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واژهشناسی
برای دبري (نه برای دانشآموز)

اطّالعات ارائه شده در اين قسمت در انتهای هر درس از کتاب معلّم نيز بيان شده
است .اين بخش برای طرح در کالس درس نيست .رصفاً اطّالعاتی برای دبري است که
البتّه اگر دانشآموزی سؤالی بپرسد میتواند پاسخ آن را برای آن دانشآموز مطرح کند.
هدف سهولت دسرتسی معلّم به پرسش های احتاملی دانشآموزان است .کلامت اين
بخش مربوط به سه کتاب پيشني است که در کتاب دهم نيز تکرار شدهاند.
 1همزۀ «اِسم» در ﴿اِق َرأْ ب ِْاس ِم َربِّ َك﴾ و «بِاس ِم ِه تعالی» همزۀ وصل است که نوشته
میشود ،ولی خوانده نـمیشود .در ﴿ب ِْس ِم اللّ ِه ال َّرحمنِ ال َّرحيم﴾ به دليل رسم الخ ّط
قرآن نوشته نـمیشود.
 2جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنو َن (بَن َني) درست است .همزۀ کلمۀ اِبن همزۀ
وصل است و اصل آن «بنو» است .کلمۀ بنني که در درس آمده است ملحق به جمع
مذکّر سالـم است .ملحق به جمع مذکر سالـم کلامتی هستند که اعراب جمع مذکّر را
میگريند؛ ا ّما رشايط آن را ندارند و معروفترين آنها عبارتاند از کلامتی که معنای جمع
دارند؛ مانند «أولو» و «عالَمونَ» و «اعداد عقود» مانند « ِعرشون» تا «تِسعون» و کلامتی
نظري «بَنون» و «أَرضون» و ِ
«سنون» که ملحق به جمع محسوب میشوند.
 3تِلميذ :به معنای دانشآموز دبستان است .واژۀ ُسيانی مع ّرب به معنای شاگردی
است که پيشهای میآموزد .تِلميذ احتامالً از تِلمود گرفته شده است( .خود کلمۀ شاگرد نيز
در فارسی شاه ِگرد بوده است؛ يعنی خدمتگزاری که گرد شاه است ).جمع آن افزون بر ت َالميذ ،ت َال ِمذَة
نيز هست .در فارسی مصدر «ت َـلَـ ُّمـذ» را از آن ساختهايم که در عربی به کار نـمیرود.
تلميذ تقريباً هممعنای طالِب است .ا ّما طالِب دانشآموز دبريستانی و يا دانشجو است؛
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مثال:
1
عي :دانشجو.
طالِب ثان ّ
َـوي :دانشآموز دبريستانی و طالِب جا ِم ّ
تَتَلْ َم َذ لِفُالنٍ أَ ْو ِعن َد ُه صا َر تلمیذا ً لَهُ.

َّوب :جامه را کهنه کرد .وجه
 4مصدر َد َر َس يَد ُر ُس میشودِ :در َاسـة و َد ْرسَ .د َر َس الث َ
تسميۀ َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامهای کهنه شود.
 5فرق عام و َس َنة :معموالً اين دو مرتادف گرفته میشوند .در قرآن كلامت «عام» و
«سنة» به دفعات به چشم میخورد .در حالیكه در فرهنگ های لغت عربی و فارسی
هر دو را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كردهاند؛ از جمله الـمنجد عام
( َع َو َم) را اينگونه تعريف كرده است :أربعة فصول ،سنة كاملة متوالية و در تعريف
«س َنـة» هامن سال
سنة (سنا -سنو) آوردهاند« :اثنا عرش شهرا ً» و « 3٦٥يوماً»؛ يعني َ
خورشيدی است.
گفته میشود( :عـام الفيل)( ،عـام الحزن)( ،عـام الوفود)( ،عـام فتح مكة) ،ولی
گفته نـمیشود( :سنـة الفيل)( ،سنـة الحزن) و (سنـة فتح مكة) .امروزه (عـام  )201٤و
(سنـة )201٤هر دو گفته میشود؛ ا ّما در متون کهن (سنـة) گفته میشد و (عـام) برای
حوادث بوده است.
2
الس َنـ ُة ال ِّدراس َّيـ ُة دارد.
ايس کاربرد بيشرتی از َّ
امروزه اصطالح العا ُم ال ِّدر ُّ
 _1تِلميذ :دانشآموز دبستانی ،شاگرد  /الجمع  :ت َال ِمذ ٌة و ت َالمي ُذ
خصـ ُه أهـ ُـل العــر بِالطالــب الصغــر يف املراحــل الدراسـيّة
التَّلْ ِميـ ُذ  :خــادم األُســتاذ مــن أَهــل العلــم أَو الفـ ّن أَو الحرفــة ،طالــب العلــم ،و َّ
ـي يتعلَّــم َصنعـ ًة أو حرفـ ًة
األوىل ،تلميـ ٌذ يف مدرســة ابتدائيّــةَ ،صبـ ّ
السنة  /رأس العام  :أ َّولُه
 _2عام( :اسم) الجمع  :أَعوام  /العا ُم َّ :
النبي (ص) و هو العام الذي ت ّ
أحب ال ّناس إىل الرسول و آثرهم عنده ؛ زوجته خديجة  ،و ع ّمه
ُوف فيه ّ
عام ال ُح ْزن  :العام العارش من بعثة ّ
أبوطالب
صل اللّه عليه و آله و سلّم
النبي ّ
ُ
عام الفيل  :العام الذي هجم فيه
األحباش بأفيالهم عىل الكعبة  ،و فيه كانت والدة ّ
َسنة( :اسم) الجمع :سنوات ،و ِس ُنو َن
الس َن ُة  :فرتة من ال َّزمن ُمدَّتها اثنا عرش شَ ْه ًرا
َّ
َ
ِ
ُ
رض الـ ُم ْجدبَة
الس َنة  :األ ُ
َّ
الصيف
السنة الْ َمد َرسيّة ُ :مدّة ال ِّدراسة و ت َـمتَ ّد عاد ًة من أوائل الخريف حتى أوائل َّ
َّ
السنة ال ِّدراسيّة أَو َّ
السنة البسيطة  :عدد أيامها  365يو ًما َّ / ،
السنة  :أ َّو ُل يوم منها
السنة التي يبدأ َع ُّدها عام ولد املسيح  /رأس َّ
السنة امليالديّة َّ :
ِمن العام التَّايل َّ /
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 6جمعِ « ِب ْنت» میشود «بَنات» که «جمع مؤنّث سالـم» است؛ در مبادی العربية
«ملحق به جمع مؤنّث سامل» گرفته شده ،البتّه در اين مورد اختالف هست« .بَنات»
ملحق به جمع مؤنّث سالـم است( ١ .مبادئ العرب َّيـة  ،جلد  ،4صفحه  ، 88فائده )151
 7جمعِ «شَ َجر» « ،أَشْ جار» و جمعِ «شَ َج َرة» « ،شَ َجرات» است.
« 8طالِب» چند معنا دارد :خواستار ،جوینده ،دانش آموز دبريستانی ،دانشجو.
کلمۀ تِلميذ نيز به معنای دانشآموز است.
 9همــزۀ آغــا ِز «اِم ـ َرأَة» همــزۀ وصــل اســت و زمانــی کــه «الـــ» میگیــرد واجــب
اســت حــذف شــود« .الْ َم ـ ْرأَة» بــه صـ ِ
ـورت «اال ْم ـ َرأَة» غلــط اســت .ایــن نکتــه دربــارۀ
کلمــۀ «اِ ْمـ ـ َرأ» نيــز ِصــدق میکنــد .معــادل «اِم ـ َرأَة» در گویــش حجــازی « ُحر َمــة» و
جمــع آن « َحريــم» اســت.
 10در عربــی فصيــح چهــار حــرف«گ چ پ ژ» وجــود نــدارد؛ ا ّمــا در عربــی عامیانــه
٢
ســه حــرف «گ چ ژ» وجــود دارد.
ــﻚ» و «تِلْـ َ
 11حــرف «ـﻚ» در کلامتــی ماننــد «ذلِـ َ
ــﻚ» بــدون رسکــش اســت؛ ا ّمــا در
زبــان فارســی معمــوالً چنــن نيســت.
 12کلمۀ«اِ ْمـرِئ» به معنای مرد ،يا انسان است و سه حالت اِعرابی دارد:
اِمـ ُر ٌؤ (مرفــوع) ،اِمـ َرأً (منصــوب) ،اِمـرِئٍ (مجــرور) .همــزۀ آن وجوبـاً هنــگام معرفــه
شــدن حــذف میشــود و «الْ َمـ ْر ُء» میشــود .از جنــس خــودش جمــع نــدارد .رِجــال بــه
معنــای مــردان از جنــس خــودش نيســت.
1ـ دیده شده كه برخی همكاران به تقليد از كتاب های غرياستاندارد نوع جمع كلامتی مانند أخوات ،بَنات ،ساموات ،بَنین ،ظُلُامت و  ...را
از دانش آموز می خواهند كه مطلقاً كار درستی نيست.
2ـ در گویــش عامیانــۀ اطـراف خلیــج فــارس و جنــوب عربســتان ســعودی حــرف قــاف را گاف تل ّفــظ میکننــد؛ مثــال :قُـ ْم :برخيــز (گـ ْو ْم)
ــﻚ  ،أَگِ ْل لَـ ْ
ــﻚ :بــه تــو میگويــم (أگ ُْل لَـ ْ
ـول لَـ َ
أقـ ُ
ــﻚ) ال أَقْـ ِـد ُر :نـــمیتوانم (ما أَگْــ َد ْر) ِقدْر :دیگ (گِــ ِـد ْر) .همني قاف را در شــام (ســوريه ،لبنان،
اردن و فلســطني) و مــر همــزه تل ّفــظ میکننــد؛ مثــالِ :عنـد َْك َو َرئَــه ْو أَلَــم؟ يعنــیِ :عنـد ََك َو َرقَـ ٌة َو قَلَـ ٌم؟
در عـراق گاهــی حــرف «ک» را «چ» تل ّفــظ مــی کننــد؛ مثــال« :اِ ْحـــچي» یعنــی «صحبــت کــن» کــه در اصــل «اِ ْحـ ِ
ــﻚ» و معــادل فصیـ ِح آن
ـت؟» اســت.
ـت؟» یعنــی «کجــا بــودی؟» کــه در اصــل «أَيْـ َن کُ ْنـ َ
«تَ َکلَّــ ْم» يــا «کَلِّـ ْم» میباشــدَ « .ويْـ ْن چِ ِنـ ْ
ْروح ».گفته میشود.
روح ».در گویش مرصی «ألبـي َمگ ْ
در مرص حرف «ج» را «گ» تلفّظ میکنند .جملۀ «قَلبي َم ْج ٌ
ـب َجــواز َْﻙ».
ـ
«جی
ـی
ـ
اق
ر
ع
و
ـازی
ـ
حج
ـش
ـ
گوی
در
ـه
ـ
ک
ا
ر
ای
ـه
ـ
جمل
ـال:
ـ
مث
ـد؛
ـ
کنن
در گویــش شــامی (ســوری-لبنانی) حــرف «ج» را «ژ» تل ّفــظ می
ْ
ـب ژَواز َْﻙ ».تل ّفــظ میکننــد .معــادل فصیــح ایــن
تل ّفــظ میکننــد و بــه معنــای «گذرنامــهات را بیــاور ».میباشــد؛ در گویــش شــامی «ژيـ ْ
ـر َجــواز ََﻙ ».اســت.
جملــه «أَ ْحـ ِ ْ

