زضاسبت األزة الوًبغط ،السٌٔ السبثًٔ ،ذطٗف  ،4931الًسز السبثى ٍالًططٍى :غع401 -39

االقتزاض اللغىی من اللغة الفارسية فی اللهجة الشامية(دراسة تقابلية)
تاریخ الًصًل49/6/5 :

مریم جالئي

*

تاریخ القثًل49/6/31 :

الملخص
االلتطاؼ فٖ اللْزبت فطأًِ ضأى االلتطاؼ فٖ اللغبت الفػحٖ؛ إش ٗسلّ يلیٖ يَ٘ٗتْیب
ًٍوَّّب ثسجت التفبيل ٍاألذص ٍالًكبء ثٌْ٘ب ٍث٘ي اللغبت ٍاللْزبت األذطٕ ،ووب ٗسلّ يلٖ
تَاغل الحؿبضات يلٖ ضغن الوسبفبت التبضٗر٘ٔ ٍالزغطاف٘ٔ التٖ تجًس ثًؿْب يي الیجًؽ
إشى ،فمس تٌبٍلت ّصُ السضاسٔ نبّطٓ االستًبضٓ اللغَٗٔ هي اللغیٔ الفبضسی٘ٔ فیٖ اللْزیٔ
الطبه٘ٔ ٍّٖ ،زضاسٌٔ ه٘ساًٌ٘ٔ لبهت ثزوى يیَالٖ  050هفیطزٓ ٍتطو٘جیب فبضسیٖ األغیل
الوستًول الَ٘م فٖ اللْزٔ الطبه٘ٔ التٖ ٗتىلن ثْب يبل٘یب  %49هیي الًیطة يلیٖ الحیس
األزًٖ ،ل٘تج٘ي لٌب هسٕ تأح٘ط اللغٔ الفبضس٘ٔ فْ٘ب ،ووب تٌبٍلت السضاسٔ التغ٘٘طات اللغَٗیٔ
التٖ قطأت يجط العهبى يلٖ الىلوبت الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ فْ٘ب
الكلمات الذليلية :اللْزٔ الطبه٘ٔ ،اللغٔ الفبضس٘ٔ ،االلتطاؼ اللغَٕ ،يلن اللغٔ التمیبثلٖ،
التكَض اللغَٕ

* أستبشٓ هسبيسٓ فٖ اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهًٔ وبضبى

maryamjalaei@gmail.com
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المقذمة
تًسّ اللْزٔ هبزٓ رسٗطٓ ثبلًٌبٗٔ ٍالتطو٘ع فٖ السضاسیبت اللغَٗیٔ؛ ألى لىیل ر٘یل هیي
الٌبس لغت٘ي؛ لغٔ تىتت ثبلملن ٍّٖ لغٔ الىتبثٔ الفػحٍٖ ،لغٔ تسٍض يلٖ األلسٌٔ ٍٗتفیبّن
ثْب الٌبس تكلك يلْ٘ب اللْزٔ؛ ٍوصله تطرى أّو٘تْب الجبلغٔ إلٖ أًْب «تطىّل رعءً ضئ٘سی٘ب
هي حمبفٔ األهن ،فمس يطفتْب الجططٗٔ ٍاسترسهتْب هٌص المسم ٍتًسّ األهخیبل ی ٍّیٖ ثبللغیٔ
الًبه٘ٔ ی هؤضِّطا لخمبفٔ األهٔ ٍأسلَة تفى٘طّیب وویب أًْیب تًىی أٍؾیبو األهیٔ ٍأسیلَة
ي٘بتْب»(ذ٘بـ)505 :0003 ،
ٍأهب اللغٔ الًطث٘ٔ فتًس هي اللغبت التٖ تتو٘ع ثىخطٓ لْزبتْب ٍتٌَيْیب؛ ٍالٗمتػیط األهیط
يلٖ الًطث٘ٔ الوًبغطٓ ٍإًوب إلٖ الًطث٘ٔ لجل الًػط اإلسالهٖ؛ فىبًت شات تٌیَو ٍاذیتال
فٖ الوفطزات ٍاألسبل٘ت ٍالتطاو٘ت ،هى أًِ وبًت لْزٔ هَيسٓ تسَز يلٖ سیبئط اللْزیبت
ٍّٖ اللْزٔ التٖ ًعل ثْب المطاى الىطٗن إٔ ًف لْزٔ لطٗص ٍوبى ٌّبن لْزبت أذیطٕ
غ٘طّب هخل لْزٔ تو٘ن ٍلْزٔ أّل ال٘وي هى شله فْن ویبًَا ٗسیتكًَ٘ى التفیبّن ف٘ویب
ثٌْ٘ن ثسَْلٔ(اًهطٍٗ :ى٘ج٘سٗب ،الوَسَئ الحطٓ ،اللْزبت الًطث٘ٔ ،ثتػط )
ٍإى تًسّز اللْزبت الًطث٘ٔ ٍٍسًٔ اًتطبضّب فٖ هرتلف الجلساى الًطث٘ٔ زفیى الجیبيخ٘ي
إلٖ زضاسٔ اللْزبت الًطث٘ٔ ٍالفطٍق اللغَٗٔ ث٘ي الًبه٘ٔ ٍالفػیحٖ يتیٖ أؾیحت هَؾیى
اّتوبم الٌمبز ٍاللغَٗ٘ي ٍالفالسفٔ؛ هٌْن اثي ذلسٍى «الصٕ ٍغف اللغٔ التٖ وبًت زاضریٔ
فٖ يػطُ ثأًْب ال تًتوس يلٖ اإليطاة ٍغ٘طُ هي الػفبت الًطث٘ٔ الفػحٖ»(يطٗیف:4141 ،
)11
ٍوییصله هوییي ألّفییَا فییٖ اللْزییبت هییي المییساهٖ ف٘وىٌٌییب اإلضییبضٓ إلییٖ ٗییًَ ثییي
يج٘ت(480ق) ٍيلٖ ثي يویعٓ الىسیبئٖ(483ق) فیٖ وتیبة «هیب تلحیي ف٘یِ الًیَام»
ٍأثَيوطٍ اسحك ثي هطاض الط٘جبًٖ(001ق) فٖ وتبثِ «الز٘ن» ٍهي الجحَث الوًبغطٓ فیٖ
اللْزبت الًطث٘ٔ ٗوىي اإلضبضٓ إلٖ هب ٗأتٖ:
 «ثًؽ أٍرِ االتفبق ٍاالذتال الػَت٘ٔ ث٘ي الًطث٘ٔ الفػحٖ ٍاللْزیٔ الحزبظٗیٔ؛زضاسٔ لسبً٘ٔ تكج٘م٘ٔ همبضًٔ» للجبيج هحوس ذؿط يطٗف4141 ،ق

