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الملخص
َذٌ دراسّ يه اللُدّ المػزّٔ يثٕبن خػبئػُب اللغًٔةّ المتللةةّ ثىةب يلةٓ اسةلتما
المىُدٕه الًغةٓ ياللبرٔتٓ الذْ ٔسلمم مًكٕبتُب مةه يلةا اللغةّ اللةبرٔتٓ يالةذْ
ٔلةت اولجبَىب فٓ َذا المقبل ًَ ،حؿًر اللغّ الًزثٕةّ فةٓ مػةز قجة الةةلا اٚسة مٓ
يمًبلدّ اللُدّ آوذاک يثٕبن تؤثّزَب مه الًزثّٕ يغٕزَةب مةه اللغةب يذکةز فزيقُةب مةه
اللُدّ المسلًملّ حبلٕبً يأمب ثًم الةلا اٚس مٓ فقم اثلًم مػز يةه لغلةٍ الزسةمّٕ
ياسلجمللُب ثبللغّ الًزثّٕ الةػحٓ ثا مب لجة أن احللّةت منبوُةب الًبمٕةّ المػةزّٔ انّ
الًبمّٕ المػزّٔ المسلًملّ ًٔمٕبً َٓ ،املشاج مه يمِ لغب ممارَب الزئٕس اللغّ الًزثٕةّ
يان دخلت فُٕب مةزدا خمةّ مةه اللغةب ا٘خةزْ کبلقجكٕةّ ،يالًٕوبوٕةّ ،يالةبرسةّٕ،
ياللزکّٕ ،يأٚكبلّٕ ،ياٖرامّٕ ،يالُىمّٔ ،يال تٕىٕةّ ،يالًجزاوٕةّ ،يالةزوسةّٕ ،ياٚسةجبوّٕ،
يالةٕىٕقّٕ ياٚونلٕشّٔ
الکلمات الذلیلیة :مػز ،اللغّ الًزثّٕ ،الًبمّٕ المػزّٔ ،اللغّ القجكّٕ

* قبلت المکلًراٌ فٓ اللغّ الًزثّٕ يآداثُب فٓ خبمًّ الحنٕا السجشيارْ ثسجشيار
Mohammadian.hosein@yahoo.com
** يؿً َٕئّ اللمرٔس فٓ قسا اللغّ الًزثّٕ يآداثُب فٓ خبمًّ الحنٕا السجشيارْ ثسجشيار(اسلبذ مسبيم)
*** يؿً َٕئّ اللمرٔس فٓ قسا اللغّ الًزثّٕ يآداثُب فٓ خبمًّ الحنٕا السجشيارْ ثسجشيار(اسلبذ مسبيم)
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المقذمة
ان للغّ ة فؿ ً يه ينٕةلُب اٚرتجبقّٕ ة أثًبد متللةّ ٔمُم لىب فُمُب الكزٔق لمًزفّ
المًؾًيب اللبرٔتّٕ ،ياالخلمبيّٕ ،يالثقبفّٕ ،يالسٕبسّٕ يغٕز ذلک فبن دراسّ کة لغةّ
تكلًىب يلٓ ا٘ثحبث اللغًّٔ يتكًرَب قًال الشمه ،يَذا ٔةٕموب فةٓ فُةا اللغةّ يفةٓ کة
يُقمَب اللٓ حمثت لُب يثٕبن مب غًَُتَ فُمٍ يلٕىب ثبسلتزاج قًاوٕه لغًّٔ يتلجى اللغٕٕزا
اللٓ قزأ يلُٕب
َذا مه خبوت يمه خبوت آخز أنّ اللغّ لٕست ضٕئبً مسلق ً کمةب ٔقةًل ئلنىطةلبٔه،
ث َٓ قزٔقلىةب فةٓ الحٕةبِ ،يَةٓ مةزآ للمدلمةى يلنة مةب وةًْ أغةحبثٍ مةه آرا
يآداة(دايرْ اردکبوٓ ،)152 :1378 ،اذن ٔمنه لىب مه خ ل دراسّ اللغّ ،المًزفّ يلةٓ
الهزيف المتللةّ کبلهزيف اللبرٔتّٕ ياالخلمبيّٕ ياٚقلػبدّٔ يغٕز ذلک
تعزیف اللهجة
اللُدّ فٓ اٚغك ح الًلمٓ الحمٔ َٓ مدمًيّ مه الػةب اللغًّٔ تىلمٓ الٓ ثٕئّ
خبغّ ،ئطلزک فٓ َذٌ الػةب خمٕى أفزاد َذٌ الجٕئّ يثٕئّ اللُدّ َٓ خش مه ثٕئةّ
أيسى يأضم  ،تًا يمِ لُدب لن مىُب خػبئػُب ،يلنىُب تطلزک خمًٕبً فةٓ مدمًيةّ
مه الهًاَز اللغًّٔ ،اللٓ تٕسز اتػبل أفزاد َذٌ الجٕئب ثًؿُا ثجًؽ ،يفُا مب قم ٔةمير
ثٕىُا مه حمٔ  ،فُمب ٔلًقف يلٓ قمر الزاثكّ اللٓ تزثف ثٕه َذٌ اللُدب تلک الجٕئةّ
الطبملّ اللٓ تلؤلّف مه يمِ لُدب  َٓ ،اللٓ اغكلا يلٓ تسمٕلُب ثبللغةّ فبلً قةّ ثةٕه
اللغّ ياللُدّ َٓ الً قّ ثٕه الًب يالتبظ ،فبللغّ تطلم يبدِ يلةٓ يةمِ لُدةب لنة
مىُب مب ٔمٕشَب ،يخمٕى َذٌ اللُدب تطلزک فٓ مدمًيّ مه الػةب اللغًٔةّ يالًةبدا
الن مّٕ اللٓ تئلف لغّ مسلقلّ يه غٕزَب مه اللغب (أوٕس)16 : 1973 ،
تلمٕش ک لُدّ ثػةب تدًلُب تتللف يه اللُدّ ا٘خزْ ،يَذٌ الػةب تنبد تىحػز
فٓ ا٘غًا يقجًٕلُب ،يکٕةٕةّ غةميرَب فبلةذْ ٔةةزن ثةٕه لُدةّ يأخةزْ َةً ثًةؽ
اٚخل ف الػًتٓ ،يلنه الثم أن تطلزک لُدب اللغةّ الًاحةمِ فةٓ النثةزِ الغبلجةّ مةه
النلمب يمًبوُٕب ،يفٓ مًها ا٘سس اللٓ تتؿةى لُب ثىٕةّ النلمب  ،يفةًن َةةذا يذاک
فٓ تزکٕت الدم (أوٕس 18 : 1973 ،ة )17
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اللهجة المصزیة
للُدّ المػزّٔ دير َب ثبلىسجّ للُدب الًزثّٕ ا٘خزْ َةذٌ اللُدةّ ذا خػةبئع
لغًّٔ متللةّ اسلزيت اولجبَىب فحبيلىب دراسلُب فٓ َةذٌ المراسةّ قةم حبيلىةب اسةلتما
المىُح الًغةٓ يالمىُح اللبرٔتٓ الذْ ٔسلمم مًكٕبتُب مه يلا اللغّ اللبرٔتٓ
اللغة المصزیة قبل الفتح
مز اللغّ المػزّٔ ثمزاح يمٔمِ مه الػزاو مى لغب أخزْ ،يلا ٔنةه لُةب التٕةزِ
مه أمزَب فٓ َذٌ المزاح اللغًّٔ المتللةّ ،ثة کبوةت فةٓ کة َةذا خبؾةًّ لهةزيف
محللُٕب مه الطًًة المتللةّ مه ًٔوبن ،يريمبن ،يفزس الٓ خبوةت لغبتُةب المػةزّٔ ،أي
القجكّٕ اللٓ ٔلحمث ثُب السنبن ا٘غلًٕن ياللٓ مز أٔؿب ثمزاح تكًر متللةّ
أمب يه مزاح تكًر اللغّ المػزّٔ وةسةُب ،فٕقةًل الةمکلًر مةزاد کبمة  :مةز اللغةّ
المػزّٔ فٓ خمس مزاح :
أ ة اللغّ المػزّٔ القمٔمّ :يَٓ لغّ ا٘سز مه ا٘يلةٓ الةٓ الثبوٕةّ ،مىةذ حةًالٓ سةىّ
 3400ن الٓ سىّ  2400ن
ة ة اللغّ المػزّٔ الملًسكّ :يَٓ لغّ اٖداة مه ا٘سزِ اللبسًّ الةٓ ا٘سةزِ الثبوٕةّ
يطز ،مىذ حًالٓ سىّ  2400ن الٓ سىّ  1350ن  ،ي غبر لغّ اَ٘لٕه وحً ثلثةٓ
َذٌ الحقجّ
