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Abstract: 
Arabic language can be viewed as individual phenomenon and social 
phenomenon. As individual phenomenon, language is considered as special 
identity of human. It is human spesific because only human who has the ability 
to do verbal language. As for social phenomenon, language is a convention of 
society as the owner and user of that language. Therefore, in Arabic language, 
there are some mu’jam such as mu’jam alfadz which has related meaning to 
the society including lafad (word) which is associated to the meaning of social, 
political, economic, knowledge and etc. This research tried to study about types 
of mu’jam alfadz that have meaning that is related to the society 
comprehensively and in detail, hopefully, it can give integrative understanding 
specially for Arabic language teachers. 
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 مقدمة .أ 

 هبا يعب   اليت األصوات ىي اللغة إن  
 مشاعره عن بواسطتها ويفصح ذاتو عن اإلنسان
 بُت التخاطب وسيلة وىي وأحاسيسو وعواطفو

 أضلاء يف األقوام وبُت الواحد اجملتمع يف الناس
 عند احلضارات هباانتقال يتم و ادلعمورة
 ادلخزن وىو والًتاث التاريخ خيتزن وهبا.تعبَتىا
 وآداهبا وذكرياهتا تراثها األمة فيو تودع الذي

  . ثقافتها جوانب وسلتلف وأرلادىا

 حيظوا مل القدماء العربية علماء أن   والواقع
 ، اإلنساين اللغوي الفكر تاريخ يف لو أىل ىم دبا

 الفكر ومؤرخي اللغة دارسي بُت شاع فقد
 علماء أن   الغربية احلضارة يف خاص ةً , اللغوي
 إل   اللغة علوم ىف ينتجوا مل دماءالق العربية

 بتحليل زبتص   (Practical) العملية الدراسات
 يف عامة نظرية وضع دون, وحدىا العربية اللغة

 اإلنساين اللغوي الفكر تاريخ أن   غَت. اللغة دراسة
 اىتمت أو فكرت قد أمة توجد ل أن و لنا بُت

 دراسة من انطلقت وقد إل   وظواىرىا اللغة بقضايا
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 على تصدق احلقيقة وىذه, اخلاصة لغتها
   .وحديثها قدديها اللغوية الدراسات

 دراستها األمم من أمة ذباوز أن   شك   ول
 اللغوية الظاىرة حقيقة وإدراك, للغتها اخلاصة

 اللغوي الفكر مؤرخو عليو يعول ما ىو اإلنسانية
 اللغوي الفكر تاريخ كتب عندما لذلك, اآلن

 إل   القدماء العربية علماء حيظ مل, اإلنساين
 العلماء ىؤلء أصالة توضح ل قليلة بسطور

 الذي اللغوي الفكر جوانب من لكثَت وريادهتم
 على تدل كما,  اآلن اللغة علماء فيو خيوض

 عامة العريب بالًتاث الدقيقة العلمية ادلعرفة عدم
 .خاصة واللغوي

 قد القدماء العربية اللغة علماء أن   واحلق  
 من بثوه دبا اللغوية دراستهم يف التنظَت مرتبة غوابل

 ظاىرة ىي حيث من اللغة حول وآراء مالحظات
 والصرف النحو كتب يف ل, عامة إنسانية

 أخرى وكتب مصادر يف بل,  فحسب وادلعاجم
 وكذا, وتفسَته وبالغتو القرآن إعجاز كتب مثل

 يف يعٍت, والفلسفة الكالم وعلم الفقو أصول
 واآلراء ادلالحظات وىذه, اللغوي َتغ الًتاث
 حيث من اللغة يف عامة نظرية رلموعتها يف تكون

  1.عامة إنسانية ظاىرة ىي

                                                           
1

 حلوً.التطبيميت،د اللساًياث في دراساث  

 .451 .ظ ,(م3002  الجاهؼيت الوؼرفت دار )خليل،

 شيئامن يبُت أن حياول ادلبحث وىذا
 بعض على الضوء إلقاء خالل من, ذلك

 خالل من وذلك الجتماعي، اللغة ظواىرعلم
 يف وخاصة اجلاحظ سجلها اليت ادلالحظات

 وىي" والتبيُت البيان"و" يواناحل" كتابيو
 واضًحا إدراًكا رلموعها يف تؤلف مالحظات

 اللغة وعالقة للغة الجتماعي للبعد ومباشرًا
 خيلص" والتبيُت البيان" كتابو وكان.باجملتمع
 عام لقانون طبًقا ادلختلفة األداء مستويات لدراسة

 اآلراء بعض خال فيما" مقال مقام لكل" وىو
 والكالم اللغة مفهوم حول دورت اليت النظرية
 طوائف الناس من طوائف فلكل   والبالغة، والبيان

 األصول اجلاحظ لنا يقدم وأيًضا 2.الكالم من
 ل وىي, الجتماعي اللغة لعلم والتحليلية النظرية
 منهجهى قالب يف صياغتها إعادة إىل إل   ربتاج
 ل كان الذي اجلاحظ صنع شل ا ووضوًحا دق ةً  أكثر

 رغم أعمالو يف ادلنهجية بالصراحة كثَتًا نفسو زميل
 العًتاف من حرًجا جيد ل وىو, هبا الكامل وعيو

 يف عنائو واصًفا, مؤلفاتو يف العيب ىذا بوقوع
 ذلك على وبناءً  3".ومنهجو احليوان" كتابو تأليف

 يشمل الذي ادلبحث ىذا يف اخلوض أريد فإين

                                                           
2

الذيوان،الجادع , حذقيق عبد السالم مذمد   

 ( .3/366)( م 1966 دار الجيل، بيزوث)هارون، 
3

المزجع السابق ، دراساث في اللساوياث   

 .156 .، ص(د.دلمى خليل )الخطبيقيت،
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 اللغة علم تإلرىاصا والتحليلية النظرية األصول
 يف ووضعها وزلاولتها اجلاحظ عند الجتماعي

 األلفاظ عنمعجم خاصة واضح منهجي قالب
 .الجتماعية الدللة ذات

 
 مباحث .ب 

 بالحياة الخاصة األلفاظ:  األول المبحث
 االجتماعية

 الجغرافية بالبيئة الخاصة األلفاظ .1
 األماكن أسماء (أ 

 األبلة سوق كنحو: ...  كقولو ، األبلة (1
 (.?>9/: يواناحل)

