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مقدّمه
رابطة زبان و فرهنگ از دیرباز مورد ثوجت فیلبوفان ،جامعت ناسان و زبانشناسگان بگوده
اس ارثباط زبان و فرهنگگ از مباحگآ آ گنایی اسگ کگت در بررسگی وامگواژه بگا آن
برخورد میکنیم زبان پدیدهای پویا اس کت در طول زمان ثحول مییابگد و در وسگع
و دامنة آن دشرشونیهای ببیاری رخ میدهد زبان و فرهنگگ دو پدیگدة جگدایی ناپگتیر
اس کت در رابطة متقابل با هم قرار دارند
زبان از مجموعتای نماد و مقررات شفتاری و نو تاری ثشکیل ده کت ثرکیگ آنهگا
ثولید کنندة معانی و برقرارکنندة ارثباط میان افراد اس هاروف (بگیثگا )68-61 :معتقگد
اس کت زبان مخزن و انبار فرهنگ اس زبان کلی جهانشمول از رفتار انبگان اسگ
کت از طریق سامانت الگوهای صوثی مورد قبول فرهنگ هر جامعت ،میان انبگانها ارثبگاطی
نمادین برقرار میکند در واقع زبان یکی از بخشهای عمده و ثجلیشر میگرا فرهنگگی
هر جامعت اس (عضدانلو)344 :1384 ،
مالحظات دربارة رابطة متقابل زبان و فرهنگ ،ما را بت این نتیجت رهنمون مگیسگازد
کت زبان را نمیثوان از فرهنگ جدا کرد و این دو از هم جدایی ناپتیراسگ هگر زبگانی
در باف فرهنگی خاصی کل میشیرد و هر فرهنگی نیز در مرکز خود زبانی طبیعی را
در برشرفتت اس (لوثمان و اوسپنبکی )44 :1390 ،از دیگر سو زبان جزئی از فرهنگ اسگ
کت ما از اجداد خود بت ار بردهایم و بت کمک آن فرهنگ را میآموزیم و مگی ناسگیم
« زبان آیینة فرهنگ اس کت در آن نت ثنها جهان واقعی بلکت خودآشاهی اجتماعی مگرد،،
طرز فکر ،خصی ملی ،سگگگگگگیمای زندشی ،سنتها ،آداب و رسو ،،اصگول اخالقگی،
نظا ،ارز ها و جهانبینی انعکاس مییابد» (نقگل از مگرادی و رحمگانی )252 :1395 ،زبگان و
واژه بیهیچ لفافتای ویژشیهای خاص طرز فکر ملی را بیان میکند و ساختاری اس کت
عرصة ناخ را در برابر انبان میششاید؛ بدین ثرثیگ فرهنگگ در پوسگتت و غگالف
زبان و در قال واژه و لغ زنده اس و ر د میکند
در حکوم عباسی ،اعران ،مترجمگان ،دانشگمندان و نویبگندشان ایرانگی ثبگار بگا
حمای بی دریغ روبترو دند؛ زیرا یکی نیازمند بود و دیگگری مشگتا در ایگن میگان
کتابهای ببیاری از زبان پهلوی بت عربی ثرجمگت گد زبگان فارسگی در دربگار خالفگ
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عباسی رایج ،و فرهنگگ ایرانگی بشگدت مگورد اسگتقبال عربهگا واقگع گد 1حکمتهگای
بزرشمهر و دیگر حکیمان ایرانی در کنگار احادیگآ اسگالمی مگورد ثوجگت قگرار شرفگ
(نک:سبزیان پور :1385 ،ثر یر ثرجمت )87؛ از این رهگتر واژههگای ایرانگی ببگیاری بگت ادب
عربی سرازیر د نفوذ ایگن مهمانگان ایرانگی بگت قگدری شبگترده بگود کگت اخفگش بگت
اشردانش میشوید :جلو من واژههای (فارسی) «بس»« ،هم» و «بخ » را بت کار نبرید:
«سَمِع الْرَخْفَش یَقُول لتالمتثت جنبونی أَن ثَقولُوا «بس» ،وَأَن ثَقولُوا «هگم» ،وَأَن ثَقولُگوا
لَیْسَ لفُلَان «بخ » (نک:حریری)223 :1418 ،
نفوذ واژهها و اصطالحات ایرانی بت بغداد محدود نمی ود؛ مرزها را می کند و بگت
سرزمینهای دور چون کشورهای آفریقایی سرای میکند قلقشندی (بیثا )425 /5 :دربارة
القاب دیوان اداری مصر مینویبد :این لقبها یا عربی اس و یا غیر عربی آنها کگت غیگر
عربی اس یا فارسی اس و یا ثرکی ولی بیشتر آنها فارسی اس و دلیل آن این اسگ
کت خالف عباسی در بغداد بود و زبان بیشتر افراد آن فارسی بود
نفوذ واژشان فارسی در ادب عربی بت شونگتای اسگ کگت محقگق ( )97 :1339از سگت
کتاب بت نامهای «االعتبار»« ،الحواد الجامعة و التجارب النافعگة فگی المائگة البگابعة» و
«معید النعم و مبید النقم» نا ،میبرد کت مؤلف آنهگا یکگی در گا ،،دیگگری در عگرا و
سومی در مصر بت دنیا آمده و همگی پر از واژههای فارسی اسگ محقگق پگس از ذکگر
نمونتهایی از کلمات فارسی در این ست کتاب مینویبد :اشر این شونت کلمگات و لغگات
از متون نظم و نثر دورههای مختلف شردآوری ،و در کتابی ثگدوین گود ،چنگد کتگاب
دیگر نظیر «المعرّب» جوالیقی و « فاء الغلیل» خفاجی بر کت معربات افزوده می گود
محقق در ادامت میشوید :اینکگت در علگم نحگو عالئگم مفصگلی بگرای ناسگایی کلمگات
«عجمت :غیر عربی»  ،وضع ده نشان از فراوانی نفوذ واژشان غیر عربی بویژه فارسی بگت
فرهنگ عربی دارد (همچنین نک :عبد الرحیم)30-18 :1410 ،
وجود دس کم 1705واژة معرّب ده از زبان فارسی بت زبان عربگی و بگ و ضگب
آنها در قاموسهای عربی خود از ثنگ بودن دایرة لغگات اعگراب در زمینگتهگای مختلگف
مخصوصاً مبائل مربوط بت ثمدن و پیشرف نشان دارد
این پژوهش بگیش از  37دسگتت واژه را معرفگی کگرده اسگ کگت اعگراب از ایرانیگان
الز ،بگت ذکگر
وامگیری واژشانی کردهاند این امر شواه نیاز اعگراب در آن زمینگت اسگ
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بیشتر از ثر یر فرهنگ و ثمدن ایرانیان باستان در عصر عباسی نک :سبزیانپور67 :1395 ،و)197

ضرورت ،اهمیّت و هدف
اهمی بررسی وامواژشان در فرهنگ عربی ،عالوه بر کشف ارثبگاط فرهنگگی در قالگ
لغ  ،موج رو ن دن هر چت بیشتر غنای زبان وامدهنده اس مرد ،عربزبگان در
طول ثاریخ بنا بت دالیل فراوانی بت استفاده از زبان فارسی پرداختتاند اینکت این مگرد ،از
چت لغاثی و در چت زمینتهایی استفاده کردهاند ،نشان از غنای آن دستت از لغات در زبگان
وا،دهنده و نیاز وا،شیرنده دارد معرفی فرهنگ غنیثر یعنگگگگی «ایرانی» در زمینگتهگای
مورد ثوجّت در معرفی و ناساندن فرهنگ ایگران زمگین نقگش ببگزایی دارد ثرمّگل در
واژههای ایرانی نشان میدهد کت عموماً بت اموری از زندشی ثعلگق دارد کگت نشگانتهگای
ثمدن و هرنشینی در آنها دیده می ود؛ چیزی کت در قبایل عرب کاربرد و هرت زیاد
ندا تت اس ؛ از جملت خوراکیهایی چون «سکباج ،هلیلج ،لوزینت» ،بوهای خگوش چگون
«عنبر» ،ابزار خانگی چون «طب (طش ) و قصعة (کاست)» ،لواز ،زندشی چون «آجگر،
سندان ،میزاب و ثخ » ،همگی از مظاهر زندشی هری اس
ارثباط فرهنگی و حبن همجواری دو مل ایران و عرب با هم از دالیگل عمگده در
انتقال فرهنگی اس کت این واژهها مانند سفیری فرهنگی از یک زبان بگت زبگان دیگگری
وارد دهاس از نکات دیگری کت باید مورد ثوجت قگرار شیگرد ایگن اسگ کگت بیشگتر
واژشگگگان غیرعربی در معجمهای عربی ،فارسی قلمداد دهاس ؛ حال اینکت ثما ،ایگن
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اس کت این انتقال واژشانی بت قبل از اسال ،باز میشردد بت شونتای کت در ا عار جاهلی
و قرآن کریم بیش از صد واژه فارسی ناسایی ده اسگ (سگبزیانپگور67 :1395 ،و)197
ابن قتیبت عل این امر را رف و آمد عربها بگویژه گاعران عگرب بگت دربگار ساسگانیان
دانبتت اس (نک :ابن قتیبگت)251/1 :1423 ،؛ ولی آنچت غیر قابل انکار اسگ  ،حجگم وسگیع
این انتقال واژشانی بعد از اسال ،و بویژه در زمان عباسی اس از جملگت علگومی چگون
نجو ،و ستاره ناسی ،2آداب و یوة حکوم و کشورداری ،3موسگیقی و اصگطالحات
مربوط بت آن ،4نا ،مشاغل ،اعیاد و جشنها ،5ابگزار کشگاورزی ،هرسگازی ،خوراکیهگا و
یرینیها ،6آجیلها ،ادویتها نا ،وسایل زندشی و آ پزی و همگی از نمونتهگایی اسگ
کت فرضیة فقر فرهنگی و نیاز اعراب را بت فرهنگ فارسی پررنگتر میکنگد (بگرای اطگالع
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واژهها فارسی نیب آنچت موج بروز پدیدة فارسیانگاری در این زبان گده  ،نقگش
پررنگ زبان فارسی و غلبة فرهنگ مرد ،ایران زمین در مقایبة با دیگر فرهنگهگای غیگر
واژشانی را کت از دیگر فرهنگها بت زبان عربی نفوذ کردهاند ،مگیثگوان بگت
عربی اس
چند دستت ثقبیم کگرد :واژشگان فارسگی ،واژشگان مشگکو بگت فارسگی ،واژشگان غیگر
فارسی آنچت رو ن اس میزان فراوانتر واژشان فارسی نبب بت دیگر فرهنگها اس کت
این مبئلت از جملت دالیل فارسی معرفی کردن لغات دیگر فرهنگها اس

پیشینة پژوهش
طبق بررسیها ثا کنون کتابها و مقاالثی فراوان در زمینة وامواژه و ثعری واژشان بگت ایگن
رح بت ر تة ثحریر درآمده اس :
الف) کتاب :خلیل بن احمد؛ سیبویت و ابن درید اولین کبانی هبتند کت بگت ثرثیگ
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در کتابهای «العین»« ،الکتاب» و «جمهرة اللغة» بت ورود واژشگان بیگانگت در زبگان عربگی
ا اره کردهاند نخبتین کتاب مبتقلی کت در این زمینت نو تت ده «المعرب مگن الکگال،
االعجمی» از جوالیقی در این کتاب بت معرفی واژشان معرب از زبانهای فارسی ،یونگانی،
الثینی ،سریانی ،عبری ،حبشی و هندی ا اره ده اس وی در مجمگوع بگت  1145واژة
معرب ا اره میکند کت  343واژه فارسی اس
کتابهای «االل ا ال ارسیة المعربة» از «ادی یر» ،نویبنده در این کتگاب بگت معرفگی
 1540واژه فارسی میپردازد ویهمچنین بگت معرفگی واژشگان دخیگل از زبانهگای ثرکگی،
آرامی ،یونانی ،الثینی ،سانبکریتی ،حبشی ،آلمانی ،انگلیبی ،فرانبگت ،ایتگالیلیی ،رومگی،
ارمنی ا اره کرده اس
«واژه های دخیل در قرآن مجید» از «آرثور جفری» جفری بت معرفی  320واژة دخیل
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پرسشهای پژوهش
 -1وامواژههای فارسی کت بت زبان عربی ورود کردهاند عمومگاً مربگوط بگت چگت مبگاحثی
هبتنند؟
 -2کدا ،یک از مباحآ و موضوعات مورد بررسی بیشترین حجم واژشگان را بگت خگود
اختصاص داده اس ؟
 -3حجم زیاد واژشان معرّب از فارسی نشان دهندة چیب ؟
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از زبانهای سریانی ،آرامی ،فارسی ،حبشی ،یونگانی ،عبگری ،سگامی ،عرببگتان جنگوبی،
سومری و الثین میپردازد کت وارد قرآن کریم دهاس وی  39واژه را فارسگی معرفگی
کرده اس ؛ برای اطالع بیشتر (نک:قربانی)51 -49 :1388 ،
«راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی» از آذرثاش آذرنگوش؛ وی در
پژوهشی چند سالت بت بررسی واژههای فارسی در گعر جگاهلی عگرب پرداختگت و 105
کلمت را شردآوری کرده اس (نک :آذرنوش)122 :1374 ،
ب) مقاله :از مقالتهایی کت در این زمینت بت چاپ رسگیده اسگ  ،مگیثگوان بگت ایگن
آ ارا اره کرد:
«ثر یر زبان فارسی در زبان عربی» در دو بخش از مهدی محقق؛ وی در این دو مقالت
کت بت بیش از  50سال پیش مربوط اس بت واژههگای فارسگی در ا گعار جگاهلی ،قگرآن
کریم و احادیآ اسالمی و متون ادب عربی در دوره عباسی ا اره کرده اسگ ؛ از نقگش
مهم ابن مقفع و عبد الحمید کاث در انتقال واژشان و اندیشتهای ایرانی بت زبگان عربگی
بت ثفصیل سخن شفتت و در مجموع اطالعات ارز مند ببیاری در این زمینگت بگت دسگ
داده اس
«واژههای فارسی کتاب االعتبار» مبعود جعفری ،نویبگنده در چکیگده مگدعی گده
اس کت با نگاهی ثاریخی و با بررسی جامع الز ،اسگ وامگواژههگای ایرانگی در متگون
عربی مورد بررسی قرار شیرد حیرت آور اس کت نویبنده بدون هیچ ثحلیل و بررسگی
ثعدادی از واژشان این کتاب را ایرانی معرفی کرده اس ثنها منبع نویبنده برای ا بگات
ایرانی بودن واژهها در چند نمونت ،حا گیت مصگححی اسگ کگت نگامی از او نبگرده و در
فهرس منابع نیز بت او ا ارهای نشده اس
«ثعری یا عربی کردن واژههای بیگانت» خدامراد مرادیان؛ نویبنده بگدون اسگتناد بگت
هیچ منبعی قواعدی را مشخص کرده اس کت از طریق آنها میثوان کلمات معرّب را از
عربی خالص ثشخیص داد همچنین حروفی را معین کرده اس کگت در ثعریگ ثغییگر
میکند
«واژههای فارسی در کتاب ثقویم ا دویة» مهدی محقق؛ نویبنده پس از مقدمتای

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان

83


زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2023-01-10

درباره کتاب مورد بحآ ثعداد ببیار زیادی از واژههای فارسی را کت در ایگن کتگاب بگت
کار رفتت بدون ثحلیل و ثوضیح ذکر کرده اس
«وامواژههای فارسی در نشوار المحاضرة ثنوخی» آذرثاش آذرنوش؛ نگاه نویبنده بت
ورود واژههای فارسی در زبان عربی ،علمی و رو مند اس آذرنوش الز ،میداند کگت
این واژهها از نظر ثاریخی بررسی ود ثا معلو ،شردد زبان وا ،شیرنده در چگت گرایطی
بت آن پدیده نیازمند ده اس ؛ بت همین سب با ثقبیم بندی و ا اره بت ثرثی زمگانی،
آنها را در نظامی میچیند کت جان زمان و مکان را نگاه دارد نویبنده این واژهها را بگت
دوران جاهلی ،قرآنی ،عصر اسالمی و اموی ،عصر عباسی اول و دو ،ثقبیم کرده اس
از نکات ارز مندی کت نویبنده ا اره کرده ،عقیم بودن پژوهشهایی اس کت فهرسگتوار
بدون ثقبیم بندی زمانی و هرشونت ثحلیل ،واژ ههای فارسگی را در متگون عربگی نشگان
میدهد
«ابونواس» آذرثاش آذرنوش؛ نویبنده بت معرفی «ابو نواس» اعر عرب مگیپگردازد؛
ولی در ا نای بحآ بت کلمات فارسی دیوان ابو نواس ا گاره ،و ایگن کلمگات را در سگت
دستة واژشان جاهلی و قرآنی ،واژشان اموی و فارسیّات ابونواس ذکر میکند
«الکلمات ال ارسیة فی عر الجاهلی» آذرثاش آذرنگوش؛ نویبگنده زمگان زیگادی را
برای نگارش این پژوهش صرف کرده و در این پگژوهش بگت  84واژه دسگ یافتگت و
یافتتها را در چهار دستت کلمات فارسی قدیمی ،کلمگات پهلگوی ،کلمگاثی کگت یگاهری
فارسی دارد و کلماثی کت فارسی نیب و از راه فارسگی وارد زبگان عربگی گده ،آورده
اس نویبندة این مقالت چند سال بعد این پژوهش را شبترش داده و بت صگورت یگک
کتاب با نا« ،راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عربی» عرضت کرده اس
«رسالة التبصر بالتجارة جاحظ و واژههای فارسی آن»،آذرثاش آذرنوش؛ نویبگنده در
این پژوهش بت بررسی واژههای فارسگی رسگالة التصبصگر از جگاحظ پرداختگت و کتابهگای
جاحظ را نمونتای ببیار خوب برای نشاندادن نفوذ فرهنگگ فارسگی بگت عربگی معرفگی
کرده اس وی معتقد اس کت اوضاع عصر عباسی از دالیل انتشار واژشگان فارسگی بگت
زبان عربی اس کت موجبات ر د و ثرقی این زبان را فراهم آورده اس
«بررسی و ثحلیل برخی از وامواژههای فارسی دیوان ابونگواس» فرامگرز میرزایگی و
مریم رحمتی ثرکا وند بت فهرستی از این واژههای فارسی دیوان ابونواس ا اره کردهاند
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«بررسی وامواژههای فارسی امثال مولّد در مجمع األمثال میدانی» وحید سبزیانپور،
هدیت جهانی؛ نویبندشان در این پژوهش بت بررسی وامواژهای فارسگگگی در  1000مثل
مولّد پرداختت ،و این واژهها را از سرنخهای مهم در فارسی بودن امثال مولّد دانبتتاند
«ثداخل زبانی و دشرشونی معنایی وامواژههای عربی و جنبتهای ثر یر آن بگر ثرجمگت
از عربی» علیرضا نظری و زهره اسد پور عراقی؛ نویبگندشان در ایگن پگژوهش بگا ارائگة
دستت بندی واژشان دخیل عربی ،جنبتهای ا رشگتار هگر دسگتت ،در ثرجمگت را مشگخّص
نموده اند و نشان داده ده کت ثرجمت از عربی با وجود واژشان دخیل فگراوان ،شرچگت از
سویی ممکن اس یاریگر با د با ثوجّت بت ثحوّالت معنایی ببگیاری از ایگن واژشگان و
ثفاوت کاربردی و یا ثفاوت ابعاد نشانداری دسگتة دیگگر ،میثوانگد باعگآ کجگروی در
معادلیابی ود.
« الفاظ معرب فارسی در حوزة جامت و پو ش در معجم ثگاج العگروس مگن جگواهر
القاموس و انعکاس آن در متون نخبتین اسگالمی» بهگرا ،امگانی چگاکلی و لگیال ثقگوی
سنگدهی و میر ،بیگدلی؛ نویبندشان این پژوهش بت بررسی واژشگان معگرب در حگوزة
پو ا و لباس در معجم ثاج العروس میپردازند و در نهای هیچ نتیجگتشیگری هگم از
پژوهش خود ارائت نمیکنند
«وامگگواژههگگای فارسگگی در کتگگاب األمتگگاع والمؤانبگگة ابوحیگگان ثوحیگگدی» ،آذرثگگاش
آذرنوش ،فرامرز میرزایی و مریم رحمتی ثرکا وند؛ نویبندشان بگت بررسگی وامواژهگای
فارسی کتاب اإلمتاع والمؤانبة ابوحیان ثوحیگدی پرداختگت ،و واژشگان را از نظگر زمگان
ورود بت زبان عربی مورد بررسی قرار دادهاند و در نهای نتیجگتشیگری آنهگا از  22واژة
معرب،انتقال بار فرهنگی از زبان فارسی بت عربی اس
«دراسة فی بعض األلفاظ الفارسیة المعربة فی اللبان العگرب البگن منظگور» رمضگان
رضایی ،پریناز علی اکبری؛ این پژوهش نیز با هدف ثگر یر زبگان فگگگگگارسی بگر زبگان
عربی بت بررسی وامواژشان زبان فارسی در لبان العرب مگیپردازنگد و بیشگترین ثرکیگد
نویبندشان بر چگونگی بیان ابن منظور ،هوی اصلی واژشان و شاه خطای ابگن منظگور
اس
«دراسة معربات جمهرة اللغة و مطابقتها فی معجمی دهخدا و معین» بهرا ،امانی چاکلی؛
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نویبنده این پژوهش  380واژه از جمهرة اللغة را در دو فرهنگ دهخگدا و معگین مگورد
بررسی قرار داده اس و ضمن ا اره بت غلبة زبان فارسی بر زبان عربی نتیجت مگیشیگرد
کت ابن درید واژشان را بدرستی رح نداده اس و شاه دهخدا و معین ایگن واژشگان را
ثوضیح دادهاند
«واژههای فارسی و معرب در کهنثرین معجمگات عربگی (العةین ،جمهةرة اللغةة،

اختصاری «عی») قرن  7 ،2جمهرة اللغة (با اسم اختصاری «جم») قرن  8 ،4تهذیب اللغة
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روش پژوهش و چارچوب نظری
روش این پژوهش ،ثوصیفی – ثحلیلی و کتابخانتای اس نگارندشان در ایگن پگژوهش
بت  1705واژة معرب از زبان فارسی بت عربی در ده کتاب مرجع و مهم دس یافتگتانگدبا
این ثوضیح کت اشر واژشان معرب ثکرار ده را مال قرار دهیم ،ثعداد آنها چنگد برابگر
خواهد د کتابهایی کت مورد بررسی قرار شرفتت بگدین ثرثیگ اسگ :العةین (بگا اسگم
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تهذیب اللغة)» عنای اهلل فاثحینژاد؛ در این پژوهش واژشان این ست فرهنگگ را در دو
دستة ثغییر نکرده و اندکی ثغییر آورده اس جال اینکت نویبنده هیچ نتیجگت و ایهگار
نظری در این زمینت نکرده اس
«وامواژههای عربی در فارسی ،بررسی ثحوالت آوایی و معنایی» حیات عگامری ؛ در
این پژوهش واژشان معرب از نظر اختالف معنایی ،ثخصیص معنایی ،ارثقگای معنگایی و
نتزیل معنایی دستت بندی ده اس
«نمود بالغی واژههای فارسی در زبان عربی» حبین حدیدی ضمن بررسی ثعگدادی
واژههای فارسی در عربی ،اعم از قرآن کریم ،روایات و ا عار بت این نتیجت میرسد کگت
زبان فارسی و ثرکیبات آن نمود رو نی در زبان عربی دا تت و اینشونت بوده اسگ کگت
این دو زبان با هم درآمیختتاند
مقالة «فرهنگ ایرانی و وامواژههگای فارسگی در سگرودههگای ابگن معتگز» از حبگن
دادخواه کت نویبنده در این پژوهش بت بررسی واژههای فارسی دیوان ابن معتز پرداختگت
اس
الز ،بت ذکر اس کت هیچ پژوهش مشابت این مقالت پیدا نشد و این مقالت با آ ار قبلگی
ثفاوثهای اساسی دارد

(با اسم اختصاری «ثت») قرن  9 ،4الصحاح (صح) قرن  10 ،4المحکةم (مگح) قگرن ،5
اسا
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البالغة (اس) قرن  12 ،6المعرب (ج) قرن  13،6لسان العرب (ل) قگرن14، 8تةار

العرو (ثاج) قرن 15، 13ا ل ا ال ارسیة المعربة (ا) قرن 16 19کت بگرای هگر کگدا ،از
این کتابها از نشانتهای اختصاری ،کت در مقابل آنها نو گتت گده ،اسگتفاده گده اسگ ؛
گگده اسگ در پگگاورقی
ضگمناً در ارجاعگگات درون متنگگی نیگگز ثرثیگ زمگانی رعایگ
ثوضیحاثی دربارة واژشان از لغ نامت دهخدا آمده اس بدان سب کت مفهگو ،برخگی از
این واژشان معرب برای خواننگده مهجگور و نا گناختت هبگتند و اشگر واژهای را بگدون
ثوضیح شتا تتایم بدین معناس کت رح و ثعریفی برای آن در لغ نامگة دهخگدا پیگدا
نشد
بحث و بررسی
بحآ ثر یر فرهنگ ایرانی بر فگگگگگرهنگ عربگی ثگازه نیبگ پژوهشگهای فراوانگی بگت
موضوع ثر یر فرهنگ ایرانی در عربی پرداختتاند؛ امگا رویکگرد مگا در ایگن پگژوهش بگت
کتابهای لغ عربی اختصاص دارد کت بر اساس پژوهشگها ثگا بگت حگال مگورد بحگآ و
بررسی قرار نگرفتت اس
در این بخش از پژوهش  37دستت از واژشان معرفی می ود کت بیشگترین فراوانگی را
نبب بت دیگر واژشان معرب دارد یوة کار بدین صورت اس کگت پگس از ا گاره بگت
ثعداد واژشان هر موضوع برای نمونت  ،دو واژه بت صورت کامل معرفی می ود بگدیهی
اس کت ثعداد دستتها و واژشانی کت در این پژوهش آمده بت سب فضای محدود مقالگت
از باب مش نمونة خروار اس در نهای فهرستی از ثما ،واژشان بتدس آمده؛ یعنگی
 1705واژه آمده و مشخص ده کت هرکدا ،از این واژشان بت چت دستتای مربوط هبگتند
و از کدا ،کتابها ذکر دهاس
 .1سبزیجات و گیاهان
بیشترین حجم فراوانی واژشان معرب بت سبزیجات و شیاهگان مربگوط اسگ مگیثگوان
شف مشهورثرین ثفاوت فالت ایران بگا صگحرای عرببگتان همگین بعگد سگبز بگودن و
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رویندشی شیاهان در فالت ایران زمین اس در این پژوهش ،بگت  92واژه در ایگن زمینگت
بتدس آمد کت در اینجا از باب نمونت بت یک واژه ا اره می ود:
خارشتر( :ا شترغاز) :نب طویل الشو رعاه اإلبل مرک من ا تر أی جمل ومگن
غاز أی و (ا)10 ،