87

 13حــرف «لِـــ» کاربردهــای بســياری دارد .آنچــه دانشآمــوز بايــد بدانــد دو مــورد
اســت :يکــی اینکــه «لِـــ» بــه معنــای «بـرای» اســت و ديگــری اینکــه «لِـــ» بـرای بیــان
مالک ّيــت اســت.
در زبــان عربــی در ترجمــۀ کلمــۀ فارســی «دارم» گفتــه میشــودِ « :عنــدي ،لـــي،
َيــس» و «مــا» منفــی میشــوند؛ یعنــی «نــدارم» میشــود:
لَــ َد َّي» و هــر ســه بــا «ل َ
ـس لَـ َد َّي»« .مــا ِعنــدي» نيــز درســت اســت« .کا َن يل ،کا َن
ـس لـــي ،لَيـ َ
ـس ِعنــدي ،لَيـ َ
«لَيـ َ
ِعنــدي ،کا َن لَ ـ َد َّي» نيــز معــادل «داشــتم» در فارســی میشــود.
 14فــرق « َورد» بــا « َور َدة» ایــن اســت کــه «وردة» دارای تــاء وحــدت اســتَ « .ورد»
اســم جنــس و واحــد آن « َور َدة» اســت و تــاء آخــر آن تــاء وحــدت اســت« .وردة»،
یعنــی «یــک گُل» .کلمــۀ « َو ْرد» میتوانــد بــه معنــای «گُلهــا» نیــز باشــد« .شَ ـ َجر»
نیــز اســم جنــس بــه معنــای درخــت و واحــد آن «شَ ـ َج َرة» بــه معنــای «یــک درخــت»
اســت .کلامتــی ماننــد نَج َمــة ،زَيتونــة ،بُرتُقالــةُ ،ر ّمانــة و َو َرقَــة نیــز تــاء وحــدت دارنــد.
« 15نا ِفــذَة» و «شُ ــ ّباﻙ» هــر دو بــه معنــای «پنجــره» و جمعشــان «نَوا ِفــذ» و
«شَ ــبابيك» اســت.
 16کلمــۀ « َخیــر» در « َخـ ٌر ِمـ ْن» اســم تفضیــل و در اصــل «أَخـ َـر» بــوده و همــزۀ آن
ش» اســت .جمــع َخــر ،خيــار و أخیــار اســت.
«ش» کــه مخ ّفــف «أَ َ ّ
افتــاده اســت؛ ماننــد َ ّ
« 17کَنــز» برگرفتــه از واژۀ فارســیِ «گنــج» اســت کــه از آن فعــل «کَ َنـ َز  -یَک ِنـ ُز» و
مشــتقّاتی بســیار ســاخته شــده اســت.
َ « 18م ـ َع» بــه معنــای «بــا» اســت و « ِبـــ» نیــز بــه همیــن معناســت؛ ب ـرای اینکــه
اشــتباه نشــود ،بهــر اســت بگوییــمَ « :م ـ َع» ،یعنــی «هم ـراه بــا» و « ِبـــ» ،یعنــی «بــه
ـب ب َِس ـ ّيا َريت.
ـب َم ـ َع صديقــي .أنــا أذ َهـ ُ
وســیلۀ»؛ مثــال :أنــا أذ َهـ ُ
 19جمــع «مکتبــة»َ « ،مکتَبــات» و «مکاتِــب» اســتَ « .مکتَــب» بــه معنــای «دفــر
کار» اســت کــه جمــع آن نیــز «مکاتِــب» مــی شــود.
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« 20وا ِقــف :ایســتاده» بــا «قائِــم :ایســتاده» فــرق دارد .واقــف بــه معنــای توقّــف
کننــده و قائــم برپاخیزنــده اســت.
« 21بُســتان» ُم َعـ َّرب کلمــۀ فارســی «بوســتان» اســت .از آنجــا که در کلمۀ «بوســتان»
التقــای ســاک َن ْین شــده؛ لــذا واو حــذف شــده؛ بُســتان جــای پــر درخــت اســت و ترکیــب
«بو+ســتان» بــه معنــای جــای پــر از بــوی خــوش و مـرادف بــا باغ اســت.
ُ « 22مــ َد ِّرس» و « ُم َعلِّــم» مــرادف هســتند؛ ا ّمــا امــروزه واژۀ معلّــم بــرای مدیــر
کاروان زیارتــی نیــز کاربــرد دارد و گاهــی احرتامــاً نیــز بــه افــراد اطــاق میشــود.
 23جالِــس و قا ِعــد بــه یــک معنــا هســتند .در زبــان گفتــاری از قا ِعــد اســتفاده
میشــود( .قاعــد هــم فصیــح اســت و هــم عامیانــه؛ ا ّمــا جالِــس فقــط فصیــح اســت).
 24فــرق « َهـ ْـل» و «أَ» در کتــاب تدريــس نشــده اســت؛ زي ـرا دانســن آن رضورت
نــدارد.
فرق َهل با أَ :
الفَ -هل در جملۀ دارای فعل منفی منیآید.
عت؟ بلکه سؤال میشود:
مثالً سؤال نـمیشود :هل ال ت َس َم ُع؟ یا هل ما َس ِم َ
عت؟
أَال تسم ُع؟ یا أَما َس ِم َ
ا ّمــا حــرف اســتفهام أَ بــر رس فعــل مثبــت و منفــی هــر دو میآیــد .أَ جــا َء الْمعلّـ ُم؟
أمــا جــا َء الْمعلّـ ُم؟
« 25جــا َء» و «أتَــی» هــر دو مرتادفانــد( .جــا َء– یَجــي ُء– َمجيئـاً) ؛ (أتَــی– یَأتـــي–
إتیان ـاً)
ِــئ» کاربــرد محــاوره نــدارد؛ بلکــه
فعــل امــر از «جــا َء يَجــي ُء» بــه صــورت «ج ْ
«ت َ
َعــال» بــه معنــای «بیــا» میباشــد.
ـاب .کتــاب
ـئ بِال ِکتـ ِ
ضمنـاً «جــا َء ِبـــ» و «أَتَــی ِبـــ» بــه معنــای «آورد» اســت؛ مثــالِ :جـ ْ
را بیــاور.
َ « 26جزاء» از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.
ندي» برگرفته از واژۀ فارسی «گُندی» است.
ُ « 27ج ّ
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ُ « 28ر ّمــان» اســم جنــس بــه معنــای انــار اســت و واحــد آن ُر ّمانــة و جمــع آن
ُر ّمانــات( .ضمنــاً ُر ّمانَــة بــه معنــای نارنجــک نیــز هســت).
« 29سائق» راننده است که در عربستان سعودی َس ّواق نيز گفته میشود.
َ « 30حقي َبــة» ســه معنــا دارد :کیــف ،ســاک و چمــدان .در گویــش عامیانــۀ عربــی
«شَ ــنطَة ،شَ ــنتَةَ ،جنطَــة» گفتــه میشــود کــه هــان « َچنتــه» در فارســی اســت .در
کتابهــای درســی پيشــن کلمــۀ « َم ْح َفظَــة» میآمــد؛ امــروزه در عربــی کاربــرد َحقیبــة
بیشــر اســت؛ مثــ ًا حقيبــة الظَّ ْهــر :کولــه پشــتیَ ،حقي َبــ ٌة َمد َرســ َّية :کیــف مدرســه،
ـب الـ ُّز ّوارِ :چمدانهــای زائـران؛ ا ّمــا « ِم ْح َفظَــة» کیــف پــول اســت کــه « ُجـ ْزدان»
َحقائِـ ُ
نیــز گفتــه میشــود.
ُ « 31ر َّب» به معنای «چه بسا» حرف ج ّر است و فقط بر رس نکره میآید؛ ا ّما اگر
با «ما» بیاید و « ُربَّـام» شود؛ بر رس معرفه نيز میآید؛ مانندُ « :ربَّـام ميثم وا ِق ٌف».
و در آيــۀ ﴿ ُربَـــا يَـ َو ُّد الَّذيـ َن كَ َفــروا لَـ ْو كَانــوا ُم ْسـلِم َني﴾ «ســورۀ الحجــر آیــۀ  »2بــه
تخفیــف بــاء آمــده اســت.
« 32لِســان» دو معنــا دارد :یکــی «زبــان» ماننــد «زبــان عربــی» و یکــی «زبــان»،
١
یعنــی هــان «عضــو گوشــتی درون دهــان».
 33أنـ ِ
ـت :تل ّفــظ آن شــبیه «أنتـــي» اســت .در مکاتبــات عربــی گاهــی آن را اشــتباهاً
أنتــي مینويســند.
ـوي نیــز گفتــه میشــود.
َ 34جـ ّوال :بــه معنــای تلفــن همـراه اســتَ .م ْحمــول و ِخل َیـ ّ
جمــع آن َجـ ّواالت اســت.
َ 35ســاء :بــه معنــای آســان ،مؤنّــث و جمــع آن َســاوات اســت؛ ا ّمــا اگــر بــه
معنــای «ســقف» باشــد؛ مذکّــر میشــود .در قــرآن بــه دو صــورت مذکّــر و مؤنّــث
ِيس» گفتــه میشــود «اللُّ َغـ ُة الفارِسـيَّةُ» .کلمــۀ «لُ َغــة» از ريشــۀ یونانــی  logoگرفتــه شــده اســت کــه در
1ـ امــروزه بــه جــای «اللِّســا ُن الفــار ُّ
کلامتــی ماننــد مونولــوگ و دیالــوگ نيــز بــه کار مــیرود( .مونــو ،یعنــی یــک و دیــا یعنــی دو) کلــات فَيلَســوفُ ،جغـرايف ،موســیقَی نيــز
ریشــه در زبــان التیــن دارند(.فیلوســوفیا ،ژئوگرافــی ،موزیــکا).
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الســا ُء انْ َفطَ َرتْ ﴾ انفطــار 1 /کلمۀ
آمــده
است﴿.الســا ُء ُمنف َِطـ ٌر ِبـ ِه﴾ مز ّمــل18 /؛ ﴿إِذا َّ
َّ
ُس ـ َم َّية کــه اســم دخــر اســت؛ مص َّغــر َســاء و بــه معنــای آســان کوچــک اســت.
َ 36س ـ ِّيد :جمــع آن «ســا َدة» و «أَســياد» و جمــع الجمــع آن «ســادات» اســت؛ ا ّمــا
«س ـ ِّي َدة» بــه معنــای خانــم «س ـ ِّيدات» اســت.
جمــع َ
 37لِ َم ْن :معادل واژۀ  whoseدر انگلیسی و برای پرسش از مالکيّت است.
در محــاورۀ عربســتان ســعودی امــروزه بــه جــای آن « َحــق مـ ْن» و در عـراق «مـ ْ
ـال
َمــن» گفتــه میشــود.
َ 38مــ ْن :اســم اســتفهام بــه معنــای «چــه کســی» ،یــا «چــه کســانی» اســت کــه
گاهــی اســم موصــول و بــه معنای«کســی کــه» میآیــد ،یــا از ادوات رشط و بــه معنــای
«هــر کــس» میشــود .بعــد از آن مفــرد مذکّــر میآیــد؛ مث ـ ًا هنگامــی کــه کســی در
میزنــد و نـــمیدانیم مذکّــر اســت یــا مؤنــث؛ ســؤال میشــودَ « :مـ ْن هـ َو؟» ،یــا « َمـ ْن
١
ـاب؟»
يَطْ ـ ُر ُق البـ َ
َسيف ،صارِمَ ،صمصام نيز معنای شمشیر دارندَ .سيْف معروفتر از بقيّه است.
 39أُســتاذ ُم َع ـ َّرب اســتاد اســت .اســتاد از ریشــۀ اِســتاد اســت؛ زی ـرا در کالس در
برابــر شــاگردان میایســتد.
هامن طور که اِس ِتواء را ا ُستُوا تلفّظ کرد هاند؛ اِستاد را ا ُستاد خواند هاند.
جمع استاد در فارسی اساتید و در عربی أَساتِذَة است.
 40أُ ّم :بــه معنــای مــادر و جمــع آن أُ َّمهــات و أُ ّمــات اســتَ ﴿ .و إِ ْذ أَنتُ ـ ْم أَ ِج َّن ـ ٌة ِف
بُطُــونِ أُ َّم َهاتِ ُكـ ْم﴾ (نجــم )32 /و آنــگاه کــه شــا جنینهایــی در شــکمهای مادرانتــان
بودیــد.
«أُ ّمــات» ب ـرای حیوانــات و اشــياء نيــز بــه کار مــیرود؛ ماننــد أُ ّمــاتُ الْ َحيَوانـ ِ
ـات و
ـب.
أُ ّمــاتُ الْ ُکتُـ ِ
1ـ در گویــش حجــازی « َمــن» را «مــن» تل ّفــظ میکننــد؛ مثـ ًا در مکاملــۀ تلفنــی آن کــس کــه گوشــی تلفــن را برمــیدارد خطــاب بــه فــرد
ـاي؟»؛ یعنــی «چــه کســی بــا مــن اســت؟» ( َمـ ْن يَتَ َکلَّـ ُم َمعــي؟)
پشــت خــط میگویــد« :میــن َمعـ َ
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ُ 41مــداراة :در فارســی حــرف ة از انتهــای آن حــذف شــده اســت؛ ماننــد « ُمــداواة»
کــه آن نيــز مــداوا شــده اســت.
(دا َری  ،يُداري ُ ،مداراةً)
ِ 42منضَ ـ َدة :امــروزه واژۀ «طا ِولَــة» نيــز بــه جــای آن بــه کار مــیرود کــه مع ـ ّرب
ایتالیایــی اســت .جمــع آن « َم ِ
ناضــد» اســت.
 43يَســار :بــا کلمــۀ ِ
«شــال» مـرادف اســت .در قــرآن کريــم «أصحــاب يَـــمني» در
ـری» نيــز بــه کار مــیرود.
برابـ ِر «أصحــاب ِشــال» آمــده اســت .گاهــی «أَيْـ َ
ـر» و «یُـ ْ َ
 44يـَــمني :بــه معنــای «راســت» و بــه صورتهــای «أَيْــ َمن» و «يـُ ْمــ َنی» نيــز به کار
رفتــه اســت.
جالــب اســت بدانیــد « ِب ْنيامــن» یــک اســم ِعــری اســت مرکّــب از « ِبــن :پــر +
يامــن :راســت»؛ یعنــی پــری کــه همچــون دســت راســت پــدر و مــادرش اســت.
« 45نِســاء» جمعــی اســت کــه مفــرد از جنــس خــودش نــدارد« .اِمـ َرأة» نيــز مفــردی
اســت کــه جمــع از جنــس خــودش نــدارد .دو کلمــۀ نِس ـ َوة و نِســوان نيــز بــه معنــای
«زنــان» هســتند.
ـت أفضَ ـ ُـل
« 46أفضَ ــل» در صورتــی کــه بــا « ِمـ ْن» بیایــد بــه معنــای «بهــر» اســت .أنـ َ
ِمنـ ُه .تــو از او بهــر هســتی.
اگــر دو طــرف مقایســه مؤنّــث باشــند بــاز هــم وزن أفعــل بــه کار مــی رود نــه
فُعلــی؛ مثــال:
فاطم ُة أفضَ ُل ِم ْن زهرا َء.
 47بَقَــ َرة :معمــوالً بقــرة را گاو مــاده معنــا میکننــد؛ ا ّمــا در اصــل «بَقَــر» اســم
جنــس بــه معنــای «گاو» اســت و واحــدش «بَ َقـ َرة» اســت کــه بيشــر بــه معنــای «گاو
مــاده» کاربــرد دارد .جمــع «بَ َقــر» ،أبقــار يــا أب ُقــر اســت« .بَ َقـرات» جمــع بَ َقـ َرة اســت.
«ث َـ ْور» گاو نــر اســت.
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َ 48ســفي َنة :بــه معنــای «کشــتی» جمــع آن« ُسـفُن و َســفائِن» اســت .امــروزه بــه آن
ِ
«باخـ َرة» نيــز گفتــه میشــودَ « .مرکَــب ،جاريَــة و فُلـــﻚ» نيــز بــه معنــای «کشــتی» بــه
١
کار رفتــه اســت.
 49فَـ ْو َق :ظــرف مــکان و دائــم االضافــه بــه معنــای «بــاالی» اســت .بــا « َعلَــی» فــرق
دارد.
« َعلَی» آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمامس باشد؛
ولــی در «فـ َ
ـوق» هــم میتوانــد ُمــاس باشــد و هــم میتوانــد بــر ف ـراز آن شــیء
باشــد.
 50يَد :دست يا کف دست ،مؤنّث است.
الم الفعل آن محذوف و در اصل «يَ َدو» بوده است.
مث ّنای آن «يَدانِ » است.
جمــع آن «أيــدي» و جمــع الجمــع آن «أيــادي» اســت« .األيــادي» بیشــر بــه معنــای
«نعمتهــا» اســت.
ـت :ظــرف دائــم االضافــه اســت و گاهــی مضـ ٌ
ـاف الیــه آن حــذف مــی شــود.
 51تَ ْحـ َ
(جــا َء ِمـ ْن تَ ْح ُت).
 52أب :پــدر .جمــع آن آبــاء اســت .گاهــی بــه جــای «يــا أيب» بــه صــورت «يــا أَبَـ ِ
ـت»
می شود.
«أب» از اســاء خمســه اســت کــه در حالـ ِ
ـت رفــع أبــو در حالــت نصــب أبــا و در
حالــت ج ـ ّر أيب میگــردد.
اصل این کلمه «أبَـ ٌو» است که واو آن بنابر تخفیف حذف شده است.
َيف :چطور ،چگونه.
 53ک َ
ناص؟
برای استفهام حقیقی به کار می رود .ک َ
َيف ِ ٌ
َیف تَکفُرو َن بِاللّ ِه﴾
و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود؟ ﴿ک َ
1ـ أُسطول (یونانی مع َّرب) نيز به معنای ناوگان است .أُسطول حر ّيب :ناوگان جنگی
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إسامعیل؟
ُ
َیف
هرگاه بعد از آن اسم باشد ،آن اسم مبتدا و مرفوع است؛ مثال :ک َ
ناص؟
و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال :ک َ
َیف جا َء ِ ٌ
 54جمع جِدارُ ،ج ُدر و ُجدران است.حائط نيز به معنای جِدار است.
در فارسی کلمۀ َحياط جمع حائِط است که به معنای جديدی به کار میرود.
البتّه تلفّظ درست َحیاطِ ،حياط بر وزن جِبال است.
 55در گویشهای محلّی عربی تعداد ضمیرها کمرت است .مث ّنی در عامیانه وجود ندارد
١
و در بسیاری از گویش ها به جای ضمیر جمع مؤنّث ،ضمیر جمع مذکّر به کار میرود.
« 56ت َعالَــی» در «اللّــه تَعالَــی» فعــل ماضــی در معنــای تنزیــه اســت؛ مثـاً «بِاسـ ِم ِه
ت َعالَــی» یعنــی« :بــه نــام او کــه نامــش بلنــد مرتبــه بــاد».
«س ـأَ َل» فقــط بــه معنــای «ســؤال کــرد» نیســت؛ بلکــه بــه معنــای «درخواســت
َ 57
کــرد» نیــز هســت.
گاهی به نادرست در ترجمۀ فارسی به عربی حرف ج ّر ِم ْن می آورند؛ مثالً «از تو
میپرسم» را «أسأَ ُل ِم ْن َـﻚ» ترجمه میکنند؛ در حالی که «أسأل َُـﻚ» درست است و حرف
ج ّر ِمن زائد است.
در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً .I ask you :یعنی :از تو میپرسم .یا از تو درخواست
میکنم.
«س َم َح» کلمهای پر کاربرد است.
 58فعل َ
حت :اگر اجازه میدادید.
اِس َم ْح يل :به من اجازه بدهَ .مسموحُ :مجاز .لَو َس َم َ
« 59أ َخذَ» سه معنا دارد :گرفت ،برداشت و بُرد؛
مثال:
ُخذين َم َع َـﻚ :مرا با خودت بربُ .خ ْذ ِبيَدي :دستم را بگري.
ُخذ َحقي َبتَ َـﻚ :کیفت را بردار.