 اليت للبصرة اجملاورة ادلدينة ىي: تعليق
 أمهيتها من الرغم على البصرة اكتسحتها

 ىنا ومن 4العجم، بدور العرب تصل ألهنا
  .6األبلة وهنر 5األبلة طرقات كانت

                                                           
4
,د. ألفاظ الحضارة العباسيت فى مؤلفاث الجاحظ  

 .( صم1998طيبت صالخ الشذر,دار قباء للطباعت والىشز القاهزة

20. 
5

د ، الجادع حذقيق عبد السالم مذمالحيوانا  

 (1/281) م1966هارون، دار الجيل، بيزوث
6
 ( .4/101وفس المزجع )   

 دلكي منزل أريد وأنا:  كقولو ، األساورة (2
 (.;9/; احليوان) باألساورة

 جمالع من قوم نزلو مكان ىي: تعليق
 .7بالبصرة

 أنو فادعى اخلريبة إىل:  كقولو ،الخريبة (3
 . (</9 احليوان) فقيو

 بغداد يف  مشهورة منطقة ىي: تعليق
 8.احلبسر باب وقيل

 بالسباجبة وضبامة:  كقولو ،السبابجة (4
 (.9</= احليوان)

 السباجبة يسكنو كان مكان ىي: تعليق
 وحراس احلالوزة من وكانوا بالبصرة

 9.السجدن

 يف اخلمر يبيع كان:  كقولو ، ةالسدّ  (5
 .(:1/9 والتبيُت البيان) ادلسجد سد ة

 يطرد فإنو بادلربد عليك:  كقولو المربد، (6
 ،(?89 و <=/>و  <;1/8 احليوان. ) الفكر
 و :;8و ;;8/1 , ;:1/9) والتبيُت والبيان

:/11). 
 وادلاشية اإلبل فيو رببس مكان ىو: تعليق

 الذي دلربدا وبيئة ، التمر فيو جيفف وما
                                                           

7
 .19 .ص ،المزجع السابق, ألفاظ الذضارة العباسيت  

8
، واوظز كذلك : الذيوان 18 .ص ،وفس المزجع  

(4/116. ) 
9
 .18 .، صوفس المزجع   
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 العرب بادية بُت موقعو يف وسطًا كان
 يف ظاىر أثر ذات وكانت العراق وسواد
 10.العراقية اليومية احلياة

 المدينة داخل الطرق (ب 
...  باجلادة وعليك:  كقولو ،الجادة (1

 . (:?9/;و  ?>:/9 احليوان)
 اجلاحظ أطلقها اليت اللفظة وىذه: تعليق
 11.ادلمتد الواسع الطريق على

 على وإشرافك: ...  كقولو ،ةالرحب (2
 .(?9/8 احليوان) ىاشم بٍت رحبة
 ما ىي الرحبة: األعرايب ابن قال: تعليق
 رحبٌ  بلد وأيًضا ، األرض من اتسع
 وبالد سْهل بلد يقال كما َرْحبة وبالد
 .12سهلة

 سكة أىل أجد ومل: كقولو ،الّسّكة (3
 .(9/1:8و  8/181 احليوان) اصطفانوي

 وىذه سكك، واجلمع السكة: تعليق
 بعضهم احمللة وأىل السكنية ادلناطق تربط

 13.ببعض

 يف يبنيو أن ترك حُت: كقولو ،الشارع (4
 (.81 ص البخالء) الرائغ يف وبناه الشارع

                                                           
10

 . 17 .، صوفس المزجع   
11

 . 22 .، صوفس المزجع   
12

 . 23 .، صوفس المزجع   
13

 . 23 .، صوفس المزجع   

 . الرائغ معها يًتادف:  تعليق

 طرق أربع التفت إذا: كقولو ،المربعة (5
 .(1/82 البيان) مربعة يسموهنا

 قالطر  التقاء تعٍت وادلربعة: تعليق
 14.األربعة

 البناء ومواد السكن أماكن .2
 أخصاص بُت: ...  كقولو ،األخصاص (1

 . (<?1/9 البيان) البصرة
 وادلعروف الدنيا الطبقة بيوت ىي: تعليق

 15.البصرة بأخصاص

 روثًا مأل البيوت وإذا:  كقولو البيوت، (2
 . (?;9/; واحليوان ، =:/9 البيان) وترابًا
 لالرج بيت التهذيب، يف شلا: تعليق

 16.داره

 صحون يف يدعون ل:  كقولو ،الدور (3
 .(>91/: احليوان) دورىم
 أدار أى دورًا يدور الشيء دار: تعليق

 البناء جيمع احملل أى الدار وقيل ، معو
 17.البلد أى والدار والعرصة،

                                                           
14

 (.1/20المزجع السابق البيان والخبييه )  
15

 . 24 .، صالمزجع السابق ألفاظ الذضارة   
16

، ابه مىظور, ,طبقت جديدة  مذققت لسان العرب  

، مادة :  م2003دار صادر بيزوث الطبعت الثاويت 

 ( .2/187)بيج()
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 يف صوروا ومل:  كقولو ،المحاريب (4
 . (>/1 البيان... ) زلاريبهم

 بلةالق أى زلراب صبع احملاريب: تعليق
 بٍت وزلاريب ادلسجد زلراب وقيل

 فيها جيتمعون اليت التهذيب ويف إسرائيل،
 .18للصالة

 االجتماعية بالفئات الخاصة األلفاظ  .3
المجتمع طبقات  

 اجلبال يف األكراد أعٍت:  كقولو ،األكراد (1
 . (<1/19 البيان)

 البحار يف اجلزائر وسكان: كقولو ،الببر (2
 . (ادلرجع نفس) والبب

 وموقان والطيلسان: ،كقولونوالطيلسا (3
 (.ادلرجع نفس) ووجيالن

 .19العوام تصنيف من كلها ىذه: تعليق

 العوام أذكر مسعتموين إذا: كقولو العوام، (4
 . (<1/19 البيان)

 عن اجلاحظ يتحدث حيث:  تعليق
 عامة بُت ما فرق إىل ينسبها فإنو العامة

                                                                                 
17

 .عدها(وما ب5/323وفس المزجع ،مادة : )د و ر()  
18

 (.4/71وفس المزجع  ، مادة : )ح ر ب()  
19

 . 39 .، صالمزجع السابق ألفاظ الذضارة   

 أمام وجعلنا, األجناس   وعامة ادلثقفُت
 وىو ادلتوسطة ثقافتهاب سبتاز فئات

 20.العوام يسميهم

  خاصة اجتماعية طبيعة ذات فئات .4
 أعظم خيرجون أهنم:  كقولو ،البيسري (1

 البيسري مثل من وأقوى أبائهم من
 . (=;1/1 احليوان)

 البيض بُت من خيلق الذي وىو: تعليق
 مقدار على خيرج ل النتاج وىذا واذلند
 أحسن جييء ولكنو وقوهتا لألبوين ضخم
 21.وأفلح

 البيان) احلاكية صلد أنا: كقولو ،الحاكية (2
1/<?) . 