ج ة اللغّ المػزّٔ الحمٔثّ :يَٓ لغّ اَ٘لٕه مه ا٘سةزِ الثبمىةّ يطةزِ الةٓ الزاثًةّ
يالًطزٔه ،أْ مىذ حًالٓ سىّ  1580ن الٓ سىّ  710ن
د ة المٔمًقٕقّٕ :يَٓ المسلتممّ فٓ النلت ،الًثبئق مه سىّ  700الٓ سىّ 47ن
َة ة القجكّٕ :يَٓ آخز دير للُدّ الًبمّٕ للغّ المػزّٔ القمٔمّ(کبم  ،ال تب)63 :
يقم تنلّا ثبللغّ المػزّٔ فٓ يادْ الىٕ لمةمِ ال تقة ّ يةه خمسةّ آالف سةىّ قجة
المسٕا
ثا نلت اللغّ المػزّٔ القمٔمّ فٓ مزاحلُب المتللةّ لغّ النلبثّ ،ياللتبقت فٓ مػةز
حلٓ قٕب ديلّ الجكبلمّ فؤغجحت الًٕوبوّٕ لغّ الج د الزسمّٕ ،يثمؿٓ الشمه أخةذ کثٕةز
مه المػزٕٔه ٔلًلّمًوُب ،ئسلتممًوُب فٓ يثبئقُا يخكبثبتُا حلٓ يلً کةبوًأ ،دًلًوُةب،
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يال خمال فٓ أن اللغّ المػزّٔ کبوت ال تشال تسلتم فٓ النلبثّ المٔىّٕ ،ياللتبقت فؿ ً
يه تحزٔز الًقًد يالزسبئ (کبم  ،ال تب)64 :
مى نًُر اللغّ الًٕوبوّٕ فٓ الجٕئّ المػزّٔ کلغّ رسمّٕ ،ن الطةًت ملمسةنبً ثلغلةٍ
المٔمًقٕقّٕ ،يثمأ تمئه َذٌ اللغّ ثحزيف ًٔوبوٕةّ ،يلنةه قجة ذلةک کةبن المػةزًٔن
ٔنلجًن ثب٘حزف المًخًدِ اٖن يلٓ اٖثبر القمٔمّ کبلجزاوٓ ،يا٘ثىّٕ ،يا٘يممِ ،يا٘حدبر،
يالقجًر ،ياللًاثٕت ،يا٘ثًاة المحدزّٔ ،أيالتطجّٕ ،ياٖوّٕ الحدزّٔ ،الزخبمّٕ ،يغٕزٌ ممةب
ًٔخم ثنثزِ فٓ أرؼ مػز ،يخػًغبً الػًٕم ا٘يلٓ ،يتلک الحزيف فُٕب کثٕةز مةه غةًر
الكًٕر ،يالجُبئا ،يالًحًش ،يالًُا  ،يالىبس ،يأيؿب الدسا ،يغٕز ذلک يقم اَلةةميا الةٓ
قةزا ِ ذلک اللسبن الةةزيةًوٓ يسمٓ الُٕزيکلٕةٓ(المسًًدْ)89 : 1604 ،
يلمب تغلّت اٚسنىمر الًٕوبوٓ يلٓ مػز قج المسةٕا ثؤسٔةم مةه  300سةىّ ،يغةبر
تحت ملک ،يملک خلةبئٍ الٓ أن تغلت يلُٕا الزيمبوًٕٕن قج المسةٕا ثىحةً  30سةىّ،
الٓ أن اسلةلحُب يمزي ثه الًبظ ثًم سلمبئّ سىّ للمسٕا ،فػبر تحةت ملةک الًةزة
فةٓ ممِ الًٕوبن اسلًم المػزًٔن الحزيف الًٕوبوّٕ ثمالً مه المػةزّٔ القمٔمةّ لتةلُةب
مى کثٕز مه النلمب الًٕوبوّٕ ،ث ثًؽ ا٘مبکه مه المٔبر المػةزّٔ کبٚسةنىمرّٔ کبوةت
تلنلا ثبلًٕوبوّٕ کحبلّ الًزثّٕ يىمَا اٖن يکذلک اسلًم ثًؽ القكى کمزدا الطمبس
يالطًت فٓ القماس يکقماسٓ القةمٔس ثبسةٕلًٕس يالقةمٔس اغزٔةًرٔةًس المًخةًدٔه
ثبلزيمٓ ،يکجًؽ ا٘لحبن المزتلّ فٓ اللسجٕا أي غٕزَب(المسًًدْ 91 : 1604 ،ة )90
ييىم دخًل المٔبوّ المسٕحّٕ فٓ مػز اسلمز الن ثبللغّ القجكّٕ مى اللغّ الًٕوبوٕةّ
القمٔمّ اللٓ حػلت الجطبرِ ثُب ،ياللٓ کبوت لغّ الحنب يالكبئةّ الًٕوبوّٕ فٓ مػز لغبٔةّ
القزن الحبدْ يطز للمٕ د حلٓ ثشٔةبدِ اولطةبر اللغةّ الًزثٕةّ يتسةلف الةمٔه اٚسة مٓ
يايلىبن کثٕز مه أقجبـ مػز لٍ اثلمأ اللغةّ القجكٕةّ تؿةمح فةٓ اسةلًمبلُب يلنةه
اسلمز أَ الػًٕم يلٓ الن ثُب خػًغةبً فةٓ ثًةؽ الدُةب کةة «وقةبدِ»« ،قةًظ»،
«اخمٕا» يمب خبيرَب حلٓ اولُٓ اسلًمبل َذٌ اللغّ ثٕه الًبمّ قكًٕبً حًالٓ أيائ القزن
الثبمه يطز للمٕ د فقف يلنىُب ال سالت مسلًملّ لةٗن فةٓ کىةبئس ا٘قجةبـ لتةممبتُا
المٔىّٕ(مقبر)11 : 2004 ،
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قم أدْ اسلتما الحزيف الًٕوبوّٕ فٓ يؾى ا٘ثدمّٔ القجكّٕ الٓ تىهةٕا َةذٌ اللغةّ
المػزّٔ المارخّ لزفًُب الٓ مػبف اللغب ا٘دثّٕ يأدْ ذلک الٓ أن نُز اللغّ القجكّٕ
ثآداثُب مىذ أياسف القزن الثبل المٕ دْ(کبم  ،ال تب )65 :اذن کبوت اللغّ الًٕوبوٕةّ َةٓ
اللغّ الزسمّٕ ،ياللغّ القجكّٕ اللٓ ولدت مه المٔمًقٕقّٕ َٓ ،اللغّ المارخّ اللٓ ارتةًت
الٓ درخّ اللغّ ا٘دثّٕ ،يحمث ثٕىُب يثٕه الًٕوبوّٕ کثٕز مةه اللجةبدل اللغةًْ کمةب ذکةز
ذلک القس يجم المسٕا المسًًدْ يکمب ٔقًل المکلًر مزاد کبمة « :ياولُةٓ ا٘مةز ثةؤن
اسلكبو ضتع أي خملّ أضتبظ اسةلحماث مةب وسةمٍٕ ثةبلتف القجكةٓ يکلجةًا لغةلُا
ثحزيف ًٔوبوّٕ ،يأؾبفًا الٓ الًٕوبوّٕ سجًّ أحزف أخذيَب مه التف الةمٔمًقٕقٓ تًجٕةزاً
يه أغًا لٕس لُب مقبث فٓ اللغّ الًٕوبوّٕ يَذٌ ا٘حزف السجًّ ضبْ (ش) ،فةبْ (ف)،
خبْ (خ)ًَ ،رْ (َة) ،خىدب (ج) ،تطٕمب (تص) ي تٓ ( )»(کبم  ،ال تب)67 :
اللهجات القبطیة
يالمًزيف أن اللغّ المػزّٔ القمٔمّ کبوت تؿا لُدب ضلٓ يال سالت َذٌ ياؾحّ فٓ
الجٕئّ المػزّٔ الٓ اٖن ،يقم قسا الًلمب اللُدب القجكّٕ الٓ قسمٕهَ ،مب:
أ ة لُدب مػز السةلٓ
ة ة لُدب مػز الًلٕب (الػًٕمّٔ الةًٕمّٕ ة ا٘خمٕىّٕ)(سلٕمبن أحمم)6 : 1993 ،
ٔدًلُب يجمالمسٕا المسًًدْ ث ث لُدب قبئ ً « :أوٍ کبن فٓ اللغةّ القجكٕةّ ث ثةّ
فزيو ال تةزن ثًؿُب يه ثًؽ کثٕزاً ،فب٘يل القجكٓ الػًٕمْ يکبن مسلًم ً فٓ الػًٕم،
يالثبوٓ القجكٓ الجحزْ يکبن مسلًم ً فٓ ث د الحٕزِ ،يالثبل القجكٓ الجطةمًرْ يکةبن
مسلًم فٓ ث د الجطمًر الةذٔه ال ًٔلةا خٕةماً أٔةه کةبن محة سةنىبَا فبلػةًٕمْ