1ــ در گویش شامی برعکس است و اصالً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و ُه ْن و کُ ْن به جای ُه ْم و کُ ْم به کار میرود .مثال :أيْ َن بَ ْيتُکُم؟
ِويْ ْن بیتْ ُک ْن؟
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ِ 60
«سوال» مع ّرب کلمۀ فارسی «شَ لوار» است.
«بَ ْنطَلون» نیز به معنای «شلوار» است که مع ّرب ایتالیایی است؛ ا ّما از آنجا که
«سوال» ریشۀ قرآنی دارد؛ در کتاب عربی ترجیح داده شد واژۀ ِ
ِ
«سوال» بیاید.
البتّه در قرآن َسابیل آمده که جمع ِسبال است.
﴿سابِيلُ ُهم ِّمن ق َِط َرانٍ َوتَغ َْش ُو ُجو َه ُهم ال َّنا ُر﴾جامههایشان از
سورۀ ابراهیم آيۀ َ َ :50
قطران (روغن تند بدبوی قابل اشتعال) است و آتش چهرههایشان را فرو پوشانده است.
«سوق» به معنای «راندن» و «رانندگی کردن»
 61جمع «سوق»« ،أسواق» است؛ ا ّما َ
است.
کلمۀ ُسوق sooqبه معنای بازار را برخی به نادرست َسوق  sawqتلفّظ میکنند.
همین خطا در مورد ِحی َن  hinaو ِعيد  idنیز صورت میگیرد .درحالیکه اگر با فتحه
خوانده شود ( َحین) معنای مرگ ،بال ،آزمايش و اندوه میدهد.
« 62إذا :هرگاه ،اگر» در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ ولی در گفتوگوهای روزم ّرۀ
عربی إذا به معنای اگر است.
 63حرف «ط» ويژۀ کلامت دارای ریشۀ عربی است ١؛ به همني دليل نام تهران ،توس،
استهبان ،تالش و  ...را به جای ط با ت نوشتند.
1ــ نوشنت کلامتی مانند تهران ،توس ،استهبان ،تپش ،اتاق ،بلیت ،تپانچه ،تایر ،تهامسب ،تهمورث و ...با«ط» درست نیست.
تایر انگلیسی و بلیت فرانسه و اتاق ترکی است و سایر کلامت فارسی است و هیچ یک ریشۀ عربی ندارند؛ لذا نباید با «ط» نوشته شوند.
همۀ زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشتهاند و دارند و خواهند داشت؛ حتّی زبان های مرده نیز داد و ستد واژگانی داشتهاند.
تشــخیص ریشــۀ عربــی یــا فارســی کلــات هرچنــد بـرای کســی کــه بــه دو زبــان چیــره نیســت کار دشــواری اســت؛ ولــی راههــای ســادهای هــم وجــود
دارد کــه دانســن آنهــا جالــب اســت.
از میان سی و دو حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژۀ واژههای عربی هستند.
حرف (ث)
هــر واژهای کــه دارای «ث» اســت بیگــان عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ جــز «کیومــرث :مــرد دانــا یــا گاو مــرد»« ،تَـــهمورث :دارنــدۀ ســگ نــر
قــوی» و واژگان التیــن ماننــد بلوتــوث یــا نامهایــی ماننــد ادوارد ثورندایــک و  ...کــه بســی آشــکار اســت نــام هــای التیــن هســتند نــه عربــی یــا فارســی.
حرف (ح)
هــر واژهای کــه دارای حــرف «ح» اســت ،بیگــان عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ غیــر از کلمــۀ حولــه کــه درســت آن هولــه اســت و بــه گــان
نزدیــک بــه یقیــن ریشــۀ فارســی ترکــی دارد و بــه معنــای «پُــرزدار» اســت( .خــاو یــا هــو :پُــرز +لــه یــا لــی یــا لــو :پســوند ات ّصــاف) عــرب بــه هولــه
«حولــه» میگویــدِ :منشَ ــفة در ســعودی ،خــاويل یــا خاولیــة و بَشــکیر در عـراق؛ بِشــکیر یــا فوطــة در ســوریه .شــايد هولــه تل ّفــظ ترکــی اســتانبولی خُولــه
باشــد؛ يعنــی پارچــۀ دارای خــواب .در ايــن صــورت « ُخــو »khowفارســی اســت.
حرف (ذ)
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 64آلِ َهــة :جمــع إلــه اســت .در رســم الخـ ّط ا ّوليــۀ قــرآن حــروف کشــيدۀ واو و الــف
و يــاء منایــش داده نـــمیشد .بعدهــا ایــن ســه حــرف افــزوده شــد .برخــی کلــات بنابر
شــهرت بــا هــان رســم الخـ ّط قدميــی نوشــته میشــوند و حــرف الــف در آنهــا نوشــته
نـــمیشود؛ ماننــد :هــذا ،رحمن ،إلــه ،ذلـﻚ
 65بَ ِق َي :ماند .به معنای «جاماند» نيز هست.
أح ُد الح ّجاج بَ ِق َي يف أُ ُحد .يکی از حاجیها در احد جا مانده است.
هرچنــد در فارســی کهــن تل ّفــظ ایــن حــرف ماننــد تل ّفــظ عربــی آن وجــود داشــته ،امــروزه ایرانیــان ایــن حــرف را ذال تل ّفــظ نـــمیکنند بلکــه زاء تل ّفــظ
مینـــایند .بیــش از  95%واژههــای دارای ذال ریشــۀ عربــی دارنــد؛ مگــر واژههایــی ماننــد گــذر ،گذرانــدن ،گذشــن ،پذیــرش ،پذیرفــن ،آذیــن ،گنبــذ
(امــروزه گنبــد خوانــده میشــود ).ذانســن (کــه امــروزه دانســن تلفــظ مــی شــود؛ ا ّمــا کردهــا ،لَکهــا ،تالشــیها و برخــی دیگــر از اقــوام ایرانــی ذانســن
را زانســن تل ّفــظ میکننــد.
ترجمۀ فعل «می دانم» به چند زبان ایرانی:
تالشیُ ( :زنُـم )zonomکردی( :اَزانِـم  ،زانِـم یا َدزانِم) لکیَ ( :مزانِم)
حرف (ص)
هــر کلمــهای کــه صــاد دارد بیشــک عربــی اســت؛ مگــر عــدد شــصت و عــدد صــد کــه شــايد غلــط نوشــته شــده اســت؛ تــا بــا انگشــت شســت و ســد
روی رودخانــه اشــتباه نشــود.
صندلی نیز عربی شدۀ َچندَل است؛ ا ّما عرب به صندلی میگوید کُريسَ ،مق َعد و در گویش محلّی عراق و سوریه اِسکَميل.
صابــون هــم در اصــل واژهای فارســی و درســت آن ســابون اســت و ایــن واژه از فارســی بــه بیشــر زبانهــای جهــان رفتــه مثـ ًا  soapدر انگلیســی هــان
ســابون اســت .مــا ســابون را بــه صــورت معـ َّرب صابــون بــا صــاد مینویســیم .اصفهــان نیــز معـ ّرب ا َسپَدانَـــه ،اِسـپَهان یــا ســپاهان اســت.
حروف (ض ،ظ ،ع)
بــدون اســتثنا تنهــا ویــژه واژههــای دارای ریشــۀ عربــی اســت و در فارســی چنیــن مخارجــی از حــروف وجــود نــدارد .بــه ویــژه ضــاد تــا جایــی کــه عربهــا
بــه الناطقیــن بالضــاد معروفانــد؛ زیـرا ایــن مخــرج ویــژۀ عــرب اســت نــه همــۀ مردمــان نــژاد ســامی.
حرف (ط)
جنجالیتریــن حــرف در امــای کلــات اســت .مخــرج طــاء تنهــا ویــژۀ واژههــای عربــی اســت و در فارســی ط نداریــم و واژههایــی کــه بــا ط نوشــته
میشــوند یــا عربیانــد ،یــا اگــر عربــی نیســتند غلــط امالیــی هســتند.
حرف (ق)
در مرتبــۀ دوم حــروف جنجالــی اســت .قــاف اغلــب ویــژۀ واژههــای عربــی اســت .واژههــای عربــی ،دارای ریشــۀ اغلــب ســه حرفــی و دارای وزن و
قســام ،منقســم و تشــخیص واژۀ عربــی االصــل دارای قــاف کار
همخانواد هانــد؛ ماننــد :قاســم ،تقســیمِّ ،
مقســم ،انقســام ،ق ََســم ،قســمت ،اقســام ،مقســومّ ،
ســادهای اســت؛ ا ّمــا دیگــر کلــات قــافدار یــا ترکــی هســتند و یــا مغولــی؛ مثــال :قــره قــروت :کشــک ســیاه ،قــره قویونلــو :صاحبــان گوســفند ســیاه ،قــره
گوزلــو :دارنــدۀ چشــم ســیاه یــا درشــت ،قــزل آال :ماهــی طالیــی
کلامتــی ماننــد قُلـدُر نیــز بــه احتــال قــوی مغولیانــد .کلمــۀ قــوری نیــز روســی اســت .قــوری ،کــری ،ســاور ،اســتکان همــه واژههــای روســیاند و در
زمــان قاجاریّــه وارد ایـران شــدند .کلامتــی ماننــد «قنــد ،قهرمــان و قبــاد» معـ ّرب «کنــد ،کهرمــان و کَــواذ» هســتند .کلمــۀ کنــدو بــا کنــد (قنــد) همریشــه
اســت .عــرب شــهر کرماشــان یــا کرمانشــاه را در گذشــته ِقرماســان یــا قَر َمســین تل ّفــظ میکــرده اســت .مــا امــروزه کرمانشــاه (کرماشــان) را ِقرماســان یــا
قَر َمســین تل ّفــظ نـــمیکنیم؛ ا ّمــا کــواذ را قبــاد میگوییــم و ایــن تأثیــر زبــان عربــی بــر فارســی اســت.
حــروف چهارگانــۀ (گ ،چ ،پ  ،ژ) نیــز در عربــی فصیــح ،یعنــی نوشــتاری وجــود نــدارد و هــر کلمــهای کــه دارای یکــی از ایــن چهــار حــرف اســت؛ حتـاً
عربــی نیســت و بــه احتــال بيشــر ریشــۀ فارســی دارد؛ ماننــد منیــژه ،مــژگان ،ژالــه ،پرویــن ،پرنــده ،گیــو ،گــودرز ،منوچهــر ،پریچهــر و ...
گاهی نیز امکان دارد از دیگر زبانها باشد؛ مانند :پینگ پونگ که چینی استَ .چپا ُول ،چکمه و چاخان ترکی است.
پارتی  partyکلمهای انگلیسی است و آپارمتان واژهای فرانسوی است.
شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که سایر حروف مانند الف ب ت ج د ر ز س ش ف ک ل م ن و ه ی چگونه است؟
پاســخ ایــن اســت کــه اینهــا حــروف مشــرک در رسارس زبانهــای جهــان هســتند .هرچنــد برخــی اقــوام بعضــی حــروف را ندارنــد و بــه گونــۀ دیگــر ادا
میکننــد؛ ماننــد حــرف «ر» کــه در فرانســه «غ» گفتــه میشــود.
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ُ 66حدود جمع َح ّد است .هرچند جمع است ولی می شود آن را «مرز» ترجمه کرد.
َّوب :جامه را پوشید( .امکان دارد با این فعل اشتباه شود:
 67لَب َِس ،يَلبَ ُس ،لُبساً الث َ
لَ َب َس ،يَلب ُِس ،لَبساً َعلَي ِه األم ُر :کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چيز
دیگری پوشانيده ساخت﴿ ).التَلبِسوا ال َح َّق ب ِ
ِالباطلِ ﴾ حق را با باطل درهم می آميزيد.
بقره42 /
 68حرف نفی «ما» فقط بر رس ماضی نـمی آید؛ بر رس مضارع نیز می آید؛ مثال:
نط ُق َعنِ الْ َه َوی﴾ ﴿و ما يَ ِ
﴿ما يَ ِ
نط ُق َعن ال َه َوی﴾ نجمَ ﴿ 3 /و ما َعلَّمنا ُه الشِّ ْع َر َو
ما يَن َبغي لَ ُه﴾ یاسنيَ ﴿ 69 /و َما نُ ْر ِس ُل الْ ُم ْر َسلِ َني إِلَّ ُم َبشِّ ِ ي َن َو ُم ِنذرِي َن﴾ انعام48 /
ولی غالباً نفی بعد از آن تکرار می شود ،یا بعدش استدراک ،یا استثنا می آيد.
َس» کرسه وجود دارد ،برخی آن را نادرست
 69از آنجا که زیر حرف سین در «ن ِ َ
تلفّظ می کنند .در « ِه َي» و کلامت مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می دهد .علّت
این خطا این است که در زبان فارسی اگر زیر حرفی کرسه باشد و بعد از آن یاء
کشیده بیاید ،آن کرسه ،تلفّظ می گردد؛ ولی در عربی چنین نیست .ضمناً کلمۀ
َس» عالوه بر معنای «فراموش کرد» به معنای «جا گذاشت» نیز می باشد؛ مثال:
«ن ِ َ
يت َحقي َبتي يف الطّائِ َر ِة .کیفم را در هواپیام جا گذاشتم.
ن َِس ُ
لـيُ :سمه ای،