 للخراسان حكايتو كانت: تعليق
 واألجناس والسندي والزصلي واألىوازي

 22.وغَتىا

 من بلغو عندما: ...  كقولو ،السراري (3
 .(=8/: احليوان) السراري ازباذ
 األمة وىي سرية صبع ىي: تعليق

 23.ادلملوكة
                                                           

20
 . 39 .، صوفس المزجع   

21
 ( .1/155اوظز : الذيوان )  

22
 . 50 .، صالمزجع السابق، ألفاظ الذضارة   
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 والطهائُت ئُتوالشوا: كقولو ،الشواؤون (4
 . (92:/: احليوان)

 احليوان) سبق كما:  كقولو ،الطهائين (5
:/:92) . 

 الفتيان أشداء من وكان: كقولو ،الفتيان (6
 . (9/891 احليوان)

 كانت العباسي اجملتمع يف الفتيان: تعليق
 الفتوه ازبذوا فقد ، احلياة يف أساليبهم ذلم

 والسلب بالعبث قيامهم إىل سبيالً 
 سيئ اجتماعي أثر لو كان شلا والنهب

 الفتوة العباسية اخلالفة اعتبت حبيث
 24.اجملتمع على خطرًا

 أفتك اهلل عبد وكان:  كقولو ،فاتك (7
 . (;1/98 البيان) الناس
 وىو لشخص اسم دبعٌت فاتك: تعليق
 25.الفتيان قاضي

 القصص آلة سبام من:  كقولو ،القصاص (8
 . (8?/1 البيان)

 بن وموسى ذيلاذل بكر أبو ومنهم: تعليق
 26.سيار

                                                                                 
23

 . 47 .، صوفس المزجع   
24

 . 50 .، صوفس المزجع   
25

 . 53 .، صوفس المزجع   
26

 وفس المزجع والصفذت .  

 األرض من والكدية:  كقولو ،الُكْدية (9
 . (8=1/:و ;/8 احليوان)

 العامة الطبقة سفلة من فئة وىي:  تعليق
 اجلاحظ أمساىم وقد اجلاحظ عصر يف

 ىف حياهتم أفرادىا أفٌت الذين ادلكدين
 عابئُت غَت ادلال على للحصول الحتيال

 وأساليب وسائل من لذلك يتخدون دبا
 والستالب القوة استخدامهم قبل نم

 الناس غفلة واستغالل والغلبة بالعنف
 طبيعة ىف تكمن الىت والرقة الرضبة وغرائز
 .27منهم كثَت

 يقف الذي وادلقدس: كقولو ،المقدس (10
 .(;>:/> احليوان) ادليت على

 
 اليومية بالحياة الخاصة األلفاظ .5

  وأدواتها والشراب الطعام (أ 
 يعجبون خراسان لوأى: كقولو ،البزماورد (1

 . (:1/: احليوان) البزماورد بازباذ
 فارس ببالد خاص الطعام ىذا: تعليق

 .28 خراسان أىل وخاصة

                                                           
27

 . 53 .، صوفس المزجع   
28

 ( .6/91اًظر : الحيىاى )  
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 أبو قال اجلري ويف:  كقولو ،الجري (2
 يف وجيد العميان أدم ىو: كلدة

 احليوان) للكليتُت والدواء الكوشان
1/89:) . 

 من تغدينا إذا وكنا:  كقولو ،الخوان (3
 . (8/192 اناحليو ) اخلوان

 الصيف يف أما...  كقولو ،السكباج (4
 احليوان) عذبة زلمضة فسكباجة

=/8<1) . 

 وللعصافَت: كقولو ،الطباىجات (5
 . (888/; احليوان) طباىجات

 العرب تسمية الكباب مثل طعام: تعليق
 29.الصفيق

 ادلصوص ومسون:  كقولو ،المصوص (6
  (.?1/1 البيان) ادلزور

 عندي كنول: ...  كقولو ،الِمْرَجل (7
 . (</8 البيان) فيو أطبخ مرجل

 عند إل   وجاره حيفر مل: كقولو ،الوجار (8
 . (8:/> احليوان.. ) أكمة

 

                                                           
29

 . 82 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   

  المالبس (ب 
 البازيكند يلبس من:  كقولو ،البازيكند (1

 . (;9/11 البيان)
 .30الكتف على يلقى رداء ىو: تعليق

 ول التجافيف ول:  كقولو ،التجافيف (2
 . (<9/1 البيان) اجلواشن

 يلبسو وقد الفرس جلل ما ىو: عليقت
 .31أيًضا اإلنسان

 واجلبان اجلب ة عن قال:  كقولو ،الُجّبة (3
 . (988/;و 1;:/9 احليوان)

 ول التجافيف ول:  كقولو ،الخوذ (4
 .(:</9 البيان) اخلوذ ول اجلواسن

 32.احلرب ألبسة من:  تعليق

 وىو اخللنجي ومنو:  كقولو ،الخَلْنِجي (5
 . (<9/1 البيان) الدعم

 وألقبية واحلباب:  كقولو ،الخفاتين (6
 . (<9/1 البيان) واخلفاتُت

 فارسي لفظ وىو خفتان صبع ىو: تعليق
 فوق يلبس القطن من ثوب وىو زلض
 33.والقفطان الًتكد ومنو الدرع

                                                           
30

 ًفس الورجغ والصفحت.  
31

 ًفس الورجغ والصفحت.  
32

  
 . 66 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة 
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 اللحق بذلك وتفسد:  كقولو ،الدواويج (7
 . (988/; احليوان) والدواويج

 يف يلبس رداء وىو الدواج صبع: تعليق
 34.الشتاء

 من طيلساين نزعت:  كقولو ،الطيلسان (8
 .(>:9/9 احليوان) عنقي
 ادلشايخ بو خيتص كساء ىو: تعليق

