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واژه شناسی   

برای دبري )نه برای دانش آموز( 

اطاّلعات 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 اطاّلعاتی برای دبري است که 

البتّه اگر دانش آموزی سؤالی بپرسد می تواند پاسخ آن را برای آن دانش آموز مطرح کند. 

اين  به پرسش  های احتاملی دانش آموزان است. کلامت  هدف سهولت دسرتسی معلّم 

بخش مربوط به سه کتاب پيشني است که در کتاب دهم نيز تکرار شده اند.

1 همزۀ »اِسم« در ﴿اِقَرأْ ِباْسِم َربَِّك﴾ و »ِباسِمِه تعالی« همزۀ وصل است که نوشته 

می شود، ولی خوانده نـمی شود. در ﴿ِبْسِم اللِّه الرَّحمِن الرَّحيم﴾ به دليل رسم الخّط 

قرآن نوشته نـمی شود.

2 جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنوَن )بَننَي( 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 

می گريند؛ اّما رشايط آن را ندارند و معروف ترين آنها عبارت اند از کلامتی که معنای جمع 

دارند؛ مانند »أولو« و »عالَموَن« و »اعداد عقود« مانند »ِعرشون« تا »تِسعون« و کلامتی 

نظري »بَنون« و »أَرضون« و »ِسنون« که ملحق به جمع محسوب می شوند.

3 تِلميذ: به معنای دانش آموز دبستان است. واژۀ ُسيانی معرّب به معنای شاگردی 

است که پيشه ای می آموزد. تِلميذ احتامالً از تِلمود گرفته شده است. )خود کلمۀ شاگرد نيز 

در فارسی شاهِگرد بوده است؛ يعنی خدمتگزاری که گرد شاه است.( جمع آن افزون بر تاَلميذ، تاَلِمَذة 

ـذ« را از آن ساخته ايم که در عربی به کار نـمی رود.  نيز هست. در فارسی مصدر »تَـلَـمُّ

تلميذ تقريباً هم معنای طالِب است. اّما طالِب دانش آموز دبريستانی و يا دانشجو است؛ 
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مثال: 
طالِب ثانَـوّي: دانش آموز دبريستانی و طالِب جاِمعّي: دانشجو.1

تَتَلَْمَذ لُِفالٍن أَْو ِعنَدُه صاَر تلمیذاً لَُه.

4 مصدر َدَرَس يَدُرُس می شود:  ِدراَسـة و َدرْس. َدرََس الثَّوَب: جامه را کهنه کرد. وجه 

تسميۀ َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامه ای کهنه شود. 

5 فرق عام و َسَنة: معموالً اين دو مرتادف گرفته می شوند. در قرآن كلامت »عام« و 

»سنة« به دفعات به چشم می خورد. در حالی كه در فرهنگ  های لغت عربی و فارسی 

هر دو را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كرد ه اند؛ از جمله الـمنجد عام 

اين گونه تعريف كرده است:  أربعة فصول، سنة كاملة متوالية و در تعريف  )َعَوَم( را 

سنة )سنا- سنو( آورد ه اند: »اثنا عرش شهراً« و »3٦٥ يوماً«؛ يعني »َسَنـة« هامن سال 

است.  خورشيدی 

ولی  مكة(،  فتح  )عـام  الوفود(،  )عـام  الحزن(،  )عـام  الفيل(،  )عـام  می شود:  گفته 

گفته نـمی شود: )سنـة الفيل(، )سنـة الحزن( و )سنـة فتح مكة(. امروزه )عـام 201٤( و 

)سنـة201٤( هر دو گفته می شود؛ اّما در متون کهن )سنـة( گفته می شد و )عـام( برای 

حوادث بوده است. 
راسيَّـُة دارد. 2 َنـُة الدِّ رايسُّ کاربرد بيشرتی از السَّ امروزه اصطالح العاُم الدِّ

1_  تِلميذ: دانش آموز دبستانی، شاگرد / الجمع : تاَلِمذٌة و تاَلميُذ  

ــُه أهــُل العــر ِبالطالــب الصغــري يف املراحــل الدراســيّة  التَّلِْميــُذ : خــادم األُســتاذ مــن أَهــل العلــم أَو الفــّن أَو الحرفــة، طالــب العلــم، و خصَّ

األوىل، تلميــٌذ يف مدرســة ابتدائيّــة، َصبــّي يتعلَّــم َصنعــًة أو حرفــًة

نة / رأس العام : أوَّلُه  2_ عام: )اسم( الجمع : أَعوام / العاُم : السَّ

عام الُحزْن : العام العارش من بعثة النبّي )ص( و هو العام الذي تُويّف فيه أحّب الّناس إىل الرسول و آثرهم عنده ؛ زوجته خديجة ، و عّمه 

أبوطالب 

عام الفيل : العام الذي هجم فيه األحباُش بأفيالهم عل الكعبة ، و فيه كانت والدة النبّي صّل اللّه عليه و آله و سلّم

َسنة: )اسم( الجمع: سنوات، و ِسُنوَن 

ت ها اثنا عرش َشْهرًا  َنُة : فرتة من الزَّمن ُمدَّ السَّ

َنُة : األَرُض الـُمْجِدبَة  السَّ

يف  راسة و تَـمتَّد عادًة من أوائل الخريف حتى أوائل الصَّ نة الَْمدرَسيّة : ُمّدة الدِّ راسيّة أَو السَّ نة الدِّ نة البسيطة : عدد أيامها 3٦٥ يوًما ، / السَّ السَّ

نة : أوَُّل يوم منها  ها عام ولد املسيح / رأس السَّ نة التي يبدأ َعدُّ نة امليالديّة : السَّ ِمن العام التَّايل / السَّ
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6 جمعِ »ِبْنت« می شود »بَنات« که »جمع مؤنّث سالـم« است؛ در مبادی العربية 

البتّه در اين مورد اختالف هست. »بَنات«  »ملحق به جمع مؤنّث سامل« گرفته شده، 

ملحق به جمع مؤنّث سالـم است. 1 )مبادئ العربيَّـة ، جلد 4، صفحه 88 ، فائده 151(

7 جمعِ »َشَجر« ، »أَْشجار« و جمعِ »َشَجرَة« ، »َشَجرات« است.

8 »طالِب« چند معنا دارد: خواستار، جوینده، دانش آموز دبريستانی، دانشجو. 

کلمۀ تِلميذ نيز به معنای دانش آموز است.

ــَرأَة« همــزۀ وصــل اســت و زمانــی کــه »الـــ« می گیــرد واجــب  9 همــزۀ آغــاِز »اِم

ــَرأَة« غلــط اســت. ایــن نکتــه دربــارۀ  ــْرأَة« بــه صــورِت »االْم اســت حــذف شــود. »الَْم

ــة« و  ــَرأَة« در گویــش حجــازی »ُحرَم ــد. معــادل »اِم ــز ِصــدق می کن ــَرأ« ني کلمــۀ »اِْمـ

ــم« اســت.  جمــع آن »َحري

10 در عربــی فصيــح چهــار حــرف»گ چ پ ژ« وجــود نــدارد؛ اّمــا در عربــی عامیانــه 
ســه حــرف »گ چ ژ« وجــود دارد. ٢

11 حــرف »ـك« در کلامتــی ماننــد »ذلـِــَك« و »تِلـْــَك« بــدون سکــش اســت؛ اّمــا در 

زبــان فارســی معمــوالً چنــني نيســت.

12 کلمۀ»اِْمـِرئ« به معنای مرد، يا انسان است و سه حالت اِعرابی دارد: 

اِمــُرٌؤ )مرفــوع(، اِمــَرأً )منصــوب(، اِمــِرٍئ )مجــرور(. همــزۀ آن وجوبــاً هنــگام معرفــه 

شــدن حــذف می شــود و »الَْمــرُْء« می شــود. 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، ظُلاُمت و ... را 

از دانش آموز می خواهند كه مطلقاً كار درستی نيست.

٢ـ در گویــش عامیانــۀ اطــراف خلیــج فــارس و جنــوب عربســتان ســعودی حــرف قــاف را گاف تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: قُــْم: برخيــز )گــْوْم( 

أقــوُل لـَــَك: بــه تــو میگويــم )أگُْل لـَــْك ، أَگِْل لـَــْك( ال أَقـْـِدُر: نـــمی توانم )ما أَگْـــَدْر( ِقْدر: دیگ )گِـــِدْر(. همني قاف را در شــام )ســوريه، لبنان، 

اردن و فلســطني( و مــر همــزه تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: ِعنــَدْك َورَئـَـه ْو أَلـَـم؟ يعنــی: ِعنــَدَك َورَقـَـٌة َو قَلـَـٌم؟

در عــراق گاهــی حــرف »ک« را »چ« تلّفــظ مــی کننــد؛ مثــال: »اِْحـــچي« یعنــی »صحبــت کــن« کــه در اصــل »اِْحـــِك« و معــادل فصیــِح آن 

ــْم« يــا »کَلِّــْم« میباشــد. »َويـْـْن ِچِنــْت؟« یعنــی »کجــا بــودی؟« کــه در اصــل »أَيـْـَن کُْنــَت؟« اســت.  »تََکلَـّ

در مر حرف »ج« را »گ« تلّفظ می کنند. جملۀ »قَلبي َمْجروٌح.« در گویش مری »ألبـي َمگْروْح.« گفته می شود.

در گویــش شــامی )ســوری-لبنانی( حــرف »ج« را »ژ« تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: جملــه ای را کــه در گویــش حجــازی و عراقــی »جیــْب َجــوازَْك.« 

تلّفــظ می کننــد و بــه معنــای »گذرنامــه ات را بیــاور.« می باشــد؛ در گویــش شــامی »ژيــْب َژوازَْك.« تلّفــظ می کننــد. معــادل فصیــح ایــن 

جملــه »أَْحــِرْ َجــوازََك.« اســت.
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13 حــرف »لـِــ« کاربرد هــای بســياری دارد. آنچــه دانش آمــوز بايــد بدانــد دو مــورد 

اســت: يکــی اینکــه »لـِــ« بــه معنــای »بــرای« اســت و ديگــری اینکــه »لـِــ« بــرای بیــان 

ــت اســت.  مالکيّ

ــي،  ــدي، لـ ــه می شــود: »ِعن ــۀ فارســی »دارم« گفت ــۀ کلم ــی در ترجم ــان عرب در زب

ــود:  ــدارم« می ش ــی »ن ــوند؛ یعن ــی می ش ــا« منف ــَس« و »م ــا »لَي ــه ب ــر س « و ه ــَديَّ لَ

«. »مــا ِعنــدي« نيــز درســت اســت. »کاَن يل، کاَن  »لَيــَس ِعنــدي، لَيــَس لـــي، لَيــَس لـَـَديَّ

ــادل »داشــتم« در فارســی می شــود. ــز  مع « ني ــَديَّ ــدي، کاَن لَ ِعن

14 فــرق »َورد« بــا »َورَدة« ایــن اســت کــه »وردة« دارای تــاء وحــدت اســت. »َورد« 

ــت. »وردة«،  ــدت اس ــاء وح ــر آن ت ــاء آخ ــت و ت ــد آن »َورَدة« اس ــس و واح ــم جن اس

ــَجر«  ــز باشــد. »َش ــای »گُل هــا« نی ــه معن ــد ب ــک گُل«. کلمــۀ »َورْد« می توان ــی »ی یعن

نیــز اســم جنــس بــه معنــای درخــت و واحــد آن »َشــَجرَة« بــه معنــای »یــک درخــت« 

اســت. کلامتــی ماننــد نَجَمــة، َزيتونــة، بُرتُقالــة، رُّمانــة و َورَقـَـة نیــز تــاء وحــدت دارنــد.

15 »ناِفــَذة« و »ُشــبّاك« هــر دو بــه معنــای »پنجــره« و جمعشــان »نَواِفــذ« و 

»َشــبابيك« اســت.

16 کلمــۀ »َخیــر« در »َخــرٌي ِمــْن« اســم تفضیــل و در اصــل »أَخــرَي« بــوده و همــزۀ آن 

« اســت. جمــع َخــري، خيــار و أخیــار اســت. « کــه مخّفــف »أرََشّ افتــاده اســت؛ ماننــد »رَشّ

17  »کَنــز« برگرفتــه از واژۀ فارســِی »گنــج« اســت کــه از آن فعــل »کََنــَز - یَکِنــُز« و 

مشــتّقاتی بســیار ســاخته شــده اســت.

ــَع« بــه معنــای »بــا« اســت و »ِبـــ« نیــز بــه همیــن معناســت؛ بــرای اینکــه  18 »َم

ــَع«، یعنــی »همــراه بــا« و »ِبـــ«، یعنــی »بــه  اشــتباه نشــود، بهــرت اســت بگوییــم: »َم

ــيّاَريت. ــُب ِبَس ــا أذَه ــَع صديقــي. أن ــُب َم ــا أذَه ــال: أن وســیلۀ«؛ مث

ــای »دفــرت  ــه معن ــب« ب ــب« اســت. »َمکتَ ــات« و »مکاتِ ــة«، »َمکتَب 19 جمــع »مکتب

ــب« مــی شــود. کار« اســت کــه جمــع آن نیــز »مکاتِ
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ــف  ــای توقّ ــه معن ــم: ایســتاده« فــرق دارد. واقــف ب ــا »قائِ 20 »واِقــف: ایســتاده« ب

ــده اســت. ــم برپاخیزن ــده و قائ کنن

21 »بُســتان« ُمَعــرَّب کلمــۀ فارســی »بوســتان« اســت. از آنجــا که در کلمۀ »بوســتان« 

التقــای ســاکَنیْن شــده؛ لــذا واو حــذف شــده؛ بُســتان جــای پــر درخــت اســت و ترکیــب 

»بو+ســتان« بــه معنــای جــای پــر از بــوی خــوش و مــرتادف بــا باغ اســت.

ــر  ــرای مدی ــم ب ــروزه واژۀ معلّ ــا ام ــتند؛ اّم ــرتادف هس ــم« م ــَدرِّس« و »ُمَعلِّ 22 »ُم

ــود. ــالق می ش ــراد اط ــه اف ــز ب ــاً نی ــی احرتام ــرد دارد و گاه ــز کارب ــی نی کاروان زیارت

ــتفاده  ــد اس ــاری از قاِع ــان گفت ــتند. در زب ــا هس ــک معن ــه ی ــد ب ــس و قاِع 23 جالِ

می شــود. )قاعــد هــم فصیــح اســت و هــم عامیانــه؛ اّمــا جالِــس فقــط فصیــح اســت.(

ــرا دانســن آن رضورت  ــس نشــده اســت؛ زي ــاب تدري ــْل« و »أَ« در کت ــرق »َه 24 ف

نــدارد. 