جي :بنفش ،کُ ْح ّ
 70با نام رنگ ها در زبان عربی آشنا شويد :بَ َنف َْس ّ
صايص :نوک مدادی ،أَح َمر غا ِمق:
ردي :صورتیَ ،ر ّ
ـي :قهو ه ایَ ،و ّ
مادي :خاکسرتیَ ،ر ّ
بُ ّن ّ
ردي :الجوردی ،أُر ُجوا ّين :ارغوانی ،لَون قاتِم يا لَون غا ِمق :رنگ تريه ،لَون
زرشکی ،ال َز َو ّ
يص :کرم (نخودی)
فاتِح :رنگ روشنُ ،ح ُّم ّ
 71أَ َحد :چند معنا دارد .يک ،يکتا ،يکی از ،بی مانند.
جمع آن آحاد است .اصل آن َو َحد بوده است که واو به همزه بَ َدل شده است.
َســن کَأ َح ٍ
ــد ِمــ َن ال ِّنســا ِء﴾ خطــاب بــه
گاهــی بــر مؤنّــث نيــز داللــت دارد﴿ .ل ُ َّ
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زنــان پيامــر اســام  Jماننــد کســی از زنــان نيســتيد .مؤنّــث آن إِ ْحـ َدی اســت .إحـ َدی
ر َة
َو ِعــرو َن .إِح ـ َدی َع ـ َ
َ 72سـ َمـﻚ :اســم جنــس ،بــه معنــای ماهــی و واحــد آن َسـ َمکة اســت .جمــع َســمـﻚ
أســاﻙ اســت و جمــع َس ـ َمکَة َس ـ َمکات .جمــع َس ـ َمـﻚ بــه صــورت ِســاﻙ و ُســموﻙ
نيــز درســت اســت .ا ّمــا أســاﻙ معروف تــر و رایــج اســت.
 73حــرف «فَـ» چند معنا دارد:
حــرف عطــف اســت بـرای ترتیــب متّصــلَ ﴿ :خلَ َقـ َ
ــﻚ ف ََسـ ّواﻙَ فَ َع َدل ََـﻚ﴾ تــو را آفريد
و راســت و بی عيــب کــرد.
نوح َربَّــ ُه ف َ
َقال َر ِّب إِ َّن ابني ِم ْن أَ ْهيل﴾
ترتيب ذکری استَ ﴿ .و نا َدی ٌ
و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت :پروردگارا ،پرسم از خانوادۀ من اســت.
 74أَعطَی (داد ،بخشــيد) يُ ْعطي ،إِ ْعطاء ،فعل امر آن أ ْع ِط اســت.
إِعطاء ،إيتاءَ ،م ْنح و ِه َبة مرتادف هســتند.
أَعطَی در عاميانه و گاهی در فصيح به صورت أنطَی به کار می رود( .أنط َ
َيناﻙ=
أعط َ
َيناﻙ )
ـيض» و مفعــول مطلــق
«آض ،يَئــ ُ
 75أيض ـاً بــه معنــای همچنــن مصــدر از فعــل َ
اســت.
أض َســوا ُد شَ ــع ِر ِه بَياضــاً؛ يعنــی ســياهی
آض :صــار (از افعــال ناقصــه) مثــالَ :
َ
١
مويــش ســفيد شــد.
ـح» ،يعنــی «موفّــق شــد ،قبــول شــد ،پــروز شــد»« .نا ِجــح» ،يعنــی «قبــول،
« 76نَ َجـ َ
موفّــق ،پــروز»؛ ا ّمــا «فائــز» كــه از «فــازَ» گرفتــه شــده بــه معنــای «بَرنــده» يــا
ِــل اشــتباه
ــح را بــا قَب َ
«رســتگار» اســت؛ گاهــی برخــی دانش آمــوزان معنــای نَ َج َ
ِــل ،يعنــی قبــول كــرد ،پذيرفــت.
می گرينــد .قَب َ
1ــ در گويش عاميانۀ حجازی «كَامن» مخفّف «کَام أنَّ» و در گويش عراقی واژۀ فارسی «هَم» به كار میرود.
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« 77قُــرآن» مصــدر از «قَــ َرأَ ،يَقــ َرأُ» اســت« .قُــرآن»ِ « ،قــرا َءة» و «قَــ ْرأ» هــر ســه
مصدرهــای «قَـ َرأَ» هســتند« .قُــرآن» بــه معنــای «خوانــدن» اســت كــه بهتدریــج اســم
ـاص بـرای كتــاب دينــی مســلامنان شــده اســت .قــرآن َعلَــم بالغلبــه اســت؛ بــا وجــود
خـ ّ
ايــن در قواعــد عربــی معمــوالً آن را معرفــه بــه ال میداننــد.
« 78قامــوس» كــه نــام كتــاب «فريوزآبــادی» اســت در اصــل بــه معنــای «دريــای ژرف
و بــزرگ» اســت؛ ا ّمــا امــروزه بــه معنــای «الْ ُمع َجــم» و مـرادف بــا آن میآيــد.
 79جمع «اِسم» در عربی «أسامء» است ،ولی در فارسی «اسامی» به كار میرود.
ـريس صندلــی
ـريس» ،يعنــی «صندلــی» و تقریبـاً بــا « َمق َعــد» مـرادف اســت .كُـ ّ
« 80كُـ ّ
متحـ ّرك و مقعــد ثابــت اســت؛ ماننــد صندلــی هواپيــا؛ ا ّمــا ايــن نكتــه بســياری اوقــات
ايس بــر وزن َمفا ِعــل و غــر منــرف اســت؛ لــذا
ـريس ،كَ ـر ّ
رعايــت نـــمیشود .جمــع كُـ ّ
تنوين نـــمیگريد.
الباب هر سه به معنای «در زد» است.
الباب و قَ َر َع َ
البابَ ،د َّق َ
 81طَ َر َق َ
« 82تُفّــاح» بــه معنــای «ســيب» اســت و «تُفّا َحــة» واحــد آن بــه معنــای «یــک
ســيب» اســت .مث ّنــای آن «تُفّا َحتــانِ » و جمــع «تُفّاحــات» اســت؛ هــر چنــد طبــق
قاعــده بايــد «ت َفافيــح» بــه كار رود؛ ا ّمــا آنچــه بــه كار مــیرود «تُفّاحــات» اســت.
َ « 83ج َّنـــة» بــه معنــای «بــاغ ،بــاغ بهشــت» اســت كــه بــا «جنــن» و «جِــ ّن»
همخانــواده اســت .ســه حــرف اصلــی «ج ،ن ،ن» بــر پوشــيدگی داللــت دارد .وجــه
تســميه «جِــ ّن» در فرهنــگ عــرب ايــن اســت كــه موجــودی ناپيــدا و ناديدنــی و
پوشــيده از چشــان اســت .جمــع « َج َّنـــة» « ،جِنــان» و « َج ّنــات» اســتَ .ج َّنـــة باغــی
اســت كــه از ســایه درختــانِ بســيار ،زمــن را پوشــانده شــده اســت.
ـح» بــه معنــای «موفّــق شــد ،پــروز شــد ،قبــول شــد» اســت« .الناجــح يف
« 84نَ َجـ َ
االمتحــان» ،يعنــی «قبــول در امتحــان» و در مقابــل آن «الر ِاســب يف االمتحــان» ،یعنــی
«مــردود در امتحــان»
 85چهار کلمۀ « ِم ْه َنـة»َ « ،ع َمل»ِ ،
«حرفَة» و «شُ غْل» تقريباً هم معنا هستند؛ مثال:
هي ِحرفَتُ َك؟  ،ما ه َو شُ غل َُك؟
هي ِمه َنتُ َك؟ ،ما َ
ما ه َو َع َمل َُـك؟  ،ما َ
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ْوانـــي» بــه معنــای «شــرينی فــروش» اســت کــه در فارســی «ق ّنــاد»
َ « 86حل
ّ
١
میگوييــم.
٢
ُ « 87خ ْبـز» نان و واحد آن « ُخ ْب َزة» استَ « .رغيف» نيز نان است.
«س َ
ــوف» دو حــرف اســتقبال هســتند کــه بــر رس فعــل مضــارع
«ســـ» و َ
َ 88
«سـ َ
ـوف» ب ـرای آينــدۀ دور
«ســـ» ب ـرای آينــدۀ نزديــک و َ
میآينــد .مشــهور اســت کــه َ
ـوف ت َعلَمــو َن ث ُــ َّم ک َّل َسـ َ
اســت؛ ا ّمــا ايــن نکتــه قطعــی نيســت .ترجمــۀ آيــۀ ﴿ک َّل َسـ َ
ـوف
ت َعلَمــونَ﴾ ايــن اســت :نــه چنــن اســت ،بــه زودی آگاه میشــويد 3 .ســپس نــه چنــن
اســت .بــه زودی آگاه میشــويد .در قــرآن ﴿ث ُــ َّم ك ََّل َســ َي ْعلَ ُمونَ﴾ نيــز آمــده اســت.
ســوف تعلمــون را میتــوان بــه دو صــورت معنــا کــرد :بــه زودی میدانيــد ،خواهيــد
دانســت.
«شطَــة» چيســت؟ ا ّولــن کســی کــه نــام ُشطــة را بــر دســتگاه
 89وجــه تســميه ُ
امن ّيتــی نهــاد خليفــۀ امــوی عبدامللــک بــن مــروان بــود .در روزگار وی ب ـرای نخســتني
بــار در نظــام حکومتــی دســتگاه امن ّيتــی ُشطــة بنيــان نهــاده شــد و مأمــوران امن ّيتــی را
«شيــط» میگوينــد از عا ّمــۀ مــردم
بــا گذاشــن نــواری پارچــهای کــه در عربــی بــه آن َ
متاميــز میکردنــد و بــه دليــل همــن نــوار پارچــهای بــه آنهــا ُشطــة گفتنــد .ضمن ـاً
 .1هرچنــد ق ّنــاد بــر وزن ف ّعــال اســت؛ ا ّمــا عربــی نيســت .در زبــان عربــی واژۀ «قنــد» نيــز وجــود نــدارد و کســانی کــه ســفر عتبــات و
ســوريه و عربســتان رفتهانــد میداننــد عربهــا چــای را بــا قنــد نـــمینوشند .اصــوالً حتّــی واژۀ «قنــد» نيــز بــی دليــل معـ ّرب شــده اســت.
اصــل کلمــۀ «قنــد»« ،کَ ْنــد» اســت .ماننــد :کنــدو در کنــدوی عســل و احتــال دارد نــام شــهر ا َورامــی زبــان کَندولــه در نزديکــی ميانراهــان
در اســتان کرمانشــاه و نيــز واژۀ  candyدر انگليســی بــه معنــای آب نبــات از کنــد گرفتــه شــده باشــد.
احتامالً واژۀ  Candidaدر انگليسی نيز از همني ريشه باشد .بدين جهت که جامهای به سفيدی قند میپوشيد هاند.
« َحلْواء» يا « َحلْـ َوی» هر خوردنیای است که با شکر يا عسل ساخته شودَ « .حلْوا ّين» از اين ريشه است.
 .2در عاميانــه « ُخ ُبــز» و گاهــي ِ
«خ ِبــز» و در گويــش مــری « َع ْيــش» گفتــه میشــود .گونــه ای نــان کــه شــبیه نــان ســاندويچی اســت در
«ص ّمــون» و در عربســتان «صامــويل» گفتــه میشــود.
عـراق و ســوريه َ
 .3ترجمۀ فوالدوند :باز هم نه چنني است ،زودا كه بدانيد.
ترجمۀ مجتبوی  :باز چنني نيست [كه مىپنداريد] ،به زودى خواهيد دانست.
ترجمۀ مشکینی  :آرى چنني نيست ،به زودى (در روز جزا) خواهيد دانست.
ترجمۀ بهرام پور :باز چنني نيست[ ،كه مىپنداريد] به زودى خواهيد دانست.
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ـي بــه معنــای يــک پليــس و ُشطــة بــه معنــای مرکــز پليــس اســت.
ُشطـ ّ
 90واژۀ « َعني» معانی بسيار دارد؛ مانند چشم ،چشمه ،خورشيد ،پرتو خورشيد ،ساکنان
شهر ،اهل خانه ،ارزنده ،نفيس ،ع ّزت ،پرچم ،ديدهبان ،جاسوس ،رئيس لشکر ،پیرشو
سپاه ،بزرگ قوم ،رسور ،آقا ،برگزيدۀ چيزی ،گروه ،ثروت ،چشم زخم ،انسان ،مانند ،ذات
هر چيزی ،نگهبان و  ...ا ّما امروزه دو معنای چشم و چشمه غلبه دارد.
 91فرهنگستان زبان عربی برای ورزشهای مختلف معادلهای عربی برگزيده است؛
مثال:
السـلَّـة :بسکتبال /ال ُک َر ُة الطّائِرة( کرة الطائرة) :والیبال /کُ َر ُة
کَ َر ُة الْ َق َدم :فوتبال /کُ َر ُة َّ
املاء :واترپلو /کُ َر ُة ال َيد :هندبال و ...
 92کلمۀ « ُم َمـ ِّرض» اسم فاعل از فعل « َم َّر َض» استَ « .مـ َّر َض» دو معنای متضاد با هم
داردَ « .مـ َّرضَ ـ ُه» ،یعنی «او را بيامر کرد« ،».از او پرستاری کرد ».گاهی فعل تفعيل معنای
عکس میدهد؛ مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است.
 93کلمۀ «م َوظَّف» از ريشۀ «وظيفة» استَ .وظيفة ،یعنی استخدام .موظَّف ،یعنی
ِ
مستخدم به کرس دال تلفّظ
استخدام شده (مستخ َدم) در زبان فارسی کلمۀ مستخ َدم را
میکنيم.
ُ « 94م َه ِندس» از ريشۀ « َهن َد َسـة» استَ .هن َد َسة از کلمۀ فارسی «ا َندازه» گرفته و
مع َّرب شده است( .املنجد ذيل کلمه هندسة)
 95کلمۀ « َعقْل» در لغت به معنای «بسنت» و همخانواده با « ِعقال» استَ .عق ََل
الْ َبع َري؛ يعنی زانوی شرت را بستَ .عق ََل ـِ ُـ َع ْقالً .گويی که عقل آدمی را مق ّيد میکند که
٢
برخی کارها را انجام ندهد.
« 96اِبـ ُن آدم» در فارســی بــه صــورت جمــع «بنــی آدم» بــه کار مــی رود« .آدم» نيــز
کلمــهای عــری و غــر منــرف اســت.
١