 35.والعلماء

 القضاة وازباذ:  كقولو ،القالنس (9
 . (=9/11 البيان) القالنس

 ادلبطنة رأيت ردبا:  كقولو ،المبطنة (10
 . (=/; واحليوان :9/11 البيان) الواحدة

 وادلقطعات. : .. كقولو ،المقطعات (11
 احليوان و ;9/11 البيان) السود واألردية

=/821). 
 احلجاب تشبو اليت الثياب ىي: تعليق

 وشي عليها برود وأهنا اخلز من وتصنع
 .36مقطع

                                                                                 
33

 ًفس الورجغ والصفحت .  
34

 ًفس الورجغ والصفحت .  
35

 . 61 .، صغ السابك ألفاظ الحضارة الورج  
36

 . 61 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   

 النعال يدىن:  كقولو ،النعال (12
 . (=9/12 البيان.. ) بالشحم

 النعال ؛ النعال أنواع من: تعليق
 اوأيضً  ،37 والبقرية والسبتية السندية

 38.باخلالخيل  النعال بذلك يشبو

  بالعادات الخاصة األلفاظ .6
 احتفالية ومناسبات عادات (أ 

 واخلرج واألربان واإلتاوة كقولو ،اإلتاوة (1
 . (<:1/: احليوان) واحد بشيء كلو

 واخلرج واألربان واإلتاوة كقولو ،األربان (2
 . (<:1/: احليوان) واحد بشيء كلو

 همأنفس تسخو وكيف:  كقولو ،الجعالة (3
 .(:9/81 احليوان) الرفيعة باجلعالة

 واخلرج واألربان واإلتاوة كقولو ،الخرج (4
 . (<:1/: احليوان) واحد بشيء كلو

 هبا تلتزم مناسبات كلها ىذه ومن: تعليق
 الدية دفع مثل من الفرد اذباه اجلماعة

 ادلناسبة وىذه باجلمالة يدعوهنا اليت وىي
 39.السخيمة سل تدعى

                                                           
37

( ، والبياى 5/477الورجغ السابك, الحيىاى )  

(3/121) 
38

 ( .3/110ًفس الورجغ ، البياى والتبييي )  
39

 (3/6اًظر : البياى والتبييي )  
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 والعب بادلراتب والعلم : كقولو ،المثالت (5
 . وادلثالت

 40.والتنكيل العقوبة ىي: تعليق

 النَتوزي العنب يف: ...  كقولو ،النيروز (6
 .(=/= احليوان) والرارقي
 كانت اليت السعيدة ادلناسبات من: تعليق

 .41واخلتان الزواج كتقاليد

 شعبية ومعتقادات عادات (ب 
 العروس وجلوة الفرس لًتى:  كقولو ،جلوة (1

 . (;1/11 اناحليو )
 احلازي خط وىو:  كقولو ،الحازي (2

 1>/1 احليوان) والزاجر والعراف
 . (=?:/9و

 الدار دخنت إذا:  كقولو ،الدخنة (3
 . (=8/82 احليوان) بالدخنة

 42.للرقية بالبخور يتعلق األمر:  تعليق

 يف ألدخلوىا: ...  كقولو ،الطلْيسم (4
 و :2:/9 احليوان) الطليسم باب

;/9??) . 

 قابلة عن يروون وىم:  كقولو ،القابلة (5
 . (1<;/; احليوان) البادية

                                                           
40

 . 122 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
41

 . 120 .، صًفس الورجغ   
42

 . 129 .، صًفس الورجغ    

 نشرة ذلك يف لنا كان:  كقولو ،النشرة (6
 . (1<9/; احليوان)

 ما عنو هبا ينشر ألنو نشرة مسيت: تعليق
 43.ويزال يكشف أى ؛ الداء من خامره

 تعلم يلتمس كان:  كقولو ،النْيزنجات (7
 .(=9/: احليوان) والنيزصلات احليل
 44.السحر من من نوع ىي: تعليق

 الخطيب وصفات الخطابة عادات (ج 
 زج أسفلها يف يكن مل إذا:  كقولو ،الزجّ  (1

   (.8?/9 البيان) عصا فهي
 45.العصا يرافق الذي ىو: تعليق

 العمة منو لبد والذي: كقولو ،العمة (2
 . (8?/9 البيان) وادلخصرة

 هبا يلتزم اليت العادات ىي العمة: تعليق
 46.اخلطبة إلقائو عند اخلطيب

 أسفلها يف يكن مل إذا:  كقولو ،العصا (3
 (.8?/9 البيان) عصا فهي زج

 وعصا نبع عصا ؛ العصا أنواع من: تعليق
 47.وغَتىا شريان وعصا أبنوس

                                                           
43

الورجغ السابك لساى الؼرب ، هادة : )ى ش   

 ( .14/257ر()
44

 . 122 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
45

 ( .3/13الورجغ السابك البياى والتبييي )  
46

 . 130 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
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 العمة منو لبد والذي: كقولو ،المخصرة (4
 . (8?/9 البيان) وادلخصرة

 من بيده اإلنسان ديسكها اليت ىي: تعليق
 وعند الكالم ةمناقل عند مقرعة أو عصا

 رلاثاة عند وأيًضا اخلصوم مساجلة
 48.اخلصم

 بالحياة الخاصة األلفاظ: الثاني المبحث
 السياسية

 الدولة بإقليم الخاصة األلفاظ .1
 اإلسالمية

 األجناد كادت كما:  كقولو ،بغداد (1
 . (</9 احليوان) ببغداد ربيط

 بالعصى تصفر ول:  كقولو ،الجوالن (2
 (.<:1/: احليوان) اجلولن كحيات

 احلكومة ىذه وصبهور:  كقولو ،الحكومة (3
 . (1/18 البيان)

 دمشق أىل عن:  كقولو ،دمشق (4
 . (1/921 البيان... ) ووجهوه

 بالشامات كانت ولو:  كقولو ،الشامات (5
 . (:2:/9 احليوان) دبصر أو

                                                                                 
47

 ( .3/121الورجغ السابك البياى والتبييي ) 
48

 ( .3/6اًظر : البياى والتبييي ) 

 العربية األقاليم من ىي وذلك: تعليق
 . واإلسالمية

 يمس إمنا العراق إن:  كقولو ،العراق (6
 . (>:9/8 احليوان) سواًدا

 إذا بعيساباذ حرت:  كقولو ،عيساباذ (7
 . (821/= احليوان) رللل تبل

 . بغداد بشرقي كانت زللة ىي: تعليق

 يومئذ واسط وكانت:  كقولو ،واسط (8
 . (:?9/8 احليوان)  الغابة

 في والجيش بالوظائف الخاصة األلفاظ .2
  اإلسالمية الدولة

 مرة تووشهد قال:  كقولو ،األشراط (1
 . (;8:/: احليوان) وأشراطو

 . شرطة صبع األشراط: تعليق

 تلسعو الرجل وكان:  كقولو ،الجند (2
 احليوان) جبند أو مكرم بعكسر اجلرارة

:/81?) . 
 احللفاء عند اجلند فرق ومن: تعليق

 والدراجة والنفاضة والنفاطون النشابون
 . (=9/1 البيان)
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 بُت حلنا لو أنا وعلى: كقولو ،الحرس (3
 .(1/929 احليوان) األسواق حرس