فرق َهل با أَ :

الف- َهل در جملۀ دارای فعل منفی منی آید. 

مثالً سؤال نـمی شود: هل ال تَسَمُع؟ یا هل ما َسِمعَت؟ بلکه سؤال می شود: 

أاَل تسمُع؟ یا أَما َسِمعَت؟ 

اّمــا حــرف اســتفهام أَ بــر س فعــل مثبــت و منفــی هــر دو می آیــد. أَ جــاَء الْمعلـّـُم؟  

أمــا جــاَء الْمعلـّـُم؟

25 »جــاَء« و »أتـَـی« هــر دو مرتادف انــد. )جــاَء– یَجــيُء– َمجيئــاً( ؛ )أتـَـی– یَأتـــي– 

إتیانــاً( 

ــه  ــدارد؛ بلک ــاوره ن ــرد مح ــْئ« کارب ــورت »ِج ــه ص ــيُء« ب ــاَء يَج ــر از »ج ــل ام فع

ــد. ــا« می باش ــای »بی ــه معن ــاَل« ب »تَع

ضمنــاً »جــاَء ِبـــ« و »أَتـَـی ِبـــ« بــه معنــای »آورد« اســت؛ مثــال: ِجــْئ ِبالِکتــاِب. کتــاب 

را بیــاور. 

26 »َجزاء« از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.

27 »ُجندّي« برگرفته از واژۀ فارسی »گُندی« است.
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ــع آن  ــة و جم ــد آن رُّمان ــت و واح ــار اس ــای ان ــه معن ــس ب ــم جن ــان« اس 28 »رُّم

ــت.( ــز هس ــک نی ــای نارنج ــه معن ــة ب ــاً رُّمانَ ــات. )ضمن رُّمان

29  »سائق« راننده است که در عربستان سعودی َسّواق نيز گفته می شود.

ــی  ــۀ عرب ــا دارد: کیــف، ســاک و چمــدان. در گویــش عامیان ــة« ســه معن 30 »َحقيبَ

ــت. در  ــی اس ــه« در فارس ــامن »َچنت ــه ه ــود ک ــه می ش ــة« گفت ــنتَة، َجنطَ ــنطَة، َش »َش

کتاب هــای درســی پيشــني کلمــۀ »َمْحَفظـَـة« می آمــد؛ امــروزه در عربــی کاربــرد َحقیبــة 

ــه،  ــف مدرس ــيَّة: کی ــٌة َمدرَس ــتی، َحقيبَ ــه پش ــر: کول ــة الظَّْه ــالً حقيب ــت؛ مث ــرت اس بیش

َحقائِــُب الــزُّّواِر: چمدان هــای زائــران؛ اّمــا »ِمْحَفظَــة« کیــف پــول اســت کــه »ُجــزْدان« 

نیــز گفتــه می شــود.

« به معنای »چه بسا« حرف جّر است و فقط بر س نکره می آید؛ اّما اگر  31  »رُبَّ

ام ميثم واِقٌف.« ام« شود؛ بر س معرفه نيز می آید؛ مانند: »ُربَـّ با »ما« بیاید و »ُربَـّ

و در آيــۀ ﴿ُربَـــام يـَـَودُّ الَّذيــَن كََفــروا لـَـْو كَانــوا ُمْســلِمنَي﴾ »ســورۀ الحجــر آیــۀ 2« بــه 

تخفیــف بــاء آمــده اســت.

ــان«،  ــی« و یکــی »زب ــان عرب ــد »زب ــان« مانن ــا دارد: یکــی »زب ــان« دو معن 32 »لِس
ــی هــامن »عضــو گوشــتی درون د هــان«. 1 یعن

33  أنــِت: تلّفــظ آن شــبیه »أنتـــي« اســت. در مکاتبــات عربــی گاهــی آن را اشــتبا هاً 

أنتــي می نويســند.

34 َجــّوال: بــه معنــای تلفــن همــراه اســت. َمْحمــول و ِخلیَــوّي نیــز گفتــه می شــود. 

جمــع آن َجــّواالت اســت.

ــه  ــر ب ــا اگ ــت؛ اّم ــاموات اس ــع آن َس ــث و جم ــامن، مؤنّ ــای آس ــه معن ــاء: ب 35 َس

ــث  ــر و مؤنّ ــورت مذکّ ــه دو ص ــرآن ب ــود. در ق ــر می ش ــد؛ مذکّ ــقف« باش ــای »س معن

« گفتــه می شــود »اللَُّغــُة الفارِســيَُّة«. کلمــۀ »لَُغــة« از ريشــۀ یونانــی logo  گرفتــه شــده اســت کــه در  1ـ امــروزه بــه جــای »اللِّســاُن الفــاريِسُّ

کلامتــی ماننــد مونولــوگ و دیالــوگ نيــز بــه کار مــی رود. )مونــو، یعنــی یــک و دیــا یعنــی دو( کلــامت فَيلَســوف، ُجغــرايف، موســیَقی نيــز 

ریشــه در زبــان التیــن دارند.)فیلوســوفیا، ژئوگرافــی، موزیــکا(.
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ــامُء انَْفطَرَْت﴾ انفطــار/ 1 کلمۀ  ــامُء ُمنَفِطــٌر ِبــِه﴾ مزّمــل/ 18؛ ﴿إِذا السَّ آمــده است.﴿السَّ

ــای آســامن کوچــک اســت. ــه معن ــر َســامء و ب ــَميَّة کــه اســم دخــرت اســت؛ مصغَّ ُس

ــا  ــياد« و جمــع الجمــع آن »ســادات« اســت؛ اّم ــيِّد: جمــع آن »ســاَدة« و »أَس 36 َس

ــای خانــم »ســيِّدات« اســت. ــه معن ــيَِّدة« ب جمــع »َس

37 لَِمْن: معادل واژۀ whose در انگلیسی و برای پرسش از مالکيّت است. 

در محــاورۀ عربســتان ســعودی امــروزه بــه جــای آن »َحــق مــنْي« و در عــراق »مــاْل 

َمــن« گفتــه می شــود.

ــه  ــت ک ــانی« اس ــه کس ــا »چ ــی«، ی ــه کس ــای »چ ــه معن ــتفهام ب ــم اس ــْن: اس 38  َم

گاهــی اســم موصــول و بــه معنای»کســی کــه« می آیــد، یــا از ادوات رشط و بــه معنــای 

ــر می آیــد؛ مثــاًل هنگامــی کــه کســی در  »هــر کــس« می شــود. بعــد از آن مفــرد مذکّ

می زنــد و نـــمی دانیم مذکّــر اســت یــا مؤنــث؛ ســؤال می شــود: »َمــْن هــَو؟«، یــا »َمــْن 
ــرُُق البــاَب؟« 1 يَطْ

َسيف، صارِم، َصمصام نيز معنای شمشیر دارند. َسيْف معروف تر از بقيّه است.

ــرا در کالس در  ــتاد اســت؛ زی ــتاد از ریشــۀ اِس ــتاد اســت. اس ــرَّب اس ــتاذ ُمَع 39  أُس

ــاگردان می ایســتد.  ــر ش براب

هامن طور که اِسِتواء را اُستُوا تلّفظ کرد  ه اند؛ اِستاد را اُستاد خواند  ه اند. 

جمع استاد در فارسی اساتید و در عربی أَساتَِذة است.

ــٌة يِف  ــْم أَِجنَّ ــات اســت. ﴿َو إِْذ أَنتُ هــات و أُّم 40  أُّم: بــه معنــای مــادر و جمــع آن أُمَّ

َهاتُِكــْم﴾ )نجــم/ 32( و آنــگاه کــه شــام جنین هایــی در شــکم های مادرانتــان  بُطُــوِن أُمَّ

بودیــد. 

ــاُت الَْحيَوانــاِت و  ــات« بــرای حیوانــات و اشــياء نيــز بــه کار مــی رود؛ ماننــد أُّم »أُّم

ــِب.  ــاُت الُْکتُ أُّم

1ـ در گویــش حجــازی »َمــن« را »مــني« تلّفــظ می کننــد؛ مثــاًل در مکاملــۀ تلفنــی آن کــس کــه گوشــی تلفــن را برمــی دارد خطــاب بــه فــرد 

پشــت خــط می گویــد: »میــن َمعــاَي؟«؛ یعنــی »چــه کســی بــا مــن اســت؟« )َمــْن يَتََکلَّــُم َمعــي؟(
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41 ُمــداراة: در فارســی حــرف ة از انتهــای آن حــذف شــده اســت؛ ماننــد »ُمــداواة« 

کــه آن نيــز مــداوا شــده اســت.

)داَری ، يُداري ، ُمداراًة(

ــه کار مــی رود کــه معــرّب  ــه جــای آن ب ــز ب ــة« ني ــَدة: امــروزه واژۀ »طاِولَ 42  ِمنَض

ــد« اســت. ــی اســت. جمــع آن »َمناِض ایتالیای

43 يَســار: بــا کلمــۀ »ِشــامل« مــرتادف اســت. در قــرآن کريــم »أصحــاب يَـــمني« در 

برابــِر »أصحــاب ِشــامل« آمــده اســت. گاهــی »أَيـْـَر« و »یـُـْرَی« نيــز بــه کار مــی رود.

44  يـَــمني: بــه معنــای »راســت« و بــه صورت هــای »أَيْـــَمن« و »يـُْمـــَنی« نيــز به کار 

رفتــه اســت. 

ــر +  ــن: پ ــب از »ِب ــری اســت مرکّ ــک اســم ِع ــد »ِبْنيامــني« ی ــب اســت بدانی جال

ــادرش اســت. ــدر و م ــه همچــون دســت راســت پ ــری ک ــی پ ــني: راســت«؛ یعن يام

45 »نِســاء« جمعــی اســت کــه مفــرد از جنــس خــودش نــدارد. »اِمــَرأة« نيــز مفــردی 

اســت کــه جمــع از جنــس خــودش نــدارد. دو کلمــۀ نِســَوة و نِســوان نيــز بــه معنــای 

»زنــان« هســتند.

46  »أفَضــل« در صورتــی کــه بــا »ِمــْن« بیایــد بــه معنــای »بهــرت« اســت. أنــَت أفَضــُل 

ِمنــُه. تــو از او بهــرت هســتی. 

ــه  ــی رود ن ــه کار م ــل ب ــم وزن أفع ــاز ه ــند ب ــث باش ــه مؤنّ ــرف مقایس ــر دو ط اگ

ــال:  ــی؛ مث فُعل

فاطمُة أفَضُل ِمْن زهراَء.

ــم   ــر« اس ــل »بََق ــا در اص ــد؛ اّم ــا می کنن ــاده معن ــرة را گاو م ــوالً بق ــرَة: معم 47  بََق

جنــس بــه معنــای »گاو« اســت و واحــدش »بََقــرَة« اســت کــه بيشــرت بــه معنــای »گاو 

مــاده« کاربــرد دارد. جمــع »بََقــر«، أبقــار يــا أبُقــر اســت. »بََقــرات« جمــع بََقــرَة اســت. 

»ثَــْور« گاو نــر اســت.
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48 َســفيَنة: بــه معنــای »کشــتی« جمــع آن» ُســُفن و َســفائِن« اســت. امــروزه بــه آن 

»باِخــرَة« نيــز گفتــه می شــود. »َمرکَــب، جاريـَـة و فُلـــك« نيــز بــه معنــای »کشــتی« بــه 
کار رفتــه اســت. 1

49 فـَـْوَق: ظــرف مــکان و دائــم االضافــه بــه معنــای »بــاالی« اســت. بــا »َعلـَـی« فــرق 

دارد.

»َعلَی« آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمامس باشد؛ 

ــر فــراز آن شــیء  ــد ب ولــی در »فــوَق« هــم می توانــد ُمــامس باشــد و هــم می توان

باشــد.

50 يَد: دست يا کف دست، مؤنّث است. 

الم الفعل آن محذوف و در اصل »يََدو« بوده است. 

مثّنای آن »يَداِن« است. 

جمــع آن »أيــدي« و جمــع الجمــع آن »أيــادي« اســت. »األيــادي« بیشــرت بــه معنــای 

»نعمت هــا« اســت.

51 تَْحــَت: ظــرف دائــم االضافــه اســت و گاهــی مضــاٌف الیــه آن حــذف مــی شــود.

)جــاَء ِمــْن تَْحُت.( 

52 أب: پــدر. جمــع آن آبــاء اســت. گاهــی بــه جــای »يــا أيب« بــه صــورت »يــا أَبـَـِت« 

می شود. 

»أب« از اســامء خمســه اســت کــه در حالــِت رفــع أبــو در حالــت نصــب أبــا و در 

حالــت جــّر أيب می گــردد. 

اصل این کلمه »أبَـٌو« است که واو آن بنابر تخفیف حذف شده است.

53 کَيَف: چطور، چگونه. 

؟  برای استفهام حقیقی به کار می رود. کَيَف نارِصٌ

و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود؟ ﴿کَیَف تَکُفروَن ِباللِّه﴾ 

1ـ أُسطول )یونانی معرَّب( نيز به معنای ناوگان است. أُسطول حريّب: ناوگان جنگی
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هرگاه بعد از آن اسم باشد، آن اسم مبتدا و مرفوع است؛ مثال: کَیَف إسامعیُل؟

؟  و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال: کَیَف جاَء نارِصٌ

54 جمع ِجدار، ُجُدر و ُجدران است.حائط نيز به معنای ِجدار است.

در فارسی کلمۀ َحياط جمع حائِط است که به معنای جديدی به کار می رود. 

البتّه تلّفظ درست َحیاط، ِحياط بر وزن ِجبال است.

55 در گویش های محلّی عربی تعداد ضمیر ها کمرت است. مثّنی در عامیانه وجود ندارد 
و در بسیاری از گویش  ها به جای ضمیر جمع مؤنّث، ضمیر جمع مذکّر به کار می رود. 1

56 »تَعالـَـی« در »اللّــه تَعالـَـی« فعــل ماضــی در معنــای تنزیــه اســت؛ مثــالً »ِباســِمِه 

تَعالـَـی« یعنــی: »بــه نــام او کــه نامــش بلنــد مرتبــه بــاد«.

57 »َســأََل« فقــط بــه معنــای »ســؤال کــرد« نیســت؛ بلکــه بــه معنــای »درخواســت 

کــرد« نیــز هســت. 