يالجطمًرْ تزکب ثبلنلّٕ ،يالجحزْ ثقٓ مسلًم يىموب الٓ اٖن فٓ النىبئس يالػلًا فٓ
ک أرؼ مػز ثمالً مه الث ثّ فزيو المذکًرِ»(المسًًدْ 92 : 1604 ،ة )91
اللغة المصزیة و تأثزها مه العزبیة قبل الفتح
فٓ ثمأّ َذا ا٘مز ياخُىب ثسئال ًَ َ کبوت اللغّ الًزثّٕ مسلتممّ فٓ مػةز قجة
الةلا اٚس مٓ؟
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تزخى ي قب الًزة ثػًٕم مػةز الةٓ يطةزا القةزين قجة اٚسة  ،يتمثة َةذٌ
الً قب خش کجٕزاً مه ي قب الًزة ثمػز يبمةّ ،يال ٔةػة ثةٕه غةًٕم مػةز يضةجٍ
الدشٔزِ الًزثّٕ سًْ يجًر الجحز ا٘حمز ،ا٘مز الذْ خً َذٌ الً قب يقٕةمِ يلةٓ مةزّ
الًػًر(دريسِ)3 : 1963 ،
مه المًزيف أن الًزة ٔقكىًن ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ مىذ أسمىّ ثًٕةمِ يأقلةق يلةُٕا
اسا «الًزة» ٘ن الغبلت يلُٕا غةّ الجٕبن يالج غّ ،يقٕ ا٘يزاة أْ سنبن الجبدّٔ ثةا
أقلق لةم الًزة يلٓ يبمّ سنبن ضجٍ الدشٔةزِ الًزثّٕ(القلقطةىمْ )11 : 1982 ،لمةب
کبوت ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ مه أضم المىبقق قٕهبً يفقزاً ،فقم أدْ ذلک الٓ َدزِ سةنبوُب
وحً الج د المدبيرِ مه يقت الٓ آخز ،ثسةجت الةقةز المًخةًد فُٕةب ،يلةا تدلةذة ضةجٍ
الدشٔزِ الًزثّٕ الةبتحٕه أي الغشاِ مه الج د المدبيرِ أي الجًٕمِ يىُب ،لةذلک نة الًةزة
محلةهٕه ثممبئُا وقّٕ يلٓ مزّ الًػةًر(يلةىلًن )5 : 1937 ،خةزج الًةزة مةه ضةجٍ
خشٔزتُا يلٓ ضن مًخب أي َدزا ملًبقجّ للجح يه حٕبِ أفؿ  ،فمىُا مه اتّدةٍ
وحً ث د الزافمٔه ،ث د الطب يوحً ث د الىٕ التػٕت ،وهزاً لتٕزا َذٌ الةج د الةًفٕزِ،
ياسلقز َذٌ الُدزا فٓ تلک الج د اللٓ وشحت الُٕب سزيبن مب أغةجحت مةه خملةّ
يىبغز سنبوُب يسبَمت فٓ الجىب الجطزْ يالحؿبرْ فُٕب(دريسِ)15 : 1963 ،
لقم خب الًزة الٓ مػز مه ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ مىذ يًُد سحٕقّ يکبوت ضجٍ خشٔزِ
سٕىب  ،الكزٔق ا٘يل لقمي الًزة الٓ مػز ،أمب الكزٔق الثبوٓ فًُ قزٔةق الجحةز ا٘حمةز،
حٕ ٔقلزة ضبقٓ ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ يضبقٓ افزٔقّٕ يىم ثبة المىمة ،حٕ تجلة
المسبفّ ثٕىُمب خمسّ يطز مٕ ً فةٓ سىّ  3500ن خب أقًا سبمّٕ مه يزة آسٕب،
مه ضمبل ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ ،يغشيا يادْ الىٕ يأحمثًا ثًؽ الملغٕةزا يلةٓ الطةًت
الحبمٓ أْ ضًت مػز مب ثٕه أسًان يالجحز الملًسف(الزٔكٓ)26 : 1996 ،
فٓ خ ل يػز ا٘سزتٕه ا٘يلٓ يالثبوّٕ الةزيًوّٕ( 3200ن ) ،اسلكبيت مػز أن تزد
غبرا يزة الػحزا الطزقّٕ الذٔه دأثًا يلٓ الًجةًر مةه الةج د الطةزقّٕ أْ مةه ضةجٍ
الدشٔزِ الًزثّٕ ،ياتتذيا الػحزا الطزقّٕ مزکشاً لُا ييبضت فُٕب قجبئ يزثّٕ کثٕزِ مىةذ
سمه قمٔا يکبوًا ٔمثلًن حلقّ مه حلقب السنبن فٓ مػز يلٓ ينس مب ٔلػًر الةجًؽ
أوُا خبإيا مى الةلا الًزثٓ لمػز(حسه ،ال تب 142 :ييلٓ)342 : 1953 ،
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قم يثز فٓ آثبر ا٘سزِ الةزيًوّٕ ا٘يلٓ يلٓ رسةً تمثة الجةمي فنبوةت کلمةّ(يمً)
مًىبَب ثميْ أي آسًْٕ يخم أٔؿبً ي قب تدبرّٔ ثٕه يزة حؿزمً  ،يمةبن يالةٕمه
مى ث د مػز يکبوت کلمّ ث د ثًوت تطم َذٌ الج د مى الػًمبل(الزٔكٓ)26 : 1996 ،
کبن قمي الُنسًس الٓ مػز فٓ أثىب يػز ا٘سزِ الثبلثّ يطزِ الةزيًوّٕ ٔمثة احةمْ
حلقب مًخب الًزة القبدمّ الٓ مػز٘ ،ن ثًؽ المةئرخٕه يخةميا أدلةّ تثجةت يزيثةّ
الُنسًس(يبثمٔه 79 : 1961 ،ة )78
قممت أٔؿبً َدزِ يزثّٕ مه قجبئ حمٕز ثًم يجًرَا الجحز ا٘حمةز الةٓ يادْ الىٕة
يکبوت تمث حملّ يلٓ ث د الىًثّ ،يادْ الىٕ (القًسةٓ )27 : 1981 ،کمةب خةب َدةزِ
يزثّٕ يه قزٔق الجحز ا٘حمز ياسلقز فٓ ممٔىّ قةف(دريسِ 20 : 1963 ،ة  )16ذکةز
َٕزيدي أثىب سٔبرتٍ لمػز سىّ  448ة  445ن أن ا٘قسب الطزقّٕ مه مػةز مؤًَلةّ
ثقجبئ يزثّٕ ،يکبن ٔكلق يلٓ الػحزا الطزقّٕ الًاقًّ ثٕه وُز الىٕ يالجحز ا٘حمز ثة د
الًزة قٕلّ الًػةًر الةزيًوٕةّ(يلٓ )286 : 1953 ،خةب َدةزا يزثٕةّ الةٓ مػةز
ياسلقز فٓ الًخٍ القجلٓ يخزج مىُب ملًک حنمًا يبغمّ (قٕجّ) مث الملةک أحمةس
يکبمس ،قم خب َذٌ الُدزا أغ ً الٓ الػًٕم يجز الػحزا الطزقّٕ
فٓ يُم ديللٓ مًةٕه يسةجؤ ( 1200ة  650ن ) کبوةت َىةبک ي قةب ثةٕه مػةز
يَةةبتٕه الةةميللٕه ،فنةةبن الًةةزة ٔةةؤتًن الةةٓ غةةًٕم مػةةز يجةةز الجحةةز ا٘حمةةز يمًُةةا
تدةةبراتُا(دريسِ 85 : 1963 ،ة  )84أقةةب الًةةزة ثجلةةمان مػةةز يکبوةةت مًجةةًداتُا
تػبحجُا ،حٕ مبرسًا حةزٔلُا المٔىٕةّ ثمػةز حلةٓ خةب الًػةز المسةٕحٓ(الزٔكٓ،
)29 : 1996
ٔقًل المکلًر أحمم متلبر يمز« :ان الًزثّٕ کبوت تلنلا فٓ مػز قجة اٚسة ثةٕه
أثىب الدبلٕب الًزثّٕ ،ييلٓ ألسىّ اللدبر الًزة ،يانّ تجبدل الحمٔ ثٕه اللغلٕه المػزّٔ