  السياسية بالتيارات الخاصة األلفاظ .3

 للفرق والدينية السياسية النزعات (أ 
 الملحدة

 المانية إل   فيو خيطئ ل:  كقولو ،المانية (1
 . (1::و 1</: احليوان)

 بالزندقة أقر أبيض: ...  كقولو ،الزندقة (2
  .(=8/82 احليوان)

 عند تقدوادلع ادلذىب قبيح زنديق: تعليق
 ل الدين يف النزعات أى 49قدديًا الفرس

 .الدىر ببقاء والقائل, السياسة يف

 اهلل اسم على ونبدأ:  كقولو ،الشعوبية (3
 البيان) الشعوبية مذىب بذكر تعاىل

 . (8::/; احليوان و :9/1

  الملحدة الفرق رؤساء (ب 

 الديصانية زعمت:  كقولو ،الديصانية (1
 . (>:/; احليوان)

 .أيًضا رلوسية فرقة من ىم: تعليق

                                                           
49

الورجغ السابك لساى الؼرب ، هادة : )ز ى د   

 ( .7/64ق()

 مذىب وىو: ...  كقولو ،المجوس (2
 (.1::/: احليوان) اجملوس

 . (السابق ادلرجع) كقولو ،الموابذة (3

 قص ارًا كان ادلقنع وىذا:  كقولو ،الُمَقنَّع (4
 . (:9/12 البيان)

 من بدلً  وادللحد: كقولو ،الملحد (5
 . (=1/1 البيان) الكافر

 ولغة بذةاذلرا نغمة فأما:  كقولو ،الهرابذة (6
 . (9/19 البيان) ادلوابذة

 ونزعاتها الدينية اإلسالمية لفرقا (ج 
  السياسية

...  اجلهمية فذىبت: كقولو ،الجهمية (1
 . (<<8و 9?/: احليوان)

 50.اجلبية الفرق من وىي: تعليق

...  اخلوارج عن وقال: كقولو ،الخوارج (2
 (.==8/: احليوان)

 يف منهم الدىرية فأما: كقولو ،الدىرية (3
 . (=/1 احليوان) صفات ذلك

 رافضيًّا السيد وكان: كقولو ،الرافض (4
 . (<8/82 احليوان) غاليًّا

                                                           
50

 . 206 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
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 51.ادلتطرفة الشيعية الفرقة تلك: تعليق

 الشميطية رئيس وىو: كقولو ،الشميطية (5
 . (188/= احليوان)

 .52اإلمامية الشيعية الفرقة تلك: تعليق

 كان ىند بن خشنا فإن  :  كقولو ،الغالية (6
 (.9/82 احليوان) الغالية من شيًخا

 يذكر ومل: ... كقولو ،المغيرية (7
 (.=1/1 البيان) وادلغَتية.  ادلنصورية

 ادلعتزلة مكان ل لو: كقول ،المعتزلة (8
 (.>82/: احليوان) العوام ذللكت

 يقول ما نفارق: ... كقولو ،المرجئة (9
 . (<1/98 البيان) ادلرجئون

 مقالة داعية كان إذ:  كقولو ،نحلة (10
 .(:1/1 البيان) ضللة ورئيس

 الفرق اجلاحظ لنا يبُت كذلك وجبانب
ة( الذمة أىل) األخرى الدينية  53وىىاجلثلق

 57الصوامع, 56ادلطامَت 55والكنيسة 54ادللكاىن
 58.والنواويس

                                                           
51

 . 199 .، صًفس الورجغ   
52

 . 198 .، صًمس الورجغ    
53

 ( .1/124الورجغ السابك البياى والتبييي )  
54

 ( .4/458()4/27الورجغ السابك الحيىاى )  
55

 (6/202ًفس الورجغ , الحيىاى )  
56

 (4/459ًفس الورجغ  الحيىاى)  
57

 (3/379(و)4/459ًفس الورجغ  الحيىاى )  
58

 (4/432(و)1/72ًفس الورجغ  الحيىاى )  

 بالحياة الخاصة األلفاظ: الثالث المبحث
 االقتصادية

 بالزراعة الخاصة األلفاظ .1
 الزراعية باألرض الخاصة األلفاظ (أ 

 احليوان) لقوم دالية فيأيت: كقولو ،ةالدالي (1
9/92.) 

 يكون حيث يكون وإمنا: كقولو ،الريف (2
 (.?;9/> احليوان) الريف

 سباخ ولئها من أهنا: كقولو ،السباخ (3
 . (1:8/: احليوان)

 بالصحاصح كان: كقولو ،الصحاصح (4
 . (82/> احليوان) األمايل

 القلة مهلة الزوج فيقوم:  كقولو ،ضيعة (5
 . (9/818 حليوانا) ضيعة مقام
 تطرح اليت األرض من نوع ىي: تعليق

 59.والوفَتة الزراعية احملاصيل

 ادلروج يف الدواب وروص: كقولو ،المروج (6
 (.88/: احليوان)

 

 
                                                           

59
 . 222 .، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
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  الزراعية األدوات (ب 

 حديدة إىل فنظر: كقولو ،المْسحاة (1
 . (?1/1 البيان) مسحاة

 بُت ادلعاصر تلك وإمنا: كقولو ،المعاصر (2
 (.:2:/9 يواناحل) ورطبة سبر

 التمر لعصر تستعمل اليت: تعليق
 .60الدبس واستخراج

  بالصناعة الخاصة األلفاظ .2
 وتخصصاتو الصناع طبقات

 يبتاع من أيسر والبيازرة: كقولو ،البيازرة (1
 . (8;:/9 احليوان) منهم

 قد احلمالُت أن ل ولو: كقولو ،حمال (2
 (.9;1/: احليوان) أفواىهم جعلوا

 الصياقلة بعض أنتف: كقولو ،الصياقلة (3
 . (=2:/9 احليوان)