گاهی به نادرست در ترجمۀ فارسی به عربی حرف جّر ِمْن می آورند؛ مثالً »از تو 

می پرسم« را »أسأَُل ِمْنـَك« ترجمه می کنند؛ در حالی که »أسألُـَك« درست است و حرف 

جّر ِمن زائد است. 

در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً: I ask you. یعنی: از تو می پرسم. یا از تو درخواست 

می کنم.

58 فعل »َسَمَح« کلمه ای پر کاربرد است. 

اِسَمْح يل: به من اجازه بده. َمسموح: ُمجاز. لَو َسَمحَت: اگر اجازه می دادید.

59 »أَخَذ« سه معنا دارد: گرفت، برداشت و بُرد؛

مثال: 

ُخذين َمَعـَك: مرا با خودت بر. ُخْذ ِبيَدي: دستم را بگري. 

ُخذ َحقيبَتَـَك: کیفت را بردار.

1ــ در گویش شامی برعکس است و اصالً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و ُهْن و کُْن به جای ُهْم و کُْم به کار می رود. مثال: أيَْن بَيْتُُکم؟ 

ِويْْن بیتُْکْن؟
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60 »ِسوال« معرّب کلمۀ فارسی »َشلوار« است. 

که  آنجا  از  اّما  است؛  ایتالیایی  معرّب  که  است  »شلوار«  معنای  به  نیز  »بَْنطَلون« 

بیاید.  »ِسوال«  واژۀ  شد  داده  ترجیح  عربی  کتاب  در  دارد؛  قرآنی  ریشۀ  »ِسوال« 

البتّه در قرآن َسابیل آمده که جمع ِسبال است.

ن قَِطرَاٍن َوتَْغَش ُوُجوَهُهم النَّاُر﴾جامه هایشان از  سورۀ ابراهیم آيۀ 50: ﴿َسَاِبيلُُهم مِّ

قطران )روغن تند بدبوی قابل اشتعال( است و آتش چهره هایشان را فرو پوشانده است.

61 جمع »سوق«، »أسواق« است؛ اّما »َسوق« به معنای »راندن« و »رانندگی کردن« 

است. 

کلمۀ ُسوق  sooqبه معنای بازار را برخی به نادرست َسوق sawq تلّفظ می کنند. 

همین خطا در مورد ِحیَن hina و ِعيد id نیز صورت می گیرد. درحالی که اگر با فتحه 

خوانده شود )َحین( معنای مرگ، بال، آزمايش و اندوه می دهد.

62 »إذا: هرگاه، اگر« در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ ولی در گفت وگو های روزمرّۀ 

عربی إذا به معنای اگر است.

63 حرف »ط« ويژۀ کلامت دارای ریشۀ عربی است١ ؛ به همني دليل نام تهران، توس، 

استهبان، تالش و ... را به جای ط با ت نوشتند.

١ــ 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 زبان های جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت؛ حتّی زبان های مرده نیز داد و ستد واژگانی داشته اند.

تشــخیص ریشــۀ عربــی یــا فارســی کلــامت هرچنــد بــرای کســی کــه بــه دو زبــان چیــره نیســت کار دشــواری اســت؛ ولــی راه هــای ســاد ه ای هــم وجــود 

دارد کــه دانســنت آنهــا جالــب اســت.

از میان سی و دو حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژۀ واژه های عربی هستند.

حرف )ث( 

هــر واژ ه ای کــه دارای »ث« اســت بی گــامن عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ جــز »کیومــرث: مــرد دانــا یــا گاو مــرد«، »تَـــهمورث: دارنــدۀ ســگ نــر 

قــوی« و واژگان التیــن ماننــد بلوتــوث یــا نام هایــی ماننــد ادوارد ثورندایــک و ... کــه بســی آشــکار اســت نــام  هــای التیــن هســتند نــه عربــی یــا فارســی.

حرف )ح( 

هــر واژ ه ای کــه دارای حــرف »ح« اســت، بی گــامن عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ غیــر از کلمــۀ حولــه کــه درســت آن هولــه اســت و بــه گــامن 

ــو: پســوند اتّصــاف( عــرب بــه هولــه  ــا ل ــا لــی ی ــه ی ــرز+ ل ــرزدار« اســت. )خــاو یــا هــو: پُ نزدیــک بــه یقیــن ریشــۀ فارســی ترکــی دارد و بــه معنــای »پُ

»حولــه« می گویــد: ِمنَشــفة در ســعودی، خــاويل یــا خاولیــة و بَشــکیر در عــراق؛ ِبشــکیر یــا فوطــة در ســوریه. شــايد هولــه تلّفــظ ترکــی اســتانبولی ُخولــه 

باشــد؛ يعنــی پارچــۀ دارای خــواب. در ايــن صــورت »ُخــوkhow« فارســی اســت.

حرف )ذ( 
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64  آلَِهــة: جمــع إلــه اســت. در رســم الخــّط اّوليــۀ قــرآن حــروف کشــيدۀ واو و الــف 

و يــاء منایــش داده نـــمی شد. بعد هــا ایــن ســه حــرف افــزوده شــد. برخــی کلــامت بنابر 

شــهرت بــا هــامن رســم الخــّط قدميــی نوشــته می شــوند و حــرف الــف در آنهــا نوشــته 

نـــمی شود؛ ماننــد: هــذا، رحمن، إلــه، ذلـك

65 بَِقَي: ماند. به معنای »جاماند« نيز هست. 

أحُد الحّجاج بَِقَي يف أُُحد. يکی از حاجی ها در احد جا مانده است.

هرچنــد در فارســی کهــن تلّفــظ ایــن حــرف ماننــد تلّفــظ عربــی آن وجــود داشــته، امــروزه ایرانیــان ایــن حــرف را ذال تلّفــظ نـــمی کنند بلکــه زاء تلّفــظ 

ــذ  ــن، گنب ــرش، پذیرفــن، آذی ــدن، گذشــن، پذی ــد گــذر، گذران ــی مانن ــد؛ مگــر واژه های ــی دارن ــش از %95 واژه هــای دارای ذال ریشــۀ عرب ــامیند. بی می نـ

)امــروزه گنبــد خوانــده می شــود.( ذانســن )کــه امــروزه دانســن تلفــظ مــی شــود؛ اّمــا کرد هــا، لَک هــا، تالشــی ها و برخــی دیگــر از اقــوام ایرانــی ذانســن 

را زانســن تلّفــظ می کننــد.

ترجمۀ فعل »می دانم« به چند زبان ایرانی:

 تالشی: )زُنُـمzonom( کردی: )اَزانِـم ، زانِـم یا َدزانِم( لکی: )َمزانِم(

حرف )ص( 

هــر کلمــه ای کــه صــاد دارد بی شــک 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 َچنَدل است؛ اّما عرب به صندلی می گوید کُريس، َمقَعد و در گویش محلّی عراق و سوریه اِسَکميل.

صابــون هــم در اصــل واژ ه ای فارســی و درســت آن ســابون اســت و ایــن واژه از فارســی بــه بیشــرت زبان هــای جهــان رفتــه مثــالً soap در انگلیســی هــامن 

ســابون اســت. مــا ســابون را بــه صــورت معــرَّب صابــون بــا صــاد می نویســیم. اصفهــان نیــز معــرّب اَسپَدانَـــه، اِســپَهان یــا ســپا هان اســت.

حروف )ض، ظ ،ع( 

بــدون اســتثنا تنهــا ویــژه واژه هــای دارای ریشــۀ عربــی اســت و در فارســی چنیــن مخارجــی از حــروف وجــود نــدارد. بــه ویــژه ضــاد تــا جایــی کــه عرب هــا 

بــه الناطقیــن بالضــاد معروف انــد؛ زیــرا ایــن مخــرج ویــژۀ عــرب اســت نــه همــۀ مردمــان نــژاد ســامی.

حرف )ط( 

ــا ط نوشــته  جنجالی تریــن حــرف در امــالی کلــامت اســت. مخــرج طــاء تنهــا ویــژۀ واژه هــای عربــی اســت و در فارســی ط نداریــم و واژه هایــی کــه ب

می شــوند یــا عربی انــد، یــا اگــر عربــی نیســتند غلــط امالیــی هســتند.

حرف )ق( 

ــی و دارای وزن و  ــب ســه حرف ــی، دارای ریشــۀ اغل ــی اســت. واژه هــای عرب ــژۀ واژه هــای عرب ــب وی ــاف اغل ــی اســت. ق ــۀ دوم حــروف جنجال در مرتب

ــم، انقســام، قََســم، قســمت، اقســام، مقســوم، قّســام، منقســم و تشــخیص واژۀ عربــی االصــل دارای قــاف کار  هم خانواد  ه انــد؛ ماننــد: قاســم، تقســیم، مقسِّ

ســاد ه ای اســت؛ اّمــا دیگــر کلــامت قــاف دار 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 قُلــُدر نیــز بــه احتــامل قــوی مغولی انــد. کلمــۀ قــوری نیــز روســی اســت. قــوری، کــرتی، ســامور، اســتکان همــه واژه هــای روســی اند و در 

زمــان قاجاریـّـه وارد ایــران شــدند. کلامتــی ماننــد »قنــد، قهرمــان و قبــاد« معــرّب »کنــد، کهرمــان و کَــواذ« هســتند. کلمــۀ کنــدو بــا کنــد )قنــد( هم ریشــه 

اســت. عــرب شــهر کرماشــان یــا کرمانشــاه را در گذشــته ِقرماســان یــا قَرَمســین تلّفــظ می کــرده اســت. مــا امــروزه کرمانشــاه )کرماشــان( را ِقرماســان یــا 

قَرَمســین تلّفــظ نـــمی کنیم؛ اّمــا کــواذ را قبــاد می گوییــم و ایــن تأثیــر زبــان عربــی بــر فارســی اســت.

حــروف چهارگانــۀ )گ ،چ، پ ، ژ( نیــز در عربــی فصیــح، یعنــی نوشــتاری وجــود نــدارد و هــر کلمــه ای کــه دارای یکــی از ایــن چهــار حــرف اســت؛ حتــامً 

عربــی نیســت و بــه احتــامل بيشــرت ریشــۀ فارســی دارد؛ ماننــد منیــژه، مــژگان، ژالــه، پرویــن، پرنــده، گیــو، گــودرز، منوچهــر، پریچهــر و ... 

گاهی نیز امکان دارد از دیگر زبان ها باشد؛ مانند: پینگ پونگ که چینی است. َچپاُول، چکمه و چاخان ترکی است.

پارتی party کلمه ای انگلیسی است و آپارمتان واژ ه ای 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 مشــرتک در ساس زبان هــای جهــان هســتند. هرچنــد برخــی اقــوام بعضــی حــروف را ندارنــد و بــه گونــۀ دیگــر ادا 

می کننــد؛ ماننــد حــرف »ر« کــه در فرانســه »غ« گفتــه می شــود.
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66 ُحدود جمع َحّد است. هرچند جمع است ولی می شود آن را »مرز« ترجمه کرد.

67  لَِبَس، يَلبَُس، لُبساً الثَّوَب: جامه را پوشید. )امکان دارد با این فعل اشتباه شود: 

َعلَيِه األمُر: کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چيز  لَبََس، يَلِبُس، لَبساً 

دیگری پوشانيده ساخت.( ﴿التَلِبسوا الَحقَّ ِبالباِطِل﴾ حق را با باطل درهم می آميزيد.  

بقره/ 42

68 حرف نفی »ما« فقط بر س ماضی نـمی آید؛ بر س مضارع نیز می آید؛ مثال: 

ْعَر َو  ﴿ما يَنِطُق َعِن الَْهَوی﴾ ﴿و ما يَنِطُق َعن الَهَوی﴾ نجم/ 3 ﴿َو ما َعلَّمناُه الشِّ

يَن َو ُمنِذِريَن﴾ انعام/ 48 ِ ما يَنبَغي لَُه﴾ یاسني/ 69 ﴿َو َما نُرِْسُل الُْمرَْسلِنَي إاِلَّ ُمبَرشِّ

ولی غالباً نفی بعد از آن تکرار می شود، یا بعدش استدراک، یا استثنا می آيد.

« کره وجود دارد، برخی آن را نادرست  69 از آنجا که زیر حرف سین در »نَِسَ

تلّفظ می کنند. در »ِهَي« و کلامت مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می دهد. علّت 

یاء  آن  از  بعد  و  باشد  زیر حرفی کره  اگر  فارسی  زبان  در  که  است  این  این خطا 

کلمۀ  ضمناً  نیست.  چنین  عربی  در  ولی  می گردد؛  تلّفظ  کره،  آن  بیاید،  کشیده 

نیز می باشد؛ مثال:  « عالوه بر معنای »فراموش کرد« به معنای »جا گذاشت«  »نَِسَ

گذاشتم. جا  هواپیام  در  را  کیفم  الطّائِرَِة.  يف  َحقيبَتي  نَِسيُت 

ُسمه ای،  کُْحلـّي:  بنفش،  بََنْفَسجّي:  شويد:  آشنا  عربی  زبان  در  رنگ ها  نام  با   70

بُّنـّي: قهو ه ای، َوردّي: صورتی، رَمادّي: خاکسرتی، رَصايّص: نوک مدادی، أَحَمر غاِمق: 

زرشکی، الَزَوردّي: الجوردی، أُرُجوايّن: ارغوانی، لَون قاتِم يا لَون غاِمق: رنگ تريه، لَون 

يّص: کرم )نخودی( ُحمُّ فاتِح: رنگ روشن، 

71 أََحد: چند معنا دارد. يک، يکتا، يکی از، بی مانند. 

جمع آن آحاد است. اصل آن َوَحد بوده است که واو به همزه بََدل شده است. 

ــه  ــاب ب ــاِء﴾ خط ــَن النِّس ــٍد ِم ــُنَّ کَأَح ــت دارد. ﴿لَس ــز دالل ــث ني ــر مؤنّ ــی ب گاه
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زنــان پيامــر اســالم J ماننــد کســی از زنــان نيســتيد. مؤنّــث آن إِْحــَدی اســت. إحــَدی 

ــرَشَة ــَدی َع َو ِعــرشوَن. إِح

72 َســَمـك: اســم جنــس، بــه معنــای ماهــی و واحــد آن َســَمکة اســت. جمــع َســمـك 

أســامك اســت و جمــع َســَمَکة َســَمکات. جمــع َســَمـك بــه صــورت ِســامك و ُســموك 

نيــز درســت اســت. اّمــا أســامك معروف تــر و رایــج اســت. 

73 حــرف »فَـ« چند معنا دارد:

حــرف عطــف اســت بــرای ترتیــب متّصــل: ﴿َخلََقـــَك فََســّواكَ فََعَدلَـَك﴾ تــو را آفريد 

و راســت و بی عيــب کــرد.