 _1إ ّن أ َّو َل َمن أطلق اسم الرشطة عىل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث ت َّم يف عهده إنشاء الجهاز األمني (الرشطة)
أل َّول مرة يف نظام الدولة وقد تق ّرر متييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القامش فوق ثوب رجل األمن (و من
ث َ َّم ت َـ َّمت تسميتهم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط ِمن القامش).
2ــ ِعقال ريسامنی است که با آن ساق شرت را میبندند( .زانوبند شرت) و همچنني رشتهای پشمی ،يا ابريشمی است که روی کوفيه (چپیه)
بر رس میبندند و در عاميانه ِعگال میگويند.
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« 97أُرسة» و «عائلة» مرتادف و جمع آنها «أُ َس» و « َعوائل» است.
 98در گويش عاميانه به جای « َح َم َل ـ يَح ِم ُل» از «شال ـ يشيل» استفاده میشود.
هرچند «شال ـ يشيل» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت جزء کلامت فصيح آمده
است؛ مثال :به جای «اِح ِملِ الحقيب َة» .در گويش حجازی گفته میشود« :شيلِ الشَّ نطَة».
 99در زبان فارسی «خطايا» به معنای «اشتباهات» است ،ولی در فرهنگ لغت عربی
«گناهان» معنا شده است.
 100در گويش عاميانه به جای «شا َه َد  -يشا ِه ُد» از «شاف ـ يشوف» استفاده میشود.
هرچند «شاف ـ يشوف» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال :به جای
ْ
ـس ّوي».
«ا ُنظُ ْر ماذا يف َعل» در گويش حجازی گفته میشود:
«شوف إيش يْ َ
 101طَعام و ِغذاء هر دو به معنای خوراک هستند ،ولی در زبان فارسی کلمۀ ِغذاء
بيشرت به کار میرود که به صورت غَذا خوانده و نوشته میشود.
« 102فرس» به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است.
« 103قا ِدم»ُ « ،مقبِل»ُ « ،مستَق َبل» و «آتـي ٍ
(آت)» مرتادف و به معنای آينده هستند؛
١
مثال :الشهر القادم یعنی ماه آينده.
« 104کَذ ََب» مفتوح العني است .ا ّما در برخی از فرهنگهای لغت به صورت «ک َِذ َب»
به کار رفته است و اغلب نيز ک َِذ َب به کار میرود .در کتاب درسی شکل درست آن به
کار رفته است.
 105جمع «نَفْس»« ،أنفُس» و «نُفوس» و جمع «نَفَس»« ،أنفاس» است.
 106جمع « َدواء» میشود «أدويـة» .ا ّما «أدويـه» در فارسی به معنای «ادویهجات»
است و با کاربرد عربیِ آن فرق دارد .در زبان عربی معادل ادویهجات «بَهارات» است.
در واقــع کلــات عربــی بســياری در زبــان فارســی بــه کار مــیرود کــه در خــو ِد
زبــان عربــی معنــای ديگــری دارنــد؛
ـاي» ،یعنــی «الشَّ ــه ُر القــا ِد ُم» .جــاي از جــا َء
1ـ در گويــش عاميانــۀ عربــی «جــاي» بــه کار مــی رود؛ مثـاً در گويــش حجــازی «الشَّ ــه ِر الجـ ْ
گرفتــه شــده اســت.
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مثال:
ا ُخت :خواهر (در فارسی صميمی)ُ ،ع ُنق :گردن (در فارسی اخمو) ،ملّت :آيني (در
فارسی معادل شَ عب) ،نبات :گياه (در فارسی گونهای شريينی)
کلامت بسیاری نيز در فارسی دارای ریشههای عربی هستند بدون اينکه در عربی
کاربردی داشته باشند؛ مثال:
		