 ضبار داره يدخل: كقولو ،الكساح (4
 (.9/82 احليوان) كساح

 صلار مائة من حيسنو ول: كقولو ،نجار (5
 (.>=8 احليوان) صلارون

                                                           
60

 . 229.، صًفس الورجغ   

 بالتجارة الخاصة األلفاظ .3
 وكل والصكاك: ...  كقولو ،اإلقطاع (1

 . (<?8و >و  1 احليوان) إقطاع

 . (عادلرج نفس: ) كقولو ،الصكاك (2

 أن بعضهم ويقصر:  كقولو ،الصيارفة (3
 (.1/1:1 احليوان) صَتفيا يكون

 بالحياة الخاصة األلفاظ:  الرابع المبحث
 العلمية

 ومراكزه بالعلم الخاصة األلفاظ .1
 العلمية ومصنفاتو

 العلم مراكز (أ 

 معلموا ومنهم:  كقولو ،الكتاتيب (1
 . (1;1/8 البيان) القرى كتاتيب

  العلمية المجالس (ب 

 علمو دفاتر ترك شلن:  كقولو ،ترالدفا (1
 . (<?8/: احليوان)

 اجلاحظ كتب:  كقولو ،المناظرات (2
 احليوان) ادلناظرات تلك من عديدة صورًا

;/;89.) 
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 مبو بًا بابًا لذكرىا صلعل كقولو ،مبّوب (3
 . (<9/> احليوان)

 تتعلق اليت األلفاظ من ىو: تعليق
ن الوراقُت وأيًضا بالكتابة  ،61والًتصبا

 األلفاظ عن لنا يبُت اجلاحظ كان وأيًضا
 النبات وبدراسة احليوان بدراسة اخلاصة
 . كتبو إىل فارجع

 األصول ذات األلفاظ:  الخامس المبحث
 العربية غير
 اإليرانية األلفاظ .1

 األطعمة (أ 

 الكوفة أىل يسمى:  كقولو ،الباذروج (1
 بالفارسية والباذروج ، الباذروج احلوك

 . (1/82 البيان)

 بزماورد منها لو ليتخذ:  قولوك ،بزماورد (2
 . (1?/> احليوان)

 الًتصلبُت يسقط كما:  كقولو ،الترنجبين (3
 . (89:/; احليوان)

 يسقط ما أكثر طال أى الًتصلبُت: تعليق
 62.النهر وراء وما خبراسان

                                                           
61

 . 279.، صفس الورجغ   
62

 . 445.ص ،ًفس الورجغ   

 اخلربز البطيخ يسمون:  كقولو ،الخربز (4
 . (?1/1 البيان)

 خيار القثاء ويسمون:  كقولو ،خيار (5
 .(?1/> البيان) بالفارسية واخليار

 بشاىسفرم والرحيان: كقولو ،شاىسفرم (6
 . (>>8/9 احليوان)

 والسكر الزعفران: ... كقولو ،طبرزد (7
 .(9=9/8 احليوان) الطرزد

 على قدرهتم وإن: كقولو ،الفستق (8
 . (>>8/9 احليوان) الفستق

 فأتوه النبيذ على بلموا:  كقولو ،كامخ (9
 .(18/: البيان) وكامخ وزيتون بنجز

 كعب أبو وتعشى:  كقولو ،لوبيا (10
 احليوان) اللوبيا كثَت بطفشيك القاص

9/9:>) . 
 يف تستعمل اليت البقول من ىي: تعليق

 63.األطعمة
 الزردح صب وذلم:  كقولو ،النشاستج (11

 . (8</1 احليوان) النشاستج واستخراج
 
 

                                                           
63

 . 454. ، صًفس الورجغ    
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 األشربة (ب 

 وغَت والبنفسج واجلال ب: كقولو ،جاّلب (1
 احليوان) شربةاأل من يشرب شلا ذلك

;/1:<.( 

 الداذي يشربون:  كقولو ،الداذي (2
 . (>:1/; احليوان) والسكر
 64.شراب ىو:  تعليق

 الدستفشار من: ...  كقولو ،الدستفشار (3
 . (8/129 البيان)

 ادلعصور اجليد العسل ىو: تعليق
 65.باليد

 شراب أطيب أن: كقولو ،السكنجبين (4
 احليوان) السكنجبُت مثل وركب عمل

;/1:<) . 
 كل ويرادىا وعسل خل من: تعليق
 66.وحلو حامض شراب

 ىاشم أيب إىل ادفع:  كقولو ،الميبختج (5
 . (<>9/1 البيان) ميبختجا دورق مائيت

 .67ادلطبوخة اخلمر ىو:  تعليق

                                                           
64

 . 471.، صًفس الورجغ   
65

 . 471.، صًفس الورجغ   
66

 . 471.، صًفس الورجغ   

  السكن (ج 

 احليض لدق   وىي:  كقولو ،جبسين (1
 . (<>/9 البيان) واحلببسُت

 يستخدمها عظيمة خشبة ىي: تعليق
 68.الباين

 اخلانات بعض نزلنا أنا: كقولو ،خان (2
 . (<:/9 البيان)

 بادلسافرين خاصة السكن ىي: تعليق
 .69الفندوق وىي

 واًىا ماء جعلت ردبا:  كقولو ،دروند (3
 . (<2:/9 احليوان) دروند بالليل

 دبعٌت در مقطعُت من يتعلق ىو: تعليق
 70.ادلادة دبعٌت وبند الباب

 فوق العاليل إىل يصعد:  كقولو ،كناديج (4
 . (:9/88 احليوان) لكناديجا

 
 األلبسة (د 

                                                                                 
67

أدي ضير، األلفاظ الفارسيت الوؼربت, الوطبؼت   

 . 148.، صم  1908الكاثىليكيت , لليسىػييي, بيروث
68

 . 479.، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
69

، للجىاليمي الم األػجوً ط.طهراىلوؼرب فً الكا 

 م .1966. 239.، ص
70

 . 475.، صالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
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 احليوان) واسط وبزيون:  كقولو ،بزيون (1
9/8?:) . 

 ؛ وعصفور كجردحل البزيون: تعليق
 71.السندس

 بكند الباز يلبس منهم: كقولو ،بنكد باز (2
 (.;1/11 البيان)

 على يشد كاحلجاب وىو: تعليق
 .72الذراع

 التكك وعمل: ...  كقولو ،تكك (3
 . (<1/11 احليوان)

 73.بالسراويل مرتبطة ىي وىذه: تعليق

 اخلوذ ول اجلواشن ول:  كقولو ،جواشن (4
  . (<9/1 البيان)

 وإىل والدرع الصدر بأهنا اجلوشن: تعليق
 بن رواح بن الوىاب عبد نسب عملها

 74.اجلوشٍت

 وشيء وسراويل:  كقولو ،سراويل (5
 . (8/9:8 البيان) مسدولة

 75.معربة فارسية ألفاظ أهنا: تعليق
                                                           

71
 .489.، صًفس الورجغ   

72
 .489.ظ ،ًفس الورجغ  

73
 .493.ظ ،ًفس الورجغ  

74
, الفيروزآبادي, ضبظ والتىثيك القاموس المحيطا 

يىسف الطيخ هحود البماػً ,طبؼت جديدة هىثمت وهصححت, دار 

 .1069.ظ ، ، هادة : )جىضي( م1995هـ/1415الفكر

 احليوان) السبج سواد أن:  كقولو ،جسب (6
;/>) . 