ــُه فَقاَل رَبِّ إِنَّ ابني ِمْن أَْهيل﴾  ترتيب ذکری است. ﴿َو ناَدی نوٌح َربَـّ

و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا، پرم از خانوادۀ من اســت.

74 أَعطَی )داد، بخشــيد( يُْعطي، إِْعطاء، فعل امر آن أْعِط اســت. 

إِعطاء، إيتاء، َمْنح و ِهبَة مرتادف هســتند. 

)أنطَيناَك=  می رود.  کار  به  أنطَی  صورت  به  فصيح  در  گاهی  و  عاميانه  در  أَعطَی 

) َك أعطَينا

ــق  ــيُض« و مفعــول مطل ــني مصــدر از فعــل »آَض، يَئـ ــای همچن ــه معن 75  أيضــاً ب

اســت. 

آَض: صــار )از افعــال ناقصــه( مثــال: أَض َســواُد َشــعرِِه بَياضــاً؛ يعنــی ســياهی 
ــد.1 ــفيد ش ــش س موي

76 »نََجــَح«، يعنــی »موفـّـق شــد، قبــول شــد، پــريوز شــد«. »ناِجــح«، يعنــی »قبــول، 

ــا  ــده« ي ــای »بَرن ــه معن ــده ب ــه ش ــاَز« گرفت ــه از »ف ــز« ك ــا »فائ ــريوز«؛ اّم ــق، پ موفّ

»رســتگار« اســت؛ گاهــی برخــی دانش آمــوزان معنــای نََجــَح را بــا قَِبــَل اشــتباه 

ــت. ــرد، پذيرف ــول ك ــی قب ــَل، يعن ــد. قَِب می گرين

« و در گويش عراقی واژۀ فارسی »َهم« به كار می رود. 1ــ در گويش عاميانۀ حجازی »كَامن« مخّفف »کَام أنَّ
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ــه  ــر س ــْرأ« ه ــراَءة« و »قَ ــرآن«، »ِق ــت. »قُ ــَرأُ« اس ــَرأَ، يَق ــدر از »قَ ــرآن« مص 77 »قُ

مصدر هــای »قَــَرأَ« هســتند. »قُــرآن« بــه معنــای »خوانــدن« اســت كــه به تدریــج اســم 

خــاّص بــرای كتــاب دينــی مســلامنان شــده اســت. قــرآن َعلـَـم بالغلبــه اســت؛ بــا وجــود 

ايــن در قواعــد عربــی معمــوالً آن را معرفــه بــه ال می داننــد.

78 »قامــوس« كــه نــام كتــاب »فريوزآبــادی« اســت در اصــل بــه معنــای »دريــای ژرف 

و بــزرگ« اســت؛ اّمــا امــروزه بــه معنــای »الُْمعَجــم« و مــرتادف بــا آن می آيــد.

79 جمع »اِسم« در عربی »أسامء« است، ولی در فارسی »اسامی« به كار می رود.

80 »كُــريّس«، يعنــی »صندلــی« و تقریبــاً بــا »َمقَعــد« مــرتادف اســت. كُــريّس صندلــی 

متحــرّك و مقعــد ثابــت اســت؛ ماننــد صندلــی هواپيــام؛ اّمــا ايــن نكتــه بســياری اوقــات 

ــرايّس بــر وزن َمفاِعــل و غــري منــرف اســت؛ لــذا  ــريّس، كَ رعايــت نـــمی شود. جمــع كُ

تنوين نـــمی گريد.

81 طَرََق الباَب، َدقَّ الباَب و قََرَع الباَب هر سه به معنای »در زد« است.

ــک  ــای »ی ــه معن ــد آن ب ــة« واح ــت و »تُّفاَح ــيب« اس ــای »س ــه معن ــاح« ب 82 »تُّف

ــق  ــد طب ــر چن ــت؛ ه ــات« اس ــع »تُّفاح ــاِن« و جم ــای آن »تُّفاَحت ــت. مثّن ــيب« اس س

ــت. ــات« اس ــی رود »تُّفاح ــه كار م ــه ب ــا آنچ ــه كار رود؛ اّم ــح« ب ــد »تَفافي ــده باي قاع

83 »َجنَّـــة« بــه معنــای »بــاغ، بــاغ بهشــت« اســت كــه بــا »جنــني« و »ِجــّن« 

ــت دارد. وجــه  ــر پوشــيدگی دالل ــی »ج، ن، ن« ب ــواده اســت. ســه حــرف اصل هم خان

ــی و  ــدا و ناديدن ــودی ناپي ــه موج ــت ك ــن اس ــرب اي ــگ ع ــّن« در فرهن ــميه »ِج تس

پوشــيده از چشــامن اســت. جمــع »َجنَّـــة« ، »ِجنــان« و »َجّنــات« اســت. َجنَّـــة باغــی 

ــت. ــده اس ــانده ش ــني را پوش ــيار، زم ــاِن بس ــایه درخت ــه از س ــت ك اس

ــول شــد« اســت. »الناجــح يف  ــريوز شــد، قب ــق شــد، پ ــای »موفّ ــه معن ــَح« ب 84 »نََج

االمتحــان«، يعنــی »قبــول در امتحــان« و در مقابــل آن »الراِســب يف االمتحــان«، یعنــی 

»مــردود در امتحــان«

85 چهار کلمۀ »ِمْهَنـة«، »َعَمل«، »ِحرفَة« و »ُشْغل« تقريباً هم معنا هستند؛ مثال: 

ما هَو َعَملُـَك؟ ، ما هَي ِمهَنتَُك؟، ما هَي ِحرفَتَُك؟ ،  ما هَو ُشغلَُك؟
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ــاد«  ــی »قّن ــه در فارس ــت ک ــروش« اس ــريينی ف ــای »ش ــه معن ــّي« ب 86 »َحلْوانـ
می گوييــم. 1

87 »ُخبْـز« نان و واحد آن »ُخبْزَة« است. »َرغيف« نيز نان است. ٢

ــارع  ــل مض ــر س فع ــه ب ــتند ک ــتقبال هس ــرف اس ــوَف« دو ح 88 »َســـ« و »َس

می آينــد. مشــهور اســت کــه »َســـ« بــرای آينــدۀ نزديــک و »َســوَف« بــرای آينــدۀ دور 

اســت؛ اّمــا ايــن نکتــه قطعــی نيســت. ترجمــۀ آيــۀ ﴿َکاّل َســوَف تَعلَمــوَن ثُـــمَّ کَاّل َســوَف 

تَعلَمــوَن﴾ ايــن اســت: نــه چنــني اســت، بــه زودی آگاه می شــويد. 3 ســپس نــه چنــني 

ــت.  ــده اس ــز آم ــيَْعلَُمونَ﴾ ني ــمَّ كَالَّ َس ــرآن ﴿ثُ ــويد. در ق ــه زودی آگاه می ش ــت. ب اس

ســوف تعلمــون را می تــوان بــه دو صــورت معنــا کــرد: بــه زودی می دانيــد، خواهيــد 

دانســت.

ــر دســتگاه  ــام رُشطــة را ب ــه ن ــني کســی ک ــة« چيســت؟ اّول 89 وجــه تســميه »رُشطَ

امنيّتــی نهــاد خليفــۀ امــوی عبدامللــک بــن مــروان بــود. در روزگار وی بــرای نخســتني 

بــار در نظــام حکومتــی دســتگاه امنيّتــی رُشطــة بنيــان نهــاده شــد و مأمــوران امنيّتــی را 

بــا گذاشــن نــواری پارچــه ای کــه در عربــی بــه آن »رَشيــط« می گوينــد از عاّمــۀ مــردم 

ــاً  ــد. ضمن ــا رُشطــة گفتن ــه آنه ــوار پارچــه ای ب ــل همــني ن ــه دلي ــد و ب ــز می کردن متامي

1. هرچنــد قّنــاد بــر وزن فّعــال اســت؛ اّمــا عربــی نيســت. در زبــان عربــی واژۀ »قنــد« نيــز وجــود نــدارد و کســانی کــه ســفر عتبــات و 

ســوريه و عربســتان رفته انــد می داننــد عرب هــا چــای را بــا قنــد نـــمی نوشند. اصــوالً حتـّـی واژۀ »قنــد« نيــز بــی دليــل معــرّب شــده اســت. 

اصــل کلمــۀ »قنــد«، »کَْنــد« اســت. ماننــد: کنــدو در کنــدوی عســل و احتــامل دارد نــام شــهر اَورامــی زبــان کَندولــه در نزديکــی ميان را هــان 

در اســتان کرمانشــاه و نيــز واژۀ candy در انگليســی بــه معنــای آب نبــات از کنــد گرفتــه شــده باشــد. 

احتامالً واژۀ Candida در انگليسی نيز از همني ريشه باشد. بدين جهت که جامه ای به سفيدی قند می پوشيد  ه اند. 

»َحلْواء« يا »َحلْـَوی« هر خوردنی ای است که با شکر يا عسل ساخته شود. »َحلْوايّن« از اين ريشه است.

٢. در عاميانــه »ُخبُــز« و گاهــي »ِخِبــز« و در گويــش مــری »َعيْــش« گفتــه می شــود. گونــه ای نــان کــه شــبیه نــان ســاندويچی اســت در 

عــراق و ســوريه »َصّمــون« و در عربســتان »صامــويل« گفتــه می شــود.

3. ترجمۀ فوالدوند: باز هم نه چنني است، زودا كه بدانيد.

ترجمۀ مجتبوی : باز چنني نيست ]كه مى پنداريد[، به زودى خواهيد دانست.

ترجمۀ مشکینی : آرى چنني نيست، به زودى )در روز جزا( خواهيد دانست.

ترجمۀ بهرام پور: باز چنني نيست، ]كه مى پنداريد[ به زودى خواهيد دانست.
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رُشطــّي بــه معنــای يــک پليــس و رُشطــة بــه معنــای مرکــز پليــس اســت.1

90 واژۀ »َعني« معانی بسيار دارد؛ مانند چشم، چشمه، خورشيد، پرتو خورشيد، ساکنان 

پیرشو  رئيس لشکر،  ديده بان، جاسوس،  پرچم،  نفيس، عزّت،  ارزنده،  اهل خانه،  شهر، 

سپاه، بزرگ قوم، سور، آقا، برگزيدۀ چيزی، گروه، ثروت، چشم زخم، انسان، مانند، ذات 

هر چيزی، نگهبان و ... اّما امروزه دو معنای چشم و چشمه غلبه دارد.

91 فرهنگستان زبان عربی برای ورزش های مختلف معادل های عربی برگزيده است؛ 

مثال: 

ة: بسکتبال/ الُکرَُة الطّائِرة) کرة الطائرة(: والیبال/ کُرَُة  ـلَـّ کَرَُة الَْقَدم: فوتبال/ کُرَُة السَّ

املاء: واترپلو/ کُرَُة اليَد: هندبال و ...

92 کلمۀ »ُمَمـرِّض« اسم فاعل از فعل »َمرََّض« است. »َمـرََّض« دو معنای متضاد با هم 

دارد. »َمـرََّضـُه«، یعنی »او را بيامر کرد.«، »از او پرستاری کرد.« گاهی فعل تفعيل معنای 

عکس می دهد؛ مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است.

93 کلمۀ »مَوظَّف« از ريشۀ »وظيفة« است. َوظيفة، یعنی استخدام. موظَّف، یعنی 

استخدام شده )مستخَدم( در زبان فارسی کلمۀ مستخَدم را مستخِدم به کر دال تلّفظ 

می کنيم.

94 »ُمَهنِدس« از ريشۀ »َهنَدَسـة« است. َهنَدَسة از کلمۀ فارسی »اَندازه« گرفته و 

معرَّب شده است. )املنجد ذيل کلمه هندسة(

َعَقَل  »ِعقال« است.  با  به معنای »بسن« و هم خانواده  »َعْقل« در لغت  95 کلمۀ 

الْبَعرَي؛ يعنی زانوی شرت را بست. َعَقَل ـِـُ َعْقالً. گويی که عقل آدمی را مقيّد می کند که 
برخی کار ها را انجام ندهد.٢

96 »اِبــُن آدم« در فارســی بــه صــورت جمــع »بنــی آدم« بــه کار مــی رود. »آدم« نيــز 

کلمــه ای عــری و غــري منــرف اســت.

1_  إّن أوََّل َمن أطلق اسم الرشطة عل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث تمَّ يف عهده إنشاء الجهاز األمني )الرشطة( 

ألوَّل مرة يف نظام الدولة وقد تقّرر متييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القامش فوق ثوب رجل األمن )و من 

ت تسميتهم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط ِمن القامش.( ثَمَّ تَـمَّ

٢ــ ِعقال ريسامنی است که با آن ساق شرت را می بندند. )زانوبند شرت( و همچنني رشته ای پشمی، يا ابريشمی است که روی کوفيه )چپیه( 

بر س می بندند و در عاميانه ِعگال می گويند.
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97  »أُسة« و »عائلة« مرتادف و جمع آنها »أَُس« و »َعوائل« است.

98 در گويش عاميانه به جای »َحَمَل ـ يَحِمُل« از »شال ـ يشيل« استفاده می شود. 

ـ يشيل« عاميانه است، ولی در فرهنگ لغت جزء کلامت فصيح آمده  هرچند »شال 

نطَة«. است؛ مثال: به جای »اِحِمِل الحقيبَة«. در گويش حجازی گفته می شود: »شيِل الشَّ

99 در زبان فارسی »خطايا« به معنای »اشتبا هات« است، ولی در فرهنگ لغت عربی 

»گنا هان« معنا شده است.

100 در گويش عاميانه به جای »شاَهَد - يشاِهُد« از »شافـ  يشوف« استفاده می شود. 

هرچند »شاف ـ يشوف« عاميانه است، ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال: به جای 

»اُنظُْر ماذا يفَعل« در گويش حجازی گفته می شود: »شوْف إيش يْـَسّوي«.

101 طَعام و ِغذاء هر دو به معنای خوراک هستند، ولی در زبان فارسی کلمۀ ِغذاء 

بيشرت به کار می رود که به صورت َغذا خوانده و نوشته می شود.

102 »فرس« به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است. 

103  »قاِدم«، »ُمقِبل«، »ُمستَقبَل« و »آتـي )آٍت(« مرتادف و به معنای آينده هستند؛ 

مثال: الشهر القادم یعنی ماه آينده. 1

104  »کََذَب« مفتوح العني است. اّما در برخی از فرهنگ های لغت به صورت »کَِذَب« 

به کار رفته است و اغلب نيز کَِذَب به کار می رود. در کتاب درسی شکل درست آن به 

کار رفته است.