لـي
بني املللی :ال ُّد َو ّ
		
حياط :سا َحـة
عکس العملَ :ر ُّد الفعل
		
ظرف :وِعاء ،إناء
غیرقابل جربان :اليُ َع َّوض

اطّالع ثانوی :إشعار آخَر
حياط خلوت :ال ِفنا ُء الخَلفي
		
عالقهِ :هوايَـة
		
رشايط :ظُروف
		
مرصف :اِس ِتهالك

روابط عمومی :ال ِعالقاتُ العا َّمة
عکّاسُ :م َص ِّور
َري
نظامیَ :عسک ّ
استخدام :تَوظيف
عوارض وارداتُ :رسو ُم االسترياد

مستقيمَ :علَی طول		
باش ًة
مستقيامًُ :م َ َ
« 107جريان» جمع «جار» و واژهای عربی است و با نام دخرتانۀ «جريان» فرق دارد.
جريان ترکی و به معنای آهو است.
 108حبيبَ ،خليل و َصديق به معنای دوست هستند .امروزه واژۀ َصديق به معنای
دوست (رفيق) به کار میرود .واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد .خليل لقب حرضت
ابراهيم است.
َ « 109د ْمع» به معنای «اشک» و جمع آن « ُدموع» و «أ ْد ُمـع» است .هرچند « َدمع»
و « َع ْ َبة» مرتادف اند؛ ا ّما « َع ْبة» اشکی است که در چشم مانده و نريخته است .جمع
« َع ْبة» نيز « َع َبـرات» است.
« 110زَميل» به اين معانی به کار میرود :هم شاگردی ،همکار ،هم دورهای
«صفورا» همريشه با « ُعصفور» و به معنای «گنجشک» است .عصفور عربی
 111نام َ
و صفورا عربی است.
َ « 112زرافـة» در عربی بدون تشديد راء است ،ولی در فارسی « َز ّرافه» گفته میشود.
َزرافة به صورت ُزرافة نيز صحيح است .نام پارسی آن شرت گاوپلنگ بوده است.

103

 113يَـمنيَ ،ميـ َمنة و يُـم َنی به معنای «راست» هستند.
114
«موسی» يا «موشَ ی» ترکيب (مو :آب +شا :درخت) است .آسيه همرس فرعون
َ
زمانی که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل میافتد فرياد میزند «مو شا مو شا»،
يعنی «آب درخت آب درخت» و رسبازان متو ّجه میشوند و سبد زيبای شناور روی آب
را که ظاهرا ً به شاخۀ آويزان درختی گري کرده بود از آب در میآورند .نام موسی برگرفته
از فرياد آسيه (موشا) است.
« 115حا ِفلَة» در گويش عاميانۀ حجازی «باص» و در گويش عراقی « ُم ِ
نشأَة» و در
گويش مرصی «أتوبیس» گفته میشود.
«صداع» رسدرد است« .رسم درد میکند» .میشودَ « :رأيس يُـؤلِـ ُمـني» .يا «أش ُع ُر
ُ 116
ِالصداع» .در عربی عاميانه «رايس يو َجعـني .»٢گفته میشود که در عربی فصيح نيز
ب ُّ
فعل َو َج َع يو َج ُع کاربرد دارد.
ِ « 117عن َدك»« ،ل ََك» و «لَ َد َ
يـك» هر سه به معنای «داری» هستند.
در زبان عربی با وجود اين همه وسعت مصادر ،مصدری معادل «داشنت» وجود
ندارد.
ـس لَ َديـ َـك» ،بــه معنــای «نــداری» اســت« .کا َن ِعن ـ َد َك» ،یعنــی
«مــا ِعن ـ َد َك»« ،لَيـ َ
«داشــتی».
در گويــش حجــازی و چنــد کشــور ديگــر «فـــي» يــا «فيـ ْه» تقريبـاً بــه همــن معنــا
بــه کار مــیرود.
مثالً «يف فُلوس؟» ،يعنی « َهل ِعن َد َك نُقو ٌد؟»
٣
«سکَّر» در عربی به معنای «قند» و «شکر» است.
ُ 118
١

1ـ نام بنيامني (بِن+يامني) به معنای «پرس دست راست» ريشۀ ِعربی دارد .يامني در بنيامني هامن يَـمني در عربی است.
2ـ در گويــش جنــوب ع ـراق و در گويــش همميهنــان عــرب خوزســتان و نيــز کويــت يو َجعنــي را يويَعنــي تل ّفــظ میکننــد .در بســياری
از کلــات حــرف جيــم تبديــل بــه «ي» میشــود .شــبیه ايــن دگرگونــی حتّــی در زبــان هــای اروپايــی نيــز مشــاهده شــده اســت .ماننــد:
يوســف و جــوزف و يوزيــپ و جــوزف /بنيامــن و بنجامــن /جــان و يــان و يوهــان /جاکــوب و ياکــوب (یعقــوب)
3ـ پزشک دربارۀ بيامر به عاميانه سؤال میکند« :فـي ْه ُس َّک ْر؟» ،يعنی «بيامریِ قند دارد؟»
ُس ـکَّر در عربــی و  sugarدر انگليســی şeker ،در ترکــی اســتانبولیُ ( zucchero ،زکِــرو) در ايتاليايــی( сахар ،سـ ِ
ـاخر) در روســی،
(س کِری) در فنالندیcukier ،
(س کِر) در ســوئدیْ sucre ،
(سـویکْـــغ) در فرانســهُ sokeri ،
( シュガーشــو گــــا) در ژاپنیُ socker ،
ِ
(س کَ ) در آملانــی( ζάχαρη،زاخــاری) در
Zucker
ـدی،
ـ
هلن
در
ـغ)
ـ
ک
ـا
ـ
(س
suiker
ـروژی،
(ســکِّـــر) در نـ
(س کِـرا) در لهســتانیُ sucker ،
ُ
ُ
يونانــیِ sheqer ،
(ش کــي يــر) در آلبانيايــی و  ...همگــی برگرفتــه از واژۀ فارســی شــکر اســت.
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َ « 119مساء» زمان ميان ظهر تا مغرب (بعد از ظهر)؛ غروب؛ شبانگاه.
أتَيتُـ ُه َمسا َء ِ
أمس :ديروز غروب نزد او آمدم.
َ « 120و َص َف» افزون بر معنای «وصف کرد» به معنای «تجويز کرد ،نسخه نوشت» نيز
وصف» از همني ريشهاند.
هست و واژههای « َوصفَة» و « ُمستَ َ
« 121قا ِفلـة» در زبان عاميانه « َحملـة» گفته میشود .همـچنني «مدي ُر القافلـة» را
« َحملَـدار» میگويند که اصطالحی عربی -فارسی است( .حملة :دارای ريشۀ عربی +
دار :بن مضارع داشنت ،دارای ريشۀ فارسی)
١
«أحض» و «جا َء بِـ » مرتادف است.
َ « 122جل ََب» يعنی «آورد» و با َ َ
َ « 123حام َمة» واحد « َحامم» برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحامئِم است.
« 124ضَ ِح َك» ،یعنی «خنديد» و «ضَ ِح َك بِـ ِه و ِمن ُه و َعلَي ِه»؛ يعنی او را ريشخند کرد.
« 125کُ َر ُة الْ ِمنضَ َدة» به صورت «کر ُة الطّا ِولَة» نيز گفته میشود.
 126جمع «مجنون»« ،مجانني» است .عرب تص ّور میکرده کسی که ديوانه است جن
در بدن او رفته است ،لذا او را «مجنون» ،يعنی «جنزده» نامیده است .ايرانيان نيز
فرد روانی را به گامن اينکه «ديو» در پيکر او جای گرفته است «ديوانه» نام نهاد هاند.
 127مضارع «يَ ِئ َس» می شود «يَيـ ِئ ُس» و «يَيـأَ ُس»
الحل؟» به یک معناست؛ ولی ا ّولی تأکيد دارد.
الحل؟» يا « َما ّ
« 128ما هو ّ
 129جمع « ُع ّش» میشود :أعشاش؛ ا ّما وزنهای غري معروف ُعشوشِ ،عشاش و ِعشَ شَ ة
نيز به کار رفته است .اگر النۀ پرندگان در کوه ،شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ َوکْر و َوکْن
دحـي ناميده میشود.
و اگر در ميان زمني باشد أُفحوص و أُ ّ
« 130فَـ ْرخ» و «صــوص» جمــع آن «صيصــان» مرتادفانــد .جمــع فَــرخ غــر از ِفـراخ
بــه صــورت أفـراخ ،أفـ ُرخ و فُــروخ نيــز بــه کار رفتــه اســت.
جيب يل مويه ،يعنی
ِجيب يا
 1ــ در گويش عاميانۀ عربی
«جاب» به کار می رودْ .
ْ
ايجيب :میآورد) مثال از گويش حجازیْ :
ْ
(جاب :آورد  -ي ْ
برايم آب بياور.
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« 131قَ ْمح»ِ ،
«حنطَة» و «بُ ّر» مرتادفاند.
« 132نَهــار» بــه معنــای «روز هنــگام» اســت ا ّمــا «يَــوم» مطلــق روز اســت؛ ماننــد:
الســبت.
يــو ُم َّ
کلمــۀ «ناهــار» ربطــی بــه «نَهــار» نــدارد و فارســی اســت و نبايــد بــدون الــف
نوشــته شــود.
 133جمــع «مائِـ َدة» میشــود « َموائِـــد» .مائــدة بــه معنــای ســفرهای اســت کــه غــذا
«ســف َرة» شــايد غــذا رویــش نباشــد.
رویــش وجــود دارد؛ ا ّمــا ُ
« 134بِــ َم» کوتــاه شــدۀ «بِـــا» اســت .کلامتــی مانند َعــ َّم  ،لِــ َم ِ ،مــ َّم در اصــل َع ْن
مــا ،لِـــاِ ،مـ ْن مــا بــوده انــد کــه حــرف الــف در «مــا» حــذف شــده اســت .هــرگاه حرف
جــر بــر رس مــای اســتفهام ّيه وارد شــود؛ الـ ِ
ـف آن وجوبـاً حــذف میشــود؛ مثــال:
﴿ َع َّم يَتَسا َءلونَ﴾
« 135زَهر» به معنای «شکوفه» و «گُل»؛ ا ّما « َورد» به معنای «گُل» است.
« 136و ّيل» معانــی مختلفــی دارد :دوســت ،يــار ،هــم پيــان ،مرشــد ،رسپرســت يتيــم،
بــارانِ پــس از بــاران
١
« 137شاي» در عربی بر گرفته از واژۀ فارسیِ «چای» است.
َ « 138عشــاء» شــام و « ِعشــاء» شــب اســت .از ايــن واژه «تَ َعشَّ ـــی :شــام خــورد -
يَتَ َعشَّ ــی  -ت َ َعشّ ـــي» ســاخته شــده اســت.
 139از کلمــۀ « َغــداء» ماننــد « َعشــاء» فعــل ســاخته شــده اســت« :ت َ َغ ـ َّدی :ناهــار
ـش»؛ يعنی «ناهار
خورد  -يَتَغَــ َّدی  -تَغَــ ّدي» در مثل عربی «تَـغَــ َّد تَـ َمــ َّد؛ ت َــ َع َّش تَـ َمــ َّ
بخــور لـــم بــده؛ شــام بخــور قــدم بــزن» ايــن کلــات بــه کار رفتــه اســت.
« 140فُرشــاة» عــاوه بــر «مســواک» بــه معنــای «فرچــه» نيــز هســت .در تــداول
ِفرشــاة تل ّفــظ میشــود.
1ـ «چای» نيز از ِ
لفظ چينی ( 茶چا) گرفته شده است .واژۀ ( teaتی) نيز در آغاز (تای) بوده که به (تی) تبديل شده است.
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« 141فَطور» و «إفطار» به معنای «صبحانه» اند .در عامیانۀ عراق « ُريوق» با تبديل
قاف به گاف و در لبنان «ت َرويقَـة» با تبديل قاف به همزه به جای «فَطور» گفته
میشود .معموالً در محاورات روزم ّره صبحانه را فُطور به ض ّم فاء تلفّظ میکنند؛ ا ّما
فُطور به معنای صبحانه خوردن است.
ِ « 142منشَ فَة» و «فوطَة» به معنای حوله (هوله) است.
« 143نَ َعم» در عربی عاميانۀ حجازی «أيوه» گفته میشود که برخی مخفّف «أي
واللّه» و برخی از ترکی استانبولی «اِ ِوت» میدانند .در عراق نيز «إِي» يا «أَي» به همني
معناست .نَ َعم ،أ َجل و بَلَی مرتادفاند.
َ « 144جميل» در محاورات ِ
«حلـو» گفته میشود که تلفّظ فصيح آن « ُحلْو» است.
َيف» برای پرسش از حالت و چگونگی به کار میرود .کاربردهای کیف عبارت
« 145ک َ
است از:
أفعل .هرچه انجام دهی انجام
تفعل ْ
کيف برای رشط به کار میرود؛ مثال :کيف ْ
می دهم.
کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال :کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟
کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تع ّجب به کار میرود؛ مثال﴿ :کیف تکفُرون
باللّه﴾؛ چگونه به خدا کافر میشوید؟
﴿کیف فعل ربُّك﴾؛ کیف جاء أخوك؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم
١
گفتهاند.
َ « 146ذ َه َب» در محاورات «راح» گفته میشود که در لغتنامه جزء کلامت فصيح
به شامر آمده است.
«کيف» ( )kifگفته می شود؛ مثال:
1ـ در لهجۀ عراقی «اِشلون ،شْ ـلون» و در حجازی ْ
َيف حال َُك؟ در عراق :اِشـلَون َْـك؟ (مذکّر) و اِشـلَونِـچ؟ (مؤنّث)
ک َ
در عربستان :کيف َْـك؟ (مذکّر) و کي ِف ْـك؟ (مؤنّث)
در مرص :إ َزيَ ْـك؟ (مذکّر) و إ َزي ِْـك؟ (مؤنّث)
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«سامء» مذکّر و مؤنّث است .هرچند طبق قاعده ظاهرا ً مذکّر بايد باشد؛ چون
َ 147
(سامو= َسامء)
همزه ريشۀ کلمه استَ .
﴿السام ُء ُمنف َِط ٌر بِـ ِه﴾
سامء به معنای سقف ،مذکّر است؛ مانندَّ :
السام ُء ان َفطَرت﴾ (معجم املذکر و
سامء به معنای آسامن ،مؤنّث است؛ مانند﴿ :إذا َّ
املؤنث ،دکرت مح ّمد أحمد قاسم ،دار العلم للمالیین)
« 148إل ٰـــه» بــدون الــف نوشــته میشــود .در ابتــدای نــزول قــرآن رســم الخـ ّط عربی
دارای حــروف کشــيدۀ (ــٰـــا  ،ــُــو  ،ــِــي ) نبــود؛ لــذا کلامتــی ماننــد رحمــن ،إســمعيل
بــی الــف کشــيده بودنــد .بعدهــا کــه بـرای آسانســازیِ خوانــدن ،الــف کشــيده اضافــه
شــد؛ بســياری از کلــات اصــاح شــد ا ّمــا کلــات معروفــی ماننــد ٰهــذاٰ ،ذلِـ َـك ،إل ٰــــه و
رح ٰمــن در ﴿بســم اللّــه الرحمــن الرحيــم﴾ همچنــان بــا رســم الخـ ّط قديــم نوشــته شــد.
 149ســاعتخوانی در عربــی فصيــح بــا عددهــای ترتيبــی اســت؛ ولــی در عربــی
عاميانــه چنــن نيســت؛
مسه ْو نُـص»
مثال« :الخا ِم َسـ ُة و ال ِّن ُ
صف» در زبان عاميانه میشود « َخ َ
 150برخــی اســمها در عربــی ريشــۀ عــری دارنــد .در چنــن اســمهايی بــه دنبــال
حــروف اصلــی و وزن نباشــيم؛ زيـرا وزن و حــروف اصلــی ويژگــی منحــر به فــرد زبان
(س ـ ِم َع اللّــه):
عربــی اســت .بــه چنــد اســم غريعربــی (عــری) دقّــت کنيــد :إســاعيل َ
آنکــه خــدا صــدای او را شــنيد؛ إبراهيــم (أب رحيــم) :پــدر مهربــان؛ زکريّــا ( َذکَــ َر ُه
اللّــه) :خــدا او را يــاد کــرد؛ َحـ ّواء ( َحيــاة) :زندگــی ،آ َدم :خاکــی؛ بِنيامــن (بِن+يَـــمني):
فرزنــد دســت راســت؛ ســارا :شــاهزادۀ مــن؛ ســالومه :آشــتی؛ يونــس :کبوتــر؛ اِســحاق
(يَض َحــك) :میخنــدد؛ إرسافيــل (إرساف+ئيــل) :درخشــيدن چــو آتــش؛ أيّــوب :مراجعــه
کننــده بــه خــدا؛ جربائيــل (جربا+ئيــل) :مــرد خــدا؛ دانيــال (دانـــي +ئيــل) :خــدا داور
مــن اســت؛ داوود :محبــوب؛ ســليامن :آشــتی؛ ميکائيــل (مي+کا+ئيــل = َمــن کَـإل ٰــــه)
کســی کــه شــبيه خداســت ،چــه کســی مثــل خداســت؛ يَعقــوب :گرينــدۀ پاشــنه (چــون
ضيــف):
هنــگام تولّــد پاشــنۀ پــای بــرادر دوقلويــش در دســت او بــود).؛ يوســف (يُ ُ