 أى أسود كساء ىو السبج: تعليق
 76.لبسو

 طيلسان عليو فإذا:  كقولو ،طيلسان (7
 . مطبق أبيض
 77.زلضة إيرانية لفظة ىي ىذه: تعليق

 بالكرابيس وغطاه: ...  كقولو ،كرابيس (8
 . (=;/1 احليوان)

 وىو األبيض القطن من الثوب ىو: تعليق
 78.بالفارسية

 اليونانية األلفاظ (ه 
 البيان) األبنوس وعصا:  كقولو ،األبنوس (1

9/181.) 
 احليوان) أسرس ويزيد: كقولو ،أْسرس (2

9/9=) . 
 بعض عوامل من أسرس إن:  تعليق
 79.اجملوس

                                                                                 
75

 .492.ظ ،الورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
76

 ،الورجغ السابك الماهىس الوحيظ ، هادة : )سبج(   

 . 176.ظ
77

 .491.ظ ،الورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
78

 .294.ظ ،الورجغ السابك، الجىاليمي، الوؼرب   
79

 .572.ظ ، الورجغ السابك ألفاظ الحضارة  
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 اإلكسَت يف القول وما:  كقولو ،إكسير (3
 . (>/1 احليوان) والتلطيف

 األقدمون كان, مركبة مادة: تعليق
 إىل الرخيص دلعدنا حيول أهنا يزعمون

 . 80ذىب

 النحاس إقليميا فيدبرون:  كقولو ،إقليميا (4
 . (2;9/; احليوان)

 واحد: القدماء عند اإلقليم :تعليق
 وبالد. األرض أقسام ىى, السبعة األقاليم
 وإقليم اذلند إلقليم خاص باسم تسمى
 الشماىل كاإلقليم ومنطقة, اليمن

 81.واجلنوىب

 إىل بو خيتلف أن:  كقولو ،البيطار (5
 . (122/= احليوان) البيطار
 عن ادلقتبسة الكلمة ىذه: تعليق

 82.اليونانية

 الزجاج وصنعة:  كقولو ،الفسيفساء (6
 . (1</1 احليوان) والفسيفساء

                                                           
80

الورجغ السابك الوؼجن الىسيظ ، هادة  : )إكسر(   

(1/23.) 
81

 (2/786ًفس الورجغ هادة )إللين( )  
82

 .568.ظ ،الورجغ السابك ألفاظ الحضارة   

 يف إل   اخليل تغلط ول:  كقولو ،جفلى (7
 .(928/; احليوان) الدفلى
 .83النباتات من ىو: تعليق

 والدخس والتمساح:  كقولو ،دلفين (8
 . (1/91 احليوان) فُتوالدل

 ددياس يف ويلقيو:  كقولو ،ديماس (9
 . (?9/88 احليوان)

 ل الذي العميق ادلكان ىو ددياس: تعليق
 84.نور يدخلو

 الطلسم دعوا ل: كقولو ،طّلسم (10
 . (??9/; احليوان)

 من الفلز وأصناف:  كقولو ،فلز (11
 . (121/; احليوان) والفضة الذىب

 85.ادلعربة اليونانية األلفاظ من:  تعليق

 غرق منجنون فكأنو:  كقولو ،منجنون (12
 . (?9/; احليوان) حبر عن

 دابة حديرة دولب ىي: تعليق
 متحركة عمودية وأسطوانة ادلاء لستقاء

                                                           
83

 .567.ظ ،ًفس الورجغ   
84

 .567.ظ ،ًفس الورجغ   
85

 . 570.ظ ،ًفس الورجغ   
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 من ادلرساة يرفع الذي السفن فحل يف
 86.البحر قعر

 من يتعجب كان:  كقولو ،ىيولي (13
 . (2;/; احليوان) باذليويل القول

 يصنع الىت ئالشي مادة ىو: تعليق
 وعند.  وغَته لكرسى كاخلشب منها

 صورة ول شكل ذلا ليس القدماء
 87.معينة

 اآلرامية األلفاظ (و 
 األطرغلة وبُت:  كقولو ،األطرغّلة (1

 . (1;/8 احليوان) والثقران
 اليت اآلرامية األلفاظ من مها: تعليق
 . احليوانات رلال يف وردت

 يتصل منزل يف فأدخلٍت:  كقولو ،بيعة (2
 . (<:/9 البيان) ةببيع

 متعبد ىي بالكسرة والبيعة: تعليق
 88.النصارى

                                                           
86

 . 564.ظ ،ًفس الورجغ   
87

جن الىسيظ ، هادة : )هيىلً( الورجغ السابك الوؼ  

(2/1045.) 
88

 ، الورجغ السابك الماهىس الوحيظ ، هادة : )باع(  

 .635.ظ

 وىي البطم وأشجار:  كقولو ،البطم (3
 احليوان) منا ادلنابت بعيدة اخلضراء احلبة

;/:;9). 
 . األصل اآلرامية األلفاظ من ىي: تعليق

 مركب خلق الزرافة أن:  كقولو ،الزرافة (4
 . (1/1:8 احليوان) واحلشية الناقة بُت

 قلقوا ردبا إهنم:  كقولو ،فرجلالس (5
 واألكل لنقل السفرجل أيام السفرجلة

 .(<:9/9 احليوان)
 اليت األصل اآلرامية األلفاظ ىي: تعليق

 89.العربية إىل دخلت

 القرن من اليهود وشبور:  كقولو ،شبور (6
 . (>:8/= احليوان)

 شيء الشبور اجلواليقي؛ فسرىا: تعليق
 90.فيو ينفخ

 جلس ما أحسن ام:  كقولو ،الكوثلة (7
 . (>=8/1 البيان) كوثلة على
 اآلرامية األلفاظ من أيًضا ىي: تعليق