105 جمع »نَْفس«، »أنُفس« و »نُفوس« و جمع »نََفس«، »أنفاس« است.

106 جمع »َدواء« می شود »أدويـة«. اّما »أدويـه« در فارسی به معنای »ادویه جات« 

است و با کاربرد عربِی آن فرق دارد. در زبان عربی معادل ادویه جات »بَهارات« است.

ــه در خــوِد  ــی رود ک ــه کار م ــان فارســی ب ــی بســياری در زب ــامت عرب ــع کل در واق

ــد؛  ــای ديگــری دارن ــی معن ــان عرب زب

ــهُر القــاِدُم«. جــاي از جــاَء  ــهِر الجــاْي«، یعنــی »الشَّ 1ـ در گويــش عاميانــۀ عربــی »جــاي« بــه کار مــی رود؛ مثــالً در گويــش حجــازی »الشَّ

گرفتــه شــده اســت.
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مثال:

اُخت: خواهر )در فارسی صميمی(، ُعُنق: گردن )در فارسی اخمو(، ملّت: آيني )در 

فارسی معادل َشعب(، نبات: گياه )در فارسی گونه ای شريينی(

کلامت بسیاری نيز در فارسی دارای ریشه های عربی هستند بدون اينکه در عربی 

کاربردی داشته باشند؛ مثال:

ة اطاّلع ثانوی: إشعار آَخر         روابط عمومی: الِعالقاُت العامَّ َولـّي   بني املللی: الدُّ

حياط خلوت: الِفناُء الَخلفي         عّکاس: ُمَصوِّر حياط: ساَحـة  

عالقه: ِهوايَـة          نظامی: َعسَکرّي عکس العمل: رَدُّ الفعل 

رشايط: ظُروف          استخدام: تَوظيف ظرف: ِوعاء، إناء  

مرف: اِسِتهالك          عوارض واردات: رُسوُم االسترياد غیرقابل جران: اليَُعوَّض 

مستقيم: َعلَی طول   مستقيامً: ُمبارَشَةً 

107 »جريان« جمع »جار« و واژ ه ای عربی است و با نام دخرتانۀ »جريان« فرق دارد. 

جريان ترکی و به معنای آهو است.

108 حبيب، َخليل و َصديق به معنای دوست هستند. امروزه واژۀ َصديق به معنای 

دوست )رفيق( به کار می رود. واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد. خليل لقب حرت 

است. ابراهيم

109 »َدْمع« به معنای »اشک« و جمع آن »ُدموع« و »أْدُمـع« است. هرچند »َدمع« 

و »َعْرَة« مرتادف اند؛ اّما »َعْرة« اشکی است که در چشم مانده و نريخته است. جمع 

»َعْرة« نيز »َعبَـرات« است.

110 »زَميل« به اين معانی به کار می رود: هم شاگردی، همکار، هم دور ه ای

111  نام »َصفورا« هم ريشه با »ُعصفور« و به معنای »گنجشک« است. عصفور عربی 

و صفورا عری است.

112 »َزرافـة« در عربی بدون تشديد راء است، ولی در فارسی »َزّرافه« گفته می شود. 

َزرافة به صورت ُزرافة نيز صحيح است. نام پارسی آن شرت گاوپلنگ بوده است.
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113 يَـمني، َميـَمنة و يُـمَنی به معنای »راست« هستند. 1

114 »موَسی« يا »موَشی« ترکيب )مو: آب+ شا: درخت( است. آسيه همر فرعون 

زمانی که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل می افتد فرياد می زند »مو شا مو شا«، 

يعنی »آب درخت آب درخت« و سبازان متوّجه می شوند و سبد زيبای شناور روی آب 

را که ظاهراً به شاخۀ آويزان درختی گري کرده بود از آب در می آورند. نام موسی برگرفته 

از فرياد آسيه )موشا( است.

115 »حاِفلَة« در گويش عاميانۀ حجازی »باص« و در گويش عراقی »ُمنِشأَة« و در 

گويش مری »أتوبیس« گفته می شود.

116 »ُصداع« سدرد است. »سم درد می کند«. می شود: »َرأيس يُـؤلِـُمـني«. يا »أشُعُر 

داع«. در عربی عاميانه »رايس يوَجعـني٢«. گفته می شود که در عربی فصيح نيز  ِبالصُّ

فعل َوَجَع يوَجُع کاربرد دارد.

117 »ِعنَدك«، »لََك« و »لََديـَك« هر سه به معنای »داری« هستند. 

»داشن« وجود  معادل  مصادر، مصدری  اين همه وسعت  با وجود  عربی  زبان  در 

ندارد.

ــی  ــَدَك«، یعن ــداری« اســت. »کاَن ِعن ــای »ن ــه معن ــَك«، ب ــَس لََدي ــَدَك«، »لَي ــا ِعن  »م

ــتی«.  »داش

در گويــش حجــازی و چنــد کشــور ديگــر »فـــي« يــا »فيــْه« تقريبــاً بــه همــني معنــا 

بــه کار مــی رود. 

مثالً »يف فُلوس؟«، يعنی »َهل ِعنَدَك نُقوٌد؟«

118 »ُسکَّر« در عربی به معنای »قند« و »شکر« است.3 

1ـ نام بنيامني )ِبن+يامني( به معنای »پر دست راست« ريشۀ ِعری دارد. يامني در بنيامني هامن يَـمني در عربی است.

ــد. در بســياری  ــظ می کنن ــي تلّف ــي را يويَعن ــز کويــت يوَجعن ــان عــرب خوزســتان و ني ــوب عــراق و در گويــش هم ميهن ٢ـ در گويــش جن

از کلــامت حــرف جيــم تبديــل بــه »ي« می شــود. شــبیه ايــن دگرگونــی حتّــی در زبــان  هــای اروپايــی نيــز مشــاهده شــده اســت. ماننــد: 

يوســف و جــوزف و يوزيــپ و جــوزف/ بنيامــني و بنجامــني/ جــان و يــان و يو هــان/ جاکــوب و ياکــوب )یعقــوب(

3ـ پزشک دربارۀ بيامر به عاميانه سؤال می کند: »فـيْه ُسکَّْر؟«، يعنی »بيامرِی قند دارد؟« 

ــرو( در ايتاليايــی، сахар )ســاِخر( در روســی،  ُســکَّر در عربــی و sugar در انگليســی، şeker در ترکــی اســتانبولی، zucchero )ُزکِ

 cukier ،ُس کِری( در فنالندی( sokeri ،در فرانســه )ْسـویْکـــغ( sucre ،در ســوئدی )ُس کِر( socker ،در ژاپنی )شــو گــــا( シュガー
)ُس کـِـرا( در لهســتانی، sucker )ُســکِّـــر( در نــروژی، suiker )ســا کِــغ( در هلنــدی، Zucker )ُس َک( در آملانــی،ζάχαρη )زاخــاری( در 

يونانــی، sheqer )ِش کــي يــر( در آلبانيايــی و ... همگــی برگرفتــه از واژۀ فارســی شــکر اســت.
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»َمساء« زمان ميان ظهر تا مغرب )بعد از ظهر(؛ غروب؛ شبانگاه.  119

أتَيتُـُه َمساَء أمِس: ديروز غروب نزد او آمدم.

»َوَصَف« افزون بر معنای »وصف کرد« به معنای »تجويز کرد، نسخه نوشت« نيز  120

هست و واژه های »َوصَفة« و »ُمستَوَصف« از همني ريشه اند.

»قاِفلـة« در زبان عاميانه »َحملـة« گفته می شود. همـچنني »مديُر القافلـة« را   121

»َحملَـدار« می گويند که اصطالحی عربی- فارسی است. )حملة: دارای ريشۀ عربی + 

دار: بن مضارع داشن، دارای ريشۀ فارسی(

« و »جاَء ِبـ « مرتادف است. 1  »َجلََب« يعنی »آورد« و با »أحَرَ 122

»َحامَمة« واحد »َحامم« برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحامئِم است. 123

»َضِحَك«، یعنی »خنديد« و »َضِحَك ِبـِه و ِمنُه و َعلَيِه«؛ يعنی او را ريشخند کرد. 124

»کُرَُة الِْمنَضَدة« به صورت »کرُة الطّاِولَة« نيز گفته می شود. 125

جمع »مجنون«، »مجانني« است. عرب تصّور می کرده کسی که ديوانه است جن  126

در بدن او رفته است، لذا او را »مجنون«، يعنی »جن زده« نامیده است. ايرانيان نيز 

فرد روانی را به گامن اينکه »ديو« در پيکر او جای گرفته است »ديوانه« نام نهاد  ه اند.

مضارع »يَِئَس« می شود »يَيـِئُس« و »يَيـأَُس« 127

»ما هو الحّل؟« يا »َما الحّل؟« به یک معناست؛ ولی اّولی تأکيد دارد.  128

جمع »ُعّش« می شود: أعشاش؛ اّما وزن های غري معروف ُعشوش، ِعشاش و ِعَشَشة  129

نيز به کار رفته است. اگر النۀ پرندگان در کوه، شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ وَکْر و وَکْن 

و اگر در ميان زمني باشد أُفحوص و أُدحـّي ناميده می شود.

»فَــْرخ« و »صــوص« جمــع آن »صيصــان« مرتادف انــد. جمــع فَــرخ غــري از ِفــراخ  130

بــه صــورت أفــراخ، أفــُرخ و فُــروخ نيــز بــه کار رفتــه اســت.

1 ــ در گويش عاميانۀ عربی »جاْب« به کار می رود. )جاْب: آورد - ِيجيْب يا ايجيْب: می آورد( مثال از گويش حجازی: جيْب يل مويه، يعنی 

برايم آب بياور.
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131 »قَْمح«، »ِحنطَة« و »بُّر« مرتادف اند.

132 »نَهــار« بــه معنــای »روز هنــگام« اســت اّمــا »يَــوم« مطلــق روز اســت؛ ماننــد: 

ــبت.  يــوُم السَّ

ــف  ــدون ال ــد ب ــت و نباي ــی اس ــدارد و فارس ــار« ن ــه »نَه ــی ب ــار« ربط ــۀ »نا ه کلم

ــود. ــته ش نوش

133 جمــع »مائـِـَدة« می شــود »َموائِـــد«. مائــدة بــه معنــای ســفر ه ای اســت کــه غــذا 

رویــش وجــود دارد؛ اّمــا »ُســفرَة« شــايد غــذا رویــش نباشــد.

134 »ِبـــَم« کوتــاه شــدۀ »ِبـــام« اســت. کلامتــی مانند َعـــمَّ ، لِـــَم ، ِمـــمَّ در اصــل َعْن 

مــا، لِـــام، ِمــْن مــا بــوده انــد کــه حــرف الــف در »مــا« حــذف شــده اســت. هــرگاه حرف 

جــر بــر س مــای اســتفهاميّه وارد شــود؛ الــِف آن وجوبــاً حــذف می شــود؛ مثــال: 

﴿َعمَّ يَتَساَءلوَن﴾

»زَهر« به معنای »شکوفه« و »گُل«؛ اّما »َورد« به معنای »گُل« است. 135

136 »ويّل« معانــی مختلفــی دارد: دوســت، يــار، هــم پيــامن، مرشــد، سپرســت يتيــم، 

بــاراِن پــس از بــاران
137 »شاي« در عربی بر گرفته از واژۀ فارسِی »چای« است. 1

ــورد -  ــام خ ــی: ش ـ ــن واژه  »تََعشَّ ــت. از اي ــب اس ــاء« ش ــام و »ِعش ــاء« ش »َعش 138

ــي« ســاخته شــده اســت. ــی - تََعّشـ يَتََعشَّ

ی: نا هــار  ــدَّ ــد »َعشــاء« فعــل ســاخته شــده اســت: »تََغ ــداء« مانن از کلمــۀ »َغ 139

«؛ يعنی »نا هار  ؛ تَـــَعشَّ تَـَمـــشَّ ی - تََغـــّدي« در مثل عربی »تَـَغـــدَّ تَـَمـــدَّ خورد - يَتََغـــدَّ

بخــور لـــم بــده؛ شــام بخــور قــدم بــزن« ايــن کلــامت بــه کار رفتــه اســت.

ــداول  ــز هســت. در ت ــای »فرچــه« ني ــه معن ــر »مســواک« ب 140 »فُرشــاة« عــالوه ب

ــظ می شــود. ِفرشــاة تلّف

1ـ »چای« نيز از لفِظ چينی 茶 )چا( گرفته شده است. واژۀ tea  )تی( نيز در آغاز )تای( بوده که به )تی( تبديل شده است.
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141 »فَطور« و »إفطار« به معنای »صبحانه« اند. در عامیانۀ عراق »ُريوق« با تبديل 

گفته  »فَطور«  جای  به  همزه  به  قاف  تبديل  با  »تَرويَقـة«  لبنان  در  و  گاف  به  قاف 

اّما  می شود. معموالً در محاورات روزمرّه صبحانه را فُطور به ضّم فاء تلّفظ می کنند؛ 

به معنای صبحانه خوردن است. فُطور 

142 »ِمنَشَفة« و »فوطَة« به معنای حوله )هوله( است.

»أيوه« گفته می شود که برخی مخّفف »أي  »نََعم« در عربی عاميانۀ حجازی   143

واللّه« و برخی از ترکی استانبولی »اِِوت« می دانند. در عراق نيز »إِي« يا »أَي« به همني 

معناست. نََعم، أَجل و بَلَی مرتادف اند. 

144  »َجميل« در محاورات »ِحلـو« گفته می شود که تلّفظ فصيح آن »ُحلْو« است.

145  »کَيَف« برای پرسش از حالت و چگونگی به کار می رود. کاربرد های کیف عبارت 

است از:

انجام  انجام دهی  أفعْل. هرچه  تفعْل  کار می رود؛ مثال: کيف  به  برای رشط  کيف 

می دهم.

کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال: کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟

کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تعّجب به کار می رود؛ مثال: ﴿کیف تکُفرون 

باللّه﴾؛ چگونه به خدا کافر می شوید؟

﴿کیف فعل ربُّك﴾؛ کیف جاء أخوك؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم 
گفته اند. 1

146  »َذَهَب« در محاورات »راح« گفته می شود که در لغت نامه جزء کلامت فصيح 

به شامر آمده است.