108

میافزايــد؛ ِعزرائيــل :يــاور خــدا؛ يو َح ّنــا (يحيــی) :زنــده میمانــد ؛ َصفــورا ( ُعصفــور):
١
گنجشــک
 151ت َ َکلَّ َم يعنی صحبت کرد .در محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلَّـ َم بهکار
٢
میرود.
152

ترجمۀ چند شغل

إطفائـــي /آرايشــگر زنــانَ :مشّ ــاطَة صالَــ ِة التَّجمیــل /آشــپز :طَ ّبــاخ /آهنگــر:
آبدارچــی :نــا ِدل /آتشنشــان:
ّ
َح ـدّاد /اتوشــوی :كَـ ّواء  /اســتاد دانشــگاه :أُســتا ُذ الْجا ِم َع ـ ِة  /افــر :ضا ِبــط /انبــاردار :أَمــن ُمسـتَودَعَ ،مسـ ُ
ـؤول
َمخــ َزن /بــازرگان :تاجِــر /بازنشســتهُ :متَقا ِعــد /بازيکــن :ال ِعــب /بازيگــر ســينامُ :م َمثِّــل /باغبــان :بُســتا ّين/
ـي /بَقــال :ب ّقــال /پارچــه فــروش :بَ ـ ّزاز /پاســدار انقــاب اســامی :حــار ُِس الثَّــور ِة اإلســاميَّة/
برقكــش :كَه َربائــ ّ
اض الْجِلديَّــة / /پزشــک داخلــی :طبيــب ِ
ـب الْ مـر ِ
ـي /پزشــک زنــان:
پرســتارُ :م َمــ ِّرض /پزشــک پوســت :طَبيـ ُ
باطنـ ّ
ـب األطفــال /پزشــک گــوش و حلــق و بينــی :طبيــب
طَبيــب نِســا ّيئ ،طبيب ـ ٌة نِسائيَّـــة /پزشــک كــودكان :طبيـ ُ
األنـ ِ
ـف و األُذُن و ال َحن َجـ َرة /پزشــک :طَبيــب /پســتچی :ســاعي ال َْبيــد /پريايشــگر (ســلامنی)َ :حـ ّـاق /تايپيســت:
ـب الْ ُعيــون /حســابدارُ :م ِ
حاســب /خربنــگارُ :مر ِاســل /خلبــان:
طَبّــاع /تعمــركارُ :م َصـ ـلِّح /چشــم پزشــک :طَبيـ ُ
ـي /دربــان :بَ ـ ّواب /دفــردار :كاتِــب/
ـي /دانشــجو :طالِــب جا ِمعـ ّ
طَ ّيــار /خ ّيــاطَ :خ ّيــاط /داروخانــه دارَ :صيدَلــ ّ
الســفَر /رفتگــر:
دندانپزشــک :طَبيــب أســنان /راننــده :ســائِق (در ســعودیَ :ســ ّواق) /راهنــای ســفرُ :
دليــل َّ
ـي /روانــکاو :طَبيــب نَفْســا ّينُ ،م َحلِّــل
ـي  /روانشــناس :عالِــم نَ ْفـ ّ
ـي ،عالِــم نَفْسانــ ّ
كَ ّنــاس /روزنامهنــگارَ :ص َحفــ ّ
روات /ســپاهی (پاســدار) :حــار ُِس الثَّــو َر ِة /رسايــدار :أم ـ ُن الْ ِعــا َرة /شــغل
ـي  /ســبزی فــروش :بائ ـ ُع الْ ُخ ـ َ
نَ ْفـ ّ
ـي /عـکّاسُ :م َصـ ِّور /فرشفــروش:
آزادِ :م ْه َنــ ٌة ُحـ َّرةٌ /شــرينی فــروشَ :حلْــوا ّين /طالفــروش :بائِـ ُع ال َّذ َهــبَ ،ذ َهب ّياتــ ّ
قصــابَ :جـ ّزار ،لَ ّحــام ،ق َّصــاب /کارگــردانَ :م ْخـرِج /كارمنــد :م َوظَّــف /ك ّفــاش:
السـ ّجاد /فروشــنده :بائِـــعّ /
بائِـ ُع َّ
مجسمهســاز :نَ ّحــات /ملــوان :بَ ّحــار /مهنــدسُ :م َه ِ
نــدس /
َحــذّاء /لولهكــشَ :ســ ّباك /مانکــن :عارِضَ ــ ُة أَزيــاءّ /
ـي/
مهنــدس بــرقُ :م َهنـ ِـدس کَه َربــا ّيئ /مهنــدس ســاختامنُ :م َهنـ ِـدس ِمعــار  /مهنــدس کشــاورزیُ :م َهنـ ِـدس ِزراعـ ّ
ميوهفــروش :فاكِهــا ّين ،بائِـ ـ ُع الفَواکِــه /نانــواَ :خ ّبــاز ،فَـ ّران /نَ ّجــار :نَ ّجــار /نظافتچــی :عا ِمـ ُـل التَّنظيــف /نظامــی:
َري /نقّاش(هرنمنــد)َ :ر ّســام /ن ّقــاش (رنــگکار)َ :صبّــاغ /نگهبــان :حــارِس (جمــعُ :ح ـ ّراس) /نوشــتافزار
َعس ـك ّ
ـايس ،بائِ ـ ُع األقــام َو أد ِ
ـايض /هرنپيشــهُ :مـ ـ َمثِّل ،فَ ّنــان
َوات ال ِكتابــة /ورزشــكار :ريـ ّ
فــروشِ :قرطـ ّ
1ـ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه به نام «دانشنامۀ نامها و واژهها» اطّالعات مناسبی در اين باره به شام ارائه میدهد.
2ـ مثالً ت َ َکلَّ ْم در سعودی کَلِّ ْم و در عراق اِ ْحـچـي (اِ ْح ِ
ـک) گفته میشود.
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 153قُ ْبــح ،زشــتی در گفتــار ،کــردار ،پنــدار و چهــره اســت .قَبيــح نيــز زشــت اســت
١
کــه در برابــر َجميــل ق ـرار دارد .متضــا ّد قُبــح ُحســن يــا َجــال اســت.
 154فَ ْجــأَ ًة و فُجــا َء ًة هممعنــا هســتند .فَجــأ ًة را میتــوان حــال دانســت .فا َجــأَ ُه،
٢
يعنــی غافلگــرش کــرد.
 155لِ ـ َم ترکيــب (لِـ+مــا) اســت کــه حــرف الــف کوتــاه شــده اســت .هنگامیکــه
رس مــای اســتفهاميّه در آيــد ،الـ ِ
ـف آن حــذف میشــود .مثالهــای ديگــر:
حــرف جــر بــر ِ
(ب+مــا) ،فی ـ َم (يف+مــا) ،إال َم (إلی+مــا)َ ،عــا َم
َعـ ـ َّم ( َع ْن+مــا)ِ ،مـ ـ َّم ( ِم ْن+مــا) ،بِـ ـ َم ِ
( َعلَی+مــا)
« 156ما» معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال:
﴿ما َعلَّ ْمنا ُه الشِّ ْع َر﴾ :به او شعر نياموختيم
﴿ما يَن َبغي لَـ ُه﴾ :شايستۀ او نيست.
﴿ما هذا بَ َشا ً﴾ :اين آدمیزاد نيست.
ـت ،يعنی
ـت ح ّيــاً﴾ :مريــم 31/در اينجــا مــا ُدمـ ُ
﴿و أَوصــاين بِالصــاة و الــزكاة مــا ُدمـ ُ
مــ ّدت زندگیام.
ما هذا؟ اين چيست؟
﴿مــا عندکــم یَن َفـ ُد و مــا عنداللّـ ِه بــاقٍ ﴾ آنچــه نــزد شامســت تـــام میشــود و آنچــه
نــزد خداســت مانــدگار اســت.
﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾ :يعنی فنعم اليشء هي.
غ ََسلْتُـ ُه غُسالً نِعام و َدقَقْـتُ ُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِع َم الغُسل و نِع َم ال َّد ّق.
ِب ل ََك.
َم َر ْرتُ بِـام ُمعجِب ل ََك؛ يعنی بيش ٍء ُمعج ٍ
قابح  ،مصدر قَبُ َح  ،ال ُقبْ ُح  :ضد ال ُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة
1ـ قُبْح( :اسم) الجمع َ :م ُ
قُبْحاً لَ ُه ُ :د َعا ٌء َعلَيْ ِه بِالْ ِبْ َعا ِد ِم ْن ك ُِّل خ ْ ٍَي
َ
َ
َ
ِ
ِ
ً
َ
َ
السكُو َن ف ْجأ ًة َع َوا ُء ذئ ٍْب.
2ـ فَ ْجأَ ٌة [ :ف ج أ]( .مصدر فَ َجأَ) -: .أَت َا ُه ف ْجأ ًة  : -:بَ ْغتَة  ،أ ْي َما يُفَاج ُِئ اإلن َْسانَ -: .شَ َّق ُّ
السكتة.
َموتُ الْفُجا َء ِة  :ما يأخذ اإلنسا َن بغت ًة ؛ و هو موت َّ
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ما أج َم َل ال َّربي َع!  :بهار چه زيباست!
إنَّـام َ
أخوك ذو ِه َّمـ ٍة .در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إ َّن بتواند کلمۀ أخ
را منصوب کند .إ َّن َ
أخاك ذو هم ٍة.
مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندانکه آسامنها و زمین بپاید( .از اقسام مای
زائده مای تأکید به معنای «چندانکه» است﴿ ).القارعة ما القارعة﴾ ؛ یعنی قیامت و
چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.
 157لَقَـد ترکيب لَـ+قَـ ْد است و بر رس فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار میرود.
ُ 158مشاة جمع مايش به معنای پياده است؛ مانند قُضاة که جمع قايض است.
١
الْ َمشْ ـي به معنای پيادهروی و راهرفنت استَ ( .مشَ ی ،يَـ ْميشَ ،مشْ يـاً و تِـمشا ًء)
 159نا َدی يعنی صدا زد( .نا َدی ،يُناديُ ،مناداة و نِداء) نادا ُه :او را صدا زد .فعل امر=
نا ِد مانند نا ِد عل ّيـاً مظهر العجائب .در گويش محلّی عراقی «ص ْي ْح» معادل «نا ِد» است.
 160ها ِدئ يعنی آرام .مانند الْ ُمحي ُط الْها ِدئُ :اقيانوس آرام .حروف اصلی ها ِدئ،
(هدء) است و حروف اصلی هادي :راهنام (هدي) استُ .هدوء :آرامش و بِـ ُهدو ٍء:
بهآرامی از همني ريشه است.
 161مضارع فَ َق َد به دو صورت يَـفْـ ِقـ ُد و يَـفْـقُـ ُد آمده ،ولی در املنجد فقط يَـفْـ ِقـ ُد
ذکر شده است .در فارسی مصدر ِفقْدان بيشرت به کار رفته است .در عربی فُقْدان نيز
٢
گاهی به کار رفته است.
 162فَـــم يعنــی دهــان و جمــع آن أفْـــواه اســت بــه اعتبــار اينکــه اصــل فَـــم فَـــوه
1ـ در ســفرهای زيارتــی فعــل امــر «اِ ْمـ ِ
توســط مأمــوران بســيار بــه کار مــیرود کــه موجــب ناراحتــی برخــی زائـران میگــردد و تصـ ّور
ـش» ّ
میکننــد معنــای بــدی دارد؛ زيـرا در گذشــته حرشهکشــی بــه نــام «اِمشــی» وجــود داشــت.
2ـ فَ َقدَ( :فعل) ف َق َد يَف ِقد  ،فَ ْقدًا و ِفقْدانًا و فُقدانًا  ،و اسم فاعله فا ِقد و اسم مفعوله َمفْقود
َس ُه  ،فَ َق َد َحيَات َ ُه  :قُ ِت َل  ،ق ََض نَ ْحبَ ُه
فقَد اليش َء  :ضاع منه و غاب عنه ،فَ َق َد ك َُّل َمالِ ِه  :خ ِ َ
ـرامٍ َو ُحظْـ َو ٍة ِع ْنـ َد ال َّنـ ِ
ـر ُهِ :عيـ َـل
ـاسَ :ص ُغ ـ َر ِف ُعيُونِ ِه ـ ْم  ،ضَ يَّ ـ َع  ،فَ َق ـ َد َص َوابَـهُُ :جـ َّن فَ َق ـ َد َع ْقلَـ ُه  ،فَ َقـ َد َصـ ْ َ
فَ َق ـ َد مــا كَا َن يَتَ َمتَّـ ُع ِب ـ ِه ِمــنِ ا ْحـ ِ َ
ـر ُه َو ملَ يَ ُع ـ ْد قَــا ِدرا ً َعـ َـى التَّ َح ُّمــلِ  ،فَ َق ـ َد َص ِدي َق ـهُ :ضَ َّي َع ـهُ ،أَ ْو َمــاتَ  ،ف َقــد أعصابَــه :ثــار و غ َِضــب  ،مل يتح َّكــم يف نفســه  ،ف َقــد األمــل:
َصـ ْ ُ
ق ِنــط  ،يئــس
فَ َقـ َد بــره :أُصيـبَ بِالعمــى  ،ف َقــد ذاكرتــه :نَـ ِ
رف
ـي مــا يعرفــه عــن نفســه و غــره  ،ف َقــد ُرشْ ـدَه  /ف َقــد صوابَــه  /ف َقــد عقلَــهُ :جـ ّن  ،تـ ّ
رع  ،ف َقــد شــعورهُ :غــي عليــه
بطيْــش و تـ ُّ
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اســت .مث ّنــای آن فَـمـــانِ  ،فَ َمـــوانِ و فَ َميــانِ بــه ســه شــکل بــه کار رفتــه اســت .ا ّمــا
ـوي نيــز کاربــرد دارد.
ـي اســت که فَ َمــ ّ
شــکل فَـمـــانِ بهــر اســت .اســم منســوب آن فَمــ ّ
در ترکيــب بــا کلــات معانــی ديگــری دارد .مثــال :فَ ـ ُم الْ َم ِع ـ َدة= بــاب املعــده  /فَ ـ ُم
١
الس ـ ْي ِف= لبــۀ شمشــر
ال ُّزجا َجــة= رس شيشــه  /فَ ـ ُم الْ ِق ّني َنــة= رس بطــری /فَ ـ ُم َّ
ـس و قَ َع ـ َد هممعنــا
ـس و ا ُق ُع ـ ْد هــر دو بــه معنــای بنشــن هســتندَ .جلَـ َ
 163اِ ْجلِـ ْ
٢
هســتند .ا ّمــا برخــی ميــان آنهــا فــرق قائلانــد.
« 164أَخ» ،يعنــی «بـرادر ،دوســت» مثــال« :ر َُّب أَ ٍخ لَـ َـك لَـ ْم تَـلِــ ْد ُه أُ ُّمــ َـك»؛ چــه بســا
ـاك َمـ ْن آسـ َ
بـرادری کــه او را مــادرت نزاييــده اســت« .إ َّن أخـ َ
ـاك»؛ بـرادرت کســی اســت
کــه بــا تــو همــدردی کنــد .أَخ بــه معنــای ماننــد نيــز بــه کار رفتــه اســت .هــذا أخــو
ذلــك؛ يعنــی ايــن مثــل آن اســت .برصيّـــون میگوينــد أُ ْخــ َوة بـرادران خونــی و نســبی
و إِخــوان دوســتان اســت.
« 165ا ُخ ُر ْج» در گويش عاميانه «اِطْـلَـ ْع بَـ ّره» گفته میشود.
ـر ُه
ـرو ُه فَ َق ـ ْد نَـ َ َ
« 166إِذْ» ،يعنــی «آنــگاه» و ظــرف اســت ب ـرای ماضــی﴿ .إِالَّ تَ ْنـ ُ ُ
ـول لِ ِ
ـن إِ ْذ ُهــا ِف الْغــا ِر إِ ْذ يَ ُقـ ُ
صاح ِبـ ِه ال تَ ْحـ َز ْن إِ َّن
ـان اث ْ َنـ ْ ِ
اللّـ ُه إِ ْذ أَ ْخ َر َجـ ُه الَّذيـ َن کَ َفـ ُروا ثـ ِ َ
اللّـ َه َم َعنــا فَأَنْـ َز َل اللّـ ُه َســکي َنتَ ُه َعلَ ْيـ ِه َو أَيَّـ َد ُه ِب ُج ُنــو ٍد لَـ ْم ت َ َر ْوهــا َو َج َعـ َـل کَلِ َمـ َة الَّذيـ َن
ـي الْ ُعلْيــا َو اللّـ ُه َعزيـ ٌز َحکيـ ٌم﴾ التَّوبــة٤0 /
کَ َفـ ُروا ُّ
السـفْىل َو کَلِ َمـ ُة اللّـ ِه ِهـ َ
اگــر او [پیامــر] را یــاری نکنیــد قطعـاً خــدا او را یــاری کــرد :آنــگاه کــه کســانی کــه
کفــر ورزیدنــد او را [از م ّکــه] بیــرون کردنــد و او نفــر دوم از دو تــن بــود آنــگاه کــه
1ـ فَم( :اسم) الجمع  :أفامم و أفواه  ،مثنى فَامن و فَموان  ،فَ ّم  ،فَم
فم الشَّ خص أو الحيوان  :فُوهه  ،فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جِهاز َّي املضغ و ال ّنطق
نفسه للخطر دون تر ٍّو و ال بصرية
ألقى بنفسه يف فم الذِّئب  :ع ّرض َ
ْ
ِ
الشء  :فتحته  ،أ ّوله  ،فم الوادي  /القربة  /الرتعة  ،الفامن  :الفم و األنف  ،فَ ُم الْقَا ُرو َرة َ :رأ ُسها
فم َّ
2ـ برخــی ارصار دارنــد بــن جلــوس و قعــود فــرق بگذارنــد و میگوينــدُ :جلــوس نشســن از پايــن بــه طــرف باالســت .ا ّمــا قُعــود از بــاال بــه
ـس کوتــاه و ا ُق ُعــد طوالنــی اســت.
ـس و بــه شــخص ایســتاده میگوييــم ا ُق ُعــدْ .زمــان اِجلِـ ْ
پايــن اســت .بــه شــخص خوابيــده میگوييــم اِجلِـ ْ
خص  :جلس بعد إن كان واقفاً.
قَ َع َد الشّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـس گفتــه میشــود .اُقْـ ُعــ ْد را در گويــش محلّــیِ عـراق اُگْـ ُعــدْ ،در کويــت اگْـعــ ْد و در
امــروزه در گويــش عاميانــه ا ُق ُعــد و در فصيــح اجلـ ْ
سوريـه ُعـ ـ ْد میگويند.
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در غار [ث َور] بودند ،وقتی به همراه خود میگفت« :اندوه مدار که خدا با ماست ».پس
خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نـمیدیدید تأیید کرد
و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پستتر گردانید و کلمۀ خداست که برتر است و خدا
شکستناپذیر و حکیم است.
« 167ج ِْس» در گويش حجازی «کوبري» گفته میشود که برگرفته از تُرکی است.
أجس نيز جمع بسته شده است.
افزون بر ُجسور به صورت ُ
َ « 168رجا ًء» به صورت «ال َّرجاء» نيز صحيح است و برای خواهش به کار میرودِ « .م ْن
فَضْ لِ َك» نيز همني کاربرد را دارد.
باس ريشۀ فارسی دارد.
بوس» مرتادفاندَ .
«باس ،يَ ُ
« 169قَـ َّب َـل ،يُ َق ِّب ُـل» و َ
1
 170جمع «جا ِم َعـة» میشود «جا ِمعات».
عوی و َد ْعـوا ً»َ .دعا چندين معنا دارد؛ مثال:
َ « 171دعا ،يَـ ْدعـوُ ،دعا ًء و َدع َو ًة و َد ً
َدعـا ُه :او را فراخواند .از او ياری خواست .او را به مهامنی دعوت کرد.
َدعا لَـ ُه :برايش دعای خیر کرد.
َدعا َعلَي ِه :او را نفرين کرد.
ٍ
ِـسعيد .او را سعيد ناميد.
َدعا ُه ب
تـي :او را به آمدن فراخواند.
َدعا ُه أ ْن يَـأْ َ
« 172شَ يطان» معادل «اهريـمن» در فارسی است .در انگليسی  Satanبا تلفّظ ِس ِیت
گفته میشود که به نظر میرسد از عربی يا ِعربی يا ُسيانی يا ...وارد انگليسی شده
2
باشد.
1ـ الجا ِم َع ُة  :مجموع ُة َمعا ِهد علم َّية  ،ت َُس ّمى كُلِّ َّي ٍ
اآلداب و الفنو ُن و العلو ُم.
ات  ،ت ُد ّرس فيها
ُ
جامعة شعب َّية  :مجموع ُة َمعا ِهد تُد ِّرس موا َّد ح َّرة
الجا ِم َع ُة ال َع َرب َّي ُة  :را ِبطَ ٌة تَضُّ ُم ك َُّل ال ُبلْدَانِ ال َع َرب َّي ِة لِ ِدر َاس ِة قَضاياها َو َمشاكِلِ ها َ ،و بَ ْح ِثها  ،ال ُع ْص َبةُ.
2ـ شَ ْيطَانٌ :جمع :شَ ياط ُني [ش ي ط].
الشي ُر الَّذي يَ ْرمي ب َِك لِلتَّ ْهلُ َك ِة لِ ُب ْع ِد ِه عَنِ الْخ ْ َِي َو طَريقِ الْ َح ِّق.
 اِ ْح َذ ِر الشَّ ْيطَانََ :و ه َو ال ّر ُوح ِّ ّ
 یا لَ ُه ِم ْن َول ٍَد شَ ْيطَانٍ ِ :عبا َر ٌة تُق َُال لِك ُِّل َول ٍَد ُمشاكِ ٍس أَ ْو ُمتَ َم ِّر ٍد. شَ ْيطَا ُن الشِّ ْعرَِ :م ْن يُلْ ِه ُم الشّ ا ِع َر الشِّ ْع َر َ ،ح َس َب ما كا َن يُ ْعتَ َق ُد ِف ال ُعصو ِر األُ ْو َل.َ -راكَ َب ُه الشَّ ْيطَانَُ :م ْن غ َِض َب َو َسا َر َع إِ َل القيامِ ِب َع َملٍ لَ ْم يُرا ِع نَتائِ َجهُ.
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َ « 173ع َربَـة» به معنای «گاری ،چرخ ،چهارچرخه» است که از واژۀ فارسی «ارابه»
گرفته شده است؛ به صورت « َع َرب َّيـة» در سوريه و عربستان سعودی و« َع َربانَـة» در
1
عراق به معنای گاری به کار میرود.
« 174کَ ْه َرباء» در اصل واژهای فارسی و از ريشۀ «کاه ُربا» است .کاه ُربا هامن
الکرتيسيته است که به عنوان مثال ،هنگام شانه کردن موی رس با شانۀ چوبی ايجاد
میشده است و کاه را به خود جذب میکرده است و آن را کاه ُربا ناميد هاند؛ زيرا کاه
را میربوده است .همچون آه ُرنبا که آهن را میربايد .سپس کاهربا تبديل به کَه ُربا و
سپس کَ ْه َرباء شده است.
« 175کيمياء» به معنای «شيمی» برگرفته از «کيميا» در فارسی است .دانشمند ايرانی
مح ّمد بن زکريّای رازی در جستوجوی ما ّدهای بود که به پندار پيشينيان میتوانست
مس را به طال تبديل کند .او آزمايشهای بسياری انجامداد و چنني چيزی نيافت ،ا ّما
2
مجموعۀ کارهای او باعث شد که دانش شيمی از نام کيميای او ريشه بگريد.
« 176نَ َفقَة» به معنای «هزينه» است« .نَ َفقَة» از «نَفَق» به معنای «تونل» است و
کلامت منافق و نفاق نيز از آن مشتق شد هاند .نفاق مصدر است به معناى منافق بودن،
منافق كىس است كه در باطن كافر و در ظاهر مسلامن است.
﴿يَقُولُو َن ِبأَفْوا ِه ِه ْم ما لَ ْي َس ِف قُلُو ِب ِه ْم﴾ (آل عمران.)167 /
طربىس در وجه تسمیۀ منافق میگويد:
منافق به سوى مؤمن با ايـامن خارج میشود و به سوى كافر با كفر.
و ادامــه میدهــد کــه علّــت ايــن تســميه آن اســت كــه منافــق از ايـــان بــه طــرف
كفــر خــارج شــده اســت.
1ـ ال َع َربَ ُة  :واحد ُة ال َع َربات  ،و هي ُس ُف ٌن َرواكِ ُد كانت يف ِد ْجلَة
ال َع َربَ ُة َ :م ْركب ٌة ذاتُ َع َجلتني أو أكرث يج ُّرها حيوا ٌن أو إنسا ٌن  ،ت ُنقل عليها األشياء ،جمع َع َربات.
التتيب
وضَ ع ال َع َرب َة أمام الحصان  :وضَ ع األم َر يف غري محلِّه  ،خالف نظا َم األمور َ ،عك ََس ّ
العربة القالَّبة  :عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها.
عربة نوم  :مقطورة سكّة الحديد مز َّودة بوسائل ال ّراحة و ال َّنوم
2ـ  Chemistryدر انگليســی chimie ،در فرانســه química ،در اســپانيايی chimica ،در ايتاليايی chemia ،در لهســتانی χημεία ،در
يونانــی کــه هــان کيميــا تل ّفــظ میشــود و در همــۀ زبانهــای جهــان همگــی برگرفتــه از نــام کيميــا اســت.
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نَفَق نقبی است در زير زمني كه درب ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه:
السام ِء ﴾...انعام35 /
غي نَفَقاً ِف ْالَ ْر ِض أَ ْو ُسلَّامً ِف َّ
﴿فَ ِإنِ ْاستَطَ ْع َت أَ ْن تَبْتَ َ
مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...
ضمناً «يَربوع» موش صحرايی است که دو النه میسازد يىك به نام نا ِفقاء كه آن را
پنهان میدارد ديگرى به نام ِ
قاصعاء كه آشكار است؛ چون دشمن در قاصعاء به آن
حمله كند وارد نافقاء شده و از آن خارج میشود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و
اقرب املوارد نقل شده است ،طربىس در علّت تسميه نافقاء فرموده كه :يربوع از آن
خارج میشود.
نفقه آذوقهای بوده است که در نقبی در جايی مانند کوه میگذاشتند تا دست
ديگری بدان نرسد و هزينه را در عربی نفقه ناميد هاند که از اين ريشه است.
َ « 177وضَ َع» به معنای «گذاشت ،قرار داد» است .در گويش عاميانه به جای آن گفته
میشود:
« َخلَّی» يا « َحطّ»؛ مثل« :ضَ ْعـ ُه ُهنا».
در عربستان سعودیَ « :خـلّـي هينا».
در مرصُ « :حطُّـه هينا».
در عراقَ « :خـلّـي اِهنا».
 178حرف چ در عربی به شکلهای مختلف مع َّرب میشود؛ مثال:
الصني چنگصنج چکششاکوش گچَ جص ،جِص چایشای
چاد  تشاد چني ّ 