يالًزثّٕ أدْ الٓ تزک آثبر مه ک الدبوجٕه يلٓ اٖخةز ،يلنةه دين أن تةقةم أٔةبً مىُةب
ضتػٕلُب قم اسلمل يلٓ رأٍٔ َةذا تحةمٔ المةئرخٕه يةه التكةًـ اللدبرٔةّ الجزٔةّ
يالجحزّٔ ثٕه مػز يالدشٔزِ الًزثّٕ ،يأَمّٕ غشِ کمٕىب تدبرْ فٓ ذلةک الًقةت ،حٕة
کبن اللدبر الًزة ٔقممًن الُٕب لجٕى مب يىةمَا مةه حبغة الةٕمه يخىةًة الدشٔةزِ
الًزثّٕ ،يضزا مب ٔلشمُا ممب ٔزد يلةٓ َةذٌ الممٔىةّ فةٓ الجحةز مةه حبغة الًٕوةبن
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يأكبلّٕ يمػز ي غٕزَب ثةا ٔةؤتٓ ثةمٔ آخةز َةً َدةزِ القجبئة الًزثٕةّ لمػةز ثغةزؼ
اٚسلٕكبن ،ياٚسلقزار مث َدزِ قجبئة کُ وٕةّ مةه يةزة الدىةًة ياسةلقزارَا فةٓ
الطمبل الطزقٓ لمػز يَدزِ قجبئ مه قٓ  ،ياسلقزارَا فٓ اقلٕا الطزقّٕ ،يقجٕلّ ثلةٓ
يثكًن مه خشايّ يغٕزَب ثا ًٔؾا ولةبئح َةذا اللجةبدل اللدةبرْ يالُدةزا الجطةزّٔ
يأثزَب يلٓ اللغّ المػزّٔ ،يالًزثّٕ حٕ أحةمث ذلةک اٚحلنةبک ثٕىُمةب قةمراً مةب مةه
اللجبدل اللغًْ ثٕىُا ثا ٔقًل المکلًر متلبر« :يقم کبن وةًذ اللغةّ المػةزّٔ يلةٓ اللغةّ
الًزثّٕ کجٕزاً مه وبحّٕ المةزدا  ،فُىةبک کلمةب مػةزّٔ کثٕةزِ دخلةت اللغةّ الًزثٕةّ
يأغجحت ٔىهز الُٕب يلٓ أوُب مه اللغّ ا٘دثّٕ الىمًذخّٕ»(متلبر يمز)15 : 1970 ،
يلنه الثم لىب مه يقةّ مى المکلًر أحمم متلبر يمز ،فىقًل لٍ :وًا حةمث احلنةبک
ثٕه الًزثّٕ يالمػزّٔ فٓ غًرِ القجبئ المُبخزِ مه الدشٔزِ ،يلنةه َةذا اٚحلنةبک لةا
ٔنه ذا خكز کجٕز قج الةلا فقم کبوت َذٌ القجبئ المُبخزِ المىغلقةّ يلةٓ وةسةُب فةٓ
داخ مػز ،حٕ ياخًُا قًمب أکثز مةىُا حؿةبرِ يتقةممبً کمةب أن منةبولُا لةمْ ذيْ
السلكبن فٓ مػز لا تنه ذا ثبل فقم مةىحُا االمجزاقةًر الزيمةبوٓ حٕىةذاک اقكبيٕةّ
(تىٕس) غبن الحدز يَٓ مىكقّ مىًشلّ ثًٕمِ يه اللقم الحؿةبرْ المًخةًد ثبلًبغةمّ
مػز ،فنبوت اقبملُا فٓ تلک المىكقّ يلٕست ثدًار يبغمّ الةج د يمةه َىةب کةبن َةذا
اٚحلنبک قلٕ التكز ثسٕف اللةؤثٕز ،وًةا کةبن للمػةزّٔ وةةًذ يلةٓ الًزثٕةّ فةٓ َةذا
اٚحلنبک اللغًْ قج الةلا ،يَذا أمز قجًٕٓ فُٓ ا٘کثز حؿةبرِ يتقةممب يَةٓ أٔؿةب ال
تشال لغّ يبمّ الطًت يلا تنه للًزثّٕ فٓ َذا الًقت أْ سلكبن أي وةًذ فٓ تلةک الةج د
لٕسبومَب ئسبيمَب يلٓ اٚولطبر يحلٓ السلكبن المٔىٓ لا ٔنه ثً ثًم
ثا ان َذا اللجبدل اللغًْ الذْ ٔلحمث يىٍ المکلًر أحمم متلبر رکش فٍٕ يلٓ خبوةت
ياحم ًَ خبوت المةزدا ثا أتٓ ثب٘دلّ يلٍٕ ،ي َذا فةٓ حةم ذاتةٍ دلٕة يلةٓ قلةّ َةذا
اللؤثٕز ،فبن اللؤثٕز اللغًْ فٓ وهز يلا اللغّ مب ٔمس اللغّ ثدًاوجُةب الػةًتّٕ ياللزکٕجٕةّ
يالجىبئّٕ يالماللّٕ ،يلٕس تجبدل ا٘لةبل فحست فبن َذا اللجبدل فٓ المةزدا أمز قجًٕٓ
ٔحمث ثٕه أْ لغلٕه ملدبيرتٕه حمث ثٕىُمب احلنبک لغًْ ولٕدّ لكجًّٕ الدًار مةه
َىب ٔمنه القًل ثؤوٍ قم حمث احلنبک لغًْ ثٕه الًزثّٕ يالمػزّٔ القمٔمّ فٓ مػز قج
الةلا يلنه لٕس ثبلمرخّ اللٓ تدًلىب وقًل ثؤن الًزثّٕ کبوت تلنلا فٓ مػز قجة الةةلا
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الًزثٓ يال ثبلمرخّ اللٓ تدًلىب وقًل ان تجبدال حةمث ثةٕه اللغةّ المػةزّٔ يثةٕه اللغةّ
الًزثّٕ ث ًَ مدزد کلمب اولقلت مه لغّ الٓ لغّ أخزْ ولٕدّ الحلنبک لغةًْ ثٕةىُا
فزؾلٍ قجًّٕ الدًار ياللًبم اللدبرْ ثٕىُا َذا ًَ حبل الًزثّٕ فةٓ مػةز قجة الةةلا
يأٔؿب قج الةلا کبوت الًٕوبوّٕ َٓ اللغّ الزسمّٕ يثدًارَب السزٔبوّٕ لغةّ لةٙدة ،ثة ان
اٖداة الًٕوبوّٕ يالسزٔبوّٕ کبن لُمب يخًد فٓ حٕبِ اللغّ فٓ مػز
مه سزدوب لُذٌ الً قب المسلمزِ يلٓ مز الًػًر ،وسلكٕى أن وئکّةم أوةٍ مىةذ أقةم
قًٔةّ
الًػًر قبمت ثٕه سنبن يادْ الىٕ المػزٕٔه يسنبن ضجٍ الدشٔزِ الًزٔجّ غة
يَبمّ يملىًيّ اسلمز فٓ اقزاد دائا يفٓ تلبثى مسلمز ياتتةذ فةٓ ثةمألُب الكةبثى
الُدًمٓ َذا قجًٕٓ ٘وٍ غزاو ثٕه الػحزا يالحق يالةقز يالثزا أٔؿةبً اتتةذ قةبثى
المٔىّٕ اخللف الًزة ثؤَة مػةز يلةٓ مةز الةشمه
الس الملمث فٓ اللدبرِ يالػ
يتمرخت الً قب ثٕىُمب ،فىزْ الًزة يلٓ مًزفّ تبمّ ثمػز قج اٚس يغة تُا ثُةب
قمٔمّ يقًّٔ يمسلمزِ مه تلک الً قب أثز اللغّ السبمّٕ فٓ اللغّ المػةزّٔ القمٔمةّ
ثىسجّ  65مه أغ سبمٓ يَىب ٔهُز أثز الًةزة فةٓ حٕةبِ الثقبفةّ لةةمْ المػةزٕٔه
القممب يقج اٚس (دريسِ 85 : 1963 ،ة )84
اللغة المصزیة بعذ الفتح اإلسالمی
فلا الًزة مػز فٓ السىّ الًطزٔه مه الُدزِ يلٓ ٔم القبئم يمزي ثةه الًةبظ يکةبن
َذا الةلا يالىػز ًَ اوطب مٕبدٔه خمٔمِ للػزاو اللغًْ ثٕه الًزثّٕ ،يالمدلمةى اللغةًْ
الدمٔم ،فبلمىبخ اللغًْ الذْ تًٕطٍ مػز فٓ تلک اٖيوّ ًَ مشٔح مه يمِ لغب يتا َةذا
الػزاو يلٓ مزاح َٓ:
المزحلة األولی :الحذر