1ـ در لهجۀ عراقی »اِشلون، ْشـلون« و در حجازی »کيْف« )kif( گفته می شود؛ مثال: 

کَيَف حالَُك؟ در عراق:   اِشـلَونَـْك؟ )مذکّر(    و اِشـلَونِـچ؟ )مؤنّث( 

در عربستان: کيَفـْك؟    )مذکّر(     و کيِفـْك؟   )مؤنّث( 

در مر:       إَزيَـْك؟    )مذکّر(     و إَزِيـْك؟    )مؤنّث(
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147  »َسامء« مذکّر و مؤنّث است. هرچند طبق قاعده ظاهراً مذکّر بايد باشد؛ چون 

همزه ريشۀ کلمه است. )َسامو= َسامء(

امُء ُمنَفِطٌر ِبـِه﴾ سامء به معنای سقف، مذکّر است؛ مانند: ﴿السَّ

امُء انَفطَرت﴾ )معجم املذکر و  سامء به معنای آسامن، مؤنّث است؛ مانند: ﴿إذا السَّ

املؤنث، دکرت محّمد أحمد قاسم، دار العلم للمالیین(

148  »إلـٰــه« بــدون الــف نوشــته می شــود. در ابتــدای نــزول قــرآن رســم الخــّط عربی 

دارای حــروف کشــيدۀ )ــٰـــا ، ــُــو ، ــِــي ( نبــود؛ لــذا کلامتــی ماننــد رحمــن، إســمعيل 

بــی الــف کشــيده بودنــد. بعد هــا کــه بــرای آسان ســازِی خوانــدن، الــف کشــيده اضافــه 

شــد؛ بســياری از کلــامت اصــالح شــد اّمــا کلــامت معروفــی ماننــد ٰهــذا، ٰذلـِـَك، إلـٰـــه و 

رحٰمــن در ﴿بســم اللـّـه الرحمــن الرحيــم﴾ همچنــان بــا رســم الخــّط قديــم نوشــته شــد.

ــی  ــی در عرب ــی اســت؛ ول ــا عدد هــای ترتيب ــح ب ــی فصي 149 ســاعت خوانی در عرب

ــني نيســت؛  ــه چن عاميان

مثال: »الخاِمَسـُة و النِّصُف« در زبان عاميانه می شود »َخمَسه ْو نُـص«

150  برخــی اســم ها در عربــی ريشــۀ عــری دارنــد. در چنــني اســم هايی بــه دنبــال 

حــروف اصلــی و وزن نباشــيم؛ زيــرا وزن و حــروف اصلــی ويژگــی منحــر به فــرد زبان 

عربــی اســت. بــه چنــد اســم غريعربــی )عــری( دقّــت کنيــد: إســامعيل )َســِمَع اللّــه(: 

ــرَُه  ــا )ذَکَ ــان؛ زکريّ ــدر مهرب ــم(: پ ــم )أب رحي ــنيد؛ إبراهي ــدای او را ش ــدا ص ــه خ آن ک

اللـّـه(: خــدا او را يــاد کــرد؛ َحــّواء )َحيــاة(: زندگــی، آَدم: خاکــی؛  ِبنيامــني )ِبن+يَـــمني(: 

فرزنــد دســت راســت؛ ســارا: شــاهزادۀ مــن؛ ســالومه: آشــتی؛ يونــس: کبوتــر؛ اِســحاق 

)يَضَحــك(: می خنــدد؛ إسافيــل )إساف+ئيــل(: درخشــيدن چــو آتــش؛ أيـّـوب: مراجعــه 

کننــده بــه خــدا؛ جرائيــل )جرا+ئيــل(: مــرد خــدا؛ دانيــال )دانـــي+ ئيــل(: خــدا داور 

مــن اســت؛ داوود: محبــوب؛ ســليامن: آشــتی؛ ميکائيــل )مي+کا+ئيــل = َمــن کَـإلـٰـــه( 

کســی کــه شــبيه خداســت، چــه کســی مثــل خداســت؛ يَعقــوب: گرينــدۀ پاشــنه )چــون 

ــُف(:  ــف )يُضي ــود.(؛ يوس ــت او ب ــش در دس ــرادر دوقلوي ــای ب ــنۀ پ ــد پاش ــگام تولّ هن
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ــا )يحيــی(: زنــده می مانــد ؛ َصفــورا )ُعصفــور(:  می افزايــد؛ ِعزرائيــل: يــاور خــدا؛ يوَحّن
گنجشــک1

به کار  َم  کَـلَـّ معموالً  سعودی  عربستان  محاورات  در  کرد.  يعنی صحبت  تََکلََّم   151

٢ می رود. 

152 ترجمۀ چند شغل

ــر:  ــاخ/ آهنگ ــپز: طَبّ ــل/ آش ــِة التَّجمی ــاطَة صالَ ــان: َمّش ــگر زن ــّي/ آرايش ــان: إطفائـ ــاِدل/ آتش نش ــی: ن آبدارچ

ــّواء / اســتاد دانشــگاه: أُســتاُذ الْجاِمَعــِة / افــر: ضاِبــط/ انبــاردار: أَمــني ُمســتَودَع، َمســؤوُل  َحــّداد/ اتوشــوی: كَ

ــتايّن/  ــان: بُس ــل/ باغب ــينا: ُمَمثِّ ــر س ــب/ بازيگ ــن: الِع ــد/ بازيک ــته: ُمتَقاِع ــر/ بازنشس ــازرگان: تاِج ــزَن/ ب َمخ

ــورِة اإلســالميَّة/  ــزّاز/ پاســدار انقــاب اســامی: حــارُِس الثَّ ــال/ پارچــه فــروش: بَ ــّي/ بَقــال: بّق برقكــش: كَهَربائـ

پرســتار: ُمَمـــرِّض/ پزشــک پوســت: طَبيــُب اأْلمــراِض الِْجلديَّــة/ / پزشــک داخلــی: طبيــب باِطنــّي/ پزشــک زنــان: 

ــب  ــی: طبي ــق و بين ــوش و حل ــال/ پزشــک گ ــُب األطف ــودكان: طبي ــة/ پزشــک ك ــٌة نِسائيَّـ ــايّئ، طبيب ــب نِس طَبي

األنــِف و األُُذن و الَحنَجــرَة/ پزشــک: طَبيــب/ پســتچی: ســاعي الَْريــد/ پريايشــگر )ســلانی(: َحــاّلق/ تايپيســت: 

ــان:  ــل/ خلب ــگار: ُمراِس ــب/ خربن ــون/ حســابدار: ُمحاِس ــُب الُْعي ــلِّح/ چشــم پزشــک: طَبي ــاع/ تعمــريكار: ُمَصـ طَبّ

ــب/  ــّواب/ دفــردار: كاتِ ــان: بَ ــب جاِمعــّي/ درب ــّي/ دانشــجو: طالِ ــه دار: َصيَدلـ ــاط/ داروخان ــاط: َخيّ ــار/ خّي طَيّ

ــر:  ــَفر/ رفتگ ــُل السَّ ــفر: دلي ــای س ــّواق(/ راهن ــعودی: َس ــائِق )در س ــده: س ــنان/ رانن ــب أس ــک: طَبي دندانپزش

ــل  ــم نَْفسانـــّي/ روانــکاو: طَبيــب نَْفســايّن، ُمَحلِّ ــّس، عالِ ــم نَْف ــاس/ روزنامه نــگار: َصَحفـــّي / روانشــناس: عالِ كَّن

نَْفــّس / ســبزی فــروش: بائــُع الُْخــَروات/ ســپاهی )پاســدار(: حــارُِس الثَّــورَِة/ رسايــدار: أمــنُي الِْعــامرَة/ شــغل 

َهــب، َذَهبيّاتـــّي/ عــکّاس: ُمَصــوِّر/ فرش فــروش:  آزاد: ِمْهَنـــٌة ُحــرٌَّة/ شــريينی فــروش: َحلـْـوايّن/ طافــروش: بائـِـُع الذَّ

ــّجاد/ فروشــنده: بائِـــع/ قّصــاب: َجــزّار، لَّحــام، قَّصــاب/ کارگــردان: َمْخــِرج/ كارمنــد: مَوظَّــف/ كّفــاش:  ــُع السَّ بائِ

ــِدس /  ــدس: ُمَهن ــار/ مهن ــوان: بَّح ــات/ مل ــاز: نَّح ــاء/ مجّسمه س ــُة أَزي ــن: عارَِض ــبّاك/ مانک ــش: َس ــّذاء/ لوله ك َح

مهنــدس بــرق: ُمَهنــِدس کَهَربــايّئ / مهنــدس ســاختان: ُمَهنــِدس ِمعــامر / مهنــدس کشــاورزی: ُمَهنــِدس ِزراعــّي/ 

ــرّان/ نَّجــار: نَّجــار/ نظافتچــی: عاِمــُل التَّنظيــف/ نظامــی:  ــاز، فَ ــه/ نانــوا: َخبّ ميوه فــروش: فاكِهــايّن، بائِـــُع الَفواکِ

ــرّاس(/ نوشــت افزار  ــع: ُح ــان: حــارِس )جم ــاغ/ نگهب ــگ کار(: َصبّ ــاش )رن ــام/ نّق ــد(: رَّس َعســَكرّي/ نّقاش)هرنمن

ــان ــَمثِّل، فَّن ــُع األقــالم َو أَدواِت الِكتابــة/ ورزشــكار: ريــايّض/ هرنپيشــه: ُمـ فــروش: ِقرطــايّس، بائِ

1ـ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه به نام »دانشنامۀ نام ها و واژه ها« اطاّلعات مناسبی در اين باره به شام ارائه می دهد.

٢ـ  مثالً تََکلَّْم در سعودی کَلِّْم و در عراق اِْحـچـي )اِْحـِک( گفته می شود.
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ــح، زشــتی در گفتــار، کــردار، پنــدار و چهــره اســت. قَبيــح نيــز زشــت اســت  153 قُبْ

کــه در برابــر َجميــل قــرار دارد. متضــاّد قُبــح ُحســن يــا َجــامل اســت. 1

ــأَُه،  ــت. فاَج ــال دانس ــوان ح ــأًة را می ت ــتند. فَج ــا هس ــاَءًة هم معن ــأًَة و فُج 154 فَْج

ــرد. ٢ ــريش ک ــی غافلگ يعن

ــاه شــده اســت. هنگامی کــه  ــَم ترکيــب )لِـ+مــا( اســت کــه حــرف الــف کوت 155  لِ

حــرف جــر بــر ِس مــای اســتفهاميّه در آيــد، الــِف آن حــذف می شــود. مثال هــای ديگــر: 

ــالَم  ــا(، َع ــا(، إالَم )إلی+م ــَم )يف+م ــا(، فی ــَم )ِب+م ــا(، ِبـ ــمَّ )ِمْن+م ــا(، ِمـ ــمَّ )َعْن+م َعـ

ــا(  )َعلَی+م

156  »ما« معانی و کاربرد های زيادی دارد؛ مثال: 

ْعَر﴾: به او شعر نياموختيم  ﴿ما َعلَّْمناُه الشِّ

﴿ما يَنبَغي لَـُه﴾: شايستۀ او نيست.

﴿ما هذا برََشاً﴾: اين آدمیزاد نيست.

﴿و أَوصــاين ِبالصــالة و الــزكاة مــا ُدمــُت حيّـــاً﴾: مريــم/31 در اينجــا مــا ُدمــُت، يعنی 

ــّدت زندگی ام.  م

ما هذا؟ اين چيست؟

﴿مــا عندکــم یَنَفــُد و مــا عنداللـّـِه بــاٍق﴾ آنچــه نــزد شامســت تـــامم می شــود و آنچــه 

نــزد خداســت مانــدگار اســت. 

﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾: يعنی فنعم اليشء هي. 

ّق.  َغَسلْتُـُه ُغسالً نِعام و َدقَْقـتُُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِعَم الُغسل و نِعَم الدَّ

َمَررُْت ِبـام ُمعِجب لََك؛ يعنی بيشٍء ُمعِجٍب لََك. 

1ـ  قُبْح: )اسم( الجمع : َمقابُح ، مصدر قَبَُح ، الُقبُْح : ضد الُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة 

قُبْحاً لَُه : ُدَعاٌء َعلَيِْه ِباإْلِبَْعاِد ِمْن كُلِّ َخرْيٍ

ُكوَن فَْجأًَة َعَواُء ِذئٍْب. ٢ـ  فَْجأٌَة : ]ف ج أ[. )مصدر فََجأَ(. :- أَتَاُه فَْجأًَة :- : بَْغتًَة ، أَْي َما يَُفاِجُئ اإلِنَْساَن. :- َشقَّ السُّ

كتة. َموُت الُْفجاَءِة : ما يأخذ اإلنساَن بغتًة ؛ و هو موت السَّ



110

بيَع! : بهار چه زيباست! ما أجَمَل الرَّ

ـٍة. در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إنَّ بتواند کلمۀ أخ  ام أخوَك ذو ِهمَّ إنَـّ

را منصوب کند. إنَّ أخاَك ذو همٍة. 

مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندان که آسامن ها و زمین بپاید. )از اقسام مای 

زائده مای تأکید به معنای »چندان که« است.( ﴿القارعة ما القارعة﴾ ؛ یعنی قیامت و 

چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.

157  لََقـد ترکيب لَـ+قَـْد است و بر س فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار می رود.

است.  قايض  جمع  که  قُضاة  مانند  است؛  پياده  معنای  به  مايش  جمع  ُمشاة    158

تِـمشاًء(1 و  َمْشيـاً  يَـْميش،  )َمَشی،  است.  راه رفن  و  پياده روی  معنای  به  الَْمْشـي 

159 ناَدی يعنی صدا زد. )ناَدی، يُنادي، ُمناداة و نِداء( ناداُه: او را صدا زد. فعل امر= 

ناِد مانند ناِد عليّـاً مظهر العجائب. در گويش محلّی عراقی »صيْْح« معادل »ناِد« است.

 هاِدئ،  اصلی  حروف  آرام.  اقيانوس  الْهاِدئُ:  الُْمحيُط  مانند  آرام.  يعنی  هاِدئ   160

ِبـُهدوٍء:  و  آرامش  ُهدوء:  است.  )هدي(  راهنام   هادي:  اصلی  حروف  و  است  )هدء( 

است. ريشه  همني  از  به آرامی 

161  مضارع فََقَد به دو صورت يَـْفـِقـُد و يَـْفـُقـُد آمده، ولی در املنجد فقط يَـْفـِقـُد 

ذکر شده است. در فارسی مصدر ِفْقدان بيشرت به کار رفته است. در عربی فُْقدان نيز 
گاهی به کار رفته است. ٢

162  فَـــم يعنــی د هــان و جمــع آن أفْـــواه اســت بــه اعتبــار اينکــه اصــل فَـــم فَـــوه 

1ـ در ســفر های زيارتــی فعــل امــر »اِْمــِش« توّســط مأمــوران بســيار بــه کار مــی رود کــه موجــب ناراحتــی برخــی زائــران می گــردد و تصــّور 

می کننــد معنــای بــدی دارد؛ زيــرا در گذشــته حرشه کشــی بــه نــام »اِمشــی« وجــود داشــت.