ُ « 179مضْ ـطَـ ّر» در اصل بر وزن « ُم ْفتَ ِعل» ( ُمضْ طَرِر) است .ريشۀ سه ِ
حرف آن «رضر»
است که بر وزن «افتعال» میشود  اِ ِ
ضتار ،سپس حرف ت به ط تبديل شده است.
کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت میگريد؛
مثال بيشرت:

صطکاك  /رضب  اِ ِ
صكك  اِ ِ
ضطراب  /رضر  اِ ِ
ضطرار  /صيد  اِصطياد
صطفاء ضهد  اِ ِ
صفو  اِ ِ
ضطهاد (اِضطَ َه َد ُه :او را به سبب مذهب آزار داد).
ضطــاع (نريومنــد شــدن) صــر  اِ ِ
ضلــع  اِ ِ
ِالصــا ِة َو
صطبــار (شــکيبايی) ﴿ َو أْ ُمـ ـ ْر أَ ْهـلَــ َـك ب َّ
ٱصطَبِـ ـ ْر َعلَيـــها﴾ صيــف  اِصطيــاف (گذرانــدنِ تابســتان)
ْ
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 180میگوينــد «شــر» در عربــی نامهــای بســياری دارد و بيــش از صــد نــام ذکــر
کرد هانــد؛ ا ّمــا در واقــع ايــن اســمها صفتهــای شــر اســت .بســياری از ايــن اســمها
نيــز کاربــرد ندارنــد؛ مثالهــای معــروف عبارتانــد ازَ :حيـ َدر ،غَضَ ن َفــرِ ،ضغــام ،ضَ ي َغــم،
١
ِفرنــاس ،قَسـ َو َرةَ ،هيثَــم ،لَيــثَ ،ع ّبــاس ،لَ ُبــ َؤة (شــر مــاده)
« 181ريــال» کلمــهای بــه زبــان اســپانيايی و پرتغالــی ( )realاســت کــه وارد فارســی
و عربــی شــده اســت .ريــال بــه معنــای «شــاهی» اســت ،نــام ســک ٔه نقــره رایــج در آن
دو کشــور و رسزمینهــای وابســته بــه آنهــا بــود .ریــال از زمــان حضــور اســپانیاییان و
پرتغالیــان در خلیــج فــارس وارد دو زبــان فارســی و عربــی شــده اســت .ريــال از واژۀ
التینــی «رِگالیــس» ( )regalisبــه معنــای «شاهنشــاهی» میآیــد کــه صفتــی از اســم
«رکــس» ( )rexبــه معنــای «شــاه» اســت .واژۀ انگلیســی «رویــال» ( )royalهمریشــه
بــا « »realاســپانیایی و پرتغالــی اســت.
سـکّۀ نقــره بــا نــام ریــال در اســپانیا از ســا ِل  ۱۴۹۷تــا  ۱۸۷۰میــادی رضب میشــد.
ریــال همچنیــن واحـ ِـد پــو ِل بســیاری از مســتعمرههای اســپانیا بــود؛ بهعنــوان مثــال
واحــد پــول برزیــل« ،رئــال» نــام دارد.
« 182ال بَــأْ َس» اصطالحــی معــادل «اشــکالی نــدارد ».اســت .در گويــش ســعودی
«مــايف ُمشــ ِکلَة» گفتــه میشــود کــه در اصــل «مافيـــ ِه ُمشــ ِکلَة» بــوده اســت و در
گويــش عراقــی « َمـ ـ ْيخالِ ْف» (مــا يُخالِـ ُـف) گفتــه میشــود .خــود کلمــۀ «بَ ـأْس» بــه
٢
معنــای «نــرو ،شــجاعت ،شــکنجه و »...اســت.
1ـ أَ َسـدٌ( :اسـ ٌم) الجمــع  :آســاد و أُ ْســد و أُ ُســد و أُ ُســود ،حيــوان مفــرس يشــمل الذكــر و األنثــى و يطلــق عــى األنثــى أســدة و لَ ُبـ َؤة و لــه
يف العربيّــة أســاء كثــرة أشــهرها الليــث و الضيغــم و الغضنفــر و الرضغــام.
هذا الشِّ بل من ذاك األسد  :يُشبه االبن أباه يف صفاته.
األَ َس ُد أحد بروج السامء  ،بني الرسطان و العذراء
أسد اللّه  :حمزة بن عبد املطلب
ِ
فك األسد  :يف خطر  ،يف َمأزَق ،ح َّصة األسد  :الجزء األكرب
بني َّ ّ
ـأس ِمنـهُ :مانعــی از آن
ـأس َعلَيْـ َـك  :الَ َخـ ْو َف َعلَيْـ َـك (باکــی بــر تــو نيســت / ).الَ بَـأْ َس فيـ ِه :ســختی و دشــواری در آن نيســت / .ال بَـ َ
2ـ الَ بَـ َ
ـأس بِــ ِه :خــواری و نقصانــی در آن نيســت؛ عيبــی نــدارد.
نيســت / .ال بَـ َ
ْ
ِ
قوي شديد  ،شديد البأس  :شجاع
:
س
أ
ب
ذو
ل
ٌ
ج
ر
،
س
ئ
ب
و
ّ
مصد ٌر ِم ْن بَو َُٔس َ َ َ ُ
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اســت.

« ُمتْ َحــف» کــه در تــداول گاهــی « َمتْ َحف»گفتــه میشــود ،نيــز بــه معنــای مــوزه

١

« 184نُقــود» جمــع «نَ ْقــد» و بــه معنــای «پــول» يــا «پولهــا» اســت .در گويــش عراقــی و
٢
ســعودی بــه جــای آن «فُلــوس» و در گويــش شــامی « َمصــاري» گفتــه میشــود.
حســن بــه
« 185أَ ْح َس ـ ُن» بــر وزن «أَفْ َعـ ُـل» اســم تفضيــل و غــر منــرف اســت .گاهــی أَ َ
معنــای زيباتــر صفــت مشـبّهه میشــود ،در ايــن صــورت مؤنّــث آن َح ْســناء اســت کــه البتّــه
بــاز هــم غــر منــرف اســت.
الجمع ِ :
أحاس ُن  /الْمؤنث ُ :ح ْس َنى و ُح ْس َنياتٌ .
ِم ْن أَ ِ
حاسنِ ال َّناس ِ :م ْن ِخ َيـ َرتِ ِه ْم
جـــي» يعنــی «بنفــش» و فارســی معــ َّرب اســت .نــام بســياری از گُلهــا در
« 186بَ َن َ
فس ّ
ياســ َمنَ ،ورد ،بابونَــج
وســنَ ،مرزَنجــوشَ ،
عربــی ريشــۀ فارســی دارد؛ مثــال بيشــر :نَر ِجــسَ ،س َ
...
َ « 187جـ َزر» ريشــۀ فارســی دارد .اصــل آن «گَــ َزر» اســت؛ ماننــد «گَـــوز» کــه « َجوز» شــده
«گَــ َزر» نيــز « َج َزر» شــده اســت.
َ « 188حليــب» بــه معنــای «شيـــر» اســت کــه در گذشــته به جــای آن «لَبَـــن» گفته میشــد.
امــروزه «لَـ َـن» بــه معنــای «ماســت» يــا «دوغ» شــده اســت ،ولــی در متــون قديــم «لَـ َـن» بــه
معنــای «شــر» بــوده اســت.
در عربستان سعودی «زُبادي» و در ِعراق « َروبَـة» به معنای «ماست» است.
واژۀ «أَلْـبان» در عربی معادل «لبنيّات» جمع «ل ََب» است.
مولوی شاعر گرانقدر ايرانی میفرمايد:
تا نگريد طفل ،کی نوشد لنب
تا نگريد ابر ،کی خندد چـمن
1ـ َمت َحف( :اس ٌم) الجمع َ :م ِ
تاح ُف ( َمتْ َحف أَو ُمتْ َحف)
الْ َمتْ َح ُف  :موضع التُّ َح ِف الْف ّنـ ّية أَو األث َـرية و الجمع َ :م ِ
تـاح ُف
َـامثيل من شمع لشخص ّيات ذات شُ هرة عالَم َّية
متْ َحف الشَّ ْمع  :موضع يض ّم ت َ
ُلوس ُعملة نقديّة عربيّة ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها بحسب البلد.
2ـ الْف ُ
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ـاوي،
«ســاء» گرفتــه شــده اســت .أز َرق َسـ ّ
«سـ ّ
ـاوي» بــه معنــای آســانی از َ
َ 189
يعنــی آبــی آســانی.
« 190طــازَج» يــا «طــازِج» از واژۀ فارســی «تــازَگ» گرفتــه شــده اســت .واژۀ «تــازَگ»
امــروزه در فارســی «تــازه» گفتــه میشــود.
«بَرنا َمــگ» کــه در عربــی نيــز کــه بــه «بَرنا َمــج» تبديــل شــده و در فارســیِ امــروز
«برنامــه» تل ّفــظ میشــود ماننــد همــن واژه اســت .طــازَج صفــت ب ـرای شــر و نــان و
ماننــد آنهاســت؛ ماننــدَ :حليــب طــازَجُ ،خ ْب ـ ٌز طــاز ٌَج
 191حرف «ف» در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته میشود( .ڤيتامني)

ايــن حــرف ويــژۀ واژگان غربــی اســت؛ مثــال بيشــر :کريــم دوڤ ،کريــم نيڤــآ( ،دو
نــوع کــرم) ڤيديــو
ـر» و پوســت انســان و حيــوان « ِجلْــد» و پوســت
 192پوســت ميــوه و درخــت « ِقـ ْ
رة» گفتــه میشــود.
دســت و صــورت «بَـ َ
« 193يو َجــد» ،يعنــی «هســت ،وجــود دارد»َ « .موجــو ٌد» نيــز بــه همــن معناســت.
در گويــش عاميانــۀ ِعراقــی «أَکـــو» و «ماکـــو» معــادل «يو َجـ ُد» و «ال يو َجـ ُد» اســت .در
عربســتان ســعودی نيــز «فـــي» و «مافـــي» بــه همــن معناســت کــه در اصــل «فيــه» و
«مافيــه» اســت.
 194در جملــۀ «يُـ ـ ْم ِک ُن ُمعالَ َجتُـ ُه» فاعــل فعــل مصــدر رصیــح اســت کــه مــؤ ّول آن
ـج» و فاعــل فعــل یمکــن گرچــه مؤنــث مجــازی اســت؛
ايــن اســت «يُـ ـ ْم ِک ُن أَن یُعالَـ َ
ولــی کاربــرد فعــل بـرای آن در زبــان عربــی فصيــح بــه صــورت مذکّــر اســت .مثالهــای
مشــابه ديگــر عبارتانــد از:
،
ألن اللّه ســبحانه وتعاىل أمرهم أن يرجعوا يف موارد النزاع إىل اللّه وإىل الرســول
وال (ميكــن إحالتهــم) عــى يشء غــر محفــوظ.
ولــو قــدر أنــه ال يســتحق العقوبــة أو (ال ميكــن عقوبتــه) ،فالبــد مــن بيــان بدعتــه
والتحذيــر منــه.
ـامَ ،و ِف الْ َم َنــام ُ(يكــن ُر ْؤيَـ ُة اللَّـ ِه ت َ َعـ َ
ـال) َعـ َـى ك ُِّل
ـت ِف الْ َم َنـ ِ
َو إِنَّ َــا َهـ ِـذ ِه ال ُّر ْؤيَـ ُة كَانَـ ْ
َحــال َو ِف كل ُصــو َرة.
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واآليات الدالة عىل ذلك كثرية معروفة (ميكن مراجعتها) يف الرشح وغريه ..
الص َحابَة بِ ثل َهذَا الطَّرِيق
َولَ ْي َس( ُيكن إِضَ افَة) َم ْع ِص ّية إِ َل َّ
سار َ(ل ُيكن الْعبا َرة) َع ْن َها عىل التَّ ْح ِقيق
ومكاشفات ْالَ ْ َ
الصانِــع لَ ( ُيكــن َم ْعرفَتــه) بالتصويــر والرتكيــب َوالْ ِق َيــاس عــى
ـح ع ْنــدك أَن َّ
إِذا َصـ َّ
ـح ع ْنــدك أَنــه خــاف الْ َم ْخلُوقَــات
الْخلــق َصـ َّ
الْ َك ْون وتسفله إِ ْذ (لَ ُيكن ْ ِ
الشَ ا َرة) إِلَ ْي ِه
َهذَا مبدأ الْع َدد ال َِّذي َل عدد قبله ث َّم الْ َ ْع َداد ُ(يكن ِفي َها ال ِّزيَا َدة)
كل نفس وجوهرها ال َِّذي( َل ُيكن استحالته) َعن ُه
فَا ْعلَم أَن املوجودات (لَ ُيكن قسمت َها )إِ َل َد َر َجات ُمتَفَا ِوتَة ِف الْعقل
ــس قَول َ
َــك هــذا» عطــف بيــان اســت یــا تأويــل بــه مشــتق
« 195هــذا» در «ال ت َ ْن َ
میکنيــم (املشــار الیــه) وآن را صفــت بــه شــار میآوريــم.
 196چ ـرا در آیــۀ  22ســورۀ اع ـراف ب ـرای الشــجرة اســم اشــاره تلکــا بــه کار رفتــه
اســت؟
پاســخ :کاف در اســم اشــارۀ تلــك حــرف خطــاب اســت؛ یعنــی بــرای مشــا ٌر لــه
بــهکار بــرده میشــود و چــون در ایــن آیــه مشــا ٌر لــه دو نفرنــد(آدم وحــوا) تلکــا
ـت فَذلِ ُک ـ َّن
ب ـرای درخــت اشــاره شــده اســت و مشــکلی نــدارد؛ مثــال بيشــر﴿ :قالَـ ْ
الَّــذي لُ ْمتُ َّننـي فيـ ِه﴾ (يوســف )32 /کُـ َّن اشــاره بـرای زنــان اســت( .ذلـ َـك ،تلــك ،ذلکــا،
تلکــا ،تلکــم ،تلک ـ َّن)
 197اگــر خــر افعــال ناقصــه بــا بــای زائــده همــراه باشــد؛ ماننــد ﴿ألیــس اللّــ ُه
َــم الحاکمیــن﴾ نــوع خــر چیســت؟
بِأ ْحک ِ
الف :شبه جمله ب :مفرد
پاسخ مفرد است.
 198اگــر بخواهیــم جملــۀ ﴿کان اللّــه علیـاً﴾ را از نظــر نــوع جملــه حســاب کنیــم،
چــه نــوع جملــهای اســت؟ الــف :اســمیه ب :فعلیــه پاســخ :اختــاف وجــود دارد.
برخــی اســمیه میگوینــد؛ زیـرا افعــال ناقصــه ادوات ربــط هســتند و داللــت بــر حــدث
ندارنــد و برخــی فعلیــه میداننــد؛ چــون بــا فعــل رشوع شــده اســت.

محتوای کتابهای عربی زبان قرآن پایۀ دهم
و چگونگی آموزش درسها

بخش هشتم