کبوت المزحلّ ا٘يلٓ تلمث فٓ فلزِ حنةا يمةز ثةه التكةبة ،يَةٓ مةب ٔمنةه أن
وسمُٕب ثمزحلّ « الحذر» فقم حزظ يمز يلٓ ثقب ضًجٍ ثًٕما يه اٚحلنبک اللغًْ مى
لغب ا٘مػبر المةلًحّ لٕجقٓ محبفهبً يلٓ اللغّ الًزثّٕٔ ،قًل ًَٔبن فةک« :ان السٕبسةّ
الًاسًّ ا٘فق اللٓ أملبس ثُب التلٕةةّ الثةبوٓ ،يمةز الًجقةزْ المئسةس الحقٕقةٓ للميلةّ
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اٚس مّٕ النجزْ قبمت ثقسف ال ٔسلُبن ثٍ للًحٕم اللغّ ياوطب لسةبن مطةلزک ثةٕه
قجبئ الجمي خمًٕب ،کمب حةهت الًزثّٕ مةه اٚؾةمح ل ياٚوحة ل ،فلنةٓ ٔحةةم يمةز
ضًجٍ الًزثٓ مه الل ضٓ فٓ خمبَٕز الطًًة المغلًثّ اللٓ تةةًقُا ثنثةزِ الًةمد حةز
يلُٕا أن ٔمللنًا الؿٕبو فٓ ا٘قبلٕا الدمٔمِ ،يأن ٔلّتذيَب لُا يقىبً يمقبمبً کمب خًلُةا
ثمًشل يه الممن النجزْ فٓ الجلمان المةلًحّ ،مب يما سًرّٔ اللٓ کبوةت اسةلًزثت الةٓ
حم کجٕز ق ج اٚس يةه قزٔةق القجبئة الًزثٕةّ اللةٓ َةبخز الُٕةب ،فؤسةنىُا فةٓ
مًسنزا مه التٕب کبوت وًاِ للممن الًهمٓ فٓ الًبلا اٚس مٓ اللٓ أوطئت فٓ ثؿةى
يطزا مه السىٕه کبلجػزِ يالنًفّ يالةسكبـ يغٕزَب يثٕىمب کبوةت تقةٕا َىةب متللةف
القجبئ يالًطبئز فٓ خًار قزٔت(فک)19 : 1980 ،
المزحلة الثاویة :اإلحتکاک والمعامالت
يلک مث َذا الحذر ثٕه ضًجٕه فٓ ثٕئّ ياحمِ ثٕىُا احلنبک دائا لا ٔنه لٕسلمز
قًٔ فقم أد نزيف الحٕبِ ،يقجًٕلُب الٓ اٚحلنبک اللغةًْ ثةٕه المػةزٕٔه يالًةزة
يحميث تؤثٕز ملجبدل ثٕه الكزفٕه ،ئقًل الةمکلًر محمةم کبمة حسةٕه« :ثًةم الةةلا
الًزثٓ کبوت اللغّ الًزثّٕ فٓ أيل ا٘مز فٓ حٕش محميد فةٓ مػةز ٔلنلمُةب الًةزة يمةه
خبيرَا مه المػزٕٔه الذٔه أؾكزيا ثحنا الدًار الٓ أن ٔتللكًا ثبلةبتحٕه يأن ًٔزفةًا
لغلُا ،ثا أدخلت ثًؽ اٚغك حب الًزثّٕ فٓ الميائه فبؾكز المػزًٔن الٓ أن ًٔزفًا
لغّ الًزة تقزثبً الُٕا يتحقٕقبً لمػبلحُا کمب کبن ٚولطبر المٔه اٚس مٓ فٓ مػز أثز
کجٕز فٓ وطز اللغّ الًزثّٕ ثٕه المػزٕٔه ،اذ اؾكز مه أسلا مىُا الٓ أن ٔلًلا الًزثٕةّ
حلٓ ٔسلكٕى أن ٔقزأ القزآن النزٔا يأحبدٔ الزسًل»(سلٕمبن أحمم)8 : 1993 ،
المزحلة الثالثة :عملیات تعزیب الذواویه فی عهذ عبذ الملک به مزوان
ثا تؤتٓ يملّٕ أخزْ کبن لُب المير فٓ وطز اللغّ الًزثّٕ يتميٕا خبوجُب حلٓ مى غٕز
المسلمٕه ،تلک َٓ يملّٕ تًزٔت الميائه فٓ يُم يجم الملک ثةه مةزيان فقةم أغةجا
لشامب أن تلا الحسبثب يالمنبتجب ثبللغّ الًزثّٕ يکبن يلٓ ق ة الًنبئف فٓ الةمًٔان أن
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ٔدٕميا َذٌ اللغّ ،يقم فلا الًزة ثبة التممةّ فةٓ الميلةّ لنة السةنبن يلةٓ اخةل ف
أدٔبوُا يوحلُا غٕز أن اللغّ الًزثّٕ يسٕللُا لُذٌ التممّ(ضلجٓ)49 : 1973 ،
دور القبائل العزبیة فی وشز اللغة العزبیة فی مصز
کم الىػز للغّ الًزثّٕ يىممب وشح کثٕز مه الًزة الزح مه الجبدٔةّ ،ياوتزقةًا فةٓ
غمبرِ حٕبِ اٚسلقزار ثبلممن الغىّٕ المةلًحّ ٔقًل المکلًر أحمم ضةجلٓ« :يممةب سةبيم
يلٓ اولطبر اللغّ الًزثّٕ ثمػز يفًد القجبئ الًزثّٕ اللٓ َبخز الُٕب ،ياملشخت ثسةنبوُب
فقم اسلقجلت مػز فٓ مكلى يُمَب ثبٚس کثٕزاً مه يزة الدىًة کمب اسةلقجلت اثةبن
خ فّ َطب ثه يجم الملک يفًداً کثٕزِ مه قجٕلّ قةٕس ،يقةم وةشل َةئال فةٓ مىكقةّ
ثلجٕس يمب حًلُب ثمحبفهّ الطزقّٕ يفٓ القزن الثبل َبخز الٓ مػز يفةًد مةه رثًٕةّ
ياسلقز ثبلػًٕم(ضلجٓ)50 : 1973 ،
مه أَا القجبئ اللٓ اخللكت ثبلةسةكبـ يأقبمةت ثُةب «مُةزِ»« ،تدٕةت»« ،لحةا»،
«غسبن» ي«غبفق» يکبن مى يمزي ثه الًبظ خمبيّ الًلقب يَا أخ ـ مه القجبئ يزفةًا
ثبلػًبلٕک ،کبوًا ٔقكًًن الكزٔق أٔب الىجٓ غلٓ اهلل يلٍٕ ي آلٍ ي سلا فجً فٓ قلةجُا
يأتٓ ثُا أسزْ فؤيلقُا يکبن مه ثٕىُا کثٕز مه قًائف ا٘سد يفُةا يَىةبک قجبئة
متللةّ مه قزٔص يا٘وػبر يخشايّ مشٔىقّ يأضدى يخُٕىّ يثقٕةف يدريس يلٕة يزفةًا
فٓ مػز ثبسا أَ الزأّ(المالٓ ،ال تبَ )153 :ذٌ ثًؽ مه تلک القجبئ اللٓ يفم الةٓ
مػز ثًم الةلا ث ان المکلًر يجةم اهلل خًرضٕم الجزْ ألّف کلبثبً فٓ القجبئ الًزثٕةّ فةٓ
مػز ،ذکز أسمب َب يأمبکه سنبوُب ياقبملُب فٓ مػز(ضلجٓ)51 : 1973 ،
يفقبً لمب رياٌ المسًًدْ أن تزکش القجبئ الًزثّٕ ثج د غًٕم مػز ا٘يلةٓ لمرخةّ أوةٍ
قبل« :ثُب خلق کثٕز مه يزة «قحكبن»« ،وشار»« ،رثًّٕ» ي «مؿز» ي خلق مه «قزٔص»
ي أکثزَا وبقلّ مه الحدبس»(المسًًدْ )22 : 1958 ،کبوت مًُب قجبئ يزثّٕ أخزْ مث
«خُٕىّ»« ،ثلٓ»« ،ثىً ک ة» ي «ثىً َ ل» ي ثدةًارَا أقبمةت قجبئة «مشٔىةّ»« ،ثىةً
دراج»« ،ثىً ثًلجّ» ،ي«خذا »(المقزٔشْ ،ال تب 199 :ة  )189تسةزثت َةذٌ القجبئة مةه
أسًان وحً ث د الىًثّ الطمبلّٕ ،حبملّ مًُةةب اٚسة يالثقبفةّ الًزثٕةّ يغةةزست ثةذير