٢ـ  فََقَد: )فعل( فَقَد يَفِقد ، فَْقًدا و ِفْقدانًا و فُقدانًا ، و اسم فاعله فاِقد و اسم مفعوله َمْفقود

فَقد اليشَء : ضاع منه و غاب عنه، فََقَد كُلَّ َمالِِه : َخِرَُه ، فََقَد َحيَاتَُه : قُِتَل ، قََض نَْحبَُه 

ــُه ، فََقــَد َصــْرَُه: ِعيــَل  ــَع ، فََقــَد َصَوابَــُه: ُجــنَّ فََقــَد َعْقلَ ــاِس: َصُغــَر يِف ُعيُونِِهــْم ، َضيَّ ــَوٍة ِعْنــَد النَّ ــُع ِبــِه ِمــِن اْحــرِتَاٍم َو ُحظْ فََقــَد مــا كَاَن يَتََمتَّ

ــد األمــل:  ــم يف نفســه ،  فَق ــار و َغِضــب ، مل يتحكَّ ــه: ث ــد أعصابَ ــاَت، فَق ــُه، أَْو َم ــُه: َضيََّع ــَد َصِديَق ــِل، فََق ــَل التََّحمُّ ــاِدراً َع ــْد قَ ــْرُُه َو ملَ يَُع َص

قِنــط ، يئــس

فََقــَد بــره: أُصيــبَ ِبالعمــى ، فَقــد ذاكرتــه: نـَـِس مــا يعرفــه عــن نفســه و غــريه ، فَقــد رُْشــَده / فَقــد صوابَــه / فَقــد عقلَــه: ُجــّن ، تــرّف 

ع ، فَقــد شــعوره: ُغــيش عليــه بطيْــش و تــرُّ
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ــا  ــاِن بــه ســه شــکل بــه کار رفتــه اســت. اّم ــاِن، فََمـــواِن و فََمي ــای آن فَـمـ اســت. مثّن

شــکل فَـمـــاِن بهــرت اســت. اســم منســوب آن فَمـــّي اســت که فََمـــوّي نيــز کاربــرد دارد. 

ــُم  ــُم الَْمِعــَدة= بــاب املعــده / فَ در ترکيــب بــا کلــامت معانــی ديگــری دارد. مثــال: فَ
ــيِْف= لبــۀ شمشــري 1 ــُم السَّ ــة= س بطــری/ فَ ــُم الِْقّنيَن الزُّجاَجــة= س شيشــه / فَ

ــا  ــَد هم معن ــَس و قََع ــای بنشــني هســتند. َجلَ ــه معن ــْد هــر دو ب ــْس و اُقُع 163 اِْجلِ

ــد. ٢ ــا فــرق قائل ان ــان آنه ــا برخــی مي هســتند. اّم

ـــَك«؛ چــه بســا  164 »أَخ«، يعنــی »بــرادر، دوســت« مثــال: »رُبَّ أٍَخ لـَـَك لـَـْم تَـلِـــْدُه أُمُّ

بــرادری کــه او را مــادرت نزاييــده اســت. »إنَّ أخــاَك َمــْن آســاَك«؛ بــرادرت کســی اســت 

کــه بــا تــو همــدردی کنــد. أَخ بــه معنــای ماننــد نيــز بــه کار رفتــه اســت. هــذا أخــو 

ذلــك؛ يعنــی ايــن مثــل آن اســت. بريّـــون می گوينــد أُْخـــَوة بــرادران خونــی و نســبی 

و إِخــوان دوســتان اســت.

165 »اُخُرْج« در گويش عاميانه »اِطْـلَـْع بَـرّه« گفته می شود. 

ــَرَُه  ــْد نَ وُه فََق ــُرُ ــرای ماضــی. ﴿إِالَّ تَْن ــگاه« و ظــرف اســت ب 166 »إِْذ«، يعنــی »آن

اللـّـُه إِْذ أَْخرََجــُه الَّذيــَن کََفــُروا ثــايِنَ اثَْنــنْيِ إِْذ ُهــام يِف الْغــاِر إِْذ يَُقــوُل لِصاِحِبــِه ال تَْحــزَْن إِنَّ 

اللـّـَه َمَعنــا فَأَنـْـزََل اللـّـُه َســکيَنتَُه َعلَيْــِه َو أَيَّــَدُه ِبُجُنــوٍد لـَـْم تََرْو هــا َو َجَعــَل کَلَِمــَة الَّذيــَن 

ــْفل  َو کَلَِمــُة اللـّـِه ِهــَي الُْعلْيــا َو اللـّـُه َعزيــٌز َحکيــٌم﴾ التَّوبــة/ ٤0  کََفــُروا السُّ

اگــر او ]پیامــر[ را یــاری نکنیــد قطعــاً خــدا او را یــاری کــرد: آنــگاه کــه کســانی کــه 

کفــر ورزیدنــد او را ]از مّکــه[ بیــرون کردنــد و او نفــر دوم از دو تــن بــود آنــگاه کــه 

1ـ  فَم: )اسم( الجمع : أفامم و أفواه ، مثنى فاَمن و فَموان ، فَّم ، فَم 

خص أو الحيوان : فُوهه ، فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عل ِجهاَزّي املضغ و الّنطق  فم الشَّ

ئب : عرّض نفَسه للخطر دون تروٍّ و ال بصرية  ألقى بنفسه يف فم الذِّ

ء : فتحته ، أّوله ، فم الوادي / القربة / الرتعة ، الفامن : الفم و األنف ، فَُم الَْقاُرورَِة : َرأُْس ها فم اليشَّ

٢ـ برخــی ارصار دارنــد بــني جلــوس و قعــود فــرق بگذارنــد و می گوينــد: ُجلــوس نشســن از پايــني بــه طــرف باالســت. اّمــا قُعــود از بــاال بــه 

پايــني اســت. بــه شــخص خوابيــده می گوييــم اِجلِــْس و بــه شــخص ایســتاده می گوييــم اُقُعـــْد. زمــان اِجلِــْس کوتــاه و اُقُعــد طوالنــی اســت.

قََعَد الّشخُص : جلس بعد إن كان واقفاً.

امــروزه در گويــش عاميانــه اُقُعــد و در فصيــح اِجلِــْس گفتــه می شــود. اُقْـُعـــْد را در گويــش محلـّـِی عــراق اُگْـُعـــْد، در کويــت اِگْـِعـــْد و در 

ــْد می گويند. سوريـه ُعـ
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در غار ]ثَور[ بودند، وقتی به همراه خود می گفت: »اندوه مدار که خدا با ماست.« پس 

خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نـمی دیدید تأیید کرد 

و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمۀ خداست که برتر است و خدا 

شکست ناپذیر و حکیم است.

است.  تُرکی  از  برگرفته  که  می شود  گفته  »کوبري«  حجازی  گويش  در  »ِجْر«  167

است. بسته شده  نيز جمع  أجُر  به صورت  ُجسور  بر  افزون 

»رَجاًء« به صورت »الرَّجاء« نيز صحيح است و برای خواهش به کار می رود. »ِمْن  168

فَْضلَِك« نيز همني کاربرد را دارد.

»قَـبَّـَل، يَُقبِّـُل« و »باَس، يَبوُس« مرتادف اند. باَس ريشۀ فارسی دارد. 169

170 جمع »جاِمَعـة« می شود »جاِمعات«. 1

171 »َدعا، يَـْدعـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدْعـواً«. َدعا چندين معنا دارد؛ مثال:

َدعـاُه: او را فراخواند. از او ياری خواست. او را به مهامنی دعوت کرد.

َدعا لَـُه: برايش دعای خیر کرد.

َدعا َعلَيِه: او را نفرين کرد.

َدعاُه ِبـسعيٍد. او را سعيد ناميد.

َدعاُه أْن يَـأْتـَي: او را به آمدن فراخواند.

172 »َشيطان« معادل »اهريـمن« در فارسی است. در انگليسی Satan با تلّفظ ِسیِن 

گفته می شود که به نظر می رسد از عربی يا ِعری يا ُسيانی يا... وارد انگليسی شده 
باشد. 2

1ـ الجاِمَعُة : مجموعُة َمعاِهد علميَّة ، تَُسّمى كُلِّيَّاٍت ، تُدرّس فيها اآلداُب و الفنوُن و العلوُم.

جامعة شعبيَّة : مجموعُة َمعاِهد تُدرِّس موادَّ حرَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربيَِّة لِِدراَسِة قَضايا ها َو َمشاكِِل ها ، َو بَْحِث ها ، الُعْصبَُة. الجاِمَعُة الَعَربيَُّة : راِبطٌَة تَضُّ

٢ـ َشيْطَاٌن: جمع: َشياطنُي ]ش ي ط[. 

 . يُر الَّذي يَرْمي ِبَك لِلتَّْهلَُكِة لِبُْعِدِه َعِن الَْخرْيِ َو طَريِق الَْحقِّ ّ يْطَاَن: َو هَو الّروُح الرشِّ - اِْحَذِر الشَّ

- یا لَُه ِمْن َولٍَد َشيْطَاٍن: ِعبارٌَة تَُقاُل لُِكلِّ َولٍَد ُمشاكٍِس أَْو ُمتََمرٍِّد. 

ْعَر ، َحَسَب ما كاَن يُْعتََقُد يِف الُعصوِر األُْوىَل.  ْعِر: َمْن يُلِْهُم الّشاِعَر الشِّ - َشيْطَاُن الشِّ

يْطَاُن: َمْن َغِضَب َو َساَرَع إِىَل القياِم ِبَعَمٍل لَْم يُراِع نَتائَِجُه. - َراكَبَُه الشَّ
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از واژۀ فارسی »ارابه«  173 »َعَربَـة« به معنای »گاری، چرخ، چهارچرخه« است که 

ة« در سوريه و عربستان سعودی و»َعَربانَـة« در  گرفته شده است؛ به صورت »َعَربيَـّ
عراق به معنای گاری به کار می رود. 1

هامن  کاهُربا  است.  »کاهُربا«  ريشۀ  از  و  فارسی  واژ ه ای  اصل  در  »کَْهَرباء«   174

الکرتيسيته است که به عنوان مثال، هنگام شانه  کردن موی س با شانۀ چوبی ايجاد 

می شده است و کاه را به خود جذب می کرده است و آن را کاهُربا ناميد  ه اند؛ زيرا کاه 

را می ربوده است. همچون آهرنُبا که آهن را می ربايد. سپس کاهربا تبديل به کَهُربا و 

کَْهَرباء شده است. سپس 

175 »کيمياء« به معنای »شيمی« برگرفته از »کيميا« در فارسی است. دانشمند ايرانی 

محّمد بن زکريّای رازی در جست وجوی ماّد ه ای بود که به پندار پيشينيان می توانست 

مس را به طال تبديل کند. او آزمايش های بسياری انجام داد و چنني چيزی نيافت، اّما 
مجموعۀ کار های او باعث شد که دانش شيمی از نام کيميای او ريشه بگريد.2

176 »نََفَقة« به معنای »هزينه« است. »نََفَقة« از »نََفق« به معنای »تونل« است و 

کلامت منافق و نفاق نيز از آن مشتق شد  ه اند. نفاق مصدر است به معناى منافق بودن، 

منافق كىس است كه در باطن كافر و در ظاهر مسلامن است. 

﴿يَُقولُوَن ِبأَفْواِهِهْم ما لَيَْس يِف قُلُوِبِهْم﴾ )آل عمران/ 167(. 

طرىس در وجه تسمیۀ منافق می گويد: 

منافق به  سوى مؤمن با ايـامن خارج می شود و به سوى كافر با كفر. 

و ادامــه می دهــد کــه علـّـت ايــن تســميه آن اســت كــه منافــق از ايـــامن بــه طــرف 

كفــر خــارج شــده اســت.

1ـ  الَعَربَُة : واحدُة الَعَربات ، و هي ُسُفٌن َرواكُِد كانت يف ِدْجلَة 

 ها حيواٌن أو إنساٌن ، تُنقل عليها األشياء، جمع َعَربات.  الَعَربَُة : َمرْكبٌة ذاُت َعَجلتني أو أكرث يجرُّ

وَضع الَعَربَة أمام الحصان : وَضع األمَر يف غري محلِّه ، خالف نظاَم األمور ، َعَكَس الرّتتيب 

العربة القالَّبة : عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عل تفريغ محتويات ها. 

عربة نوم : مقطورة سّكة الحديد مزوَّدة بوسائل الرّاحة و النَّوم

٢ـ   Chemistry در انگليســی، chimie در فرانســه، química در اســپانيايی، chimica در ايتاليايی، chemia در لهســتانی، χημεία در 

يونانــی کــه هــامن کيميــا تلّفــظ می شــود و در همــۀ زبان هــای جهــان همگــی برگرفتــه از نــام کيميــا اســت.
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نََفق نقبی است در زير زمني كه درب ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه: 

امِء...﴾ انعام/ 35  ﴿فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَبْتَغَي نََفقاً يِف اأْلَرِْض أَْو ُسلَّامً يِف السَّ

مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...

ضمناً »يَربوع« موش صحرايی است که دو النه می سازد يىك به نام ناِفقاء كه آن را 

به آن  قاِصعاء كه آشكار است؛ چون دشمن در قاصعاء  نام  به  پنهان می دارد ديگرى 

حمله كند وارد نافقاء شده و از آن خارج می شود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و 

از آن  نافقاء فرموده كه: يربوع  اقرب املوارد نقل شده است، طرىس در علّت تسميه 

می شود.  خارج 

دست  تا  می گذاشتند  کوه  مانند  جايی  در  نقبی  در  که  است  بوده  آذوقه ای  نفقه 

است. ريشه  اين  از  که  ناميد  ه اند  نفقه  عربی  در  را  هزينه  و  نرسد  بدان  ديگری 

»َوَضَع« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. در گويش عاميانه به جای آن گفته  177

می شود: 

»َخلَّی« يا »َحّط«؛ مثل: »َضْعـُه ُهنا.« 

در عربستان سعودی: »َخـلّـي هينا.« 

ه هينا.«  در مر: »ُحطُـّ

در عراق: »َخـلّـي اِهنا.«

178 حرف چ در عربی به شکل های مختلف معرَّب می شود؛ مثال: 

چاد  تشاد   چني      الّصني چنگصنج  چکششاکوش  گچَجص، ِجص  چایشای

179 »ُمْضـطَـّر« در اصل بر وزن »ُمْفتَِعل« )ُمْضطَِرر( است. ريشۀ سه حرِف آن »رضر« 

است که بر وزن »افتعال« می شود  اِضرِتار، سپس حرف ت به ط تبديل شده است. 

کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت میگريد؛ 

مثال بيشرت: 

صكك  اِصِطکاك / رضب  اِضِطراب / رضر        اِضِطرار / صيد  اِصطياد 

صفو  اِصِطفاء ضهد  اِضِطهاد )اِضطََهَدُه: او را به سبب مذهب آزار داد.( 

ــالِة َو  ــَك ِبالصَّ ــْر أَْهـلَـ ــار )شــکيبايی( ﴿َو أُْمـ ــد شــدن(  صــر  اِصِطب ــع  اِضِطــالع )نريومن ضل

ــدِن تابســتان( ــاف )گذران ــف  اِصطي ــها﴾ صي ــْر َعلَيـ ٱْصطَِبـ
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ــام ذکــر  ــی نام هــای بســياری دارد و بيــش از صــد ن ــد »شــري« در عرب 180 می گوين

کرد  ه انــد؛ اّمــا در واقــع ايــن اســم ها صفت هــای شــري اســت. بســياری از ايــن اســم ها 

نيــز کاربــرد ندارنــد؛ مثال هــای معــروف عبارت انــد از: َحيــَدر، َغَضنَفــر، رِضغــام، َضيَغــم، 
ِفرنــاس، قَســَورَة، َهيثـَـم، لَيــث، َعبّــاس، لَبُـــَؤة )شــري مــاده(1

181 »ريــال« کلمــه ای بــه زبــان اســپانيايی و پرتغالــی )real( اســت کــه وارد فارســی 

و عربــی شــده اســت. ريــال بــه معنــای »شــاهی« اســت، نــام ســکٔه نقــره رایــج در آن 

دو کشــور و سزمین  هــای 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 

ــد کــه صفتــی از اســم  ــای »شاهنشــاهی« می آی ــه معن التینــی »رِگالیــس« )regalis( ب

»رکــس« )rex( بــه معنــای »شــاه« اســت. واژۀ انگلیســی »رویــال« )royal( هم ریشــه 

بــا »real« اســپانیایی و پرتغالــی اســت.

ســّکۀ نقــره بــا نــام ریــال در اســپانیا از ســاِل 1497 تــا 1870 میــالدی رضب می شــد. 

ــال  ــوان مث ــود؛ به عن ــوِل بســیاری از مســتعمره  های اســپانیا ب ــن واحــِد پ ــال همچنی ری

واحــد پــول برزیــل، »رئــال« نــام دارد.

ــعودی  ــش س ــت. در گوي ــدارد.« اس ــکالی ن ــادل »اش ــی مع ــأَْس« اصطالح 182 »ال بَ

ــت و در  ــوده اس ــِکلَة« ب ــِه ُمش ــل »مافيـ ــه در اص ــود ک ــه می ش ــِکلَة« گفت ــايف ُمش »م

ــه  ــأْس« ب ــۀ »بَ ــه می شــود. خــود کلم ــُف( گفت ــا يُخالِ ــيْخالِْف« )م ــی »َمـ ــش عراق گوي
ــت.٢ ــکنجه و...« اس ــجاعت، ش ــريو، ش ــای »ن معن

1ـ أََســٌد: )اســٌم( الجمــع : آســاد و أُْســد و أُُســد و أُُســود، حيــوان مفــرتس يشــمل الذكــر و األنثــى و يطلــق عــل األنثــى أســدة و لَبُــَؤة و لــه 

يف العربيّــة أســامء كثــرية أشــهر ها الليــث و الضيغــم و الغضنفــر و الرغــام.

بل من ذاك األسد : يُشبه االبن أباه يف صفاته.  هذا الشِّ

األََسُد أحد بروج السامء ، بني الرطان و العذراء 

أسد اللّه : حمزة بن عبد املطلب

ة األسد : الجزء األكر ّ األسد : يف خطر ، يف َمأزَق، ِحصَّ بني فكَّ

٢ـ  الَ بـَـأَس َعلَيْــَك : الَ َخــْوَف َعلَيْــَك )باکــی بــر تــو نيســت.( / الَ بـَـأَْس فيــِه: ســختی و دشــواری در آن نيســت. / ال بـَـأَس ِمنــُه: مانعــی از آن 

نيســت. / ال بـَـأَس ِبـــِه: خــواری و نقصانــی در آن نيســت؛ عيبــی نــدارد.

مصدٌر ِمْن بَؤَُس و بَِئَس ، رَُجٌل ذو بأْس : قوّي شديد ، شديد البأس : شجاع 
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ــوزه  ــای م ــه معن ــز  ب ــود، ني ــه می ش ــی »َمتَْحف«گفت ــداول گاه ــه در ت ــف« ک 183 »ُمتَْح

اســت. 1

184 »نُقــود« جمــع »نَْقــد« و بــه معنــای »پــول« يــا »پول هــا« اســت. در گويــش عراقــی و 

ســعودی بــه جــای آن »فُلــوس« و در گويــش شــامی »َمصــاري« گفتــه می شــود. ٢

185 »أَْحَســُن« بــر وزن »أَفَْعــُل« اســم تفضيــل و غــري منــرف اســت. گاهــی أَحَســن بــه 

معنــای زيباتــر صفــت مشــبّهه می شــود، در ايــن صــورت مؤنـّـث آن َحْســناء اســت کــه البتّــه 

بــاز هــم غــري منــرف اســت.

الجمع : أحاِسُن / الْمؤنث : ُحْسَنى و ُحْسَنياٌت. 

ِمْن أَحاِسِن النَّاس : ِمْن ِخيَـرَتِِهْم

ــا در  ــياری از گُل ه ــام بس ــت. ن ــرَّب اس ــی مع ــش« و فارس ــی »بنف ــّي« يعن 186 »بََنفَسجـ

عربــی ريشــۀ فارســی دارد؛ مثــال بيشــرت: نَرِجــس، َسوَســن، َمرزَنجــوش، ياَســـَمن، َورد، بابونـَـج 

...

187 »َجــَزر« ريشــۀ فارســی دارد. اصــل آن »گَـــَزر« اســت؛ ماننــد »گَـــوز« کــه »َجوز« شــده 

»گَـــَزر« نيــز »َجَزر« شــده اســت.

188 »َحليــب« بــه معنــای »شيـــر« اســت کــه در گذشــته به جــای آن »لَبَـــن« گفته می شــد. 

امــروزه »لـَـَن« بــه معنــای »ماســت« يــا »دوغ« شــده اســت، ولــی در متــون قديــم »لـَـَن« بــه 

معنــای »شــري« بــوده اســت. 

در عربستان سعودی »ُزبادي« و در ِعراق »َروبَـة« به معنای »ماست« است. 

واژۀ »أَلْـبان« در عربی معادل »لبنيّات« جمع »لََن« است. 

مولوی شاعر گرانقدر ايرانی می فرمايد:

تا نگريد ابر، کی خندد چـمن             تا نگريد طفل، کی نوشد لن

1ـ َمتَحف: )اسٌم( الجمع : َمتاِحُف  )َمتَْحف أَو ُمتَْحف(

الَْمتَْحُف : موضع التَُّحِف الْفّنـيّة أَو األثَـرية و الجمع : َمتـاِحُف 

ْمع : موضع يضّم تَـامثيَل من شمع لشخصيّات ذات ُشهرة عالَميَّة متَْحف الشَّ

٢ـ الُْفلوُس ُعملة نقديّة عربيّة ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعر ها بحسب البلد.
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189 »َســاموّي« بــه معنــای آســامنی از »َســامء« گرفتــه شــده اســت. أزَرق َســاموّي، 

يعنــی آبــی آســامنی.

190 »طــازَج« يــا »طــازِج« از واژۀ فارســی »تــاَزگ« گرفتــه شــده اســت. واژۀ »تــاَزگ« 

امــروزه در فارســی »تــازه« گفتــه می شــود. 

»بَرناَمــگ« کــه در عربــی نيــز کــه بــه »بَرناَمــج« تبديــل شــده و در فارســِی امــروز 

»برنامــه« تلّفــظ می شــود ماننــد همــني واژه اســت. طــازَج صفــت بــرای شــري و نــان و 

ــٌز طــازٌَج ماننــد آنهاســت؛ ماننــد: َحليــب طــازَج، ُخبْ

حرف »ف« در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته می شود. )ڤيتامني(  191

ايــن حــرف ويــژۀ واژگان غربــی اســت؛ مثــال بيشــرت: کريــم دوڤ، کريــم نيڤــآ، )دو 

نــوع کــرم( ڤيديــو

ــد« و پوســت  192 پوســت ميــوه و درخــت »ِقــرْش« و پوســت انســان و حيــوان »ِجلْ

دســت و صــورت »بَــرشَة« گفتــه می شــود.

ــه همــني معناســت.  ــز ب ــی »هســت، وجــود دارد«. »َموجــوٌد« ني ــد«، يعن 193 »يوَج

در گويــش عاميانــۀ ِعراقــی »أَکـــو« و »ماکـــو« معــادل »يوَجــُد« و »ال يوَجــُد« اســت. در 

عربســتان ســعودی نيــز »فـــي« و »مافـــي« بــه همــني معناســت کــه در اصــل »فيــه« و 

»مافيــه« اســت.

ــُه« فاعــل فعــل مصــدر رصیــح اســت کــه مــؤّول آن  194 در جملــۀ »يُـــْمِکُن ُمعالََجتُ

ــث مجــازی اســت؛  ــَج« و فاعــل فعــل یمکــن گرچــه مؤن ــْمِکُن أَن یُعالَ ــن اســت »يُـ اي

ولــی کاربــرد فعــل بــرای آن در زبــان عربــی فصيــح بــه صــورت مذکّــر اســت. مثال هــای 

مشــابه ديگــر عبارت انــد از: 

 ، ألن اللّه ســبحانه وتعاىل أمرهم أن يرجعوا يف موارد النزاع إىل اللّه وإىل الرســول

وال )ميكــن إحالتهــم( عــل يشء غــري محفــوظ.

ولــو قــدر أنــه ال يســتحق العقوبــة أو )ال ميكــن عقوبتــه(، فالبــد مــن بيــان بدعتــه 

والتحذيــر منــه.

ـَـا َهــِذِه الرُّْؤيـَـُة كَانـَـْت يِف الَْمَنــاِم، َويِف الَْمَنــام )مُيكــن ُرْؤيـَـُة اللَّــِه تََعــاىَل( َعــَل كُلِّ  َو إمِنَّ

َحــال َويِف كل ُصــورَة.
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واآليات الدالة عل ذلك كثرية معروفة )ميكن مراجعتها( يف الرشح وغريه ..

َحابَة ِبثل َهَذا الطَِّريق َولَيَْس) مُيكن إَِضافَة( َمْعِصيّة إِىَل الصَّ

ومكاشفات اأْلَْسَار )اَل مُيكن الْعبارَة( َعْنَها عل التَّْحِقيق 

ــاس عــل  ــر والرتكيــب َوالِْقيَ ــه( بالتصوي ــع اَل) مُيكــن َمْعرفَت انِ ــدك أَن الصَّ إِذا َصــحَّ عْن

ــات ــه خــالف الَْمْخلُوقَ ــدك أَن الْخلــق َصــحَّ عْن

الَْكْون وتسفله إِْذ )اَل مُيكن اإْلَِشارَة( إِلَيِْه

يَاَدة(  َهَذا مبدأ الْعَدد الَِّذي اَل عدد قبله ثمَّ اأْلَْعَداد )مُيكن ِفيَها الزِّ

كل نفس وجوهر ها الَِّذي) اَل مُيكن استحالته( َعنُه 

فَاْعلَم أَن املوجودات )اَل مُيكن قسمتَها (إِىَل َدرََجات ُمتََفاِوتَة يِف الْعقل

ــتق  ــه مش ــل ب ــا تأوي ــت ی ــان اس ــف بي ــذا« عط ــَك ه ــَس قَولَ ــذا« در »ال تَْن »ه 195

ــم. ــامر می آوري ــه ش ــت ب ــه(  وآن را صف ــار الی ــم )املش می کني

196 چــرا در آیــۀ 22 ســورۀ اعــراف بــرای الشــجرة اســم اشــاره تلکــام بــه کار رفتــه 

اســت؟ 

ــه  ــاٌر ل ــرای مش ــی ب ــت؛ یعن ــاب اس ــرف خط ــك ح ــارۀ تل ــم اش ــخ: کاف در اس پاس

ــام  ــوا( تلک ــد)آدم وح ــه دو نفرن ــاٌر ل ــه مش ــن آی ــرده می شــود و چــون در ای ــه کار ب ب

ــنَّ  ــْت فَذلُِک ــرت: ﴿قالَ ــال بيش ــدارد؛ مث ــکلی ن ــت و مش ــده اس ــاره ش ــت اش ــرای درخ ب

الَّــذي لُْمتُنَّنــي  فيــِه﴾ )يوســف/ 32( کُــنَّ اشــاره بــرای زنــان اســت. )ذلــَك، تلــك، ذلکــام، 

) تلکــام، تلکــم، تلکــنَّ

ــُه  ــس اللّ ــد ﴿ألی ــد؛ مانن ــراه باش ــده هم ــای زائ ــا ب ــه ب ــال ناقص ــر افع ــر خ 197 اگ

ــت؟  ــر چیس ــوع خ ــن﴾ ن ــِم الحاکمی ِبأْحَک

 الف: شبه جمله    ب: مفرد  

پاسخ مفرد است.

198 اگــر بخواهیــم جملــۀ ﴿کان اللـّـه علیــامً﴾ را از نظــر نــوع جملــه حســاب کنیــم، 

ــه  پاســخ: اختــالف وجــود دارد.  ــه ای اســت؟  الــف: اســمیه   ب: فعلی چــه نــوع جمل

برخــی اســمیه می گوینــد؛ زیــرا افعــال ناقصــه ادوات ربــط هســتند و داللــت بــر حــدث 

ندارنــد و برخــی فعلیــه می داننــد؛ چــون بــا فعــل رشوع شــده اســت.



محتوای کتاب های عربی زبان قرآن پایۀ دهم

بخش هشتم

و چگونگی آموزش درس ها