)1175/2؛ (مح)404/7 ،؛ (ثاج)155/2 ،؛ (ج)243 ،؛ (ا)48 ،

 .3وسایل زندگی
شوناشون بودن زندشی یکجانشینی نبب بت قبایگل صگحرا شگرد و اوضگاع حکگومتی و
اقلیمی مرد ،ایران ،آنان را بت اسگتفاده از ابگزار و وسگایلی مگیکگرد کگت در زبگان عربگی
کاربردی ندا تت اس بر اساس این پژوهش  69واژه با موضوع ابزار و وسگایل زنگدشی
د
یاف
کلید (القلید):القلید هو الْمِفْتَاح ،فَارسی معرصب (جم)675/2 ،

 .5اصطالحات زبانی
در البتالی واژشانی کت بت زبان عربی راه یافتتاس

اصطالحاثی در زمینة زبان مبدأ بت

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2023-01-10

 .4حیوانات
ثفاوت دو اقلیم ایران با کشورهای عربی و ثنوع جانوری را در  65واژهای میبینگیم کگت
بت زبان عربی راه پیدا کردهاس ؛ واژشان مربوط بت نا ،حیوانات از نکات جالگ ثوجگت
در این پژوهش اس :
آهو( :اآلهو) :فارسی محض وهو الغزال (ا)13 ،
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 .2لبا و پوشاک
زرینکوب ( )417 :1389مینویبد :لباس ایرانی در دربار خلفا و امرا و رجال رسم بود و
بزرشان دربار مثل عهد ساسانیان ،جامتهایی با نقش و حلیتهایی زرین بر ثن مگیکردنگد
کت البتت پو یدن آنها جز با دستور خلیفت ممکن نبود  78 17واژه معرب مربوط بت لبگاس
و پو ا در دایرة لغات معرب بت چشم میخورد کت در اینجا بت نمونتای از آنها ا گاره
می ود:
جوراب (جورب):الجور بلفافةالرجل وهو بالفارسگیةکورب والجمگع جواربگة (جگم،

چشم میخورد کت این واژشان طیف بزرشی از معربات را بگت خگود اختصگاص داده کگت
ثعداد آنها  61واژه اس :
خوش (خوش):أَیالطصیِّ ُ،فارِسیصة،هَکَتَاسَمِعَ العَجَم َیقولونَ،فغَیصربناءَه (ثاج)198/17 ،
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.7خوراکها
زندشی ا رافی ،ثنوع محیطی و ثنوع محصوالت کشاورزی ،خور گها و خوراکهگایی را
میطلبید کت در زندشی صحرا نشینی جایی ندا تت اس بر اساس این پژوهش  52کلمت
از خوراکهای ایرانی بت زبان عربی راه پیدا کردهاس :
َشگفُ ویُرْفَع،یطبُخُگونهم نگاللصحْمِ (ثگاج،
کشک (الکشک) هُوَفار ِِسگیٌّ مُعَرصب،اللصبَنِ،ویُن ص
)314/27؛ (ا)135 ،

 .8مشاغل و حرفهها
یکی از بخشهایی کت اعراب را بت واشیری واژشگانی از ایرانیگان وادا گتت بخگش گغل و
حرفت اس کت این نشان از ثنوع مشاغل در سرزمین پارسگیان دارد ایگن پگژوهش بگت 50
واژه مربوط بت مشاغل و حرف دس یافتت اس کت برای نمونگت بگت یگک مگورد ا گاره
می ود:
بازرگان( :البازکان) :فارسی محض و معناه البوقی (ا)15 ،
 .9وسایل آشپزخانه
واژشان مربوط بت وسایل آ پزخانت  38واژه اسگ
می ود:

کگت در اینجگا بگت یگک نمونگت ا گاره
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 .6اصطالحات مربوط به ساختمان ،خانه ،قصر ،باغ و باغچه
از مشهودثرین واژشانی کت در معربات بت چشم میخورد ،کلمات و اصطالحات مربگوط
بت ساختمان ،خانت ،قصر ،باغ و باغچت اس کگت ثعگداد آن  55واژه اسگ در اینجگا بگت
نمونتای از آنها ا اره می ود:
گنبد( :جنبذ) :وَهُوَ فارسیُّ مُعَرصب ،وأَصلت کنبد أَنت مُعرصب عَن کُنُبُد بِالْفَارِسِیصةِ ،اسگم
لکُلِّ مُبتدیرٍ من األَبْنِیَة واآلزَاجِ (ثاج)391-381/9 ،؛ (ا.)38 ،

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
جام( :الجام) :إناء من فضةوهو معروف فارسیتت الجا( ،ج)38 ،؛ (ا)49 ،

 .10درختان
ثنوع زیب محیطی و اقلیمی  ،زمینة ر د شیاهان و درختانی را فراهم کرده اس کت
در مناطقی کت آب و هوای مناسبی برای ر د آنها وجود ندا تت با د ،ر د نمیکنند 36
واژه مربوط بت درختان معرب ده اس ؛ برای نمونت:
خوشسای :بقش :هُوَ َجَر یُقَالُ لَتُ بالفَارِسِیّة :خُوشْ سایْ،أَیالطصیِّ ُ الظِّلِّ(ثاج)83/17 ،

 .12دارو
از آنجا کت ناخ داروها و کشف یا اختراع آنها بت دانش نیاز دارد ،میثوان این مبگئلت
را نشانة علم دوستی مرد ،ایران زمین دانب برای اطالع بیشتر در زمینة علگم دوسگتی
مرد( ،نک :ابن مبکویت ،بیثا )66 :این پژوهش بت  34واژه در رابطگت بگا دارو دسگ یافتگت
اس ؛ برای نمونت:
ایاره 18:إیارجة :کلمة فارسیة دخیلة ،معجون مبهل (ج)36 ،؛ (ا)160 ،

 .14وسایل و اصطالحات جنگی
 31واژه بت وسایل و اصطالحات جنگی مربوط اس :
نیزه( :النیزک) :أعجمی معرب هو فارسی وأصلت بالفارسیة الحدیثة نیزه وبالفهلویة:
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 .13عطرها و لوازم آرایشی و بهداشتی
در این پژوهش بت  32واژه در زمینة عطرها و لواز ،آرایشی دس یافتتایم؛ برای نمونت:
صابون (الصابون) :مطبوخ مرک مگن الزیگ او مگن گحم وغیرهمگا والقلگی هگو
صابون بالفارسیة (ا)106 ،
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 .11ابزار کار
غلها و حرفتهای شوناشون و فراوان ،ابزارآالثی را میطلبگد کگت کگار را بگرای عگاملش
آسن سازد همانطور کت پیشتر بت غلها ا اره د در اینجا بت ابزار و آالت این حرفتها
ا اره می ود  36واژه مربوط بت ابزار کار اس ؛ برای نمونت:
ماله( :المألَج) :آلة من حدید یطیِّن بها ثعری مالت والمالق لغة فیت (ا)143 ،

nezak
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 15رنگها
ثنوع اقلیم و محی جغرافیایی متفاوت ،زمینت ناخ انواع رنگها را نبب بت دیگر
محی ها فراهم کرده اس این پژوهش بت  29واژه در زمینة رنگها دسگ یافتگت اسگ ؛
برای نمونت:
ارغوان( :ا رجوان) :صنعُ أحمر ،وهو الفارسی بالفارسیة ارغوان وکلُّ لگونٍ یشگبهت
فهو أرجوان (ا )8 ،؛(ج )112 ،؛(صح )2353/6 ،؛(ثاج)130/38 ،
 .16پرندگان
وجود پرندشان و جگانوان شونگاشون در سگرزمین فگارس ،نشگانة ثفگاوت اقلیمگی ایگن
سرزمین با دیگر کشوراس این پگژوهش  28واژه مربگوط بگت پرنگدشان را دسگ آورده
اس ؛ از جملت:
19
هگو فارسگیة و
باشه:با ق :البا ق :أعجمی معرب وهو هتا الطائر المعگروف
أصلت بالفارسیة الحدیثة با ت ویکون بالفهلویة با ک وهتا أصل اللفگظ المعگرب (ج،
 181و  37و )94

 .17حکومت و کشورداری
ابن خلدون ( )290/1 :1425اعراب را دورثرین مرد ،دنیا از سیاس و حکوم دانبتت و
دالیل آن را در بادیتنشینی و یوة زندشی آنها عنوان کرده اس این پژوهش بت  24واژه
مربوط بت حکوم و کشورداری دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
صبهبذ( 20:الصَّبهبذ) :فارسگی معگرب وهگو فگی الگدیلم کگاألمیر وأصگلت بالفارسگیة
إسبهبد وآصلت سباهبد وهو مرک من سباه بالباء الفارسیة بمعنی جگیش وبگد بمعنگی
صاح وهو لق ملو طبرستان (ج 430 ،و )46
 .18زیور آالت و اشیا و سنگهای قیمتی
24واژه در زمینة زیورآالت و ا یا و سنگهای قیمتی اس :
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(صح)1614/4 ،؛ (ج)608 ،؛ (ثاج)371/27 ،؛ (ا)152 ،

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان

یاقوت (یقت) :الجوهری الیاقُوتُ یقال فارسیٌّ معرّب وهگو فگاعُول الواحگدة یاقوثگة
والجمع الیواقی (صح)271/1 ،؛ (ل)109/2 ،؛ (ثاج)150/5 ،
 .19شراب و نوشیدنی
این پژوهش بت  24واژه دس یافتت کت بت راب و نو یدنی مربوط اس ؛ برای نمونت:
باده( :الباذق) :ضرب من األ ربة فارسی أصلت باذه أی با فی اللبگان إنگت الخمگر
األحمر أصلت بالفارسیة الحدیثة باده بالدال المهملة وبالفهلویة ( batakباثک) وهگتا هگو
أصل اللفظ المعرب (ج)208 ،؛ (ا)17 ،

 .21عناصر طبیعی
این پژوهش بت  20واژه مربوط بت عناصر طبیعی دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
زنگار:زنجار 21:بالکبر هو المتولد فی معادن النحاس وأقواه المتخت من التوبال وهگو
فارسی معرب (ج)43 ،

 .23وسایل دیوانی
یکی از دالیل نشان نیاز اعراب بت ایرانیها موضوع دیوان خراج اس

کت در واقع ستون
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 .22میوه
یکی دیگر از نکات جال ثوجت و مؤ ر از محی و اقلیم ،میوه اس این پژوهش بت 20
واژه از واژشان معرب مربوط بت میوه دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
بادمجان( :الباذنجان) :معرصب باذنکان بالفارسیة ومعناه بیض جان معنگی الباذنجگان
بالفارسیة مناقیر الجن (مح)594/7 ،؛ (ج 36 ،و )579؛ (ا)15 ،
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 .20ادویه
وجود رای اقلیمی و آب و هوای مناس  ،زمینت ر د و پرورش ادویتجات را فگراهم
میکند همچنین استفاده از این شیاهان بت عنوان ادویت خود بت نوعی گناخ و آشگاهی
در این زمینت نیاز دارد این پژوهش بت  22واژه مربوط بت ادویت دس یافتت اسگ ؛ بگرای
نمونت:
زردچوبه( :عُروق الصُّ ْر) :نَبات للصّبّاغینَ نقَلت الجگوْهَریّ فارسگیصتت :زَرْدُ جوبَگت أَی:
الخشَ ُ األصْفر أَو هوَ الهُرْدُ أَو هُوَ المامِیران الصّینی أَو الکُرکُم (ثاج)140/26 ،

فقرات هر حکوم را ثشکیل میدهد اعراب یوة خاصی در این زمینت و حتی واژشان
الز ،در این زمینت را ندا تند و بت همین دلیل خراج عرا حداقل ثا سال  87هجگری بگت
زبان فارسی نو تت می د (سبزیانپور40 :1395 ،و  )41این پژوهش  19واژه مربوط بت وسایل
دیوانی را بتدس آورده اس ؛ برای نمونت:
دفتر (الدفتر) :وهو معروف وقیل فارسی معرب (ا)65 ،
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 .25نجوم و برجهای فلکی و اصطالحات مربوط به تقویم
طبق واهد ثاریخی ،علم نجو ،از ایران بت سرزمینهای عگرب انتقگال پیگدا کگرده اسگ
برای اطالع بیشتر (نک :ضیف110 :1431 ،؛ یاقوت حموی ،بیثگا )26 -25 :بگر اسگاس قواعگد
نجو ،ایرانی ،هر اقلیم بت یکی از سیارههای آسمان واببتت اس نکتة مهم این اسگ کگت
برای این هف ستاره نامهای ایرانی ذکر ده اس این پژوهش بگت  17واژه مربگوط بگت
نجو ،و برجهای فلکی و اصطالحات مربوط بت ثقویم دس یافتت اس کت بگرای نمونگت
یت یک مورد ا اره می ود:
زیج( :الزیج) :خی البناء وهو المطمر أصلها بالفارسگیة زیگک ومگن معانیگت خگی
الصصباغ ،وکتاب یقید فیت أحوال النجو( ،صح)321/1 ،؛ (ج)345 ،؛ (ل)294/2 ،؛ (ثاج)24/6 ،
 .26اسباب بازی
بازی و سرشرمی یکی از بخشهایی اسگ کگت ثعگدادی از واژشگان معگرب را بگت خگود
اختصاص داده اس  14واژه بت اسباب و وسایل بازی مربوط اس ؛ از جملت:
(دوابةه):دوصامَةُالصگبی الفارسگیة دوَابَهْوهیالتییَلْعَبُبهاالصبیان،ثُلَفُبِبَگیْرٍأوخَیْطثمتُرْمَیعلی
األرضفتدور (ثت)149/14 ،؛ (ل)212 /12 ،
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 .24گُلها
از شونتهای شیاهی بت شل میثوان ا اره کرد کت باز هم نشانتای از ثنوع زیب محیطگی
و اقلیمی اس این پژوهش بت  18واژه در این زمینت دس یافتت اسگ کگت در اینجگا بگت
یک نمونت ا اره می ود:
نسرین:النصبْری نضَرب منال رصیاحین فارِسِیٌّ (مح)476/8 ،؛(ا)153 ،

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان

 .27اصطالحات مربوط به موسیقی
وقی ضیف ( )60/3 :1431دربارة موسیقی ایرانی در فرهنگ عربی میشوید ایرانیگان بگت
غنا و مالهی ببیار ثوجت میکردهاند آنان در اعیاد ان از جملت عیگد نگوروز و عیگدهای
دیگر ان لباس زیبا میپو ند و خورا نیکو میخورند و وبت غنا روی مگیآورنگد وی
همچنین اعراب را ثح ثر یر فرهنگ موسیقی ایرانیان مینویبد و میشوید آواز خگوان
اعراب در دورة عباسی بر اساس یوة دورة ارد گیربابکان صگورت شرفتگت اسگ ایگن
پژوهش بت  14واژه در این زمینت دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
آواز( :ا واز) :ضرب من األنغا ،ثعری اوازه وأصل معناه الصیاح (ا)13 ،

 .29پارچهها
لباس ایرانی در دربار خلفا و بین امیران و رجال رسم بگود و بزرشگان دربگار مثگل عهگد
ساسانیان ،جامتهایی با نقش و حلیتهای زرین بر ثن میکردند(زریگن کگوب)417 :1389 ،
نفوذ پو ا و پارچة ایرانی در واژشان معرب بت چشم میخگورد ایگن پگژوهش بگت 13
واژه در این زمینت دس یافتت اس ؛ ازجملت:
دوپود :دبذ  :مَنْبُوج على نِیرَیْنِ وَهُوَ (مُعَرصب) فارِسیصتت (دُوبُوذ) بالضمّ أصلت بالفارسیة
دوپوذ (صح )564 /2 ،؛(ل )490 /3 ،؛(ثاج)407/9 ،
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 .30شیرینیها
خورا اعراب ببیار ساده بود یا از یر تر درس می د یا خرما بگا یهگور ایرانیگان
خورا آنان دچار ثحول د (نک :زیدان ،بیثگا )636/2 :ایرانیان در معرّفی انگواع غگتاهای
رنگارنگ بگت عربهگا ثگر یر فراوانگی دا گتند (نگک :مکگی )147 :1383 ،یگک دسگتت از ایگن
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 .28بیماریها
ناختن بیماریها و نامگتاری آنها بت علم پز کی ببتگی دارد هر چگت ملتگی در زمینگة
پز کی قویتر با د ،قدرت ناخ بیماریها و در نهای نامگتاری آنها بیشتر مگی گود
این پژوهش بت  14واژه مربوط بت بیماری دس یافتت اس کت نا ،فارسگی دارنگد؛ بگرای
نمونت:
بواسیر( :الباسور) :داء معروف وهو معرب ویجمع البواسیر (ج)147 ،

کت این پژوهش بت  12واژه در این زمینت دس

خوراکیها یرینیها اس
جملت:
پانیذ( :ال انیذ) :معرب پانید وهو نوع من الحلواء یصنع من البکر والدقیق والشگعیر
والترنجین و منت (مح)79/10 ،؛ (ج )47 ،؛(ا)121 ،
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 .31مسکوکات ،ص ات و اسباب و لوازم آن
در واژشان معرب ،کلماثی هب کت بگت امگور اقتصگادی و دارایگی مربگوط اسگ ایگن
پژوهش  12واژه مربوط بت این موضوعات را بتدس آورده اس ؛ برای نمونت:
دینار (دنر) :الدِّیْنَارُ فارسی مُعَرصب وأَصلت دِنصار بالتشگدید بگدلیل قگولهم دَنگانِیر (ل/4 ،
)292

 .32کشاورزی
زمینة مناس کشاورزی و آب و هوای مناس و بارندشی  ،کار کشاورزی را در فگالت
ایران زمین فراهم آورده اس ؛ چیگزی کگت گاید در ببگیاری از کشگورهایی کگت بگافتی
صحرایی و شر ،و خشک دارند ،فراهم نبا د در ایگن پگژوهش  12واژه بگت کشگاورزی
مربوط اس کت در اینجا بت یک نمونت ا اره می ود:
اجوق (أجوق) 22:هو غلیظ العنق ثعری جو بالفارسیة ومعناه النیر الگتی یوضگع
علی عنقی الثورین (ج)231 ،
 .33وسایل سوارکاری و اصطالحات مربوط به آن
آذرنوش ( )160 :1374مینویبد:
ذکر چوشان (صولجان) ،نرد یا نرد یر و طرنج یا کار بگا بگاز را فقگ در گرح
ا راف حیره میثوان دید و هیچ یک در مار بازیهای عوا ،جلوه نمیکند در اغگانی
بت بازی چوشان کت خاص بزرشان حیره بود ا اره ده بود

در البتالی واژشان معرب اصطالحاثی مربوط بت سوارکاری دیده مگی گود کگت ایگن
پژوهش بت  12واژه دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
سربند (السَلبَند) :23فارسی محض وهو سَیر یشدُّ عن حزا ،الفرس (ا)92 ،
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یافتت اس ؛ از

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان

 .34آالت موسیقی
ا ز جملت اموری کت در زندشانی و حیات ادبی اعراب ،کارشر و مؤ ر بگود ،آواز و طگرب
اس عرب نغمتهای خود را از ایرانیان اقتباس کگرد و ا گعار خگود را بگدان نغمگتهگا
می سرود ایرانیان در الحان عرب ثر یر ببیار مهمی دا تند؛ زیرا بزمهای ایرانگی منحصگر
مجگالس انگس و بزمهگای
بت موسیقی نبود بلکت در واقع حکم محفل ادبی را نیز دا
عر و ایجاد ادب و بگرانگیختن قریحگت و انشگای سگرود مهمگی بگود
ایرانی در ثهتی
(سبزیانپور)94 :95 ،
دا
 11واژه مربوط بت آالت موسیقی اس :
بربط( :البَرْبَ ُ)معرصب،وهومن مَالهِی العَجَم ،گبیت بصَدْرالبَطّوالصصدْربالفارسگیّةبَتْرفقِیلَ:
بَرَبَ (ثت)42/14 ،؛ (ج 37 ،و )192؛ (ل)258 /7 ،؛ (ثاج)138/19 ،و (ا)18 ،

)564

 .37بازی
ثوجت بت بازی و چگونگی شتراندن اوقات فراغ در دربار پاد اهان ببیار مرسو ،بوده
اس ثا آنجا کت ارد یربابکان دستور ساخ یک بازی بتنا« ،ثختت نگرد» را مگیدهگد در
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 .36عید و جشن
زرین کوب ( )447 :1389مینویبد کت اعراب ثح ثر یر جشنهگا و اعیگاد ایرانگی قگرار
شرفتند خلفای عرب هنگا ،نوروز بت سگال ،مگینشبگتند و گاعران آنهگا را بگدان روز
ثهنی می شفتند جشن مهرشان و سده نیز بت همین منوال مورد ثوجت آنها قگرار شرفگ
این پژوهش بت  6واژه مربوط بت جشن و عید دس یافتت اس ؛ برای نمونت:
مهرگان( :المهرجان) :عید الفگرس مرکگ مگن مهگر بمعنگی المحبگة وکگان بمعنگی
المتصلة وکان المهرجان بوافق اول الشتاء (ا)147 ،
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 .35آجیل
یکی از بخشهایی کت اعراب  ،واژهای از ایرانیان قرض شرفتتاند ،ثنقالت و آجیگل اسگ
کت این پژوهش بت ده واژه دس یافتت اس کت در اینجا بت نمونتای ا اره می ود:
بادام( :اللَّوز) :المعروف المعرب انما هو فارسیة الحدیثة بگادا ،بالگدال المهملگة (ج،

95


96


96

 .38مت رقات
دیگر واژشان معرب امل مباحثی در زمینتهای متهبی ،اسم مکگان ،مبگائل اقتصگادی،
کلهای ریاضی ،اعداد ریاضی ،مبگائل مربگوط بگت دیگوان ،رو گنایی و نگور ،وسگائل
کشتیرانی ،مبائل ارثباطی و راهداری ،مزه و طعم ،آبزیان ،وسگایل انگدازهشیگری ،مراکگز
هری و اس کت برخی از آنها را در این بخش از پژوهش با نگا ،متفرقگت ذکگر گده
اس ؛ برای نمونت:
لنگر( :ا نجر):مرساة الس ینة ثعری لنگر (ا)150 ،
نمودار واژگان معرب به ترتیب فراوانی

کل  1فروانی واژشان معرب بت ثرثی

فراوانی بر اساس دستتبندیهای این پژوهش

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2023-01-10

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،4شماره ،6بهار و تابستان 1398
96

منابع عربی بگت بازیهگایی ا گاره گده کگت در میگان آنهگا سگابقت ندا گتت اسگ ؛ چگون
اس دوانی ،ثما ای جنگ خروس ،سگ و بز ،بازی طرنج و ثختت نرد و بگیثردیگد
رواج این بازیها در میان اعراب بیثر یر از اهان ساسانی نبوده اسگ (نگک :سگبزیانپگور،
 )1395:94این پژوهش بت پنج واژه در این زمینت دس یافتت اس کت در اینجا بت نمونت-
ای ا اره می ود:
نرد( :النرد) :یء معروف یلع فارسیتت نرد وهو وضع ارد یر بن بابک من ملگو
الفرس (مح)301/9 ،؛ (ج)606 ،؛ (ل)421 /3 ،؛ (ثاج)219/9 ،و (ا)151 ،

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
نمودار ت اوت دو اقلیم ایران و عربستان

کل  2نمودار اختالف اقلیمی و ثنوع زیب

محیطی فالت ایران و صحرای عرببتان

نمودار مربوط به دانش و معرفت

97


نمودار مربوط به امور سیاسی و حکومتی

کل  4نمودار امور سیاسی و حکومتی
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نتیجهگیری
در این پژوهش  1705واژه معرب در ده معجم مورد بررسگی قرارشرف نتگایج پگژوهش
نشان می دهد کت این لغات معرّب بیشتر حاصل ثعامل زبانها و ثر یر در این حوزهها بوده
اس غال واژشانی کت از زبان فارسی بت زبان عربی راه یافتت بگت امگور گهر نشگینی و
ثمدن مربوط اس ؛ سپس شیاهان و سبزیجات ،شلها و درختان و آن دسگتت از واژشگانی
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کل  3نمودار مربوط بت دانش و معرف

98


98

پینوشتها
 1مبعودی (بیثا )66 :نقل کرده اس  :ابن مقفع آنقدر مورد ثوجت قرار شرف
خود را بت نا ،ابن مقفع بت مرد ،معرفی میکرد ثا مورد ثوجت قرار شیرد