الًزثّٕ فٓ تلک المىكقّ ثمقًمبتُب الث ثّ(أحمم محمًد)283 : 1963 ،

 / 38دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،صیف  ،3131العدد الثانی والعشرون

أسباب هجزة القبائل العزبیة إلی مصز
 1ة ا٘سجبة السٕبسّٕ اللٓ دفًت ثبلقجبئ الًزثّٕ لللحزک وحً مػز:
الف :وشيح القجبئ الًزثّٕ الٓ مػز للمزاثكّ فٓ الثغًر يالحػًن يوقبـ الحميد خبغةّ
الػًٕم
ة :دير الحنب يالًالِ فٓ َدزِ القجبئ الًزثّٕ الٓ مػز کبوةت القجبئة الًزثٕةّ فةٓ
ثًؽ ا٘حٕبن ،تثٕز الق ق ياٚؾكزاثب فٓ ضجٍ الدشٔزِ الًزثّٕ يث د الطب يغٕزَب مةه
ثلمان الميل الًزثّٕ ،ثسجت المىبسيب اللٓ کبوت تقً ثٕىُةب ا٘مةز الةذْ خًة الحنةب
يالتلةب ٔػمرين أيامزَا ثىقلُا أي وةُٕا الٓ ا٘مبکه الىبئّٕ مث غًٕم مػز خطّٕ أن
ٔلةبقا الىشاو ئلػبيم ،فىدم أن التلٕةّ يمز ثه التكبة ،قم أمز ثلزحٕة ثلة قؿةبيّ
مةةه ثة د الطةةب الةةٓ غةةًٕم مػةةز يلةةٓ أثةةز وةةشاو وطةةت ثبلطةةب ثةةٕه القجبئة الًزثٕةةّ
َىبک(الزٔكٓ)54 : 1996 ،
 2ة ا٘سجبة اٚقلػبدّٔ اللٓ دفًت القجبئ مػز:
کبوت َىبک مدمًيّ مه ا٘سجبة اٚقلػبدّٔ اللٓ أد الٓ َدزا کثٕز مه القجبئة
الًزثّٕ وحً مػز قٕلّ القزين الث ثّ ا٘يلٓ للُدزِ يسىلبيلُب فٕمب ٔلٓ:
الف :اللدبرِ کمب ذکزوبَب آوةبً
ة :اسلغ ل مىبخا الذَت ثج د مػز :يزف الًزة أرؼ المًمن ثمػز قجة اٚسة
فنبوًا ًٔجزين الجحز ا٘حمز ي ٔقٕمةًن فةٓ المىةبقق الًاقًةّ فةٓ مػةز ٚسةلغ ل َةذٌ
المىبخا ثًم أن فلا الًزة مػز سبريت ثًؽ القجبئ الًزثٕةّ الةٓ اٚقبمةّ ثةؤرؼ مػةز
خبغّ أرؼ المًمن ثج د الػًٕم ،خزٔبً يرا الثزا يالحػةًل يلةٓ َةذا المًةمن الثمةٕه
الذْ ًٔخم ثدًار أسًان يکبن وشيحُب مه أرؼ الحدبس(الج ذرْ ،ال تب)239 :
ج :خػًثّ أرؼ مػز ييفزِ خٕزاتٍ:
َبخز قجبئ يزثّٕ الٓ مػز ثحثبً يه الشرايّ يکست ا٘رسان فنبوت مػز خبغّ ث د
الػًٕم مه أَا ثلمان الدذة لُذٌ القجبئ ٘ن مىةبخ الػةًٕم ضةبثٍ ثة د الحدبس(محمةم
حسٕه)231 : 1984 ،
لقم تا املشاج الًزة ثبلمػزٕٔه يلٓ وكبن ياسى يقت سةقًـ ا٘مةًٕٔه يفةٓ خة ل
يُم المًلػا ،يوشل الًزة مٕمان الشرايّ يالػىبيّ ياللدبرِ ييه َذا الكزٔق يکذلک يةه
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قزٔق اللشايج اوممح َةئال ثؤيلئةک ،يأغةجا يسةٕزاً ثًةم فلةزِ أن وةةزن ثةٕه السةنبن
ا٘غلٕٕه يثٕه الًافمٔه يلٓ مػز يسًرٔب مه الًزة(ضلجٓ 51 : 1973 ،ة )50
سیادة العزبیة فی مصز
ولٕدّ للًزٔت الميائه يضًٕو اسلتما الًزثّٕ فٓ المنبتجب الزسةمّٕ کةبن تًزٔةت
اللغّ الزسمّٕ أسزو مه اللغّ الًبمّٕ ،فقم تؤخز اولطبرَب ثٕه الدمةبَٕز فةبلمقزٔشْ ٔقةزر
أن المؤمًن( 198ة َ 218ة ن) يىممب سار مػز کبن ٔمطٓ اللزاخمةّ ثةٕه ٔمٔةةٍ مةه
الةًاؾا أن اولطبر الًةزثٕةّ الةػحٓ سجق ذلک ثنثٕز يثمأ الميائه تمين ثُةذٌ اللغةّ
مىذ آخز يُم يجم الملک( 65ة 86ن) ثا اولطز ثًم ذلک فنلت الزسبئ ثا أغجحت لغّ
اللؤلٕف ياللػىٕف يا٘دة ييلٓ الًمً فبن مه الكجًٕٓ أن سٕز الةػحٓ کبن سزًٔبً أمةب
الًبمّٕ فنبن سٕزَب ثكٕئبً
«تنًوت للغّ الًزثّٕ ث ثّ أوًاو :أيلُب الةػحٓ يثبوُٕب لغّ الحمٔ الًٕمٓ يلغةّ ثبلثةّ
َٓ ثٕه يزثّٕ مٕسزِ ال تنم فػبحلُب يال تلسا ثلغّ الحمٔ الٕةًمٓ الةٓ حةم کجٕةز؛
يذلک ٘ن الًزة يالمسلًزثٕه کبوًا ٔسمًًن ثٕه الًبمّ لغّ ئقزإين ئنلجةًن لغةّ لُةب
قًايمَب يلُب غٕغُب يتزاکٕجُب يوحًَب المًٕه ،ثا َا ٔنلجًن لغّ ثٕه َذٌ يتلةک يحةٕه
ٔنلت الًزثٓ أي المسلًزة تجمي فٓ کلبثبتٍ ممْ ثقبفلٍ اللغًّٔ»(المالٓ ،ال تب )138 :يفقبً
٘يران الجةةزدْ الًزثٕةةّ أن الًبمٕةةّ المػةةزّٔ تنةةًن سةةًّٔ الطةةن مىةةذ القةةزن الثبل ة
الُدزْ(المالٓ ،ال تب)155 :
العامیة المصزیة واللغات األجىبیة
قم تؤثز الًزة ثج د الػًٕم يمػز ثبللغّ القجكّٕ ياقلجسًا مىُب کلمب يألةبنبً دخلةت
يلٓ اللغّ الًزثّٕ ياسلًملُب الًزة ثمًىبَب القجكٓ مىُب مدمًيّ أسةمب کثٕةزِ ،أَمُةب:
«ثزسٕا»« ،حلق»« ،کًک»« ،قًرّٔ» اللٓ تًشن ثُب ا٘رؼ« ،لجطّ»« ،تىمِ»« ،تلٕس»،
«ثػبرِ» (قًب )« ،رمةبن»« ،ضةًرثّ»« ،قلةّ»« ،لقمةّ»« ،مةبخًر»« ،تمسةبح»« ،ثلةا»،
«ثىٓ»« ،الطبل» ي«رقبن»(وتجّ مه الًلمب (دکبتزٌ) ،ال تب)30 :
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مه ا٘فًبل« :ضؤضؤ»« ،مشمش»َ« ،لًس»ًَ« ،ش»« ،لنک»« ،وف»« ،ضةه»« ،يرير»،
«کبوٓ» ي«مبوٓ» اسلًم الًزة َذٌ ا٘لةبل ثمًىبَب القجكٓ کمب اسلًم الًزة أسةمب
الممن ثبلػًٕم القجكّٕ ،يلا ٔغٕزيا مةه اسةمُب اال الىدةًو يالقةزْ اللةٓ اوجثقةت ثبسةا
القجبئ الًزثّٕ اللٓ أوطؤتُب يأقبمت فُٕب مه الج د المػزّٔ القمٔمةّ اللةٓ تةزک الًةزة
اسمُب کمب َٓ« ،قًظ» ثمالً مه اٚسا الًٕوبوٓ «ثًلًوًثةًلٕس»« ،الجُىسةب» ثةةمالً مةه
«اکسز وتًظ» ي«اخٕا» ثمالً مه «ثبوًثًلٕس»(الزٔكٓ 282 : 1996 ،ة )281
