and highlight
many of the vocabulary with which we deal in our daily lives
as it entered us by virtue of contiguity and visits and Altsahr
and by virtue of religion and trade, politics and wars have been
arranged are collecting items according to the alphabet, taking
advantage of language dictionaries Persian and Arabic Ooah
all of the words of explanation and illustration, and this aims
to do research to increase cultural awareness..
And God help you ....
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