کت جاحظ کتابهای
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کت بت صورت مشهود در صحرای عرببتان نبب بت فالت ایران یافگ نمگی گود فقگر
واژشانی اعراب در زمینة علم و دانش ،آنان را بت وامگیری بیشتر در مبگائل مربگوط بگت
دیوان و علو ،مختلف و حتی داروها کشانده اس جال اینکت نا ،بیماریها ،کت معگرب
ده اس  ،نشان میدهد کت ایرانیان در زمینة پز کی ،ناخ و نامگگتاری بیماریهگا از
دیگر اقوا ،ثواناثر بودهاند شاه معجمنویس برای ثوضیح واژة خگود (عربگی) از واژشگان
فارسی استفاده میکند کت این مبئلت نشان از معروف بودن واژة فارسی دارد؛ هگم اینکگت
مخاطبان این معاجم ،زبان فارسی را بت عنوان زبان علمگی پتیرفتگتانگد و بگا ایگن زبگان
آ نایی دارند نکتة قابل ثوجت اینکت «شاه بت دالیل اجتماعی و روانشگناختی شویشگرانان
با اینکت واژهای بومی برای مفهو ،مورد نظر خود دارند ،همچنان از وامواژه استفاده مگی-
کنند شاه استفاده از واژة قرضی برای کب هویّ یا اغتبار اجتماعی اس و شاه بت این
سب کت کاربرد واژة بومی مطلوب ثلقی نمی ود و د وار بت مار مگیآیگد در چنگین
مواقعی از واژة بیگانت استفاده میکنند ثا کمتر از احباس ناخو ایند خگود رنگج ببرنگد»
( قاقی )131 :1387 ،ثنوع واژشگانی مگرد ،ایگران زمگین در واژشگان مربگوط بگت غگتاها،
یرینیها و یکی دیگر از نشانتهای شبترده بودن دایرة لغات ایرانیگان اسگ مبگائل
مربوط بت ثمدن و هرنشگینی ،مبگائل حکومگ و کشگورداری ،مراکز گهری ،بگازی و
اسباببازی و همگی حکای از غنای فرهنگی مرد ،ایران زمین در آن زمان دارد
معربات ذکر ده در این ده معجم،بیشتر فارسی اس ؛ اما شگاهی معرّبگات از دیگگر
زبانها نیز چون (رومی ،هندی ،نبطی ،ثرکی و ) ذکر ده اس ؛ اما ثعداد آنها نبب بگت
زبان فارسی ببیار اند اس این پدیده خود حکای از ثبل زبان فارسگی بگر زبگان
عربی دارد در پایان میثوان شف جمعآوری ثما ،واژشان فارسی ،کت بت زبگان عربگی راه
پیدا کرده ببیار سخ و طاق فرسا و اید ناممکن اسگ ایگن پگژوهش بگر اسگاس
معربات ده فرهنگ بزرگ عربی بت سرانجا ،رسیده کت ما را از پژوهشهای دیگر بگینیگاز
نمیکند

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان

 14ابنمنظور( ،بالثاریخ) دارالمعارف القاهرة
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 15محمّد بن محمّد بن عبدالرزّا الحبینی ،أبوالفیض ،الملقّ بمرثضى ،الزصبیدی (المتوفى1205 :هگ)،
ثاجال عروس من جواهر القاموس( ،بالثاریخ) المحقق :مجموعة من المحققین ،دارالهدایة
 16ادی یر ،البید ( )1988االلفاظ الفارسیة المعرصبة ،الطبعة الثانیة ،بیروت :المطبعة الکا ولیکیة
 17برای اطالع بیشتر از ثقلید خلفای عباسی از ساسانیان در لباس (نک :سبزیانپور)92 :1395 ،
 18ایاره :دوایی اس مرک  ،مبهل ،ومنقی دماغ ،معرب ایاره (همان)13670 :
 19با ت :پوپت و مرغ نامت بر (همان)1389 :
 20صبهبت :فارسی معرب اس و آن در دیلم مانند امیر در عرب اس (همان)10112 :
 21زنجار معرب زنگار اس (همان)48126 :
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 2برای اطالع بیشتر از انتقال علم نجو ،از ایران (نک :سبزیانپور)140 -138 :1395 ،
 3برای اطالع بیشتر از نیاز عربها بت یوههای حکمرانی ایرانیان (نک :سبزیانپور)44 -40 :1395 ،
 4برای اطالع بیشتر از ثر یر موسیقی سبک ساسانی در فرهنگ عربی (نک :سبزیانپور-95 :1395 ،
)97
 5برای اطالع بیشتر از اعیاد ایرانی در فرهنگ عباسی (نک :سبزیانپور)97 :1395 ،
 6برای اطالع بیشتر از ثر یر خورا های ایرانی در فرهنگ عربی (نک :سبزیانپور)92 :1395 ،
 7خلیل بن احمد فراهیدی ( ) 170دستوردان و فرهنگنویس مشهور و بنیانگتار دانش آوا ناسی و
عروض عربی در عمان دیده بت جهان ششود وی برای کب علم و دانش راهی بصره می ود و در
نزد استادان بزرشی ثلمت میکند در فرهنگ نویبی هرت او بت خاطر نو تن فرهنگ «العین» اس
کت این لغ نامت معموالً بت عنوان اولین لغ نامت عربی مورد ثوجت قرار شرفتت اس (فرزانت:1367 ،
)620 -613
 8أبوبکر محمد بن الحبن بن درید األزدی (المتوفى321 :هگ) ،جمهرةاللغة )1987( ،دارالعلم
للمالیین– بیروت
 9محمد بن أحمد بن األزهری الهروی ،أبومنصور (المتوفى370 :هگ) ،ثهتی اللغة )2001( ،المحقق:
محمد عوض مرع  ،دار إحیاءالترا العربی– بیروت
 10أبونصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی (المتوفى393 :هگ) ،الصحاح ثاج اللغةو صحاح
العربیة )1987( ،ثحقیق :أحمد عبد الغفور عطار ،دارالعلم للمالیین– بیروت
 11أبوالحبن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی458 ،هگ ،المحکم والمحی األعظم ،)2000( ،ثحقیق
عبدالحمید هنداوی ،النا ردار الکت العلمیة ،بیروت
 12أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشری جاراهلل (المتوفى538 :هگ) ،أساس البالغة)1998( ،
ثحقیق :محمد باسل عیون البود ،دار الکت العلمیة ،بیروت
 13الجوالیقی ،ابو منصور ( )1410المعرّب ،الطبعة االولی ،دمشق :دارالقلم

 22اجو  :ستبر شردن (همان)4057 :
 23سربند :افباری برای نگهداری سر اس

(همان)51220 :

فهرست منابع
الف) کتاب

100


100

ابن مبکویت ،ابوعلی؛ الحکمة الخالدة؛بیروت :داراألندلس( ،بیثا)
ادی یر ،البید؛ االل ا ال ارسیة المعرَّبة؛ الطبعة الثانیة بیروت :المطبعة الکا ولیکیة)1988( ،
األزدی ،أبو بکر محمد بن الحبن بن درید؛ جمهرة اللغة؛بیروت :دار العلم للمالیین)1987( ،
جامی ،عبدالرحمن؛ بهارستان؛پژوهشی در سرچشمتهای حکایات و اقوال حکیمانت بت کو ش
وحید سبزیانپور و فرزانت فتاحیان ثهران :یاردانش)1392( ،
جفری ،آرثور؛ واژه های دخیل در قرآن مجید؛ ثرجمت فریدون بدرهای ،ثهران :ثوس)1372( ،
الجوالیقی ،ابو منصور؛المعرّب؛ الطبعة االولی دمشق :دارالقلم)1410( ،
الجوهری ،أبو نصر إسماعیل بن حماد؛الصحاح تار اللغة وصحاح العربیة؛ ثحقیق :أحمد عبد
الغفور عطار بیروت :دار العلم للمالیین)1987( ،
الحریری ،أبو محمد القاسم بن علی بن محمد؛ درة الغواص فی أوهام الخواص؛ المحقق:
عرفات مطرجی بیروت :مؤسبة الکت الثقافیة)1418( ،
حموی ،یاقوت؛ معجم البلدان؛ بیروت :دارالفکر( ،بیثا)
دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ زیرنظر محمد معین و سید جعفر هیدی چ دو ،ثهران:
انتشارات دانشگاه ثهران( ،بیثا)
الدینوری ،ابن قتیبت؛الشعر والشعراء .القاهره :دارالحدیآ)1423( ،
زبیدی ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّا الحبینی؛ تار العرو
مجموعة من المحققین ،قاهره :دار الهدایة( ،بالثاریخ)

من جواهر القامو ؛ المحقق:
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آذرنوش ،آذرثاش؛ راههای ن وذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی؛ چ دو ،ثهران:
ثوس)1374( ،
ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد؛لسان العرب؛قاهرة :دار المعارف( ،بالثاریخ)
أبو الحبن علی بن إسماعیل بن سیده المرسی؛المحکم و المحیط ا عظم؛ ثحقیق عبد الحمید
هنداوی بیروت :دار الکت العلمیة)2000( ،
ابن خلدون ،عبدالرحمن؛ مقدّمة ابن خلدون؛ دمشق :دارالکت )1425( ،
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زرینکوب ،عبدالحبین؛نه شرقی نه غربی انسانی .ثهران :امیرکبیر)1384( ،
 ---------------؛تاریخ ایران ،چ سیزدهم ،ثهران :امیرکبیر)1389( ،البالغة؛ ثحقیق :محمد باسل عیون

الزمخشری ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد؛أسا
البود بیروت :دار الکت العلمیة)1998( ،
زیدان ،جرجی؛ تاریخ تمدن اسالمی؛ بیروت :منشورات دارالمکتبة الحیاة( ،بیثا)

سبزیانپور ،وحید؛تاریخ ادبیات عصر عباسی در پرتو فرهنگ و تمدن ایران باستان؛ چ دو،
ثهران :یاردانش)1395( ،
سیبویت الکتاب ،چ سو ،،دمشق :دارالقلم)2014(،
قاقی ،ویدا؛مبانی صرف؛ ثهران :پژوهشگاه علو ،انبانی و مطالعات فرهنگی)1387( ،

بی منصور الجوالیقی؛ دمشق :دارالقلم،

عبدالرحیم؛ شرح وتحقیق فی کتاب المعرّب
()1410
عضدانلو ،حمید؛آشنایی با م اهیم اساسی جامعه شناسی؛ ثهران :نشر نی)1384( ،
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علی صفی ،فخر الدین؛لطایف الطوایف؛ بررسی سرچشمتهای داستانها و سخنان حکیمانت در
منابع عربی ،سبزیانپور وحید و حدیآ دارابی ثهران :یاردانش)1392( ،
عوفی ،سدید الدین محمد؛جوامع الحکایات ولوامع الروایات؛ بت کو ش جعفر عار ثهران:
علمی فرهنگی)1366( ،
الفراهیدی ،الخلیل بن أحمد بن عمرو بن ثمیم؛ العین؛المحقق :د مهدی المخزومی ،د إبراهیم
البامرائی ،بیروت :دار ومکتبة الهالل( ،بالثاریخ)
قربانی ،محمد علی؛واژه های دخیل در قرآن؛ مشهد ،مؤسبت فرهنگی قدس ،بنیاد پژوهش
های اسالمی)1388( ،
القلقشندى ،احمد بن على بن احمد الفزازی؛ صبح االعشى فی صناعة االنشاء؛بیروت :دار
الکت العلمیة( ،بیثا)
لوثمان ،ی،اوسپنبکی ،بی ،آی؛در باب ساز و کار نشانه شناسی فرهنگ؛ثرجمت :فرزان
سجودی مجموعت مقاالت نشانت ناسی فرهنگ ثهران :نشر مهر)1390( ،
محمد بن أحمد بن األزهری الهروی ،أبو منصور؛تهذیب اللغة؛ المحقق :محمد عوض مرع
دار إحیاء الترا العربی – بیروت)2001( ،
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الصولی ،ابو بکر محمد بن یحیی؛ادب الکتاب؛ نبخت وعنی بتصحیحت وثعلیق حوا یت محمد
بهجة االزدی ونظر فیت محمود کری اآللوسی مصر :المطبعة البلفیة)1341( ،
ضیف ،وقی؛تاریخ ا دب العربی العصر العباسی ا ول؛ ذوی القربی)1431( ،

مبعودی ،ابوالحبن علی بن حبین؛ التنبیه و االشراف؛ ثصحیح عبدالت اسمعیل الصاوی
القاهره :دار الصاوی( ،بیثا)
معین ،محمد؛فرهنگ فارسی؛ چ دوازدهم ثهران :امیرکبیر)1377( ،

102


102

 ---------؛ «ابونواس» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج)1367( ،6؛ ص368 -341---------؛ «الکلمات الفارسیة فی عر الجاهلی» ،مقاالت و بررسیها ،ش  45و 46؛()1367؛ ص 12-1
 --------؛ «رسالة التبصر بالتحارة جاحظ و واژههای فارسی آن» ،مقاالت و بررسیها ،ش)1375( ،60 -59؛ ص 178-159
---------؛ فرامرز میرزایی و مریم رحمتی ثرکا وند؛ «واواژههای فارسی در کتاب األمتاعوالمؤانبة ابوحیان ثوحیدی» ،جستارهای زبانی ،دورة پنجم)1393( ،؛ ص 41 -1
امانی چاکلی ،بهرا ،،سیده لیال سنگدهی ،مریم بیگدلی؛ «الفاظ معرب فارسی در حوزة جامت و
پو ش در معجم ثاج العروس من جعفری ،مبعود؛«واژههای فارسی کتاب األعتبار» ،مجله
مطالعات ایرانی،ش )1385( ،10؛ ص 68 -57
جواهر القاموس و انعکاس آن در متون نخبتین اسالمی»،مجموعه مقاالت همایش ترویج
زبان و ادبیات ایران ،دورة 8؛ ()1392
 -------؛ «دراسة معربات جمهرة اللغة و مطابقتها فی معجمی دهخدا و معین» ،بحوث فیاللغة العربیة وآدابها)1342( ،؛ ص 42 -29
حدیدی ،حبین؛ «نمود بالغی واژههای فارسی در زبان عربی» ،پژوهشهای ادبی و بالغی،
دورة ،3ش )1394( ،4؛ ص 51 -35
داخواه ،حبن؛«فرهنگ ایرانی و وامواژههای فارسی در سرودههای ابن معتز» ،الدراسات ا بیة،
عدد 2و 3و )2012( ،4؛ ص 149 -121
سبزیانپور ،وحید؛«جبتاری در کشف ریشتهای ایرانی مفاهیم مشتر حکمی متنبی و
فردوسی» مجله فرهنگ ،ویژه ادبیات)1384( ،؛ ص 83-105-
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مکی ،محمد کایم؛تمدن اسالمی در عصر عباسیان؛ ثرجمت محمد سپهری ،ثهران :سم ،
()1383
ب) مقاله
آذرنوش ،آذرثاش؛ «وا ،واژههای فارسی در نشوار المحاضره ثنوخی (قرن چهار )،بت قیاس
وامواژههای کهنثر» ،مقالت نامه فرهنگستان )1386( ،4 /9؛ ص 67 -49
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و

 --------؛ «ثر یر ثرجمت عربى کلیلت و دمنت بر ادب عربی» مجلة معارف دوره بیبدو ،ش پیاپى  64و )1385( ،65؛ ص 114 – 85
 --------و هدیت جهانی؛ «بررسی وامواژهای فارسی امثال مولد در مجمع األمثال میدانی»،مجلة ادبیات تطبیقی کرمان ،ش )1393( ،10؛ ص 167 -141
عامری ،حیات؛ «وامواژههای عربی در فارسی ،بررسی ثحوالت آوایی و معنایی» ،مطالعات
ادبیات تطبیقی ،ج  ،1ش )1395( ،2؛ ص 104 -87
فاثحینژاد ،عنای اهلل؛ «واژههای فارسی و معرب در کهنثرین معجمات عربی (العین ،جمهرة
اللغة ،ثهتی اللغة)» ،ویژهنامة فرهنگستان ،ش )1392( ،7؛ ص 270 -245
محقق ،مهدی؛ «ثر یر زبان فارسی در عربی» مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ش چهار،
س هفتم)1339( ،؛ ص 100 -91
------------؛ «واژههای فارسی در کتاب ثقویم األدویت حبیش بن ابراهیم ثفلیبی» ،نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش )1354( ،92 -91؛ ص364 -360
نظری ،علیرضا و زهره اسد اهلل پور عراقی؛ «ثداخل زبانی و دشرشونی معنایی وامواژههای عربی
و جنبتهای ثر یر آن بر ثرجمت از عربی» ،پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،س
پنجم)1394( ،؛ ص 119 -97
ر) منابع التین

“on language linguistics” new York, ny: continuum. Haroof, p. b,
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فهرست واژگان معرب از فارسی
در این بخش از پژوهش بت معرفی  1705واژه این پژوهش میپردازیم یوة کار بدین صورت
اس کت برای هر لغ نامت عددی انتخاب ده اس و سپس برای هر دستت نیز عددی ابتدا مارة
دستة مورد نظر داخل پرانتز آمده ،و بعد از آن ،مارة لغ نامة بههمراه مارة صفحت آورده ده
اس قبل از روع فهرس ابتدا مارهها ذکر ود:
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فرهنگستان ،ش ( 6 -3پیاپی )1379( ،)15؛ ص 28 -8
مرادی ،مریم و مرضیت رحمانی؛ «بررسی رابطة متقابل زبان و فرهنگ با استفاده از فرضیة
نببی و زبان ناسی» مجلة نقد زبان و ادبیات خارجی .دورة دوازدهم ش )1395( ،16؛
ص 258 -237
مرادیان ،خدامراد؛ «ثعری یا عربی بودن واژههای بیگانت ،واژههای پارسی در زبان ثازی» ،مجله

103


104


104

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

آب (ا باب))6 ،10( )33( :
آباد (ا بد))6 ،10( )3( :
آبدان (اإلمدان))12 ،10( )33( :
آبریز (اإلبریج -إبریق))1192/2 ،2( )9( :
()18 ،10( )120 ،7( )1449/4 ،4
آبزن (بزن))252/34 ،9( )4( :
آبسیر (العبسر))114 ،10( )31( :
آجر -آگور (االجر)،8( )1190/2 ،2( )33(:
)93 ،7( )29/10 ،9( )576 /2 ،4( )10 /4
()7 ،10
آخ (أخ))320/4 ،1( )3( :
آخور (اآلخور))8 ،10( )5( :
آذر (آذر))132 /1 ،8( )43( :
آذربایجان (أذربج))104 /1 ،8( )55( :
آذربایجان (أذ َربِیجان))146 ،7( )55(:
آذرگون (ا ذریون))8 ،10( )35( :

.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

آذریون (آذریون))35 ،7( )37( :
ابر (اإلبل))7 ،10( )33( :
ابریشم (ابریسم))6 ،10( )95 ،7( )15( :
ابزار (ا ابزار))114 ،7( )38( :
ابزام (ابزیم))124 ،7( )1193/2 ،2( )14( :
()6 ،10
ابسان (الباسنة))23 ،10( )1( :
آبلور (أبلور))26 ،10( )35 ،7( )17( :
ابن مقرض (ابن مقرض))50/5 ،1( )31(:
ابهت (ا بُّهة))7 ،10( )3( :
ابیل (ا بیل))137 ،7( )52( :
اپرناک (الهبانق))156 ،10( )1(:
اترر (أترر))35 ،7( )32( :
اثوار (ثور))317/10 ،9( )6(:
اجو (أجو ))21 ،10( )45( :
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ماره فرهنگ لغتها :العین  ،1جمهرة اللغة  ،2ثهتی اللغة  ،3الصحاح  ،4المحکم  ،5اساس البالغت
 ،6المعرب  ،7لبان العرب  ،8ثاج العروس  ،9الفاظ الفارسیة المعربت 10
مارة دستت بندیها
صفات و حاالت انبانی  ،1لباس و پو ا  ،2اصطالحات زبانی  ،3وسایل زندشی ،4اصطالحات
مربوط بت ساختمان ،خانت ،قصر ،باغ و باغچت  ،5خوراکها  ،6مشاغل و حرفتها  ،7ابزارکار ،8وسایل
آ پزخانت  ،9عطر و لواز ،آرایشی و بهدا تی  ،10زیور آالت و ا یا و سنگهای قیمتی  ،11نو یدنیها و
لوازمات آن  ،12کیفی  ،اندازه و کمی  ،13وسایل سوارکاری و اصطالحات مربوط بت آن  ،14پارچتها
 ،15وسایل و اصطالحات ارثباطی و راهداری  ،16یرینی  ،17دریا و کشتیرانی  ،18اسباب بازی و
لوازمات آن ،19وسایل اندازهشیری  ،20رو نایی و ثاریکی  ،21عید و جشن  ،22بازی  ،23مراکز
هری  ،24قومیّ  ،25طعم و مزه  ،26زمان و وق  ،27کود  ،28موجودات خیالی  ،29سبزیجات و
شیاهان  ،30حیوانات  ،31درختان  ،32عناصر طبیعی  ،33پرندشان  ،34رنگها  ،35میوه  ،36شُلها ،37
ادویت  ،38آجیل  ،39آبزیان  ،40دارو  ،41اعضای بدن  ،42نجو ،و برجهای فلکی و اصطالحات مربوط
بت ثقویم  ،43بیماریها  ،44کشاورزی  ،45کلهاو اعداد ریاضی  ،46وسایل و اصطالحات جنگی ،47
حکوم و کشورداری  ،48وسایل دیوانی  ،49مبائل اقتصادی  ،50مبکوکات ،صفات و اسباب و
لواز ،آن  ،51اصطالحات مربوط بت موسیقی ،52آالت موسیقی  53اسم علم  ،54متفرقات  ،55مبهم
56
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.28

.29
.30
.31
.32
.33

.34
.35
.36

.37
.38

.40
.41
.42
.43
.44

.45

.46
.47

.48

.50

.51
.52

ارمول (أرمول)،3( )266/8 ،1( )1(:
)150/15
ارومیه (أُرمِیَة))141 ،7( )55( :
آری (آرا))35 ،7( )3( :
اریاجه (اریاجة))104 /1 ،8( )41( :
اریکه (ا ریکة))9 ،10( )4(:
آزاد (أزذ))143 ،7( )373/9 ،9( )6(:
آزاددرخت (اآلزادرخت))9 ،10( )32(:
آسا (ا سوة))10 ،10( )3( :
اسب (اسبرر)،8( )402/5 ،9( )19( :
)35 ،7( )208/2
اسب (اإلسب)35 ،7( )31( :و ،10( )149
)9
اسب بان (اإلسابذة))9 ،10( )7( :
اسبذ (أسبذ)/3 ،8( )374/9 ،9( )25( :
)470
اسبست -یونجه (ا س ست -ال صافص):
()49/4 ،9( )1049 /3 ،4( )1323/3 ،2( )30
()10 ،10( )469 ،7( )85/12 ،3
اسپرک (شبرق))171 /10 ،8( )32( :
اسپست (القَضْبُ)،2( )678/1 ،8( )30( :
،9( )274/8 ،5( )203 /1 ،4( )209/1
)66 /7 ،8( )75/18
اسپهبدیه (ا صبهبذیة))107 ،10( )51( :
اسپوار (آسوار))36 ،7( )1( :

.55
.56

.57

.58
.59
.60
.61
.62
.63

.64

.65

.66
.67

.68
.69
.70
.71
.72

.73
.74

.75
.76
.77
.78

استوانه (استون)،7( )168/35 ،9( )46( :
)11 ،10( )35
اسراف (سرف)،9( )148 /9 ،8( )50(:
)431/23
اس راین (اس راین))191/35 ،9( )55(:
اس ند (أس ند))10 ،10( )35 ،7( )10( :
اس یو (بخدق))319/5 ،5( )30( :
آسک (آسک))134 ،7( )55( :
اسکدار (أسکدار))35 ،7( )49( :
105
)
131
،
7
(
)
9
(
ُّجة):
اسکرجه (ا سکرجة والسکر

()10 ،10
آسمانگون (السمانجونی وا سمانجونی)،2( )35( :
)160/32 ،9( )670/2
آسمانگونه (السَبَنجونة)43 ،7( )84 ،10( )31( :
و)378
أشبانی (ا شبانی))10 ،10( )12( :
اشتربانه (زرمانق))140 /10 ،8( )1490/4 ،4( )4( :
()78 ،10( )402/25 ،9
اشج (أشج -أشق))36 ،7( )41(:
أشج (ا شنة))11 ،10( )10( :
اشق (ا شَّق))11 ،10( )169/9 ،3()41(:
اشقاقل (ا شقاقل))11 ،10( )41(:
اشکز (ا شکز))362 /5 ،8( )180/15 ،9( )14(:
()11 ،10
آشنا (ا وشن))11 ،10( )3( :
آشوب (أشب -آشُوبْ))26/2 ،9( )94/8 ،5( )3(:
()95 ،7
اصطبل (الکستوان))135 ،10( )5( :
اصطخر (إصطَخر))148 ،7( )55( :
اصطخر (طرخ))111 ،10( )5(:
اصلم اکواش (أصلم الکوش))49 ،7( )30( :
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ارغوان (ارجوان)،4( )130/38 ،9( )35(:
)8 ،10( )112 ،7( )2353/6
ارغوان (أرجوان))309 /14 ،8( )37( :
ارمغان (الیرمغان))160 ،10( )56( :

.54
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.39

ارجان (ارر)- 136 ،7( )207/2 ،8( )55( :
)137
ارجان (ا رجان))8 ،10( )32( :
اردشاهی (ا رضی شوکی))8 ،10( )30( :
ارز (ا رش))8 ،10( )50( :
ارزن (ا رزن))72 ،10( )32(:

.53

استاد (ا ستاذ))10 ،10( )125 ،7( )7( :
استبرق (االستبرق)،8( )1326/3 ،2( )15(:
)10 ،10( )108 ،7( )313/9 ،3( )5 /10
استر (ستر))501/11 ،9( )31(:

.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85

.86

106


106

.88
.89
.90
.91

.92
.93
.94
.95
.96

.97

.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105

أطخم (طخم))610/1 ،2( )35( :
اطماط (ا طماط))11 ،10( )39( :
افر (أَفر))11 ،10( )3( :
افسار (الس ار))91 ،10( )14(:
اک (ا کَّة))12 ،10( )3( :
اکانه (اجانة))8/13 ،8( )490/7 ،5( )4( :
()82/1 ،8
أال (ا ُلوَّةُ))2271/6 ،4( )247/1 ،2( )10(:
(،10( )154 ،7( )40 /14 ،8( )448/10 ،5
)12
اَلَموت (الموت))144 ،10( )55(:
آمار (ا مار))12 ،10( )47(:
آمد (ا مد))12 ،10( )27( :
املج (ا ملج))146 ،10( )36 ،7( )41(:
انبار (أنبار)،10( )36 ،7( )329/1 ،2( )5( :
)150
انبر (الهنبر))158 ،10( )31( :
انبه (ا نبج))150 ،10( )153 ،7( )36( :
انجمن (الهنرمن))51 ،7( )158 ،10( )56( :
انجیذر (أنجیذر))36 ،7( )49( :
اندازه (الهنداز)/6 ،8( )391/15 ،9( )20(:
)158 ،10( )902/3 ،4( )251
اندام (الهندام))51 ،7( )79/34 ،9( )42(:
()158 ،10
اندام (هدم))2056/5 ،4( )42( :
اندرآ (اندرم))38 /12 ،8( )3( :
اندرود (آندَراوَرد))12 ،10( )146 ،7( )2( :
اندرون (اإلدرون))8 ،10( )5( :
اندرونست (تیح))418 /2 ،8( )3( :
آنک (اآلنک))12 ،10( )3( :
انکبار (اإلنجبار))38 ،10( )30( :
انگدان (الحلتیت))51 ،10( )41(:

.107

.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116

.117
.118
.119
.120
.121

.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130

.131
.132

.133

بادخیز (باذغیس))442/15 ،9( )3(:
بادرنگبو (البورنک))30 ،10( )10(:
بادرو (باذرور))36 ،7( )238/1 ،8( )10( :
بادرور (البادرور))14 ،10( )30( :
بادرود ( البادورد))15 ،10( )30( :
بادمجان (باذنجان)،7( )594/7 ،5( )36( :
)15 ،10( )211/2 ،8( )579
باده (الباطیّة))211 ،7( )12( :
باده (باذق))14 /10 ،8( )36/25 ،9( )12( :
()17 ،10( )208 ،7( )76/9 ،3
باذان (بذن))240/34 ،9( )25( :
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.87

أضباء (أضباء))64/12 ،3( )3(:

.106

انگشتدان (ا شنان) 36 ،7( )8( :و ،)125
()11 ،10
انگشتدان (ا نجذان))150 ،10( )30( :
(شیاه)
انوشیروان (أنوشِروان))116 ،7( )55(:
آهن (ا َهن))13 ،10( )33(:
آهو (اآلهو))13 ،10( )31( :
اهواز (أهواز))147 ،7( )55( :
اواره (أوارجة))8 ،10( )36 ،7( )49( :
آواز (ا واز))13 ،10( )53( :
اوباش (ا باشة))7 ،10( )3( :
او (ا و ))13 ،10( )31( :
اوستان (أزر)/1 ،8( )104/11 ،3( )5( :
)9 ،10( )404/5 ،9( )130
ایاره (ایاره))160 ،10( ،)36 ،7( )41(:
ایوان (ا یوان))113 ،7( )49( :
ایوان (اإلیوان))13 ،10( )5( :
آئین (آیین))36 ،7( )52( :
با (بأر)/1 ،4( )209/2 ،8( )407/5 ،9( )6(:
)195 -194 ،7( )298
باب (البابة))30 ،10( )3( :
بابادی (الباباری))14 ،10( )35 ،7( )38( :
بابونه (بابونج))36 ،7( )37( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143

.144
.145
.146

.148
.149
.150
.151

.152
.153
.154
.155

.156
.157
.158
.159

.161

.162

باژبان (البیزار))203 ،7( )7( :
باشه :باشق 181 ،7( )46/5 ،1( )34( :و 37
و )94
باغا (الباغا))31 ،10( )33( :
باقلی (الباقِلَّى))373/38 ،9( )30(:
باالور (بلهور))27 ،10( )33( :
باله (الباله))73/11 ،8( )125/28 ،9( )4( :
باهوا (نهی))343 /15 ،8( )4(:
ببا (الباب))30 ،10( )5( :
ببر (ببر)37 ،7( )31( :و )178
بت (بد)،4( )55/14 ،3( )13/8 ،1( )52( :
)17 ،10( )212 ،7( )406/7 ،9( )445 /2
بت (بط))24 ،10( )37 ،7( )9( :
بچه (البجُّ))17 ،10( )3( :
بخ بخ (بخبخ))17 ،10( )3( :
بخت (بخت))155/5 ،5( )252/1 ،2( )3(:
()17 ،10( )37 ،7
بختیار (البختیر والبخنری))17 ،10( )3( :
بخدق (بخدق))13/10 ،8( )30( :
بخس (البخس))17 ،10( )3( :
بخیه (البخنق))17 ،10( )2( :
بَد (البید))32 ،10( )3( :
بذرقه (بدرق وبذرق))1118/2 ،2( )47(:
(،7( )630/6 ،5( )36/25 ،9( )14 /10 ،8
)17 ،10( )186
برازیق (البرازیق))19 ،10( )3( :

.165

.166
.167
.168

.169
.170
.171

.172
.173
.174
.175
.176
.177

.178
.179
.180

.181
.182

.183
.184
.185
.186
.187
.188

بربط (البربط)،3( )258 /7 ،8( )54(:
)37 ،7( )18 ،10( )138/19 ،9( )42/14
بربند (البربیطاء))18 ،10( )2( :
بربوز (البربوز))18 ،10( )1( :
برتا (برط))138/19 ،9( )1326/3 ،2( )2( :
()37 ،7
برخ (برخ))7 /3 ،8( )3( :
برخداة (البرخداة))18 ،10( )1(:
برده (برده))169/11 ،3( )299/1 ،4()1(:
()159 ،7( )37 ،7( )419/5 ،9( )213 ،2 ،8
()19 ،10
بردهدان (بردع))314/20 ،9( )24( :
بردی (البردی))19 ،10( )6(:
بردیس (البَردسة))1117/2 ،2( )42(:
برز (البرز))19 ،10( )56( :
برزخ (البرزخ))19 ،10( )52( :
برزن (برزن)/13 ،8( )1191/2 ،2( )9( :
( )248/34 ،9( )51مح)189 ،7( )122/9،
برزه (برزة))19 ،10( )56( :
برزون (البرذون))19 ،10( )31( :
برزیق (البرزق)،5( )1119/2 ،2( )55(:
)169 ،7( )75/25 ،9( )618/6
بر (البر ))19 ،10( )56( :
برسام (البرسام)،9()1202/2 ،2( )44( :
 37 ،7()275/31و )20 -19 ،10(،)157
برسیاوشان (البرسیاوشان))20 ،10( )30( :
برشامه (البرشُم))20 ،10( )2(:
برشوم (البرشوم))20 ،10( )6(:
برطیل (برطل))20 ،10( )75/28 ،9( )3(:
برق (البرق))37 ،7( )21( :
برنامه -بارنامه (برنامج))421/5 ،9( )49( :
()15 ،10( )37 ،7
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.147

بار (الباره))15 ،10( )3( :
بارگاه (البارجاه))199 ،7( )5( :
باز (الباع))31 ،10( )3( :
باز (باز))15 ،10( )37 ،7( )34( :
بازار (البازار))15 ،10( )50( :
بازرگان (البازکان))15 ،10( )7( :
بازل (البزل))22 ،10( )31( :

.163

براستق (سمط -السمیط))382/19 ،9( )1(:
()244/12 ،3
براستک (سوط))1135/3 ،4( )5(:

.189
.190

.191

.192

.193
.194

108


108

.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203
.204
.205

.206
.207
.208
.209
.210
.211
.212

.213

بره (برق)-45/25 ،9( )1326/3 ،2( )31(:
)157 ،7( )1450/4 ،4( )400/6 ،5( )51
()21 ،10
برهان (البرهان) :الحجة والدلیل ومعناه
الواضح الظاهر المعلو)21 ،10( ،
برید (البرید))18 ،10( )418/7 ،9( )16( :
بریدن (بری))21 ،10( )56( :
بز (بزز))31/15 ،9( )31(:
بزرگ (البزرک))22 ،10( )48( :
بزرگ (البزرک))22 ،10( )53( :
بزریش (معنز اللحیة))249/15 ،9( )1(:
بزم (البزمة))22 ،10( )22( :
بزمگاه (بزمخ))22 ،10( )22( :
بزیون (البزیون))22 ،10( )15(:
بس (بس))451/15 ،9( )427/8 ،5( )3(:
()26/6 ،8
بسپایه (بس ایج))37 ،7( )10( :
بست (البست))22 ،10( )45( :
بُستان (البستان))22 ،10( )166 ،7( )5( :
بِستان (بستان))98 ،7( )3( :
بستانی (البستقانی))22 ،10( )7( :

.215
.216
.217
.218
.219

.220
.221
.222
.223
.224

.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231

.232
.233

.234
.235
.236
.237
.238

بستوق (بستوقة))37 ،7( )4(:

.239

بسذ (البسذ))477 /3 ،8( )377/9 ،9( )11(:
()37 ،7
بسطام (بِسطام)،7( ،)1326/3 ،2( )55(:
)171 -170

.240
.241
.242

بشکه (شغنة))1157/2 ،2( )4( :
بشم (البشم))24 ،10( )30( :
بغداد (بغداد)/3 ،8( )86/6 ،5( )55(:
)199 -196 ،7()94
بغشر (بغشر))226/10 ،9( )3(:
بقم (البقم))37 ،7( )1167/2 ،2( )35( :
بکر (بکر))76 /4 ،8( )34( :
بکسمات (البقسماط))25 ،10( )6(:
بکن (القنقن))106 /6 ،5( )220/1 ،2( )7( :
()500 ،7( )21/36 ،9( )348 /13 ،8
بلبو (البلبو ))26 ،10( )36( :
بلح (بلح))74/1 ،6( )34( :
بلسن (البلسن))26 ،10( )6(:
بلندی (البلندی))26 ،10( )56( :
بم (البم)195 ،7( )53( :و )27 ،10( )37
بم (بم))165 ،7( )55( :
بن (البنج -البنک)،3()84/27 ،9( )56( :
)28 ،10( )403/10 ،8( )159/10
بناست (البناست))28 ،10( )41(:
بند (البند)،8(450 /2 ،4( )451/7 ،9( )47( :
)27 ،10( )37 ،7( ))97 /3
بندر (البندر))27 ،10( )38 ،7( )18( :
بندق (البندق))1454/4 ،4( )19(:
بنشین (بنش))28 ،10( )3( :
بن شه (بن سج))28 ،10( )205 ،7( )37( :
بنق (البنق))374/1 ،2( )2( :
بنکدار (البندار))28 ،10( )7( :
بهادر (البهادر))28 ،10( )1(:
بهار (البُهار))180 ،7( )27(:
بَهار (البهار))38 ،7( )81 /4 ،8( )56( :
()29 ،10
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.195

برنتی (البرنتی))18 ،10( )56( :
برنجاسب (البرنجاسف))20 ،10( )30( :
(شیاه)
برنگ -برنج کابلی (البرنج والبرنک))6( :
()20 ،10
برنی (البرنی)،5( )49 /13 ،8( )6( :
)21 ،10( )264/10
بره (البدر))172 ،7( )265/1 ،2( )31( :

.214

بس ارذانج (بس اردانج))37 ،7( )36( :
بشام (البشام))24 ،10( )32(:
بشبش (البشبش))23 ،10( )30( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.243
.244

.245
.246
.247

.248
.249
.250

.251
.252
.253

.255

.256
.257
.258

.259
.260

.261
.262

.264
.265

.266

بهرمان (بهرمان)،7( )1324/3 ،2( )35(:
)168
بهره (البهرر))162 ،7( )29 ،10( )50( :
بهزر (البهزر))29 ،10( )56( :
بهط (ال َبهَطَّة))266 /7 ،8( )174/19 ،9( )6(:
()1117 /3 ،4
بهمان (البهمة))30 ،10( )31( :
بهمن (البهمن))30 ،10( )43( :
بهو (البهو))30 ،10( )5( :
بواسیر (الباسور))147 ،7( )44( :
بوته -کورةزرگری (البوتقة)،10( )41(:
)30
بوته -کورةزرگری (البوتقة))30 ،10( )8( :
بور (بور))217/2 ،8( )21( :
بوریا (باری)،5( )1326/3 ،2( )4(:
،7( )86 /4 ،8( )595/2 ،4( )332 -309/10
)37
بوریا (بور))255/10 ،9( )5(:
بوزی (بوص)،9( )87/1 ،2( )18(:
-67 ،7( )382/8 ،5( )9 /7 ،8( )500/17
)31 ،10( )168
بوزینه (البهنانة))30 ،10( )31( :
بو (بو ))910 /3 ،4( )471/15 ،9( )3(:
()31 /6 ،8
بوستان افروز (عبهر)،9( )735/2 ،4( )37(:
)536 /4 ،8( )517/12
بوسلیک (البوسلیک))31 ،10( )53( :
بوش دربندی (البوش دربندی)،10( )44( :
)31
بوطانیة (البوطانیة))31 ،10( )30( :

.269
.270
.271
.272
.273
.274

.275
.276
.277

.278

.279

.280
.281
.282
.283
.284
.285
.286
.287
.288
.289

.290
.291
.292

.293
.294

بیرم (برام))1870/5 ،4( )43 /12 ،8( )8(:
()20 ،10( )205 ،7( )272/10 ،5
بیش (البیش))33 ،10( )3(:
بیلة کشتی (بلیج))26 ،10( )18( :
بیله (بالة :البالة)،5()1642/4 ،4( )10(:
)164 -136 ،7( )283/15 ،3( )435/10
بیمارستان (بیمارستان)،10( )38 ،7( )5( :
)33
بیمارستان (مارستان)،10( )577 ،7( )24(:
)145
پاپوش (البابور))14 ،10( )2(:
پاداش (ال اداش))268 ،7( )52(:
پار (ال ار ))118 ،10( )31( :
پار  -فار (فار ))473 ،7( )55( :
پاره پاره (فرفر))119 ،10( )13( :
پاشا (الباشا))16 ،10( )48( :
پا (البا ))99 ،7( )3( :
پاالنی (حمر))208 /4 ،8( )31( :
پالوده -فالوده (فالوذ))480 ،7( )17(:
پانیذ (فنذ))454/9 ،9( )189/8 ،1( )17( :
()121 ،10( )79/10 ،5( )502 /3 ،8
پای در – خرمنگاه (البیدر))32 ،10( )45( :
پایاب (ا نبوب))150 -149 ،10( )5( :
پایها (البالغاء -البلغ))449/22 ،9( )42( :
(،10( )163 ،7( )537/5 ،5()1317/4 ،4
)27
پتیاره (ال تکر))117 ،10( )1(:
پچ پچ (ال ج ج))117 ،10( )3( :
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.254

بهر (بهر))265/10 ،9( )30( :
بهرام (البهرام)،9()491/4 ،5( )30( :
)38 ،7( )29 ،10( )434/5
بهرامن (البهرم))29 ،10( )30( :

.267

بوم (البوم))424/15 ،3( )57( :
بیاب (البیَّاب))31 ،10( )7( :
بیابان -بیآب (الیباب))160 ،10( )33( :
بیان (الخباء))282 ،7( )4(:
بیت (البیت))32 ،10( )50( :
بیجادق (البیجادق))32 ،10( )11(:
بیرق (البیرق))32 ،10( )47(:

.295

.296
.297

.298

.299
.300

110


110

.302
.303
.304
.305
.306
.307
.308
.309
.310

.311
.312
.313
.314

.315
.316
.317
.318
.319

.320
.321

پرگار (البرکار))20 ،10( )8(:
پرگار (دوار))333-334 /11 ،9( )8(:
پرگار «دایرة پرگار» (الطربال)،10( )55(:
)111
پرگنه (البرکة))20 ،10( )56(:
پرنیان (البرَّکان))170 ،7( )20 ،10( )2( :
پرواز (البرواز))21 ،10( )56( :
پروانک (فرانق)،9( )1543/4 ،4( )31(:
)466 ،7( )307 /10 ،8( )300/26
پروانه (البروانة))21 ،10( )34( :
پروز (ال روز))118 ،10( )2(:
پروه (ال رو))119 ،10( )25/34 ،9( )2( :
پسته (البستج))22 ،10( )39( :
پسته (فستق)،9( )308/10 ،8( )39( :
)119 ،10( )466 ،7( )301/26
پسندیده (إبسن))23 ،10( )3( :
پشت (البشت))24 -23 ،10( )42( :

.323
.324

.325
.326
.327
.328
.329
.330
.331

.332
.333
.334
.335
.336
.337
.338
.339
.340

.341

.342

.343
.344

.345

.346

پنجره (ال نزر))122 ،10( )5( :
پنجکیه (البنجکیة))191 ،7( )25(:
پنجگان (فنرر)،9( )164/11 ،3( )23( :
)464 ،7( )349 /2 ،8( )164/6
پنک (ال نک))122 ،10( )20(:
پهلوان (البهلول))29 ،10( )1(:
پوزه (البوزة البوظة))31 -30 ،10( )12( :
پوالد (ال والذ))121 ،10( )480 ،7( )33(:
پیاده (البیادة))32 ،10( )47(:
پیاده (البیذق))211 ،7( )1(:
پیاله (البنکام))28 ،10( )9( :
پیاله (فیالجة))226/29 ،9( )4( :
پیچاندن (ألوی) :واأللْوى ،3( )3( :
)4109/5 ،8( )320/15
پیروزر (ال یروزر)،10( )97 ،7( )11( :
)122
پیش پاره (ش ارر -ال یش ارر)،4( )6(:
)101 ،10( )45 ،7( )308/2 ،8( )324/1
پیشتخته (البشتخته))24 ،10( )49( :
پیک (البیک))350/2 ،8( )510/7 ،5( )16( :
()122 ،10( )473 ،7
پیک (فیج))1043/2 ،2( )186/6 ،1( )16(:
()165/6 ،9
پیله (ال یلجة))123 ،10( )56( :
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.301

پخته (البختج))413/5 ،9( )211/2 ،8( )3( :
()17 ،10
پر زیغ (البرزغ))19 ،10( )56( :
پرازده (فرزدق)/10 ،8( )278/26 ،9( )6(:
)118 ،10( )47 ،7( )1543/4 ،4( )307
پرپهن (فرفخ))346/5 ،5()318/7 ،9( )30(:
()119 ،10()44/3 ،8
پرتو (البرت))18 ،10( )21( :
پرچین (ال رجین))118 ،10( )5( :
پرخاش (البرخاش والخرباش)،10( )3(:
)18
پردژ (البردیس))19 ،10( )56( :
پردیس (ال ردو ))470 ،7( )52( :
پردیس (برجیس))18 ،10( )37 ،7( )43( :
پرزال (البرزل))19 ،10( )1(:
پرستو (البرستوک))20 ،10( )34( :
پرستوک (البلسک))26 ،10( )34(:

.322

پشک (البشغ))24 ،10( )33( :
پشور (ال شار))120 ،10( )3( :
(البال )،9()340/1 ،2( )2(:
پال
-26 ،10( )37 ،7( )909 /3 ،4()462/15
)158
پلید (البلید))26 ،10( )1(:
پلید اندام (البلندم))26 ،10( )1(:
پنج انگشت (البنجکشت))27 ،10( )30( :
پنج انگشت (البنجنجست))27 ،10( )42( :
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.347

.348
.349
.350

.351
.352
.353

.354

.355
.356

.358
.359

.360

.361

.362
.363
.364

.365

.367
.368
.369

تازه (تاجة))112/11 ،3( )441/5 ،9( )51(:
()34 ،10( )38 ،7
تازه (طازر -طزر)،8( )170/6 ،1( )13( :
)112 ،10( )451 ،7( )317/2
تا (طس))112 ،10( )46 ،7( )9( :
تاسا (ال شیان)/15 ،8( )292/11 ،3( )1( :
)155
تاسه (تاساه))36 ،10( )3(:
تاسو (الطسور))112 ،10( )47 ،7( )55(:
تالسان (طلس)،4( )204/16 ،9( )55(:
)124/6 ،8( )944/3
تالشان (الطَّیلسان)،7( )234/12 ،3( )2(:
)113 ،10( )447 -446
تباهجه (الطباهجة)/2 ،8( )468/4 ،5()6(:
)111 ،10( )46 ،7( )317
تباهر (الطبر ))111 ،10( )1(:
تبر (الطبر))111 ،10( )8(:
تبرزد (طبرزد)/3 ،8( )123/9 ،5( )8(:
)111 ،10( )46 ،7( )435/9 ،9( )497
تبرزین (الطبرزین)،10( )449 ،7( )8(:
)111
تبست (الطبس)،10( )193/16 ،9( )56( :
)111
تبهر (تبهر ))29 ،10( )1( :
تخ (التخّ))34 ،10( )38 ،7( )41(:
تخت (تَّخْت)،5( )1001/2 ،2( )4( :
)34 ،10( )468/4 ،9( )507/4

.372

.373

.374
.375
.376

.377
.378
.379
.380
.381

.382
.383

.384

.385

.386
.387

.388
.389
.390
.391
.392

تر( :التُّرُّ)،8( )282/10 ،9( )462/9 ،5( )8(:
)222 ،7( )89 /4
ترازودان (طرازدان)،4()704/2 ،2( )4(:
،7( )368 /5 ،8( )195-196/15 ،9()883/3
)112 ،10( )46
تربذ (التُّربد))34 ،10( )41(:
ترخون (الطرخون))112 ،10( )30( :
تر (التُّرْ ُ -مشجر))467 /8 ،5( )4( :
()241/7 ،5( )478 -477/15 ،9( )32 /6 ،8
()143 ،10
ترسو (الطرسع))112 ،10( )1(:
ترش (ترش))34 ،10( )26( :
ترکش (التلکش))36 ،10( )4(:
ترنج -متک (ا ترر))143 ،10( )36( :
ترنجبین -شیرخشت (الترنجبین)،10( )41(:
)35
ترنوک (الترنوک))35 ،10( )1( :
تره (تره))480 /13 ،8( )354/36 ،9( )16(:
()35 ،10( )2229/6 ،4
تریاک (ترق :والتِّریاق))32/10 ،8( )41(:
()295 ،7( )113/25 ،9( )1453/4 ،4
تریان (الطریان)،10( )258 /11 ،3( )4(:
)46 ،7( )112
تزیب (تزیَّبَ))82 ،10( )56( :
تسک (طسق)،8( )1517/4 ،4( )50(:
)225/10
تسمة (الطسمة))113 ،10( )8(:
تشک (الدوشک))64 ،10( )2(:
تلخ (الطلخ))113 ،10( )26( :
تله (ال خ))117 ،10( )8(:
تلوسه (التلیسة))36 ،10( )8(:
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تابه (طجن))264 /13 ،8( )307/7 ،5( )9(:
()111 ،10( )347/35 ،9
تار (تور))219/2 ،8( )48( :
تارشب (الطرشَمَ))112 ،10( )43( :

.371
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1397

.357

پیلهور (فلر))255/10 ،5( )346/13 ،9( )7(:
()65 /5 ،8
پیلهور (فیلور))481 ،7( )7( :
پیه (الببّة))16 ،10( )1(:

.370

تختدار (دخدار)،4( )277/11 ،9( )7(:
-293 ،7( )279 /4 ،8( )341/5 ،5()655/2
)61 ،10( )292
تدور (التدرر))225 ،7( )34(:

.393
.394
.395
.396
.397
.398
.399
.400
.401

112


112

.403

.404
.405
.406
.407
.408

.409
.410
.411
.412
.413

.414
.415
.416

.417
.418
.419

.420

توت (توت)،8( )220/14 ،3( )36(:
)223 ،7()18/2
توتیا (التوتیا))219 ،7( )41(:
تور (توَّرُ))220 ،7( )55( :
تود (الطود))114 ،10( )33( :
تور (التور))397/1 ،2( )9( :
تیر (تیر))518/9 ،5( )301/10 ،9( )47( :
()37 ،10( )218 ،7( )97 /4 ،8
تیر (جائز))80/15 ،9( )102/11 ،3( )5(:
تیر (جوز))871/3 ،4( )326 /5 ،8( )4(:
تیریز (دخرص)/7 ،8( )1143/2 ،2( )2(:
)298 ،7( )265/7 ،3( )503/17 ،9( )35
تیزاب (التجاب))34 ،10( )11(:
ثدی (ثدی))109 /14 ،8( )57(:
ثغم (الثَّغام)،8( )1880/5 ،4( )30( :
)77/12
ثکنة (ثکن))796/6 ،5( )79 /13 ،8( )56( :