مه النلمب اللٓ اسلًملُب الًزة ثمًىبَب القجكٓ يدخلت يلةٓ اللغةّ الًزثٕةّ ،کلمةّ
«ثقف» أْ يقم أدبر أي تًبقم يب (الزٔكٓ)282 : 1996 ،؛ کلمّ «حبلً » أْ «خةجه»،
«ثلبي» (خجش مه الذرِ) يکلمّ «ملًحّ» للسةمک ثًةم تملٕحةٍ ال سالةت َةذٌ النلمةب
مىلطزِ حلٓ يقلىب الحبؾز فٓ مػز خبغّ الػًٕم اسلًم الًزة کلمّ «ثِةس» (للقهةّ
يىممب ٔزاد قزدَب) يکلمّ «سك » أْ اٚوب (متلبر يمز 117 : 1970 ،ة )116
تؤثز أقجبـ مػز يالػًٕم ثميرَا ثبلةلا الًزثٓ لمػز حلةٓ أغةجحًا ثًةم اخةل قُا
ثبلًزة مسٕحٕٕه يزة٘ ،وُا تنلمًا اللغّ الًزٔجّ تًلٕمبً يدراسّ يمىُا مه ألف کلجبً فٓ
الًقٕمِ المسٕحّٕ ثبللغّ الًزثّٕ اسلًم الًزة کلمب مه أغًل متللةّ مثة «ثةزش»
ثمًىٓ «حػٕز» يَٓ أغلُب تزکٓ ،کلمّ «سٔز» ٚوب الةتبر يأغلُب «أکبدْ» ،أمةب اللةؤثٕز
القجكٓ يلٓ اللغّ الًزثّٕ فًُ تؤثٕز فٓ المةزدا يال ٔلدةبيس کثٕةزاً مةه النلمب (متلةبر
يمز 146 : 1970 ،ة )145
مه الدمٔز ثبلذکز أن الًزة ثبلػًٕم خبإيا ثًمِ لُدب يتىبيلُب أَ مػز فةٓ وكةبن
الًبمّٕ ال سالت تسلًم الٓ يقلىب َذا ،فةٓ مدبل ا٘غًا حلت «اللةب » محة «الثةب »
مث «ت » ثمالً مه «ث ث»« ،تًلت» ثمالً مه «ثًلت» ٔةزيْ أن يةزة خٕجةز ثطةجٍ
الدشٔزِ الًزثّٕ کبوًا ٔىكقًن «اللب » ثمالً مه «الثب »(متلبر يمز)131 : 1970 ،
فٓ مدبل النلمب اسلًم الًزة ثمػز کلمّ «امجبرح» ثمالً مةه «الجبرحةّ» يکلمةّ
«ٔبرٔت» ثمالً مه «ٔبلٕت» يَٓ لُدّ خبغّ ثقجبئ قٕس(متلةبر يمةز)140 : 1970 ،
ٔذکز لىب اثه أثٓ السزير الطبفًٓ فٓ کلبثٍ «القًل المقلؿت فٕمب يفق لغّ أَ مػز مةه
لغّ الًزة» مدمًيّ کجٕزِ مه لُدب الًزة اللٓ خبإيا ثُب الٓ مػز ،يال سالت مسلًملّ
فٓ حٕبتىب الٓ ًٔمىب َذا يفٓ ثلمان غًٕم مػز خمى َذا المئلف کمبً يافزاً مه النلمةب
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مزتجّ يلٓ حزيف المًدا الًزثٓ وذکز ثًؿُب يلٓ سجٕ المثبل ال الحػز فمىُةب« :تبتةب»
تقبل للًلم الػةغٕز يىةممب ٔمرثًوةٍ يلةٓ السةٕز ،کلمةّ «ثٕةةٍ» تكلةةق يلةٓ «الةةزخ
ا٘حمةق»(اثه أثٓ السزير 35 : 1962 ،ة  34ة  20ة  )17کلمّ «قجقبة» أْ «وً مةه
خطت ٔسلتم فٓ المطٓ» ،کلمّ «کجبة» تكلق يلٓ «اللحا المطًْ» ،کلمّ «قطت»
ثمًىٓ «ييب » ،کلمّ «لجٕت» ثمًىٓ «کثٕز الن » ،کلمّ «لجةمِ» أْ «غكةب للةزأس ي
تػىى مه النلةبن ي الػةًف» ،کلمةّ «يػةٕمِ» أکلةّ مةه الةمقٕق يکلمةّ «ملةٕا» أْ
«حسه» أي «خٕم» کلُب مب سالت الٓ ًٔمىب َذا ثمػز يخبغّ الػةًٕم(اثه أثةٓ السةزير،
 50 : 1962ة  45ة  41ة )40
قم تؤثز الًبمّٕ المػزّٔ مه لغب أخزْ کبللغّ المػزّٔ القمٔمةّ ،الةبرسةّٕ ،اللزکٕةّ،
اٖرامّٕ ،الُىمّٔ ،أٚكبلّٕ ،الةزوسةّٕ ،ال تٕىٕةّ ،الةٕىٕقٕةّ ،اٚسةجبوّٕ ،الًجزاوٕةّ يحلةٓ
اٚونلٕشّٔ الٕنا أمثلّ تطلم يلٓ ک اللغب السبثقّ:
فمه المػزّٔ القمٔمّ کلمّ «خىا» مه «دوا» أي «خىا» الُٕزيغلٕةّٕ يأٔؿةبً کلمةّ
«ٔطلا» مه «ضلا» ثمًىٓ «ٔسةت» ي«حةبرِ» مةه «حةز » ثمًىةٓ «قزٔةق»(مقةبر،
)7 : 2004
أمب النلمب القجكّٕ فُٓ مث «کسةنس» الًبمٕةّ ياللةٓ مًىبَةب «ٔزخةى للةًرا » ي
«ٔةزفز» ياللٓ تًىٓ «ٔسقف» يکذلک «فًقّ» ثمًىٓ «مىطةّ»« ،قًقةّ» مةه «أيقةب»
ثمًىٓ «ثمزِ ،فبکُّ» يکلمّ «امجً» مه «اثمً» ثمًىٓ «نمآن»
أمب النلمب الًٕوبوّٕ مث کلمةّ «أرٔنةّ» يتًىةٓ «فةزاش يثٕةز» يکلمةّ «أسةبقٕز»
المؤخًذِ مه «اسكًرٔب» يتًىٓ أخجبر «تبرٔتّٕ» ثا اسةلتممت فٕمةب ثًةم للةمل يلةٓ
التزافب يکلمّ «ثزيسلبتّ» المؤخًذِ مه «ثزيسلبتًس» يمًىبَب «الحبغ قما » يکلمةّ
«سٕف» مه «سٕةًس» يتًىٓ «القبقى»
أمب النلمب الةبرسّٕ فُٓ مث «تبسِ» أي «تبسج» يمًىبَب «خمٔم أي حمٔ أي قزْ»،
کلمّ «خىدز» ياللٓ تًىٓ «فبي الم » يمزادفٍ «ممّٔ» يکلمّ «خًذِ» مةه «خةًذ» ي
تًىٓ «ثٕؿّ الحمٔم» ،کلمّ «خًاخّ» مه «خًخب» يمًىبَب «سٕم» ،کلمّ «دأّ» مًىبَب
«حبؾىّ أي قبثلّ» ،کلمّ «غًلدبن» يتًىٓ «المحده»
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أمب النلمب اللزکٕةّ مثة کلمةّ «تىجة » يتًىةٓ «النسة ن» ،کلمةّ «تةزسْ» مةه
«درسْ» يتًىٓ «خٕبـ» ،کلمّ «سالثّٕ» المؤخًذ مه «سلًثّٕ» يتًىٓ «حلةًْ مػةىًيّ
مه المقٕق» يکلمّ «کزثبج» ثمًىٓ «سًـ»
يمه النلمب أٚكبلّٕ کلمّ «رغٕم» المؤخًذِ مه «راسٕميس» يمًىبَةب «الجةبقٓ»،
کلمّ «رٔف» مه کلمّ «رٔةب» يًَ سبح فٓ أكبلٕب ،کلمّ «سزدٔه» يًَ سمک غةغٕز
وسجّ الٓ سزدٔىٕب ي َٓ خشٔزِ فٓ أكبلٕب ي فُٕب اخلزيًا حةهٍ فٓ يلةت تحةت الشٔةت،
کلمّ «غبلّ» يتًىٓ «القبيّ أي الجًُ» ،کلمّ «فبتًرِ» يتًىةٓ «قبئمةّ الحسةبة» يکلمةّ
«قزغبن» مه «قزغبرْ» يتًىٓ «لع الجحز»(مقبر)8 : 2004 ،
يمه النلمب اٖرامٕةّ کلمةّ «سمسةبر» مةه «سةسةبراً» يتًىةٓ «المسةبي » ،کلمةّ