 . األصل

                                                           
89

 .582.ظ ،الورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
90

 .209.ظ ،الورجغ السابك، الجىاليمي، الوؼرب   
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 ادلطران فهريز ابن وبُت:  كقولو ،مطران (8
 . (:1/18 البيان) كالم
 النصارى مطران القاموس يذكر: تعليق

 91.زلض بعريب ليس لكبَتىم

 بدل السياحة جعلوا:  كقولو ،نسطوري (9
 احليوان) طامَتادل يف النسطورى تعلق

:/:;>). 
 من أمة ىي النسطورية: تعليق

 92.النصارى

 تضرب فلم قلت:  كقولو ،ناقوس (10
 . (<:/9 البيان) ؟ الناقوس
 ألوقات النصارى يضربو الذي: تعليق

 .93 طويلة كبَتة خشبة صالهتم

 الهندية األلفاظ (ز 
 ادلعجونات إن:  كقولو ،األنبجات (1

 وكذلك العسل يف تكون إمنا كلها
 . (?8:/; احليوان) بجاتاألن

 ىندية فاكهة وىي ادلربيات ىي: تعليق
 94.حريب

                                                           
91

 الورجغ السابك الماهىس الوحيظ ، هادة : )طرى(  

 .1094.ظ ،
92

 .573.ظ ،هىس الوحيظ الورجغ السابك الما  
93

 . 581.ظالورجغ السابك ألفاظ الحضارة   
94

 .589.ظ ،ًفس الورجغ   

 صار إمنا البالدر وإن:  كقولو ،بالدر (2
 احليوان) احلفظ ويورث الفعل يصلح

9/9;?) . 
 لون على السواد إىل لوهنا شبرة وىو: تعليق
 هبا إسفنجية مادة داخلها ويف القلب
 95.بالدم شبيو شيء

 يف أيًضا وافبلغ:  كقولو ،البربهار (3
 احليوان) بالعقاقَت وادلعرفة البهبار

9/:9;) . 
 اذلند من ذبلب اليت األدوية ىي: تعليق

 96.وغَتىا والفلوس والعقاقَت احلشيش من

 
 خالصة .ج 

 الدللة ذات األلفاظ معجم
 و البيان"كتابيو؛ يف اجلاحظ عند الجتماعية

 باحلياة اخلاصة ىواأللفاظ"احليوان"و" التبيُت
 السياسية، باحلياة اخلاصة اعية،األلفاظالجتم
 األلفاظ القتصادية، باحلياة اخلاصة األلفاظ
 األصول ذات العلمية،األلفاظ باحلياة اخلاصة

 العربية غَت
 

                                                           
95

 ( في الهاهص .3/359الورجغ السابك الحيىاى )  
96

 .589.ظ ،الورجغ السابك ألفاظ الحضارة  
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والمراجع المصادر  
 

 ادلنعم عبد زلمد الدكتور اجلاحظ، عثمان أبو
 ،الكتاب دار األوىل،. ط حفاجي،

 .م 1973, بَتوت – اللبنان

 عمر وشرحها حققها, ،اجلاحظ الءالبخ 
 لبنان، – بَتوت األرقم، دار  ،الطباع

  .م 1997
 ابو  وىب ابن, البيان وجوه ىف البىان  

 سليمان بن ابراىيم بن إسحاق احلسُت
 أضبد. د ربقيق, الكاتب وىب بن

 ساعدت, احلديثى خدجية. ود مطلوب
 األوىل الطبعة نشره على بغداد جامعة

  .م1967/  ىـ1387
 ، بلال شارل, سامراء وبغداد فىالبصرة اجلاحظ 

 الفكر، دار ، الكيالين إبراىيم. د ترصبة
 .م1985

 دار احلاجري، طو وأثاره، حياتو اجلاحظ، 
 .م1980 دبصر، ادلعارف

 بلقاسم. د اجلاحظ، عند العتزايل اجلانب  
 لبنان – بَتوت ، حزم ابن دار الغايل،

 .م1999

 زلمد السالم عبد قيقرب اجلاحظ احليوان،
 .م1966بَتوت اجليل، دار ىارون،

 السالم عبد ربقيق, للجاحظ  العثمانية
 العرىب الكاتب دار نشر,  ىارون

  .ىـ1374

/ د ترصبة دلون، روبَتت احليوان، عامل يف الغريب
 دبصر، ادلعارف دار عطاىى، كامل

 .م1990

. د,اجلاحظ مؤلفات ىف العباسية احلضارة ألفاظ
 للطباعة قباء دار,الشذر صاحل طيبة

 . م1998القاىرة والنشر

, شَت ألدى, ادلعربة الفارسية األلفاظ
بَتوت,لليسوعيُت,ادلطبعةالكاثوليكية

 .م1908

 والتوثيق ضبط, الفَتوزآبادى, احمليط القاموس 
 طبعة, البقاعى زلمد الشيخ يوسف
 دار, ومصححة موثقة جديدة
 .م1995/ىـ1415الفكر

 زلمد السميع عبد الدكتور بية،العر  ادلعاجم
 .م1974 الفكر، دار أضبد،

 دار ،مطبعة العربية اللغة رلمع, الكبَت ادلعجم 
 .م1970 الكتب
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, والتبيُت البيان يف اجلاحظ عند األدائية ادلالمح
 األوىل ط, زلمود ربيع اهلل عبد الدكتور
 للمؤلف زلفوظة الطبع حقوق

 . م1984/ىـ1404

 أقدم منذ العراق يف ةالقددي الكتب خزائن
 للهجرة، 1000 سنة حىت العصور

 – بَتوت الثانية،. ط عواد، كوركيس
 .م1986/ىـ1416 لبنان

 ضلر بن عمرو عثمان اىب  اجلاحظ، رسائل
, ىارون السالم عبد ربقيق اجلاحظ
 دبصر اخلاصلى مكتبة, األوىل الطبعة

 م1979/  ىـ1399

  جديدة طبقة, ,منظور ابن العرب، لسان
 الثانية الطبعة بَتوت صادر دار ققةزل

 م2003

 عبد ربقيق,  األزىر,اللغة هتذيب معجم
, األوىل الطبعة ىارون زلمد السالم
/  ىـ1396 بالقاىرة اخلاصلى مكتبة

 .م1976

 بن أضبد احلسن اىب اللغة، مقاييس معجم
 السالم عبد ربقيق ، زكريا بن فارس
/  ىـ1390الثانية الطبعة ىارون زلمد

 .م1970

. س.د ربقيق, احلموي ياقوت, األدباء معجم
 الفكر دار, بَتوت طبعة,مرغليوث
 .م1980
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