.422
.423
.424

.425

.426
.427
.428
.429
.430
.431
.432
.433
.434
.435

.436

.437

.438
.439
.440
.441
.442
.443
.444
.445
.446
.447
.448

جاروب (شریاف)،8( )1381/4 ،4( )4( :
)169/9
جام (جام)،10( )38 ،7( )112/12 ،8( )9( :
)49
جام دار (الجمدار))44 ،10( )7( :
جان دار (الجندار))46 ،10( )7( :
جاه (الجاه))49 ،10( )56( :
جباجب (الجباجب))37 ،10( )33( :
جبز (الجبز))38 ،10( )33(:
جحرم (الجحرم))38 ،10( )1( :
جحنبار (الجحنبار))38 ،10( )1(:
جدوار (الجدوار))39 ،10( )30( :
جذر (جذر))453/1 ،2( )31(:
جربز (جربز))318/5 ،8( )1113/2 ،2( )1( :
()235 ،7
جرث (جرث -جرر)،9( )79/5 ،1( )40( :
)399/10 ،9( )128/2 ،8( )197/5
جرجشت (قرقس)،9( )1162/2 ،2( )49(:
،7( )610/6 ،5( )173 /6 ،8( )368/16
)517
جرم (جرم))39 ،7( )1885/5 ،4( )52( :
جرمل (الجرمل))41 - 40 ،10( )30( :
جریال (الجریال))40 ،10( )35( :
جساد (الجساد))41 ،10( )38( :
ج تآفرید (الج ت آفرید))42 ،10( )30(:
جق (الجُق))42 ،10( )33( :
جلبان (الجلبان))42 ،10( )30( :
جلهم (الجلهم))43 ،10( )31( :
جمهوری (الجمهوری))45 ،10( )12( :
جناخ (الجناخ))46 ،10( )2(:
جنبش (کتبش))138 ،10( )56( :
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.402

تمهجر (تمهجر))147 ،10( )57(:
تمول (تمل))143/28 ،9( )30(:
تن (الطّن))114 ،10( )42( :
تن پناه (التج اف()34 ،10( )224 ،7( )2
تنبان (طبان))39 ،10( )38 ،7( )2(:
تنبور (التنبور))113 ،10( )54(:
تنپا (الطن سة))113 ،10( )56( :
تنگ (الضنک))110 ،10( )1( :
تنگ (طَنِخ))113 ،10( )13( :
تنن (التِّنّین))74/13 ،8( )108/8 ،1( )43( :
()180/14 ،3( )320/34 ،9
تنور (تنر)،7( )95 ،8( )475/9 ،5( )9( :
)214
تنوره (التَّنورة))37 ،10( )2(:
تهنج (تهنَّج))158 ،10( )56( :
توبال -مس (توبال))33 ،10( )33(:
توپاه (الت اح))36 ،10( )36( :

.421

ثوم (ال ُوم))122 ،10( )6(:
جاده (الجادة))39 ،10( )16( :
جادیه (الجادی))39 ،10( )38( :
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.449

.450
.451
.452

.453

.454

.455
.456
.457
.458

.460
.461
.462
.463
.464
.465

.466
.467

.468
.469
.470

.472
.473
.474

.477
.478

.479
.480
.481
.482

.483
.484
.485
.486
.487

.488
.489

.490
.491
.492

.493
.494
.495
.496
.497
.498

چشمیزک (جسمیرر)،7( )454/5 ،9( )41(:
)41 ،10( )39
چکاره (الجکرة))42 ،10( )3( :
چلبان (جلَّابة))42 ،10( )1(:
چلغوز (جلوز))39 ،7( )239 ،7( )39( :
چمان (الجمان -الجمانه))495/1 ،2( )11(:
(،10( )92 /13 ،8( )363/34 ،9()469/7 ،5
)45
چمچم (الجمجم))44 ،10( )2(:
چنار (الجنّار))46 ،10( )32(:
چنار (صنار))409/2 ،9( )32(:
چنگ (الجنک))46 ،10( )54(:
چنگال (دلک)،9( )426/10 ،8( )6( :
)42 ،7( )1558/4 ،4( )156/27
چهار (استار))265/12 ،3( )46( :
چهارگاه (الجهارکاه -الشارکاه)،10( )53( :
 46و )100
چهره (الجهارة))46 ،10( )42( :
چوبه (شوبق))65 ،10( )45 ،7( )8(:
چوگان (صولجان)/2 ،8( )70/6 ،9( )23(:
،10( )46 ،7( )325/1 ،4( )258/7 ،5( )310
)423
چول (الشَول))105 ،10( )33( :
چون بودی؟ (شون بوذی))98 ،7( )3(:
چی (الشیء))105 ،10( )3(:
چیدن (جنی))46 ،10( )56( :
چین (الصین))93 ،7( )429 ،7( )55(:
حانوت (حان)،9( )305/5 ،5( )24( :
)470/34
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جیر (جیر))501/10 ،9( )55(:
جیسران (الجیسران -الجیسوان)،8( )32(:
)49 ،10( )145 /14
چاتو (الجثة))38 ،10( )8(:
چادر (شذر -شاذر)،9( )691/2 ،2( )2(:
-98 ،10( )45 ،7( )399 /4 ،8( )150/12
)99
چادرشب (الشرشف))100 -99 ،10( )4(:
چاشنی (الششنة))100 ،10( )6( :
چاکر (الشاکری))102 ،10( )45 ،7( )1(:
چاهچور (الشخشیر))98 ،10( )2(:
چای (الشای))106 ،10( )12( :
چراغ (السرار))89 ،10( )21( :
چرخ (الجروخ))39 ،10( )47(:

.476
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سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
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مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.459

جهنم (جهنم)/12 ،8( )437/31 ،9( )52( :
)1892/5 ،4( )112
جهوری (الجهوری))46 ،10( )1( :
جوبیدن (جوی))49 ،10( )1(:
جوخ (جوخ))13 /3 ،8( )246/7 ،9( )45( :
()47 ،10( )194/7 ،3
جودباء (جودباء)،10( )532/7 ،5( )2( :
)48
جوراب (جورب)،5( )1175/2 ،2()2(:
)39 ،7( )243 ،7( )155/2 ،9( )404/7
جوزاهنج (جوزاهنج))456/5 ،9( )41(:
جوزبو (جوزبوی))39 ،7( )41(:
جوش (جاش))49 ،10( )56( :
جوشن (جوشن))49 ،10( )2(:
جوف (جوف))49 ،10( )1(:
جوق (الجَوق))231 ،7( )3( :
جوق (جوق))39 ،7( )56( :
جویبار (الجوبار))38 ،10( )5( :
جید (الجودیاء))139 /3 ،8( )2(:

.475

چرخ -سودانیک (السُّوذانق)/10 ،8( )34( :
،10( )376 ،7( )441-440/25 ،9( )171
)88
چرم (صرم)،4()501/32 ،9( )56( :
)107 ،10( )46 ،7( )334/12 ،8( )1965/5
چشم (الششم))100 ،10( )41(:

.499
.500
.501

.502
.503
.504
.505
.506

114


114

.508
.509
.510
.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518

.519
.520

.521
.522
.523
.524
.525
.526
.527

حنجر (المحنجِر))1134/2 ،2( )44(:
حرُّ))575/10 ،9( )32(:
حور (حور :ال ُ
خاتون (خاتون))51 ،10( )1(:
خارچینی (الخارَصینی))37( :
)80 ،10( )137/10 ،8()1488/4
خارشتر (ا شترغاز))10 ،10( )30( :
خارک (الخارور))52 ،10( )32(:
خاشاک (الحسقل))50 ،10( )30( :
خاقان (خاقان))56 ،10( )55(:
خال (الخال))59 ،10( )42( :
خام (الخام))40 ،7( )59 ،10( )13( :

(،4

خانقاه (خانقاه))374/36 ،9( )52(:
خانه (ا قنة))11 ،10( )5( :
خانه (حون)/13 ،8( )133 /13 ،8( )5( :
)144
خایسک (مطرقه))97/5 ،1( )8( :
خایه (خایجه -خیج)،5( )262/2 ،8( )42(:
)241/5
خبیث (الخنابث -الخنابس))57 ،10( )1(:
خدا (خدای))51 ،10( )55(:
خداوند (الخَوَند))58 ،10( )52( :
خدیو (الخدیوی))52 ،10( )48( :
خر (خُر))509 /4 ،5( )30(:
خراتین (خراطین))40 ،7( )34(:

.530
.531
.532

.533

خاموش (خمش))195/17 ،9( )3(:
خان (الخان))58 ،10( )3( :
خان (خان))58 ،10( )40 ،7( )5( :

خذخوش (صرف))16/24 ،9( )56( :

.529

.534
.535
.536
.537
.538
.539
.540
.541
.542
.543
.544
.545
.546
.547
.548
.549
.550
.551

.552
.553
.554
.555
.556

خربزه (بطیخ)/5 ،8( )419 /1 ،4( )36(:
)52 ،10( )40 ،7( )136/15 ،9( )345
خربق (الخربق))52 ،10( )30( :
خربنده (الخربندیة))52 ،10( )7( :
خرپشت (القربو ))124 ،10( )5( :
خرتل (القرطالة))124 ،10( )5( :
خرخبق (سرطان))211/7 ،1( )43(:
خرد (الخرید))52 ،10( )1(:
خردادی (الخرذاذی))53 ،10( )12( :
خردل (خرفق -خردل))403/28 ،9( )38(:
خرده (الخردة))53 ،10( )13( :
خرر (خرر))234 /4 ،8( )30(:
خر (خرص))545/17 ،9( )31(:
خرش (الخرش))53 ،10( )56(:
خرشوم (الخرشوم))53 ،10( )33( :
خرطال (الخرطال))53 ،10( )30( :
خرف (الخرف))171/5 ،5( )30(:
خرف (خرف))56 ،10( )193/23 ،9( )30(:
خرگه (الخرکاه))53 ،10( )5( :
خرم (الخُرَّمُ))170/12 ،8( )30( :
خرم (خرم))69/32 ،9( )184/5 ،5( )13( :
()54 ،10( )279 ،7
خز (الخز) 54 ،10( )40 ،7( )2(:و )286
خز (القز))523 ،7( )15(:
خزاق (خزاق))282 -281 ،7( )55( :
خزانه دار (الخزندار))54 ،10( )7( :
خزرارنگ (خزرانق) :أنصتُ (،5( )2
)40 ،7( )80 /10 ،8( )237/25 ،9()347/5
( 54 ،10و )274
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.507

حبق (حبق))136/25 ،9( )30(:
حربیش (الحربیش))50 ،10( )31( :
حرشف (الحَ ْرشَفُ)،9( )45 /9 ،8( )30( :
)127/23
حرض (حرض))515/1 ،2( )32(:

.528

خراره -بادافره (دوابه -دوامه)،3( )19(:
)212 /12 ،8( )149/14
خراسان (خراسان))284 ،7( )55( :
خراش (خرش))53 ،10( )56(:
خربال (الخربیل))52 ،10( )1(:
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.557

.558

.559

.560
.561
.562

.563
.564
.565
.566

.568
.569
.570
.571

.572
.573
.574
.575

.576
.577
.578

.580
.581

.582

خشم (خشم))97/32 ،9( )1(:
خ تان (الخ قان))56 ،10( )2(:
خ تن (خَ َت))56 ،10( )1(:
خ ه (خبب))288/1 ،6( )1(:
خالر (خلر)247/10 ،9( )76 /4 ،8( )55(:
و )208/11
خلخال (خلخال))56 ،10( )11(:
خلخله (اللخلخة))141 ،10( )10( :
خلنج (خلج))40 ،7( )312 /1 ،4( )32(:
خلنگ (الخَلَنجُ)،8( )532/5 ،9( )44( :
)286 ،7( )261/2
خم (الخُم))57 ،10( )5( :
خمار (الخمار))57 ،10( )12( :
خمان (خنن)/13 ،8()495/34 ،9( )3(:
)277 ،7( )190/7 ،3( )142
خمخم (الخمخم))57 ،10( )30( :
خمشنر (الخَمَشنر))57 ،10( )1(:
خنب (حُب -حبب)،4()224/2 ،9( )9(:
)39 ،7( )1735/5
خنبج (خنبج))262/2 ،8( )1( :

.585
.586
.587

.588
.589
.590

.591
.592
.593

.594
.595
.596
.597

.598
.599
.600

.601

.602

.603
.604
.605

.606

خندق (خدق)،9( )579/1 ،2( )5(:
)57 ،10( )40 ،7( )266/25
خندله (الخندلة))58 ،10( )1( :
خندلیس (الخندلیس))58 ،10( )1(:
خندهریش (الخندریس)،7( )7/16 ،9( )1(:
)273
خندیان (الخندیان))58 ،10( )1(:
خنیاگر (الخنیاکرین))58 ،10( )53( :
خو (خیم))272/5 ،5( )622/1 ،2( )56( :
(،10( )284 ،7( )134/32 ،9( )193 /12 ،8
)59
خوار (الخوَّار))58 ،10( )1(:
خوان (الخوان))58 ،10( )40 ،7( )9( :
خوانچه (الخوانجة))58 ،10( )9( :
خود (الخوذة))40 ،7( )406/9 ،9( )47(:
()58 ،10
خور (الخُرُّ)( )151/11 ،9( )30(:شیاه)
خور (الخَورُ))276 ،7( )1053/2 ،2( )18( :
خوراکی (الخُردیق)،8( )218/25 ،9( )6( :
)53 ،10( )275 ،7( )78 /10
خوربان (الحرباء)،10( )263 ،7( )43( :
)50
خورنق (خرنق)،8( )320/4 ،1( )48( :
،5( )256/7 ،3( )1468/4 ،4( )78/10
)54 ،10( )274 ،7( )320/5
خوره (الخرر))52 ،10( )6(:
خوزستان (الخوز))277 ،7( )55(:
خوش (خُش)،9( )496/4 ،5( )10(:
)295 /6 ،8( )190/17
خوش (خوش))198/17 ،9( )3( :
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.579

خشک (خشق))211/25 ،9( )13(:
خشکبار (الخشکر))55 ،10( )6(:
الخُشکَنانُ (خشکنانج))283 ،7( )6(:

.584

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.567

خسرو (کسر))709/6 ،5(،)719/2 ،2()55(:
()539 ،7( ،)139/5 ،8( ،)40/14 ،9
خسرو شاهپور (خسروسابور)،7( )55(:
)281
خسروانی (خسروانی)،7( )54 ،10( )11(:
)285
خسرودار (الخسرودار))50 ،10( )48( :
خشتک (الخشتق))40 ،7( )54 ،10( )2(:
خشخاش (الخشخاش)،10( )40 ،7( )30( :
)55
خشف -یخدان (الخشف))69 /9 ،8( )4(:

.583

خنبجه (خنبجة)،9( )325/5 ،5( )56(:
)57 ،10( )40 ،7( )502/5
خنبه (الخنبق))57 ،10( )5( :
خنجر (الخنجر))51 ،10( )40 ،7( )47(:
خنجر (خنجر))51 ،10( )40 ،7( )47(:

.607

.608
.609
.610
.611
.612

.613

116


116

.615
.616
.617

.618
.619

.620
.621

.622
.623
.624
.625
.626
.627

.628
.629

.630
.631

.632

خوشسای (بقش))83/17 ،9( )32(:
خوشه (الخوشق))55 ،10( )56(:
خولنجان (الخلنجان))57 ،10( )30( :
خون سیاوشان (دمی -دم ا خوین))30(:
()38/65 ،9
خون شیاوشان (الشیَّان))105 ،10( )30(:
خونبیش (الخنبش))57 ،10( )1(:
خونتاب (الخنتب))57 ،10( )1( :
خویش (الخیش))59 ،10( )2( :
خیارچنبر (خیار شنبر)،10( )40 ،7( )36( :
)58
خیال (الخیال))59 ،10( )56(:
خید (الخید)،3( )68/8 ،9( )295/4 ،1( )6(:
)58 ،10( )166 /3 ،8( )212/7
خیر (الخیر))277 ،7( )1053/2 ،2( )56(:
خیربو (خیربّوا)( )40 ،7( )30( :شیاه) (،10
)59
خیری (خیری))59 ،10( )41 ،7( )30( :
خیزران (الخیزران))54 ،10( )32(:
خیس ور (الخیس ور)( )41 ،7( )30( :شیاه)
دأب (الدأب))59 ،10( )56(:
داجیه (الدُّجة))60 ،10( )21( :
داحس (الدَّاحِسُ)،8( )166/4 ،3( )44(:
)76/6
دارابکرد (دَرَابجِردُ))316 ،7( )55(:
داربزین (الدربزین والدرابزون)،10( )4(:
)61
دارچینی (الدارصینی))60 ،10( )32(:
دارش (ا دیم الدارش(،7( )628/2 ،2( )2
)300
دارشیشغان (دارشیشغان))60 ،10( )32(:

.634
.635
.636
.637
.638
.639
.640

.641
.642
.643

.644
.645
.646
.647

.648
.649
.650
.651
.652

.653

.654
.655
.656
.657

.658
.659

دارین (دارین))419/9 ،5( )18(:
داشات (دشن))41 ،7( )3( :
داشن -دستاران (الدَّاشن))301 ،7( )50( :
داغ (الداغ))60 ،10( )41(:
داکدان (داکدان))1284/3 ،2( )56( :
دامجان (الدامجانة))66 ،10( )9( :
دانا (دانار -دنج))41 ،7( )580/5 ،9( )1(:
()66 ،10
دانگ (الدَّانق))303 ،7( )50( :
دایه (الدایة))60 ،10( )7( :
دبن (دبن))504/34 ،9( )353/9 ،5( )5(:
()144 /13 ،8
دبو (الدَّبو ))60 ،10( ،)41 ،7( )55(:
دجر (الدُجر))61 ،10( )446/1 ،2( )36( :
دخترنوش (دخترنوش))279/7 ،3( )55(:
دختنوش (دَختَنو ))1326/3 ،2( )55(:
()294 ،7( ،)78 /6 ،8
در ک..ن (درکون))316 ،7( )42( :
درار (الدُّرار))61 ،10( )34( :
دراز (دراز))146/15 ،9( )46( :
درب (الدُّروب))315 ،7( )56(:
دربان (داربنه)،5( )680/2 ،2( )7( :
/13 ،8( )10/35 ،9( )2112/5 ،4( )459/9
)154
دربند (درب))41 ،7( )374 /1 ،8( )55( :
()61 ،10
دردبیس (الدردبیس))61 ،10( )44( :
دردر (دردر))657/2 ،4( )42(:
دردم (الدردم))62 ،10( )31( :
درز (الدرز()878/3 ،4( )145/15 ،9( )2
()62 ،10
درز (ذرز))348/5 ،8( )2(:
درزی (الدرزی))62 ،10( )7( :
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.614

خوش اسبرم (الخشسبرم)،9( )30( :
)180 /12 ،8( )55 ،10( )99/32
خوشاب (الخشاف))55 ،10( )12( :

.633

دارفل ل (دار فل ل))68 ،10( )32(:

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.660

.661

.662
.663
.664
.665

.666
.667

.668

.670
.671
.672
.673

.674
.675
.676

.677
.678

.679
.680

.682
.683

دریچه (الدَّ ًرقَةُ))281/25 ،9( )5(:
دریوزهگر (المُدَروِز))62 ،10( )7( :
دست (الدَّسْتُ))289 ،7( )518/4 ،9( )42(:
()63 ،10
دست بند (الدستَبَند))63 ،10( )23( :
دست فشرده (الدست شار))64 ،10( )6(:
دستاران -داشن (الدستاران)،10( )50( :
)64 -63
دستان (الدستان))64 ،10( )53( :
دستبند (دستیج -دسج))271/2 ،8( )11(:
()63 ،10
دستنبویه (الدستَبویه))63 ،10( )36( :
دستنبویه -شمامه (شمم :الشَّمَّامُ)،9( )10(:
)474/32
دسته (الدستة))41 ،7( )566/5 ،9( )3(:
()63 ،10
دستوار (سوار))103/12 ،9( )11(:
دستور (دستر ،الدُّسْتُورُ))292/11 ،9( )49(:
()63 ،10()41 ،7

.686

.687

.688
.689
.690
.691
.692
.693
.694
.695
.696

.697
.698
.699
.700

.701
.702

.703
.704
.705
.706
.707

.708
.709
.710

دشت (ال َّدشْتُ)،8( )520/4 ،9( )33( :
)33/2
دشت (الدشت)،10( )48/10 ،3( )55( :
)64
دشمن (الدشمان))64 ،10( )48( :
دشمه (الدشمة))64 ،10( )1(:
دشن (الداشن))64 ،10( )2(:
دغا (الدوغة))68 ،10( )1(:
دف (الدَّف))65 ،10( )54(:
دفتر (الدفتر))65 ،10( )49( :
دفل (الدفل))492/28 ،9( )30(:
دفور (کرب))327/1 ،2( )32(:
دکان (ال ُدکَّانُ)/35 ،9( )2114/5 ،4( )50(:
)157 /13 ،8( )21
دکر (الض ر ))110 ،10( )1(:
دل (دل))271/9 ،5( )42(:
دله (إبن مقرض))20/19 ،9( )31( :
دله (دلق)/10 ،8( )303/25 ،9( )31( :
)41 ،7( )1476/4 ،4( )102
دله (قضض))1102/3 ،4( )31(:
دمار (الدمار والدمور والدمارة)،10( )56(:
)66
دمار (الذَّماء))322 ،7( )56(:
دمپا -درپا (دربی دربیة))61 ،10( )42( :
دمحال (الد ْمحَال))216/5 ،3( )1(:
دمقس (الدمقس)( )66 ،10( )15(:پارچت)
دمه (دمق)،9( )1477/4 ،4( )33( :
)66 ،10( )103/10 ،8( )307/25
دمهگیر -ن سگیر (دمهکر))66 ،10( )56( :
دند (الدند))66 ،10( )38( :
دنقری (الدنقری))67 ،10( )1(:
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.681

درهم ( درهم)،5( )1918/5 ،4( )51( :
،7( )190 /12 ،8( )149/32 ،9( )483/4
)62 ،10( )41
دروازهگاه (درسبج))565/5 ،9( )5( :
درواسنگ (الدرواسنج)،10( )41 ،7( )14(:
)63
دروغ (الدروغ))62 ،10( )52( :
درونک (الدرانج))62 ،10( )56(:
درویش (الدَّرویش))63 ،10( )52( :

.685

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.669

درفش (الدرفس)،7( )204/17 ،9( )48( :
)62 ،10( )309
درک (علق)،8( )189/26 ،9( )30(:
)261/10
درگاه (الدرکاه))62 ،10( )5( :
درماء (الدرماء))62 ،10( )31( :
درمک (الدَّرمک))62 ،10( )6(:

.684

دسق (الدسق)،4( )285/25 ،9( )4( :
)377 /1 ،8( )1474/4
دسکره (دسکرة))311 ،7( )64 ،10( )55( :

.711
.712
.713
.714

.715

.716

118


118

.718

.719
.720

.721

.722

.723
.724

.725
.726

.727
.728

.729

.730

.731

ده ( َدهٍ))233/5 ،3( )380 -381/36 ،9( )3(:
ده بدرود (ده بدرود -دردر)،9( )56( :
)657/2 ،4( )354/11
ده پر (الدهبَرَّر))41 ،7( )581/5 ،9( )56(:
()67 ،10
دهانج (الدُّهانج)،8( )316 /1 ،4( )31( :
)318 ،7( )582/5 ،9( )277/2
دهدار (الدهدار -الدهدر))68 ،10( )1(:
دهده (الدهدهة)،10( )489 /13 ،8( )46( :
)68
الدهررَ (دهرر ))68 ،10( )56(:
دهق (دهق)،9( )1478/4 ،4( )56( :
)315/25
دهقان (دهق)/10 ،8( )457/4 ،5( )7( :
)68 ،10( )42 ،7( )48/35 ،9( )106
دهلیز (دهلز))276/6 ،3( )123/4 ،1( )5( :
()68 ،10()42 ،7( )878 /3 ،4( )349/5 ،8
دهمان (الدهمان))68 ،10( )48( :
دهمست – درخت غار (الدَّهمست))32( :
()68 ،10
دهنه (الدهنج))68 ،10( )31( :
دواتدار (الدوادار والدُوَیدار)،10( )49( :
)68
دوادور (الدَّوداءة))68 ،10( )56(:
دوبیتی (مثناة)،9( )2294/6 ،4( )53(:
)293/37
دوپود (دبذ)/3 ،8( )407/9 ،9( )15( :
)564 /2 ،4( )490
دوپود (دیابوذ)،3( )1322/3 ،2( )15( :
)60 ،10( )290 ،7( )169/15
دود و دم (الدُوَدِم والدوادم)،10( )3( :
)61

.733

.734
.735
.736

.737

.738
.739
.740

.741
.742
.743

.744
.745

.746
.747
.748

.749

.750

.751
.752

.753
.754
.755

دورق (درق)،4( )282/25 ،9( )9(:
)301 ،7( )95/10 ،8( )1474/4
دوست (دوست))519/4 ،9( )1(:
دوستکانی (نخب))247/4 ،9( )56( :
دوسر (الدواسری والدواسرانی)،10( )56(:
)64
دوغ (الدوغ والدوق)،10( )319 ،7( )12( :
)68
دوغبا (الدوغباک))319 ،7( )6(:
دوگاه (الدوکاه))69 -68 ،10( )53( :
دوالب (دوالب))42 ،7( )336/9 ،5( )4(:
()65 ،10
دویدن (دو))80/38 ،9( )56( :
دیبار (الدیبار))60 ،10( )291 ،7( )15( :
دیبار (دبج))262/2 ،8( )347/7 ،5( )2( :
()264/1 ،2( )312 /1 ،4( )544/5 ،9
دیجور (الدیجور))60 ،10( )21( :
دیدهبان (الدیدب والدیدبان)،7( )7( :
)61 ،10( )293
دیزه (دزر))63 ،10( )447/1 ،2( )35(:
دیگ (الدیک))69 ،10( )9( :
دیگدان (دقدان ودیقان))417/35 ،9( )9( :
()41 ،7
دین و دیانة (الدین والدیانة)،10( )52( :
)69
دینار (دنر))299/9 ،5( )640/2 ،2( )51( :
()290 ،7( )292 /4 ،8
دیوآشتی (دیواشتی))258/12 ،9( )1( :
دیوان (الدِّیوان)،7( )453/9 ،5( )49( :
)317
ذنب (دنب))411/2 ،9( )52(:
راز (الراز))75 ،10( )7( :
رازقی (الرازقی))72 ،10( )36( :
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.717