«کطنًل» يَٓ مه «کةىص کة » ي تًىةٓ «خةبمى کة ضةٓ » ،کلمةّ «ثزديةّ» مةه
«ثزديلب» يتًىٓ «حلس الماثّ» ،کلمّ «ثش» مه «ثشا» يتًىٓ «الثمْ» ،کلمّ «ضللّ» مه
«ضلللب» ي تًىٓ «غزس أي غزاس» ،کلمّ «قِزداحةٓ» مةه «قِزداحةب» يتًىةٓ «الحةماد»
يکلمّ «دخبل» ي تًىٓ «النذاة»
يمه النلمب الُىمّٔ «فٕ »« ،ثجغب » ي«فلة » يکلُب ألةبل َىمّٔ حٕة أن مىطةؤَب
الُىم يکذلک ودم أنّ کلمّ «مًس» ي«خٕشران» أغلُب َىمْ أٔؿبً حٕ أن الطةدز أغةلٍ
ث د الُىم يکذلک ثًؽ أوًاو ا٘قمطّ مث «تةلب»« ،ثةلب» ي«کطمٕز»
يمه النلمب ال تٕىّٕ کلمّ «فزن» مؤخًذِ مه «فًروًس» يتًىٓ «متجش» يًَ يجبرِ
يه ثٕت مًقًد سقةٍ ثبلحدبرِ أي القزمٕم ،کلمّ «قىمٔ » مه «کبومٔ » يتًىٓ «ضةمًّ
ٔسلؿب ثُب» ،کلمّ «قىػ » مه «کًوسًل» يتًىٓ «مسلطةبر» ،کلمةّ «کىةت» يتًىةٓ
«رفٕق الملک» يکلمّ «اسكج » مه «سلبثلً » يتًىٓ «مؤيْ التٕ يالمياة»
يمه النلمب الًجزاوّٕ کلمّ «ضبش» مه «ضص» يمًىبَب «وسٕح رقٕق» مه کلبن ثا
مه قكه ،کلمّ «قمي » مه «قزدي » يادغمت الزا ثبلةمال فػةبر «قةمي » يَةً «مىدةز
الىدبر» ،کلمّ «کبَه» مه «کُه» يتًىٓ «خبد اٚلةٍ» يکلمةّ «مزقةّ» مةه «مةزان»
يتًىٓ «ضُزثّ»
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يمه النلمب الةزوسّٕ کلمّ «مىبيرِ» مه «مبوًأيفز» يتًىٓ يم الٕم يلنه ٔزاد ثُةب
اٖن «تمزٔه» ،کلمّ «ملٕبر» مه «ملٕبرد» يتًىةٓ «ألةف مٕلٕةًن» يکلمةّ «ثبقةّ» مةه
«ثبکت» يتًىٓ «ؾمٍ سًَر»
يمه النلمب اٚسجبوّٕ کلمّ «رٔةبل» يمًىبَةب «ملنةٓ» يَةً ُٔكلقةق يلةٓ وةًو مةه
«المسنًکب الةؿّٕ»(مقبر)9 : 2004 ،
يمه النلمب الةٕىٕقّٕ «أرخًان» يًَ حًٕان فٓ خًف غمفّ أکلطةٍ الةٕىٕقًٕن فٓ
القزن التبمس يطز قج المسٕا فػجغًا ثممٍ ا٘ثًاة الحزٔزٔةّ يأقلقةًا ا٘رخةًان يلةٓ
الثًة وةسٍ يکلمّ «دفلز» يتًىٓ «کلبة غغٕز»
يمه النلمب اٚونلٕشّٔ «کبيتطً» َٓ لةهّ أمزٔنّٕ» ٔزاد ثُب «المكبـ» يَةً سةٕبل
أثٕؽ ٔسلػم مه ثًؽ أضدبر فٓ أمزٔنب يَىبک ألةبل کثٕزِ َٓ تزکٕجّ ثةٕه لغلةٕه
مث «ضمًمان» يَٓ مزکجّ مه «ضةمى» الًزثٕةّ يَةً مًةزيف ي مةه «دان» الةبرسةّٕ
يتًىٓ «منبن» فٕنًن مًىبَب «منبن الطمى» ،مث کلمّ «اضةمًىٓ» يَةٓ مزکجةّ مةه
«اش» القجكّٕ ثمًىٓ «مبذا» ي«مًىٓ» الًزثّٕ فٕنةًن المقػةًد «مةب مًىةٓ أي لمةبذا»،
کلمّ «کزٔسةلمبس» يَةٓ مزکجةّ مةه «کزٔسةت» ثمًىةٓ «المسةٕا» يمةه «مةبس»
الُٕزيغلٕةّٕ يتًىٓ «مٕ د» فٕنًن المًىٓ «مٕ د المسٕا» يکلمّ «خبرغةٕه» مزکجةّ
مه کلمّ «خبر» الةبرسّٕ يتًىٓ «حدز غلت» ي «غٕه» الًزثّٕ يتًىةٓ «ثة د الػةٕه»
فٕنًن المًىٓ «حدز مه الػٕه»(مقبر)10 : 2004 ،
وتیجة البحث
مه أَا ا٘حماث أي الىلبئح اللٓ تًغلىب الُٕب فٓ َذٌ المقبلّ َٓ:
مزّ اللغّ المػزّٔ وةسُب ثتمسّ مزاحة مةه اللكةًر اللغةًْ يَةٓ اللغةّ المػةزّٔ
القمٔمّ ،ياللغّ المػزّٔ الملًسكّ ،ياللغّ المػزّٔ الحمٔثّ ،يالمٔمًقٕقّٕ يالقجكّٕ؛ کمةب
مز ثمزاح يمٔمِ مه الػزاو مى لغب أخزْ ،يلا ٔنه لُب التٕزِ مه أمزَب فةٓ َةذٌ
المزاح اللغًّٔ المتللةّ ث کبوت فٓ ک َذا خبؾةًّ لهةزيف محللُٕةب مةه الطةًًة
المتللةّ مه ًٔوبن ،يريمبن يفزس
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مى نًُر اللغّ الًٕوبوّٕ فٓ الجٕئّ المػزّٔ کلغّ رسمّٕ ،ن ّ الطةًت ملمسةنبً ثلغلةٍ
المٔمًقٕقّٕ ،لنه ثمأ تمرٔس َذٌ اللغّ ثحزيف ًٔوبوّٕ
قم أدْ اسلتما الحزيف الًٕوبوّٕ فٓ يؾى ا٘ثدمّٔ القجكّٕ الٓ تىهةٕا َةذٌ اللغةّ
المػزّٔ المارخّ ،لزفًُب الةٓ مػةبف اللغةب ا٘دثٕةّ يأدْ ذلةک الةٓ أن نُةز اللغةّ
القجكّٕ ثآداثُب مىذ أياسف القزن الثبل المٕ دْ
اسلحمث التف القجكٓ ثًم اسلًمبل المػزٕٔه الحزيف الًٕوبوّٕ فٓ حبلّ أوُا أؾبفًا
الٓ الًٕوبوّٕ سجًّ أحزف ،أخذيَب مه التف المٔمًقٕقٓ تًجٕةزاً يةه أغةًا لةٕس لُةب
مقبث فٓ اللغّ الًٕوبوّٕ يَذٌ ا٘حزف السجًّ ضةبْ (ش) ،فةبْ (ف) ،خةبْ (خ)َ ،ةًرْ
(َة) ،خىدب (ج) ،تطٕمب (تص) يتٓ ( )
انّ اللغّ الًزثّٕ کبوت مًخًدِ فٓ مػز قج الةلا اٚس مٓ ،اذ قةم رحة ثًةؽ مةه
الًزة الٓ مػز ثحثبً يه حٕبِ أفؿ  ،فسنىًا َةذا الجلةم مسةبَمٕه فةٓ الجىةب الجطةزْ
يالحؿبرْ فُٕب
انّ اللغّ المػزّٔ أثّز يلٓ اللغّ الًزثّٕ فُىبک کلمب مػةزّٔ کثٕةزِ دخلةت اللغةّ
الًزثّٕ ،يأغجحت ٔىهز الُٕب يلٓ أوُّب مه اللغّ ا٘دثّٕ الىمًذخّٕ؛ لنه َذا اللةؤثٕز ٔنةبد
ٔىحػز فٓ خبوت ياحم ًَ خبوت المةزدا يَذا فٓ حم ذاتٍ دلٕ يلٓ قلّ َةذا اللةؤثٕز،
فبنّ اللؤثٕز اللغًْ فٓ وهز يلا اللغّ مب ٔمس اللغّ ثدًاوجُب الػًتّٕ ياللزکٕجٕةّ يالجىبئٕةّ
يالماللّٕ ،يلٕس تجبدل ا٘لةبل فحست فبن َذا اللجبدل فٓ المةزدا أمز قجًٕةٓ ٔحةمث
ثٕه أْ لغلٕه ملدبيرتٕه حمث ثٕىُمب احلنبک لغًْ ولٕدّ لكجًّٕ الدًار
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