دنقه (الدَنَقة))67 ،10( )41( :
ده (الدهم))68 ،10( )46(:

.732

دودو (دو))158/14 ،3( )16(:
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.756
.757
.758

.759

.760

.761
.762
.763
.764
.765
.766

.768

.769
.770

.771
.772
.773
.774
.775
.776
.777
.778

.780
.781
.782
.783

ران (الران))132/35 ،9( )42(:
رانج (الرانج))73 ،10( )6(:
راه (راه ،یریه ریهاً))75 ،10( )16( :
راهب (الراهب))74 ،10( )52( :
راهنامه (راهنامج)،7( )602/5 ،9( )16(:
)74 ،10( )42
راهوار (الرهور))324 ،7( )16( :
راهوار (رهور -رهوان))1179/2 ،2( )31(:
(،7( )351/1 ،4( )393/2 ،8( )285/6 ،9
)74 ،10( )638
راهی (رهو))808/2 ،2( )16(:
راوک (الراووق))75 ،10( )12( :
ربان (الرَّابنان))578 ،7( )18( :
ربان (ربان))73/35 ،9( )7(:
ربغ (الربغ))70 ،10( )56(:
ربن (ربن))175 /13 ،8( )50(:
ربه (الرِّبة))70 ،10( )30( :
ربون (ربون))263/10 ،5( )56( :
رت (الرطی))73 ،10( )1(:
رخ (الرخ))71 ،10( )139/4 ،1( )19( :
رخت (الرخت))71 ،10( )14(:
رخت (قعد))357/3 ،8( )525 /2 ،4( )2(:
رخش (ترخَّشَ))71 ،10( )56(:

.786
.787

.788
.789
.790

.791

.792
.793
.794
.795
.796
.797

.798
.799
.800
.801

.802

.803
.804

.805
.806

.807

ر

(الشلق) :الشَّلْقُ)41/5 ،1( )31( :

رسته (الرزدق)،8( )335/25 ،9( )56(:
)71 ،10( )116/10
رسن (الرَسَن))72 ،10( )337 ،7( )4(:
رسن (رسن))93/35 ،9( )8(:
رشته (اطریه... :الهبریة))2456 /6 ،4( )6(:
()6 /15 ،8( )489/38 ،9
رشته (الرشته -رشیدیة))96/8 ،9( )6(:
()72 ،10
رشک (الرشک))73 ،10( )1( :
رشک (الرُشک))73 ،10( )34( :
رشن (رشن))95-96/35 ،9( )56( :
رصاص (الرصاص))73 ،10( )33( :
رصد (الرصد))73 ،10( )53( :
رصدخانه (رسدق -رسداق)،5()24(:
)116 /10 ،8( )612/6
رطل (الرطل))73 ،10( )4(:
رفرف (الرَّفْرَفُ))361/23 ،9( )2( :
رفف (رفف))361/23 ،9( )21(:
رکف (رکف)،9( )129 /9 ،8( )56( :
)65/23
رمکا (الرمکة))334 ،7( )798/2 ،2( )56(:
()73 ،10
رمل (رمل))258/10 ،5( )56( :
رمه (رمق))363/25 ،9()1484/4 ،4( )56( :
(،10( )42 ،7( )137/10 ،3( )125 /10 ،8
)73
رند (الرند))73 ،10( )10( :
رنده (ا رندر)/7 ،5()597/5 ،9( )35( :
)35 ،7( )283/2 ،8( )318/1 ،4( )322
()71 ،10
رنف (الرنف))74 ،10( )12( :
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راسو (إبن عر )،4( )245/16 ،9( )31( :
)948/3
راسو (عر )،9( )134 /6 ،8( )31( :
)246/16
راشوان (الراشوان)،5( )215/10 ،8( )16( :
)84/26 ،9( )273 /6
رام (الرام))74 ،10( )43( :
رامق (الرّامق))333 ،7( )34( :
راموز (الراموز))73 ،10( )18( :

.785

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.767

رازیانه (الرازیانج))70 ،10( )38( :
راسن (الراسن))355 -354 ،7( )38( :

.784

رزبان (رَزَب))71 ،10( )7(:
رزق (الرزق))72 ،10( )50( :

.808

.809
.810
.811
.812

.813
.814

120


120

.816

.817
.818
.819
.820

.821
.822
.823
.824
.825
.826
.827
.828
.829
.830
.831
.832
.833
.834
.835
.836

روبج (ربج))412 /7 ،5( )279/2 ،8( )51(:
()586/5 ،9
روح (روح))408/6 ،9( )144/5 ،3( )56( :
رود (روذ))147/8 ،9( )56(:
رود (روط))42 ،7( )311/18 ،9( )56(:
()75 ،10
روده (الروزق))42 ،7( )334/25 ،9( )42( :
()71 ،10
روزنامه (الروزنامه))75 ،10( )49( :
روزنه (روزن))42 ،7( )5( :
رو (الرَّو ))75 ،10( )1(:
روستا (الرزدق)،7( )1481/4 ،4( )56( :
)71 ،10( )324
رو م (رسم) )720/2 ،2( )8(:ج)329 ،
روشن (الروشان))73 ،10( )21( :
روضه (الروضة))75 ،10( )30( :
رون (الرَّون))75 ،10( )56( :
رونق (الرونق))74 ،10( )50( :
روی باز (الرویبضة))71 ،10( )1(:
روین /رونا (ال وة))409/8 ،1( )35(:
ری ( الرّی) ()335 ،7( )55
ریگ (الریغ))75 ،10( )56( :
ریوا (الریبا ))71 ،10( )42 ،7( )30( :
زار (زور))291/2 ،8( )41( :
زار-زاغ (الزَّار))345 ،7( )34( :
زارسام (الضرسامة))110 ،10( )1( :
زاغ (ربح))178/7 ،9( )34(:
زاغ (زاغ))82 ،10( )43 ،7( )34( :
زاغ (نصح))615 /2 ،8( )34( :

.838
.839
.840
.841
.842
.843
.844
.845

.846
.847

.848
.849
.850

.851
.852

.853
.854

.855
.856
.857
.858

.859
.860

.861

زبرق (الزِّئْبَقُ))76 ،10( )388/25 ،9( )51(:
زبون (الزَبون))77 ،10( )3(:
زخم (ال َزخِم))77 ،10( )44( :
زرافکند (الزَرَفکَند))78 ،10( )53( :
زرافه (زرافة)/9 ،8( )382/23 ،9( )31( :
)78 ،10( )1369/4 ،4( )133
زرآوند (الزراوند))79 ،10( )30( :
زرد (زرده :زَ ْردَة)ُ،4( )141/8 ،9( )35( :
)714/2
زردآب (الزرداب))78 ،10( )56( :
زردالو (مشمش))388/17 ،9( )36(:
(عُروق

الصُّ ْر))38(:

زردچوبه
)140/26
زردک (الزَردَر))78 ،10( )56( :

(، 9

زردم (زردم -زردبه))1146/2 ،2( )42(:
(،7( )120/9 ،5( )264 /12 ،8( )311/32 ،9
)352
زرده (الزردی))78 ،10( )17(:
زرده (زردق)/10 ،8( )616/6 ،5( )36(:
)140
زرشک (إثرارة))126/10 ،5( )30(:
زرشک (زرشک))406/15 ،9( )6(:
زرغب (کیمخت))464/4 ،1( )56( :
زرفن (الزرفن)،4( )197 /13 ،8( )4(:
)78 ،10( )43 ،7( )145/35 ،9( )2131/6
زرکش (الزرکش))78 ،10( )15(:
زرشون (زرجن)،4( )143/35 ،9( )35(:
)2131/5
زرگون (زرجون)،7( )586/7 ،5( )12( :
)77 ،10( )43 ،7( )338
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.815

رهآورد (عراضة(،9( )1088/3 ،4( )56
)409/18
رهوه (رهج))318/1 ،4( )284/2 ،8( )56(:
روار (الروار))74 ،10( )50( :
روباه تربک (الریرق))71 ،10( )30( :

.837

زال (زَال))153/29 ،9( )55(:
زبان (الزبان))76 ،10( )42( :
زبرجد (الزبرر -الزبردر))76 ،10( )11(:
زبرجد (الزبرر))76 ،10( )11( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.862
.863
.864
.865
.866
.867
.868
.869
.870
.871
.872
.873
.874
.875

.877
.878
.879

.880
.881
.882
.883
.884
.885
.886
.887
.888

.890
.891
.892

زمج -ده برادران (زمج))1165/2 ،2( )34(:
()348 ،7( )320/1 ،4( )290/2 ،8
زمرده (الزمردة))43 ،7( )57(:
زمزم (زَمزَم))79 ،10( )3( :
زمهریر (زمهریر)،10( )1219/2 ،2( )56(:
)79
زن (الزّن))81 ،10( )30( :
زنانه (زنانی))81 ،10( )1(:
زنباره (الصنافرة))109 ،10( )1(:
زنباره (تَزَنبَرَ))79 ،10( )3( :
زنبری (الزَنبَری))79 ،10( )1( :
زنبری (الزنبریة))79 ،10( )18( :
زنبورک (الزَنبرُک))80 ،10( )4(:
زنبیل (زنبیل))80 ،10( )43 ،7( )9( :
زنبیل (زن لج))291/2 ،8( )320/1 ،4( )4(:
(346 ،7و )81 ،10( )43
زنجبیل (زنجبیل))354 ،7( )38( :
زنج ر (زنج ر))43 ،7( )35( :
زنجیر (الزنجیر))80 ،10( )4(:
زند (الزند))80 ،10( )4(:

.895

.896
.897

.898
.899
.900
.901
.902

.903

.904
.905
.906

.907
.908
.909
.910
.911
.912

.913
.914
.915
.916
.917
.918

زه (زیج))24/6 ،9( )47( :
زه زه (الزهزاه))81 ،10( )3( :
زهیزهی (الزهزهة))81 ،10( )3(:
زود (زود))183/5 ،3( )525/37 ،9( )3(:
()98 ،7( )1854 /5 ،4
زور (الزُّورُ)،2( )462/11 ،9( )47( :
)82 ،10( )340 ،7( )711/2
زورق (الزَّورق))352 ،7( )18( :
زولبیا (زالبیة))358 ،7( )713/6 ،5( )17(:
زون (الزون)/13 ،8( )165/13 ،3( )52(:
)340 ،7()200
زونکل (الزَوَنکَل))82 ،10( )1( :
زی (الجیة))49 ،10( )2(:
زیان (الذین))69 ،10( )56( :
زیان زن (الضیزن))110 ،10( )1(:
زیباتر (تَزَبئرَ))76 ،10( )3( :
زیج (زیج)،8( )345 ،7( )321/1 ،4( )43( :
)294/2
زیر (الزیر))381/7 ،1( )1(:
زیر (زیر))43 ،7( )53( :
زیربا -آش زیره (الزیربار))82 ،10( )41(:
زیرگاه (الزایرجة))82 ،10( )4(:
زیستن (الزی))83 ،10( )56( :
زیق (زیق))490/6 ،5( )824/2 ،2( )34(:
()350 ،7( )150 /10 ،8

121
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زلق (زلق))1492/4 ،4( )414/25 ،9( )36(:
زماورد (الزُّماورد))79 ،10( )354 ،7( )6(:

.894

زنده پیل (زندبل)،7( )144/29 ،9( )31(:
)80 ،10( )360
زندیق (زندق)،3()1329/3 ،2( )52( :
،5( )144 /10 ،8( )418/25 ،9( )298/9
)80 ،10( )342 ،7( )616/6
زنگار (زنجار))43 ،7( )33(:
زنمرده (الزَنمَردة)،10( )368/17 ،9( )1( :
)81
زنهار (زَنهَر))81 ،10( )3( :

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.876

زرناب (الزرنب))78 ،10( )30( :
زرنباد (الزَرُنبَد))78 ،10( )30( :
زرنبوک (زَرَنبوک))78 ،10( )30( :
زرنج (زَرَنج))341 ،7( )55( :
زرنگی (الزانکی))81 ،10( )1(:
زرنه (الزرنقة))79 ،10( )50(:
زرنیخ (الزرنیخ))356 ،7( )11(:
زره (الزَرَد))77 ،10( )47(:
زریاب (الزرابی -الزرباب))77 ،10( )11(:
زرین (الزریر))78 ،10( )35( :
زالل (الزالل))79 ،10( )56( :
زلق (زلق))144 /10 ،8( )36(:

.893

زندپیچی (زندپیچی))81 ،10( )15(:

.919

.920
.921
.922
.923
.924
.925
.926

122


122

.928
.929
.930

.931
.932

.933

.934
.935
.936
.937
.938
.939
.940

.941
.942
.943
.944

سحط (السحط))337/19 ،9( )4( :
سُخ (السُّخ))85 ،10( )20(:

.946

.947
.948
.949
.950

.951

.952
.953
.954
.955
.956
.957
.958

.959

.960
.961
.962
.963
.964
.965
.966

.967
.968

سدر (سدر)/11 ،8( ( )446/8 ،5( )5( :
)44 ،7( )333
سده (السدَق والسَذَق))440/25 ،9( )22( :
(،7( )87 ،10( )155/10 ،8( )1495/4 ،4
)44
سرا (السَراة))91 ،10( )5( :
سرا (السَرایَة والسَرایا))91 ،10( )5( :
سراب (السراب))88 ،10( )56( :
سراد (السرادة))249/12 ،3( )4( :
سرآمد (السَرمَدی))90 ،10( )27( :
سرایدار (السرادق))399 ،7( )7( :
سرب (أسرب -أسرف))412/5 ،1( )33(:
()110 /1 ،8( )278/12 ،3
سرب (سرب)،9( )289/12 ،3( )33(:
)55/3
سربد (السربَد))88 ،10( )1(:
سربند (السَلبَند))92 ،10( )14(:
سرپوش (الشربوش))99 ،10( )47( :
سرپوش (الطربوش))111 ،10( )2(:
سرر – زین (السَّرر))400 ،7( )14(:
سرجس (سرجس))582/7 ،5( )55(:
سرخ (سهرز))360 /5 ،8( )476/4 ،5( )6(:
()93 ،7
سرخاب (السرخاب))89 ،10( )10( :
سرخاب (السرخاب))89 ،10( )34( :
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.927

زیوه -جیوه (زئبق))42 ،7( )347 ،7( )33(:
()82 ،10
ژوبین (الزوبین))81 ،10( )47(:
ژیک (الزیک))82 ،10( )11(:
سابری (السابری))84 ،10( )2(:
سار (السار))96 ،10( )1041/2 ،2()32(:
ساده (الساذر))88 ،10( )395 ،7( )13( :
ساالر (السَّاالر))83 ،10( )70/12 ،9( )48(:
سایه (السایة))83 ،10( )56( :
سایهبان (الساباط))84 ،10( )4(:
سایهپرست (السبازرة))84 ،10( )1(:
سبخ ( َسبَخَ))83 ،10( )56( :
سبد (سبذ)،3( )417/9 ،9( )493 /3 ،8()9(:
)84 ،10( )43 ،7( )285 /12 ،8( )271/12
سپنج (السَّ َنَّج))91 ،10( )56( :
سپهبد (الصهبد -الصبهبذ))430 ،7( )48(:
()109 ،10
سپیدار (أسبیدار)/1 ،4( )642/1 ،8( )32(:
)35 ،7( )194
سپیدبر (الصیف))109 ،10( )27(:
ستاره (السیدارة))86 ،10( )43( :
ستاک (اإلستار))9 ،10( )4(:
ستاو (الستُّ))84 ،10( )56( :
ستم (الشتم))98 ،10( )52( :
سجوری (السجوری))96 ،10( )1(:
سجیل -سنگ و گل (سجل)،2( )33(:
،7( )325 /11 ،8( )179/29 ،9()475/1
)366
سجیه (السَّجیَّة))85 ،10( )56( :
سحا -خ اش (سحا))372 /14 ،8( )34( :

.945

سخت (السَّخْت)،2( )194/4 ،1( )56(:
)42/2 ،8( )553/4 ،9()75/7 ،3( )1322/3
()85 ،10( )44 ،7
سخت (سختیت)،5( )50/2 ،8( )56(:
)72/5
سختیان (السختیان))85 ،10( )56( :
سخیر (السخَّر))85 ،10( )30( :
سداب (السَدَب والسَذاب))88 ،10( )30( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.969

.970
.971

.972
.973
.974
.975
.976

.977

.979
.980

.981
.982
.983
.984
.985
.986

.987
.988
.989
.990

.992

.993
.994

سرسینه (القَصص -القَصقَص)/3 ،4( )42(:
)101/18 ،9( )1052
سرق (السرق)( )718/2 ،2( )15(:صح:
،7( )307/8 ،3( )155 /10 ،8( )1496/4
)367
سرکار (السرکار))90 ،10( )49( :
سرکوب (الشرجب))99 ،10( )56( :
سرگین (السرقین)،10( )374 ،7( )28( :
)89
سرمج (السرمَق))90 ،10( )30( :
سرموزه (البَرموج))90 ،10( )2(:
سرموزه (جرموق))40 ،10( )39 ،7( )2(:
سرو (السَرو))90 ،10( )32(:
سروات (سَرَوات))91 ،10( )48( :
سریش (ثرط)،4( )267 /7 ،8( )8(:
)1117/3
سطن (سطن))186/35 ،9( )46( :
س ا (سِ اء))388 /14 ،8( )14(:
س تجة))91 ،10( )50( :
س ته (ال ُ
س ساف (الس ساف))91 ،10( )3( :
س سق (الس سق))158 /10 ،8( )47(:
س ط (الس ط)/7 ،8( )1131/3 ،4( )12( :
)315
س ق (س ق))1497/4 ،4( )56(:
س نجه (س نجة))44 ،7( )56( :

.996
.997
.998
.999

.1000

.1001

.1002

.1003
.1004
.1005
.1006

.1007
.1008
.1009

.1010

.1011

.1012

.1013
.1014

.1015

سکر (السکر))688 /2 ،4( )1(:
سکره (سکرر))44 ،7( )299 /2 ،8( )4(:
()92 ،10
سکزستان (سجستان)،8( )594/4 ،9( )55( :
)394 ،7( )41/2
سکنجبین (السکنجبین)،10( )44 ،7( )12( :
)92
سگپستان (السبستان))546/4 ،9( )32(:
()84 ،10
سگگیر (الساجور))85 ،10( )4(:
سل (السل))93 ،10( )44( :
سالحدار (السالحدار))92 ،10( )7( :
سلح اة (السلح اة) 398 ،7( )31( :و )44
()93 -92 ،10
سلق -چغندر (سلق))456/25 ،9( )36(:
سلور (صلور))12 ،9( )40( :
سم (سنبک -سنبوق))1125/2 ،2( )31(:
( 44 ،7و )95 ،10( )363
سمد (سمد)/8 ،9( )463/8 ،5( )28( :
)219 /3 ،8( )213
سمرر (السمرر)،9()164/11 ،3( )50( :
)44 ،7( )300 /2 ،8( )322/1 ،4()45/6
()93 ،10
سمسار (س سر)،4( )344/7 ،1( )7(:
،3( )351 /4 ،8( )48/12 ،9( )687/2
)373 ،7( )651/8 ،5( )87/12 ،9( )292/12
سمسم (السِّمْسِم))417/32 ،9( )51(:
سمند (السمند))93 ،10( )214/8 ،9( )31( :
()44 ،7
سمندر (السمندر))94 ،10( )44 ،7( )31( :
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سرخآوای
(پرنده)
سرخآوای (نخم))483/33 ،9( )34(:
سرد (صرد))496/2 ،4( )271/8 ،9( )56( :
()420 ،7( )248 /3 ،8
سرداب (السرداب))89 ،10( )44 ،7( )5( :
سردار -راز دار (السِردار))89 ،10( )7( :
سرسام (السِرسام))90 ،10( )44( :
سرسبک (سربخ))88 ،10( )1(:

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.978

(نحم))34(:

(،4

)2039/5

.995

س یدآب (اإلس یدار واإلس یدبا))10( :
()35 ،7( )10 ،10
سکبا (سکبار))92 ،10( )44 ،7( )6(:
سکبینج (سکبینج))44 ،7( )41(:

.1016

.1017
.1018
.1019
.1020
.1021
.1022
.1023

124


124

.1025
.1026
.1027
.1028
.1029
.1030
.1031
.1032

.1033
.1034
.1035

.1036
.1037
.1038
.1039
.1040

.1041
.1042
.1043

سنگه -سنجه (صنجة)،5( )425 ،7( )20( :
)260/7
سه پایه (حمر))91/11 ،9( )4( :
سه در (السُّدر))85 ،10( )402 ،7( )23( :
سه دری -سدر (سدلی))248/12 ،3( )5(:
(،7( )354 /4 ،8( )527/11 ،9()1729 /5 ،4
)88 ،10( )44
سه طبقه (ستوق))84 ،10( )404 ،7( )50( :
سه لبه (سلف))461/23 ،9( )3(:
سه مره (سهمرَّه))370 ،7( )50( :
سهپا (السیبة))97 ،10( )4(:
سهتو (ستق)،4( )433/25 ،9( )56(:
)44 ،7()152/10 ،8( )1494/4
سهگاه (السیکاه))97 ،10( )53( :
سهنساه (سهنساه))96 ،10( )3( :
سو (السَاو))83 ،10( )56( :

.1045
.1046

.1047
.1048
.1049
.1050
.1051
.1052

.1053

.1054
.1055
.1056
.1057

.1058
.1059

.1060

.1061
.1062
.1063
.1064
.1065
.1066

.1067

.1068

سوهان (مبرد))417/7 ،9( )323/9 ،5( )8(:
سیاه دانه (الصیدانة))109 ،10( )29( :
سیاهگوش (ت ف)،9( )355/36 ،9( )31(:
)55/23
سیب (سیب))84/3 ،9( )588/8 ،5( )36( :
()97 ،10( )477/1 ،8
سیبویه (سیبویه))85/3 ،9( )55(:
سیخ (السیخ))97 ،10( )4(:
سیراب (شرب))99 ،10( )56( :
ل
سیرسور (السُرسُور):ثعری ُ سیرسور وَأص ُ
معناهُ الشصعبانُ فَرَحاً ()89 ،10
سیسبان (السیسبان))1235/3 ،2( )32(:
سیستان (سجستان)،7( )41/2 ،8( )55( :
)394
سیم (سام -سوم)/12 ،8( )77/13 ،3( )11(:
)434/32 ،9( )314
شادگونه (الشاذکونه))99 ،10( )2(:
شاصلی (الشاصلى))2392/6 ،4( )30(:
شاقول (الشاقول))101 ،10( )8(:
شاگرد (شاکرد))248/8 ،9( )7(:
شأن (الشأن))97 ،10( )56( :
شاه (شاه :الشاه)ُ،7( )426 :36 ،9( )48(:
)104 ،10( )45
شاه (شوه)/13 ،8( )2239/6 ،4( )56( :
)413 ،7( )508
شاه بلوط (شاه بلوط))105 ،10( )32(:
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.1024

سمهج (سمهج)،4( )301/2 ،8( )55( :
)323/1
سموال (السموأل) ()93 ،7( )51
سنار (السنار))95 ،10( )56( :
سنباده (السنباذر))94 ،10( )44 ،7( )8(:
سنبک (السنبوک))95 ،10( )31( :
سنبوت (السنبات))94 ،10( )56( :
سنتب (السنتب))95 ،10( )1( :
سنتور (السنطور))96 ،10( )54(:
سنجاب (السنجاب))95 ،10( )31( :
سنجد (السنج))95 ،10( )39( :
سنجق (السنجق))95 ،10( )2(:
سنجیدن (سنجة))95 ،10( )44 ،7( )56( :
سنخ (السناخة))95 ،10( )56( :
سندان (السندان))96 ،10( )4( :
سندیان (السندیان))96 ،10( )32( :
سنطاب (السنطاب))96 ،10( )8(:

.1044

سوارکار (اسوار)،7( )733/2 ،2( )7( :
)96 ،10( )117
سوخت (السُخت))85 ،10( )56( :
سور (السور)،9( )37/13 ،3( )22( :
)96 ،10( )382 ،7( )106/12
سوزان (الشوا ))105 ،10( )56( :
سو (السو ))96 ،10( )56( :
سوسنبر (السیسنبر))97 ،10( )30( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.1069
.1070
.1071
.1072
.1073
.1074

.1075
.1076

.1077
.1078

.1080
.1081
.1082

.1083
.1084
.1085
.1086
.1087
.1088
.1089
.1090
.1091

.1093
.1094
.1095
.1096
.1097

شاهس رم (الشاهسبرم والشاهس رم))30( :
(/12 ،8( )492/4 ،5()482/32 ،9( )42/7 ،1
)104 ،10( )328
شاهکار (الشاهکار))105 ،10( )53( :
شاهین (الشاهین)،10( )412 ،7( )34( :
)104
شاهین (بشیذق))248/8 ،3( )34(:
شبا (شبا))98 ،10( )14(:
شبات (الشباة))98 ،10( )31( :
شبارق (الشبارق)،5( )1208/2 ،2( )6(:
)406 ،7( )604/6
شبدغ (الشِبدع))97 ،10( )31( :
شبدیز (الشَبداز))97 ،10( )31( :
شبذر (الشبدارة))97 ،10( )1( :
شبرق (الشبرق))171 /10 ،8( )2(:
شبرم (الشبرم))98 ،10( )32(:
شبزد (الشَّبَرْذُ))143/8 ،5( )30(:
شبزده (شبزق))98 ،10( )489/25 ،9( )1(:
شبشب (الشوشب))105 ،10( )31( :
شبکور (شبکره)،7( )131/12 ،9( )44( :
)98 ،10( )45
شبنم (الشبم))98 ،10( )33( :
شبه (الشَبه))98 ،10( )33(:
شبی (السبیج))368 ،7( )316/10 ،3( )2( :
شجم (الشجم))98 ،10( )56( :
شخرب (الشخرب))98 ،10( )56( :
شخص (الشخص))98 ،10( )1(:

.1100
.1101
.1102
.1103
.1104
.1105
.1106

.1107

.1108

.1109

.1110

.1111
.1112
.1113
.1114
.1115
.1116

.1117
.1118
.1119

.1120
.1121
.1122
.1123

شرخ (شرخ))501/1 ،6( )56( :
شرزه (الشرز))99 ،10( )1(:
شرم (السُرم))90 ،10( )1(:
شرن (شَرِن))100 ،10( )56( :
شست (شصص))12/18 ،9( )56(:
شصت (الشص)،7( )432 /14 ،8( )8(:
)100 ،10( )414
شطر (شطر)/4 ،8( )170/12 ،9( )47(:
)407
شطرنج (شطرنج)،5( )308 /2 ،8( )19( :
)101 -100 ،10( )45 ،7( )599/7
شغال (إبن آوی)،9( )2274/6 ،4( )31(:
)51 /14 ،8( )116/37
شغوش (شغوش -شغش)،9( )56(:
)350/5 ،5( )310 /6 ،8( )237/17
ش تالو (ال رسک))118 ،10( )36( :
ش ع (الش ع))101 ،10( )46(:
شقال (الجقل))42 ،10( )31( :
شقراق (الشقراق))360 /1 ،8( )34(:
شک (الشک))102 ،10( )41(:
شکر (سکر))372 /4 ،8( )17(:فارسی
معرب ()44 ،7
شکز (الشکز))7/10 ،3( )1(:
شکع (الشُکاعى)( )1238/3 ،4( )30(:شیاه)
شکع (شکع)،8( )289/21 ،9( )14(:
)185/8
شکوفه (شکف)( )525/23 ،9( )37(:شلها)
شلغم (الشَلجَم)( )102 ،10( )30( :شیاه)
شلغم (سلجم))44 ،7( )30( :
شلم (الشلَّم))102 ،10( )56( :
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.1092

اهباپک (الشصافَافَج))64/6 ،9( )30( :
شاهبید (ص صف))89/7 ،1( )32( :
شاهپور (سابور))386 ،7( )55(:
شاهتره (الشاهترر))103 ،10( )30( :
شاهدانه (الشهدانج))409 -45 ،7( )30( :
()103 ،10
شاهراه (الشهرة))104 ،10( )16( :

.1099

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1079

شاه پیاده (شهبذق))540/25 ،9( )19(:

.1098

شخیت (الشِّخِّیتُ)،5( )580/4 ،9( )56(:
)21/5
شدف (شدف)/9 ،8( )489/23 ،9( )47( :
)168
شدف (شندف))222/11 ،3( )56(:

.1124
.1125

.1126
.1127
.1128
.1129
.1130
.1131

126


126

.1133
.1134

.1135

.1136
.1137
.1138
.1139
.1140
.1141

.1142
.1143

.1144
.1145

.1146
.1147

.1148
.1149
.1150

شمرکند (شَمِرْکَنْدَ))238/12 ،9( )56(:
شمع (الشمع))870/2 ،2( )4( :
شمعدان (الشمعدان))102 ،10( )4(:
شمیدن (شمَّ))102 ،10( )42( :
شنار (الشنار))103 ،10( )56( :
شنان (الشنان))103 ،10( )4(:
شنذر (الشَّنْذَرَة)،9( )431 /4 ،8( )1(:
)248/12
شنز (الشنز)/5 ،8( )181/15 ،9( )30(:
)45 ،7( )10/8 ،5( )362
شنکار (الشنجار))102 ،10( )45 ،7( )35( :
شنگرف (السنجرف))219/12 ،9( )33( :
شهپر (الشهبرة))103 ،10( )1(:
شهد (الشهد))103 ،10( )6(:
شهدر (الشُهدَر))103 ،10( )1( :
شهرک (شهرق)/10 ،8( )542/25 ،9( )5(:
)192
شهرمان (الشهرمان))103 ،10( )34( :
شهنشاه -شوه ( َشهَنْشاه)،4( )48( :
)413 ،7( )508 /13 ،8( )2239/6
شهی (الشهی))104 ،10( )26( :
شوبند -روی بند (الشوبند)،10( )14(:
)105
شوذ (السبت))83 ،10( )273/5 ،9( )41(:
شوذ (شبت -شبث)،8( )543/4 ،9( )56( :
)230/11 ،3( )158 /2
شوربا (الشوربة))105 ،10( )6(:
شوشتر (تستر))225 ،7( )55( :
شوکت (الشَوکَة))103 ،10( )48( :

.1152

.1153
.1154

.1155
.1156
.1157

.1158

.1159
.1160
.1161

.1162
.1163
.1164
.1165

.1166

.1167
.1168
.1169

.1170
.1171
.1172

.1173

شیراز (شیراز))45 ،7( )177/15 ،9( )6(:
()99 ،10
شیرازه (الشیرازة))99 ،10( )45 ،7( )49( :
شیره (السیرر))89 ،10( )6(:
شیزآب (الشَزبة))100 ،10( )47(:
شیشاء (الصَّیصاء)،7( )1234/3 ،2( )32(:
)428
شیص (الشیص))96/8 ،5( )866/2 ،2( )6(:
()22/18 ،9( )50 /7 ،8
شیهه (الشهدارة))103 ،10( )3( :
صابون (الصابون))106 ،10( )10( :
صارور -جاروف (صارور)،2( )33(:
،8( )70-69 /6 ،9( )258/7 ،5()1038/2
)46 ،7()325/1 ،4( )310/2
صاع (صوع))214/8 ،8( )20(:
صبار (الصبار))106 ،10( )6(:
صحناة (صحن)/13 ،8( )146/4 ،3( )4(:
)244
صد (صد))270/8 ،9( )46( :
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.1132

شلمیز (جیش))118/17 ،9( )30(:
شلوار (سراویل)،5( )197/29 ،9( )2( :
)88 ،10( )392 -391 ،7( )95 ،7( )472/8
شلوار (سرل))334/11 ،8( )2(:
شلیل (شبته))144 /10 ،8( )36(:

.1151

شوکران (الشیکران))102 ،10( )30( :
شولم (الشالم والشولم والشلیم)،10( )6(:
)102
شوله (الشولة))105 ،10( )43( :
شوم اختر (شمختر)،10( )45 ،7( )1(:
)102
شومراه (الشمرار))102 ،10( )16( :
شوهر (الصهر))109 ،10( )56(:
شوی (السبج))294/2 ،8( )321 /1 ،4( )2(:
(،10( )369 -43 ،7( )281/7 ،5()26/6 ،9
)83
شویال ( الشویل والشویالء)،10( )30( :
( )105شیاه)
شیپور (الشَّبور))414 ،7( )47(:
شیدمان (الشیذمان))99 ،10( )31( :

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.1174
.1175
.1176

.1177

.1178
.1179

.1180
.1181
.1182

.1183

.1185

.1186

.1187
.1188
.1189
.1190

.1191
.1192
.1193

.1195
.1196

صنر -نار (الصِّنّادُ)/4 ،8( )299/8 ،5( )32(:
)352/12 ،9( )468
صنم (صنم))525/32 ،9( )52(:
صهریج (صهرر)،9( )465/4 ،5( )56( :
)312 /2 ،8( )75/6
صور (صور)/4 ،8( )371/8 ،5( )10( :
)471
صیدالنی (صدل)/11 ،8( )289/8 ،5( )7( :
)109 ،10( )378
ضردخ (الضردخ))110 ،10( )56( :
ضغر (الضغر))110 ،10( )56( :
ضمر (الضمر))406/12 ،9( )30(:
ضموا أیدیهم (دست در گردن انداختن):
()63/6 ،1( )3
ضوبان (الضؤبان))109 ،10( )56( :
ضیطری (الضیطر))110 ،10( )50( :
طارم (طارمة))9/33 ،9()1973/5 ،4( )5( :
( 46 ،7و )112 ،10( )443
طاق (الطَّاق -الطوق)،8( )302/7 ،9( )5( :
،7( )1519/4 ،4( )191/9 ،3( )231 /10
)450
طباشیر (طباشیر))111 ،10( )46 ،7( )33(:
طبردار (الطبردارر))111 ،10( )8(:

.1199

.1200

.1201
.1202

.1203
.1204
.1205
.1206

.1207

.1208
.1209
.1210
.1211

.1212
.1213

.1214
.1215
.1216
.1217

.1218

.1219

طراز (طراز))46 ،7( )124/13 ،3( )20( :
()112 ،10
طرخه (مأجل))179/6 ،1( )45( :
طرز (الطرز))355/7 ،1( )30(:
طرمدار (الطرمدار))112 ،10( )7( :
طشت (الطست)،9( )397/1 ،2( )9( :
)438 -437 ،7( )193/12 ،3( )198/16
طشتخوان (طستخان))122 /6 ،8( )9( :
()112 ،10
طغراء (الطغراء))113 ،10( )51( :
ط احه (ط ح))530/2 ،8( )9( :
طلغان (الطلغان))113 ،10( )1( :
طنبور (الطَّنبور)/4 ،8( )259/9 ،5( )54(:
)445 ،7( )41/14 ،3()726/2 ،4( )504
طنور (الطنور))113 ،10( )7( :
طیطوی (الطیطوی))114 ،10( )34( :
(پرنده)
طیهو (طهیور))114 ،10( )47 ،7( )34( :
ظبطر (الظبطر والظبیطر))109 ،10( )1(:
عبث (عبث))166/2 ،8( )200/2 ،3( )56( :
عبس (عبس)/6 ،8( )338/1 ،2( )30(:
)223/16 ،9( )128
عتل (العَتَلُ))338/5 ،5( )161/2 ،3( )47( :
()1758/5 ،4
عراق (عرق)،8( )1523/4 ،4( )55( :
)240/10
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.1194

صغن (صغن))307/35 ،9( )23( :
صقر (صقر)-107 ،10( )182 ،7( )34( :
)108
صک (الصک)،9()1596/4 ،4( )49( :
)46 ،7( )243/27
صناجه (الصَّناجة))108 ،10( )29( :
صنج (صنج))311/2 ،8( )479/1 ،2( )54(:
()46 ،7
صندل (الصَّندل))433 ،7( )56( :
صندوق (الصندوق))108 ،10( )4(:

.1198

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1184

صغد (الصُّغد))429 ،7( )25(:

.1197

طبرزل (طبرزل)/11 ،8( )362/29 ،9( )17(:
)399
طبرستان (طبرستان))448 ،7( )55(:
طبق (طابق))1513 /4 ،4()294/6 ،5( )9( :
( 46 ،7( )57/26 ،9( )192/10 ،8و -345
)111 ،10( )346
طبن (الطبن)،)361/1 ،2( )361/1 ،2( )19(:
()343/35 ،9( ،)2157/6 ،4
طبندر (الطبندر))111 ،10( )1( :

.1220
.1221
.1222
.1223
.1224
.1225
.1226
.1227
.1228

128


128

.1230
.1231
.1232
.1233
.1234
.1235
.1236
.1237
.1238
.1239
.1240
.1241
.1242
.1243
.1244
.1245
.1246
.1247
.1248
.1249

.1250

عرطنث (العرطنث))300/5 ،9( )10(:
عرعر (العرعر))13/13 ،9( )86/1 ،1( )32(:
عطش (العطش))115 ،10( )56( :
علق (علق))1523/4 ،4( )30(:
عمان (مُزُونُ))67/9 ،5( )55(:
عنبر (عنبر))149/13 ،9( )40( :
عنقز (العنقز))1154/2 ،2( )41(:
عهد (العهد))123 ،10( )48( :
غار (الغار))116 ،10( )32(:
غائک (الغائک))116 ،10( )1(:
غبر (الغَبِرُ))193/13 ،9( )44(:
غبیراء (الغبیراء))115 ،10( ،)462 ،7( )32(:
غراره (الغرارة))115 ،10( )8(:
غرقد (الغرقد))116 ،10( )32(:
غرنیق (الغرنیق))116 ،10( )1(:
غروب (عروبة))460 ،7( )43( :
غضروف (جرندق))230 ،7( )42(:
غمل (الغُمْلول))125/30 ،9( )30(:
غورنا (العشرم))402 /12 ،8( )30( :
غوش (الغوش))116 ،10( )32(:
غوغا (الغوغاء))116 ،10( )56( :
فاثور (ال اثور))117 ،10( )4( :
فادره (ال ادرة))117 ،10( )33( :
فاوانیا (فاوانیا))122 ،10( )41(:
فتراک (ال تراک))117 ،10( )14(:
فتن (ال تن))117 ،10( )13( :
فرخ (فرخ))314/7 ،9( )1(:
فرزین (ت رزن))118 ،10( )344 ،7( )56( :
(ال ر )،9( )958/3 ،4( )4( :
فر
)327/16
فرسخ (فرسخ))44/3 ،8( )317/7 ،9( )20(:
()486 ،7( )428 /1 ،4

.1252
.1253
.1254
.1255
.1256
.1257
.1258
.1259
.1260
.1261
.1262
.1263
.1264
.1265
.1266

.1267
.1268

.1269
.1270
.1271

.1272
.1273
.1274
.1275

.1276
.1277

فرنگمشک (فرنجمشک))316/21 ،9( )30(:
فره (ال راهة))119 ،10( )7( :
فرهمند (ال رهد))119 ،10( )1(:
فری ون (ال ربیون))117 ،10( )32( :
فسطاط (ال سطاط))484 ،7( )55(:
فشکل (فسکل))519 /11 ،8( )56( :
فالده (فالده))1806/5 ،4( )56(:
فل ل (ال ل ل))47 ،7( )530 /11 ،8( )38( :
فلوا ( فلوا))492/39 ،9( )10(:
فنجان (ال نجان))121 ،10( )47 ،7( )9( :
(،8

فندق (فندق))316/26 ،9( )39(:
)313/10
فندیره (ال ندیرة))121 ،10( )33( :
فنک (ال نک) 47 ،7( )31( :و ،10( )483
)122
فهرست (فهر ))122 ،10( )47 ،7( )49( :
فو (ال ُو))122 ،10( )30( :
فوا -رونا (فوا ،ال ُوّةُ)/15 ،8( )41(:
،3( )2458/6 ،4( )515/35 ،9( )166
)48 ،7( )418/15
فوذنج (فوتنج))47 ،7( )41(:
فوفل (ال وفل))48 ،7( )32(:
فیروز (فرز))390 /5 ،8( )55(:
فیروزان (فَیرُزان) 479 ،7( )32/9 ،5()55(:و
)480
فیل (فیل))123 ،10( )48 ،7( )31( :
فیهج (ال َیْهَجُ)،4( )167/6 ،9( )12(:
)173/4 ،5( )349 /2 ،8( )336/1
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.1229

عرطبه (العَرطَبَة))458 ،7( )54(:

.1251

فرفار -زرین درخت (فرفار)،2( )32(:
)198/1
فرفیر (البرفیر وال رفیر))21 ،10( )35( :
فرکند (میَّافارقین ،فرکند))594 ،7( )33( :
فرمان (ال رما))119 ،10( )93 ،7( )48( :
فرند (ال رند))474 ،7( )47(:

بررسی نوع وامواژههای معرب شدهبه عنوان سند غنای فرهنگی ایرانیان
.1278

.1279
.1280
.1281
.1282

.1283
.1284
.1285

.1286
.1287

.1289
.1290
.1291
.1292
.1293

.1294
.1295
.1296
.1297
.1298
.1299

.1301
.1302
.1303

قرطل (قرطل))245/30 ،9( )34(:
قرقس (الجرجس))39 ،10( )8(:
قرقی (الکرکی))134 ،10( )34( :
قرمز (القرمز)،5()1125/2 ،2( )35( :
)48 ،7( )394 /5 ،8( )279/15 ،9()619/6
()125 ،10
قز (هزق))118/4 ،5( )2(:
قزاگند (القزاکند))125 ،10( )2(:
قسور (القسور))126 ،10( )48( :
قشبان (القشبانیة))126 ،10( )7( :
قطاب (القبَّاط والقبَّیط))123 ،10( )17(:
(،9

قطف (قطف))30(:
)285 /9 ،8( ))1417/4
ق ان (ال َق َّانُ))16/36 ،9( )1(:
ق ص (الق ص) 525 ،7( )4(:و )48

.1306
.1307
.1308

.1309

.1310
.1311
.1312

.1313
.1314
.1315
.1316
.1317
.1318
.1319
.1320
.1321
.1322
.1323
.1324
.1325

.1326
.1327

،4(269/24

ق ندر (الق ندر))127 ،10( )1( :
ققب -آزاد درخت (ققب)،4( )32( :
)68/4 ،9( )204/1

.1328
.1329
.1330

قنه -بارزد (القنة))2184/6 ،4( )41(:
قهرمان (قهرم)،5( )322/33 ،9( )1(:
)130 ،10( )496 /12 ،8( )459/4
قوهی (قوهی))393/4 ،5( )2( :
قیر (القیر))124/5 ،8( )56( :
کاسه (الکأ ))131 ،10( )4(:
کبابه (الکبابة))131 ،10( )41(:
کرزن (الکرزن))133 ،10( )8(:
کرشف (الکرسف))134 -133 ،10( )15(:
کمان (الخمَّان))57 ،10( )47(:
کهزانه (قهز))292/15 ،9( )398 /5 ،8( )2(:
کوپ (الکوبة))139 ،10( )559 ،7( )9( :
کوچاه (الجوخة))47 ،10( )5( :
کوشیدن (کاش یکوش))140 ،10( )56( :
کابل (کابل))556 ،7( )55( :
کاخ (کوخ والکاخ)،8( )331/7 ،9( )5( :
( )49 ،7( )49 /3ا )139
کارکاه (الکارکاه))135 ،10( )8(:
کاروان (قیروان)،4( )1235/3 ،2( )56( :
)493 ،7( )547/6 ،5( )89/9 ،3( )2462/6
()131 ،10
کاریز (السوهقة))96 ،10( )45( :
کاسه (القصعة))524 ،7( )4(:
کاشانه (الکاشانة والکاشانة)،10( )5( :
)136

129


] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2023-01-10

.1300

قرصد (القَرْصَدُ)/3 ،8( )31/9 ،9( )56(:
)287/9 ،3( )352
قرط (القُرْطُ))11/20 ،9( )30(:
قرطاط (القرطاط))124 ،10( )15(:

.1305

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1288

قاروره (قواریر)،8( )108/5 ،5( )9(:
)394/5
قالب (القالب))127 ،10( )56( :
قبا (القباء))503 ،7( )2(:
قباد (قباذ))508 ،7( )55(:
قپان (القبّان))364 /13 ،8( )155/9 ،3()20(:
()124 ،10( )526 ،7
قردد (القردد))124 ،10( )33( :
قردسه (القردسة))124 ،10( )56( :
قردمانی (قردم)،4( )396/1 ،2( )2( :
،5( )258/33 ،9( )627/6 ،5( )2009/5
)124 ،10( )627/6
قرشب (القرشب))124 ،10( )1( :

.1304

قلتة (القلتة))127 ،10( )31( :
قلح (القره))125 ،10( )44( :
قمطریر (القمطریر))128 ،10( )43( :
قنار (القنَّار))130 ،10( )515 ،7( )8( :
قند (القند)،7( )129 ،10( )677/2 ،2( )17(:
)501
قندل (القندل والقنادل والقندویل))1( :
()130 ،10
قنس (القنس))404/16 ،9( )38(:

.1331

.1332
.1333
.1334

.1335
.1336

130


130

.1338
.1339

.1340
.1341
.1342
.1343
.1344
.1345
.1346

.1347
.1348
.1349
.1350
.1351

.1352
.1353

.1354
.1355

کبر (کبر))802/2 ،4( )56(:
کبک (قبج))151/6 ،5()337/1 ،4( )34( :
()48 ،7( )351 /2 ،8( )168/6 ،9
کبک (قعی ))1272/3 ،2( )34( :
کبه (القبَّة))123 ،10( )8(:
کبودر (الکبوتل))132 ،10( )40(:
کبیکج (الکبیکج))132 ،10( )30( :
کتم (الکتم))132 ،10( )10( :
کتیرا (الکثیراء))132 ،10( )10( :
کداد (الجُداد)،9( )453 /2 ،4( )56(:
)478/7
کده (کذر))49 ،7( )5( :
کدینه (کذینق))557 ،7( )8(:
کراز (الکراز))133 ،10( )9( :
کراوی (الکرَویا))135 ،10( )30( :
(الکربا )،4( )427/5 ،1( )2(:
کربا
،8( )432/16 ،9()229/10 ،3()970/3
)556 ،7( )162/7 ،5( )195/6
کرت (القرط))124 ،10( )30( :
کرت (دبر -الدَّبْ َرةُ)،8( )653/2 ،4( )45( :
)133 ،10( )268 /4
کرته (القرطق))507 ،7( )2(:
کرر (ال ُکرَّرُ)،2( )264/4 ،1( )19( :
)49 ،7( )337/1 ،4( )352 /2 ،8( )1165/2

.1357
.1358
.1359

.1360
.1361

.1362

.1363
.1364

.1365

.1366
.1367

.1368
.1369
.1370

.1371

.1372

.1373

.1374

.1375
.1376

کردار (الکردار))133 ،10( )56(:
کردار (کردار))34/14 ،9( )52(:
کردماند (قرمد)/12 ،8( )305/9 ،3( )47(:
)475
کرزن (الکرزن))133 ،10( )48( :
کرکم (الکرکم)،5( )517 /12 ،8( )41( :
)169/7
کرگدن ( کرکدن)،10( )49 ،7( )31( :
)134
کرمان (کرمان))555 ،7( )55( :
کره -باز (الکرَّز)،3( )709/2 ،2( )34( :
،9( )399/5 ،8( )892/3 ،4( )55/10
)537 -536 ،7( )296 -295/15
کسب -کنجاره (الکُنْجارَقُ)،9( )41( :
،3( )728/6 ،5( )716/1 ،8( )147/4
)48/10
کسبند (القسبند))125 ،10( )2(:
کستی (الکستیج))49 ،7( )337/1 ،4( )2(:
()135 ،10
کستی (کستج))49 ،7( )4( :
کسیر (القسیر))125 ،10( )56( :
کشخان (الکشخنة)،10( )538 ،7( )1(:
)135
کشک (الکشک)،10( )314/27 ،9( )6(:
)135
کشکول (الکشکول)-135 ،10( )52( :
)136
کشمش (کشمش))49 ،7( )558 ،7( )39( :
()136 ،10
ک دان (الق دان)/3 ،8( )527/2 ،4()4( :
)504 ،7( )63/9 ،9( )364
ک ر ( ک ر))144 /5 ،8( )52( :
ک ر ( َک ْرُ))115/10 ،3( )56(:
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.1337

کاغذ (الکاغَد)،9( )359/5 ،5( )49(:
)136 ،10( )380 /3 ،8( )110/9
کافور (الکافور))136 ،10( )49 ،7( )10( :
کال (الکال))141 ،10( )47(:
کامه -آبکامه (الکمخ)،7( )330/7 ،9( )6(:
)562
کاواک (القاووق))131 ،10( )2(:
کاؤو (القابو )،7( )1326/3 ،2()55(:
 499و )123 ،10( )48
کبر (الکَبَر))131 ،10( )125/5 ،8( )32(:

.1356

کُرد (کرد))379 /3 ،8( )25(:
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.1377
.1378

.1379

.1380
.1381
.1382
.1383
.1384

.1385

.1387
.1388
.1389

.1390
.1391
.1392

.1393

.1394

.1395

.1397

.1398

.1399

.1402
.1403
.1404
.1405
.1406
.1407
.1408
.1409
.1410
.1411
.1412
.1413
.1414
.1415

.1416
.1417
.1418

.1419

.1420
.1421
.1422
.1423

.1424
.1425
.1426
.1427

کندجه (الکندجة))138 ،10( )8(:
کندو (الکندور))138 ،10( )49 ،7( )4(:
کندواز (الخندید))58 ،10( )1(:
کنگر (حرشف))1343/4 ،4( )30(:
کنور (القَنَوَّر))130 ،10( )1(:
کهبل (الجهبلة))46 ،10( )1( :
کهبل (الکهبَل))138 ،10( )1(:
کهتر (الجیتر))38 ،10( )1(:
کهتر (الجیتر))49 ،10( )13( :
کهدب (الکهدَب))138 ،10( )1( :
کهرباء (الکهرباء)،7( )184/4 ،9( )41(:
)139 ،10( )49
کهرمان (قهرمان))97 ،7( )1( :
کهکوب (القهقب))130 ،10( )31( :
کوتاه -کوته (الکوتاه -الکوتی)،9( )13(:
)139 ،10( )561 ،7( )483/36
کوچک (قوش))48 ،7( )876/2 ،2( )13( :
(،7( )343/17 ،9( )338 /6 ،8( )1017/3 ،4
)130 ،10( )496
کوچه (کوشه))130 ،10( )533 ،7( )5(:
کوخ (حرد))144 /3 ،8( )5( :
کود (الکود)( )139 ،10( )28( :کود)
کور (کوَّر))154 /5 ،8( )137/7 ،5( )21( :
()546 ،7( )80/14 ،9
کوره (الکوره))547 ،7( )55( :
کورواش (سبط))218/7 ،1( )30( :
کوزبو (جوزبوا))48 ،10( )10( :
کوزگندم (جوزجندم))48 ،10( )30( :

131
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کلبه (قربج -جل ق)،4( )169/6 ،9( )5( :
)48 ،7( )257/5 ،5( )322/10 ،8( )1548/4
()124 ،10
کَلَک (الکلک))137 ،10( )18( :
کله (القلَّة))127 ،10( )56( :
کلهبان (القلهبان))128 ،10( )1( :
کلهی(القلعیّ))527 ،7( )2(:
کلید (اإلقلید)-116 ،7( )675/2 ،2( )4(:
)579
کم (القمَّ))128 ،10( )13( :
کمانچه (الکَمَنجَة))137 ،10( )54(:
کمانگر (القمجار)،7( )601/6 ،5( )7( :
)491
کمتر (الکمتُر)،10( )67/14 ،9( )13( :
)137
کمچه – ک گیر (ق شل))1803 /5 ،4( )9(:
(،7( )127 ،10( )563 /11 ،8( )270/30 ،9
)48
کمحد (القمهد))128 ،10( )1(:
کمر (الکَمَر))137 ،10( )67/14 ،9( )5( :
کمل (الکُمْلول)،4( )598 /11 ،8( )30( :
)1813/5
کمیت (الکمیت)،10( )558 ،7( )35( :
)137
کنادر (الکنادر))138 ،10( )1( :

.1401

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1386

ک ری (الجُ ُرَّی))42 ،10( )4(:
ک ش (ق ش) ()338/17 ،9( )262/8 ،3( )2
()56 ،10( )49 ،7( )514 ،7( )337 /6 ،8
ک شگر (اإلسکاف)،4( )1137/2 ،2( )7( :
)48 ،7( )282/9 ،3()471/13 ،9( )799/2
()92 ،10( )128 ،10
ک گیر (ک کیر))578/6 ،9( )9(:
ک یز (الق یز))527 ،7( )20(:
کاله (القلنسوة))128 ،10( )2( :
کلبتان (الکلبتان))137 ،10( )8(:

.1400

کنار (کنر)،8( )69/14 ،9( )354/5 ،1( )2(:
)152/5
کنبوش (الکنبوش))138 ،10( )14(:
کنجاله (الکنجارق))544 ،7( )30( :
کند (الکُند))138 ،10( )13( :
کنداکر (الکنداکر))138 ،10( )1( :

.1428

.1429
.1430
.1431

.1432

.1433

132


132

.1435

.1436
.1437
.1438
.1439
.1440
.1441
.1442
.1443
.1444

.1445
.1446

.1447
.1448
.1449

.1450
.1451

کوزه (کسج -کسس))444/16 ،9( )9(:
کوزه (کوز))308/15 ،9( )402 /5 ،8()9(:
()140 ،10
(الکو )،10( )352/5 ،1( )47(:
کو
)140
کو (الکو )،3( )857/2 ،2( )47( :
،7( )457/16 ،9( )199 /6 ،8( )171/10
)548
کوسه (کوسج)،8( )1178/2 ،2()1(:
)541 ،7( )140 ،10( )352/2
کوشک (جسق)،9( )244/8 ،3( )5( :
)64 ،10( )39 ،7( )35 /10 ،8( )126/25
کوفل (الق ل))529 ،7( )4(:
کونخر (القنجور))128 ،10( )1(:
کوهپاره (الجهبر))46 ،10( )31(:
کوهی (القوهیّ والقوهیَّة))507 ،7( )56( :
کیا (الکیا))141 ،10( )57(:
کیخان (الکیخم))141 ،10( )48( :
کیسه (التیک))37 ،10( )4(:
کیش (کش))135 ،10( )346/17 ،9( )3( :
کیک (الکعک)،4()314/27 ،9( )17( :
)136 ،10( )561 ،7( )481/10 ،8( )1605/4
کیل (الکیلجة))141 ،10( )20(:
کیمیا (الکیمیاء)،7( )1084/2 ،2( )41(:
)552
کیوان (کیوان))140 ،10( )43( :
گاور (الجاور ))48 ،10( )30( :
گاومیش (الجامو ))513/15 ،9( )31( :
( 245 ،7( )42 /6 ،8و )44 ،10( )38
گچ (الجص))234 ،7( )505/17 ،9( )33( :
گدا (کدَّی))132 ،10( )7( :

.1453
.1454
.1455

.1456

.1457

.1458
.1459

.1460
.1461
.1462
.1463

.1464

.1465

.1466

.1467
.1468
.1469

.1470

.1471

.1472

.1473

(،5( )1041/2 ،2

گردو (جوز))39(:
)523/7
گرزه (جرذ))480 /3 ،8( )31( :
گرسنه (الکشنی))136 ،10( )1(:
گرگان (الکرک))549 ،7( )55( :
گرم (الجرم))235 ،7( )392/31 ،9( )56( :
()40 ،10
گروهه (جالهق)،9( )1140/2 ،2( )19( :
)43 ،10( )236 ،7( )37/10 ،8( )131/25
گریبان (جِربَّان)،9( )266/1 ،2( )2(:
)240 ،7( )38/11 ،3()402/7 ،5()152/2
گزاف (جزاف)،4( )84/23 ،9( )56(:
)38 ،7( )27 /9 ،8( )1337/4
گزر (جزر))39 ،7( )286/7 ،5( )6(:
گشنیز (القشنیزة))126 ،10( )30( :
گُل (جل))1658/4 ،4( )207/7 ،5( )37( :
()43 ،10( )259 ،7( )116 /11 ،8
گل انگبین (الجلنجبین)،10( )39 ،7( )12( :
)43
گل نسرین (الجلنسرین))243/7 ،1( )37( :
()43 ،10
گالب (جالب)،5()177/2 ،9( )10( :
)42 ،10( )39 ،7( )63/11 ،3( )440/7
گلبانگ (الجلبقة))42 ،10( )47(:
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.1434

کوزن (اجل))79/1 ،8( )1621/4 ،4( )31(:
()11/11 ،8
کوزه (جوزق))48 ،10( )39 ،7( )9( :

.1452

گرانبال (الجرعبیل))40 ،10( )1(:
گرانپشت (الجرن س))40 ،10( )1(:
گرداب (الجرداب))233 ،7( )18( :
گردن (القرد))48 ،7( )348 /3 ،8( )42( :
()124 ،10
گردن (الکرد))102/9 ،9( )638/2 ،2( )42(:
()534 ،7( )531/2 ،4( )748/6 ،5
گرده (جردق)،9( )1136/2 ،2( )6(:
،5( )259 ،7( )35 /10 ،8( )124/25
)600/6
گرده بان (جردب))38 ،7( )99/1 ،4( )7(:
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.1474

.1475

.1476
.1477

.1478
.1479

.1480
.1481

.1483
.1484
.1485
.1486
.1487
.1488
.1489
.1490

.1491
.1492

.1494
.1495
.1496

گندهپیر (قندفر))521 ،7( )480/13 ،9( )1(:
()130 ،10
گندهفیل (قندفل)،4( )290/30 ،9( )56( :
)570 /11 ،8( )1800/5
گواله (جوالق))43 ،10( )251 ،7( )8(:
گود آب (القوأب))123 ،10( )9( :
گوذر (الجؤذر))246 ،7( )31( :
گور (الجورة))48 ،10( )52( :
گوس ند (کوسبند))125 ،10( )31(:
گوش (الکوش))140 ،10( )49 ،7( )42( :
گون (جون))39 ،7( )49 ،10( )35( :
گوهر (جوهر -جهر)،5( )468/1 ،2()11(:
-273 ،7( )149 /4 ،8( )494/10 ،9()163/4
)46 ،10( )39 ،7( )238
گیج (الکئار))131 ،10( )44( :
گیسو (الجسا -الجیسوان)،9( )42( :
/14 ،8( )517/7 ،5( )520/15 ،9( )357/37
)145
الد (الالذة))142 ،10( )2(:
الژورد (الالزورد))141 ،10( )35( :
الل (لول))374/30 ،9( )44(:
لحاف (دوار) 42 ،7( )2( :و ،10( )306
)68

.1499

.1500
.1501
.1502

.1503
.1504

.1505
.1506
.1507
.1508

.1509
.1510
.1511
.1512

.1513
.1514
.1515
.1516

.1517
.1518

.1519
.1520
.1521
.1522

لشکر (عسکر)،9( )1326/3 ،2( )47( :
)453 ،7( )38/13
لعل (اللعل))142 ،10( )11(:
لقن (لگن))162/5 ،1( )4(:
لگام (لجام)،9( )2027/5 ،4( )14(:
،7( )534 /12 ،8( )452/7 ،5( )399/33
)141 ،10( )49
لمق (الیلمق))332/10 ،8( )2(:
لنگر (ا نجر)،8( )181/14 ،9( )18( :
)150 ،10( )128 ،7( )193/5
لوب (لوب))745/1 ،8( )10( :
لوبیا (اللوبیاء))142 ،10( )6(:
لوز (اللَّوز))564 ،7( )39( :
لوزینج (اللّوزینج)،10( )49 ،7( )17(:
)142
لوزینه (الجوزنیق))239 ،7( )17(:
لولک (اللور))142 ،10( )6(:
لوله (اللولب))142 ،10( )4(:
لیا (لیا -للی)،5( )268 /15 ،8( )10(:
)398-395/10
لیمو (اللیمون))142 ،10( )36( :
ماد (الماه))592 ،7( )25(:
ماست (الماست))146 ،10( )6(:
ماش (المج -الماش)،7( )340/1 ،4( )6(:
)143 ،10( )588 -587
ماشماهی (سماهیج))48/6 ،9( )40(:
ماله (مالج -مسجه)،5( )89/1 ،2( )8(:
)28/6 ،9( )369/2 ،8( )132/1 ،4( )178/7
()143 ،10( )50 ،7
موبد (الموبذ))148 ،10( )52( :
مانده (الموانیذ))598 ،7( )56( :
مانده (مانیذ))147 ،10( )50 ،7( )50( :
ماه (ماه))511/36 ،9( )43(:
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گلنار (جلنار))39 ،7( )456/10 ،9( )37(:
()43 ،10
گناه (الجناح))45 ،10( )52( :
گنبد (الجنبذ)،10( )381-391/9 ،9( )5( :
)38
گنج (الکنز))560 ،7( )11(:

.1498

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1482

گلخن حمام -دمگاه (الداموق)،2( )8(:
)66 ،10( )308 ،7( )327/6 ،5( )1207/2
گلستان (جلستان)/3 ،4( )54/6 ،1( )5( :
)248 ،7()39/6 ،8( )309/10 ،3( )915
()43 ،10
گلگون (الکلکون))137 ،10( )35( :

.1497

لخم (اللخم))620/1 ،2( )40( :
لذن (اللذن))385 /13 ،8( )41(:

.1523
.1524

.1525
.1526

.1527

.1528

134


134

.1530

.1531
.1532

.1533

.1534
.1535
.1536

.1537

.1538

.1539
.1540
.1541
.1542
.1543
.1544
.1545
.1546

متر (مطمر) 233/13 ،3( )8(:و )177/14
()434/12 ،9( )164/9 ،5
مترتک (المترتک))168/7 ،5( )56(:
(شجار)،9( )282/10 ،3( )5(:
متر
)394 /4 ،8( )693 /2 ،4( )143/12
(مجس)،4( )495/16 ،9( )52(:
مجو
)591 ،7( )977/3
محرد (محرد))241/4 ،3( )5(:
محمر (محمر))638 /2 ،4( )31( :
مختم (المختم)،5( )369/1 ،2( )4( :
)157/5
مخرق (مخرق))143 ،10( )19( :
مذیل -نرم آهن (المَذیل))76/10 ،5( )33(:
()621 /11 ،8( )401/30 ،9
مرتک -مرداسنگ (المرتج)،1( )8( :
،8( )330/27 ،9( )1129/2 ،2( )300/4
)144 ،10( )586 ،7( )486/10
مرر (المرر))575 ،7( )56( :
مرجان (المرجان))144 ،10( )11(:
مرز (مرز -الحبا )،9( )44/9 ،5( )7(:
)408 /5 ،8( )329/15
مرزبان (المرزبان)،10( )588 ،7( )7( :
)145
مرزنجوش (مرزجوش))601/7 ،5( )30(:
()145 - 144 ،10()50 ،7( )574 ،7
مرگ (المرک))145 ،10( )56( :
مرو (المرو))145 ،10( )4(:
مزه (المزر))145 ،10( )26(:
مزیدن (مزَّ))145 ،10( )26( :
مس (النُّحا ))146 ،10( )595 ،7( )33(:
مسمار (الدسار))64 ،10( )8(:
مشان (الموشان))146 ،10( )32( :
مُشت (المشت))146 ،10( )42( :

.1548
.1549
.1550
.1551

.1552
.1553
.1554
.1555

.1556

.1557

.1558
.1559
.1560
.1561
.1562
.1563
.1564

.1565
.1566
.1567
.1568

.1569

مشکدان (شکدن))285/35 ،9( )10(:
مشکدان (مشکدان))176/36 ،9( )4( :
مضض (مضض)،3( )18/7 ،1( )3( :
)231)61/19 ،9( /7 ،8( )331/11
مظلة (المظلة))415/29 ،9( )4( :
مغد (المغد))146 ،10( )671/2 ،2( )30( :
مقراض (قرض))216 /7 ،8( )4(:
مالب (المالب)،5( )1028/2 ،2( )10( :
))146 ،10(584 ،7( )431/10
منجنیق (منجق -جنق))338 /10 ،8( )47(:
(،10( )572 ،7( )132/25 ،9()1455/4 ،4
)146
مه رخان (مهرقان)،7( )21/27 ،9( )56(:
)570
مها (المهاة))148 ،10( )33(:
مهتر (المهتار والمهتر))147 ،10( )7( :
مهر (المَهر))147 ،10( )56( :
مهر (المهر))147 ،10( )8(:
مهر (مهرق))569 ،7( )49( :
مُهردار (المهردار))147 ،10( )7( :
مهرکرد (مهرق) :وقیلَ :هوَ وب حریر
أبیض یبقى الصمغَ ویصقلَ ،مَ یکت ُ فیت،
وهوَ بالفارسیة مهر کرد (،10( )121 /4 ،5
)19/27 ،9( )148
مهرگان (المهرجان))147 ،10( )22( :
مهره (المهرة))148 ،10( )11(:
مهصل (المهصُل))148 ،10( )56( :
مهند (المهند )،3()120/4 ،1( )7( :
)500 ،7( )274/6
موبد (الموبذ))148 ،10( )52( :
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.1529

ماهگون (الماجشون))143 ،10( )35( :

.1547

مشته (المساتِقُ -مشق))304/8 ،3( )2( :
()574 ،7( )343/10 ،8( )392/26 ،9
مشک (المسک))598 ،7( )10( :
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.1570

.1571
.1572
.1573

.1574

.1575
.1576

.1577

.1579
.1580
.1581
.1582

.1583
.1584
.1585
.1586
.1587
.1588
.1589

.1591
.1592

.1593

موشخوار (عقاب مالع))259/2 ،3( )31(:
()341/8 ،8( )217/22 ،9
موم (الموم)،5( )422/8 ،1( )44( :
،10( )578 ،7( )566 /12 ،8( )581/10
)148
مویزک (المیویزر))149 ،10( )30( :
میبه (المیبة))557/10 ،5( )411/8 ،1( )41(:
()148 ،10( )233/4 ،9( )747/1 ،8
میپخته (المیبختج))148 ،10( )12( :
میخانه -ماخور (ماخور))50 ،7( )24(:
()143 ،10
میدان (المیدان))581 ،7( )12( :
میدان (المیدان))148 ،10( )5( :
میده (المائدة))148 ،10( )9( :
میزاب (المیزاب))342 -341/4 ،9( )5(:
(،7( )212/1 ،8( )232 /1 ،4( )82/9 ،5
)149 ،10( )599
میسوسن (المیسوسن))149 ،10( )12( :
میش (ماعز))394/17 ،9( )31(:
میگون (المیسون))146 ،10( )35( :
مینا (المیناء))149 ،10( )50 ،7( )33(:
ناخدا (الناخداة))150 ،10( )7( :
نار مشک (النارَمسک))152 ،10( )10( :
نارگیل (النارجیل))151 ،10( )36( :
نارنگ (نارنج))152 ،10( )36( :
نارون  -دردار (الدردار))61 ،10( )32(:
نافه (نافجة المسک)،10( )621 ،7( )10( :
)154
نانخواه (النانخة))155 ،10( )30( :

.1596
.1597
.1598
.1599
.1600
.1601
.1602
.1603

.1604
.1605
.1606

.1607
.1608

.1609

.1610
.1611
.1612

.1613
.1614
.1615

.1616
.1617
.1618

.1619

نبریده (نبرر))150 ،10( )230/6 ،9( )31( :
نبهره (نبهرر))150 ،10( )50 ،7( )51( :
نبیه (الن یة))119/40 ،9( )4( :
نجل (النجل))150 ،10( )56(:
نحام (نحام))568 /12 ،8( )31( :
نخ (النخ)،5( )353/7 ،9( )59/3 ،8( )4(:
)150 ،10( )522/4
نخوار (النخوار))151 ،10( )1( :
نرخ (النرق))152 ،10( )50( :
نرد (النرد)ُ ( )23( :معَرصب) (،5()219/9 ،9
)151 ،10( )606 ،7( )421 /3 ،8( )301/9
نرسی (النَر ))607 ،7( )55(:
نرگس (نرجس))606 ،7( )711/2 ،2( )37(:
()151 ،10
نرم (نرم -نرمق -الدرمق)،1( )13( :
،9( )307/9 ،3( )352 /10 ،8( )265/5
)152 ،10( )618 ،7( )417/26
نرمآهن (ذلم))701/2 ،2( )33(:
نرمک ( النمرق والنمرقة))154 ،10( )4(:
نز (النِّزُّ)،8( )351/15 ،9( )10/9 ،5( )56( :
)416 /5
نزه (البزّ))152 ،10( )45( :
نژار (النجار والنخر))150 ،10( )56(:
نسترن (النستر والنسترن)،9( )37( :
)153 ،10( )476/8 ،5()213/14
نستق (النستق))624 ،7( )48( :
نشادر (النشادر))153 ،10( )38( :
نشاسته (النشأ)،4( )124/8 ،5()6(:
)153 ،10( )620 ،7( )78/40 ،9( )2510/6
نشانبان (النسیب))152 153 ،10( )16( :
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موش (مو ))527/16 ،9( )31(:

.1595

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1578

موزه (الموق)/1 ،4( )1326/3 ،2( )2( :
،8( )408/26 ،9( )306/7 ،5( )341
)145 ،10( )575 ،7( )340/10
موزه (مزر))366/2 ،8( )24(:

.1594

ناهید (نهذ -أَناهیذ)،7( )492/9 ،9( )43( :
)12 ،10( )36
ناورد (الناورد))151 ،10( )14(:
ناوه (الناوق))155 ،10( )4(:
نبر (النبر))188/5 ،8( )265/10 ،5( )13(:

.1620
.1621
.1622

.1623
.1624
.1625
.1626

136


136

.1628
.1629
.1630
.1631
.1632
.1633
.1634
.1635
.1636

.1637
.1638
.1639

.1640
.1641
.1642
.1643
.1644

.1645
.1646

نقل -وسمه (عظلم))1988/5 ،4( )10(:
نکران (النَکر))154 ،10( )56(:
نگونسار (نکس))154 ،10( )3(:
نلک (النلک))154 ،10( )32(:
نمتک (النمت))154 ،10( )36( :
نمش (نَمَش))154 ،10( )56(:
نمق (النَمَق))155 ،10( )50 ،7( )49( :
نمونه (النموذر وا نموذر))50 ،7( )56(:
()155 ،10
نهروان (النَّهروان))615 ،7( )55(:
نورده (النَوَردَجة))155 ،10( )56(:
نوروز (نوروز)/5 ،8( )349/15 ،9( )22(:
)618 -617 ،7( )28/9 ،5( )416
نوش (نوش))432/17 ،9( )3(:
نی (النای))156 ،10( )54(:
نیر (النِّیر))621 ،7( )325/14 ،9()15(:
نیرنگ (النیرنج))155 ،10( )51 ،7( )56(:
نیزک (نزک)،9( )497/10 ،8( )47(:
)152 ،10( )608 ،7( )371/27
نیزک :النیزک)1614/4 ،4( )47( :
نی ه (ن ق)،2( )446 -434/26 ،9( )2( :
،10( )364/10 ،8( )448/6 ،5( )967/2
)608 ،7( )154

.1648
.1649
.1650
.1651
.1652

.1653
.1654

.1655
.1656
.1657
.1658

.1659
.1660
.1661

.1662
.1663

.1664
.1665

.1666

.1667
.1668

.1669
.1670
.1671

هاون (هاون))292/36 ،9( )429/4 ،5( )4(:
( 51 ،7( )438 /13 ،8و )159 ،10( )631
هبنک (الهبنَّق))156 ،10( )1( :
هجل (هجل))116/31 ،9( )18(:
هرات (هراة))633 ،7( )55(:
هربد (الهرابذة)/3 ،8( )500/9 ،9( )52( :
)157 ،10( )51 ،7( )573/2 ،4( )517
هرد (الهُرد))157 ،10( )51 ،7( )35( :
هرطمان (الهرطمان))157 ،10( )30( :
هرق (المُهْرَق)،9( )148 ،10( )2(:
)570 ،7()19/27
هرک (الهرر))157 ،10( )1(:
هرمز (الهُر ُمزُ)-630 ،7( )93 ،7( )55(:
)634
هرنوه (القرنوة))125 ،10( )30( :
هزار (هزار))51 ،7( )432/14 ،9( )34( :
()157 ،10
هزارجشان (الهزارجستان)/10 ،8( )30( :
)157 ،10( )1569/4 ،4( )365
هزنبر (الهزَنبَر))157 ،10( )1(:
ه ته (اله تق)،9( )458/4 ،5( )27( :
)157 ،10( )25/27
هالهل (الهلهل))157 ،10( )41(:
هلباجه (الهلباجة))157 ،10( )6(:
هلیلج (أهلیلج))36 ،7( )157 ،10( )41(:
()133 ،7
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.1627

نشج (نشج))377 /2 ،8( )240/6 ،9( )3(:
نشخوار (المشوار))105 ،10( )56(:
نشخوار (نشر)/2 ،4()219/14 ،9( )56(:
)153 ،10( )50 ،7( )206 /5 ،8( )828
نشوان (النشوان))154 ،10( )56(:
نشوه (النشوة))153 ،10( )56(:
نعناع (النعناع))154 ،10( )30( :
ن ض (ن ض)( )56(:عی/7 ،8( )46/7 ،
)240
ن یر (الن یر))154 ،10( )47(:
نقاد دانا (سقنطار))388 ،7( )1( :

.1647

نیکده (نکد))238/9 ،9( )56( :
نیکریش (النکریش))154 ،10( )1(:
نیل (النیل))155 ،10( )35( :
نیلوفر (النیلوفر))156 ،10( )37( :
نیمبرشت (النمبرشت))156 ،10( )6(:
نیمه (النِّیم)،3()527/10 ،5( )13( :
)616 ،7( )374/15
هاله (الهالة))158 ،10( )43( :
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.1672
.1673
.1674
.1675

.1676
.1677
.1678
.1679
.1680
.1681
.1682
.1683
.1684

.1686
.1687
.1688
.1689

.1690
.1691

هنو (هنو))314/40 ،9( )48(:
هوم (هوم))158 ،10( )52( :
هیرون (الهیرون))159 ،10( )6(:
هیس (الهیس))159 ،10( )45( :
هیشر -کنگربری (الهیشر))157 ،10( )30(:
وبر (الوبَر))159 ،10( )31( :
وجج (ال َورُّ))254/6 ،9( )397/2 ،8( )10( :
وجج (الوَرُّ))254/6 ،9( )397/2 ،8( )41(:
()159 ،10( )347 /1 ،4
ورد (ورد))626 ،7( )37( :
ورل (الوَرَل))159 ،10( )31( :
وزوز (الوَزوَزُ))195/13 ،3( )48(:
وزوز (وزز))372/15 ،9( )45( :
وصره (وصر)،5( )363/14 ،9( )48(:
)845/2 ،4( )284/5 ،8( )372/8
وقت (الوقت))159 ،10( )27( :
وکع (وکع))1303/3 ،4( )408 /8 ،8( )8(:
()371/22 ،9

.1693

.1694
.1695

.1696

.1697
.1698
.1699
.1700
.1701
.1702

.1703
.1704

.1705

یسر (الیسر))469/14 ،9( )57( :
یشم (الیشب))160 ،10( )11(:
یقت (یاقوت)،8( )150/5 ،9( )11(:
)271/1 ،4( )109/2
یک (یکک))411/27 ،9( )46( :
یلمک (یلمق)،5( )1557/4 ،4( )2(:
)646 ،7( )387 /10 ،8( )443/6
یهود (هاد))158 ،10( )52( :
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زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

.1685

هلیون (الهلیون))157 ،10( )30( :
همایون (همایون))158 ،10( )34( :
هملج (الهَمَج -همالر))157 ،10( )34( :
همی (هِمْیانُ)،5( )995/2 ،2( )51( :
)158 ،10( )632 ،7( )364 /15 ،8( )389/4
هنق (الهنق))158 ،10( )3( :

.1692

ون (الون))626 -51 ،7( )172/1 ،2( )10(:
ون -ونج (الونج)،9( )498/1 ،2( )54( :
)625 ،7( )401 /2 ،8( )561/7 ،5( )265/6
()159 ،10
ونه (الوَنَج))625 ،7( )50(:
یاره (یارر -الیاره -الیارق)/2 ،4( )11(:
)402/2 ،8( )291/6 ،9()125/11 ،3()608
()160 ،10( )51 ،7
یاسمین (یاسمین -یسم)،2( )37( :
)160 ،10( )51 ،7( )645/12 ،8( )1222/2
یخدان (یخدضان))208/23 ،9( )4( :
یرنا (الیرنَّا))160 ،10( )10( :
یزک (الیَزَک))160 ،10( )47(:
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