 ث٘ییبى «الٌهییبه٘ي الػییَتٖ ٍالػییطفٖ للْزییٔ هىییٔ الوىطهییٔ» ،لوحوییس يسیی٘يثبوال4393،م

االقتراض اللغىی مه اللغة الفارسية فی اللهجة الشامية(دراسة تقابلية) 99 /

 «زضاسٔ رَاًت هي اللْزٔ الًطث٘یٔ فیٖ ذَظسیتبى» ،لوحویَز ضیى٘ت أًػیبضٕ،0001م

 «غلٔ اللْزیبت الوًبغیطٓ ثبلفػیحٖ ٍأحطّیب فْ٘یب» ،هْی٘ي يیبرٖ ظازُ ٍفطٗیسُضْطستبًٖ4930 ،ش
 «الساللٔ الػَت٘ٔ ٍالػطف٘ٔ ٍالٌحَٗٔ فٖ اللْزیٔ الًطث٘یٔ الرَظسیتبً٘ٔ» ،لوحویَزضى٘ت أًػبضٕ ٍيبقٖ يج٘بت0044،م
 «اللْزٔ الوػطٗٔ ٍالتغ٘٘ط» ،يس٘ي هحوسٗبى ٍآذطٍى4931 ،شٍالزسٗط ثبلصوط ٌّب أى ًط٘ط إلٖ أى اللْزبت ضیأًْب ضیأى اللغیبت ی أٗیٔ لغیٔ وبًیت ی
تتكَّض ٍفٖ ّصا التكَض تتأحط ثأسجبة ٍيَاهل وخ٘طٓ؛ هٌْب التفبيیل هیى اللغیبت ٍاللْزیبت
األذطٕ ثبألذص ٍالًكبء؛ إش إًِ هي الوتًصض أى تهل لْزٔ ثوًعل يي أذَاتْب؛ ٍأّن ًبي٘یٔ
ٗهْط فْ٘ب تأح٘ط اللغبت ثبألذطٕ «ّٖ الٌبي٘ٔ الوتًلمٔ ثبلوفطزات ففٖ ّصُ الٌبي٘ٔ يلیٖ
األذع تٌطف يطؤ التجبزل ث٘ي اللغبتٍٗ ،ىخط التجبسْب ثًؿْب هیي ثًیؽ ٍأهیب المَايیس
ٍأسبل٘ت الػَت فالتٌتمل فٖ الغبلیت هیي لغیٔ إلیٖ أذیطٕ إال ثًیس غیطاو قَٗیل ثی٘ي
لغت٘ي»(يكَات)99 :0009 ،
ٍال تستخٌٖ هي ّصُ المبيسٓ الًبهٔ اللْزٔ الطبه٘ٔ ی ٍّٖ هیي أثیطظ اللْزیبت الًطث٘یٔ
ٍأوخطّب اًتطبضا ی التٖ استًبضت الىخ٘یط هیي الوفیطزات هیي اللغیبت األذیطٕ هٌْیب اللغیٔ
الفبضس٘ٔ ٍأهب تبضٗد تأحط اللْزٔ الطبه٘ٔ ثبللغیٔ الفبضسی٘ٔ فً٘یَز ي٘یج «ذؿیًت سیَضٗب
ٍلجٌبى ثًس المطى السبزس لجل الوس٘ح لحىن الوولىٔ الفبضس٘ٔ إلیٖ أى فتحْیب سیلَل
(أيس لبزٓ اإلسىٌسض شٕ المطً٘ي) سیٌٔ  999لجیل الوی٘الز ٍاسیتوط الًػیط الْلٌسیتٖ أٍ
السلَلٖ إلٖ الًبم  11لجل الو٘الز»(ذكبة)3 :0040 ،
اًكاللب هوب سجك ،فموٌب ثسضاسٔ نبّطٓ االلتیطاؼ اللغیَٕ هیي الفبضسی٘ٔ فیٖ الًبه٘یٔ
الطبه٘ٔ ٍيبلفٌب الحم ثبلًخَض يلٖ يسز غ٘ط لل٘ل هیي الوفیطزات الفبضسی٘ٔ السذ٘لیٔ فیٖ
اللْزبت الًطث٘ٔ فٖ وتبة «الْبزٕ فٖ األلفبل الًبه٘ٔ» لًجس الفتبح ذكبة الصٕ لمس لیبم
فِ٘ ثزوى ول الوفطزات السذ٘لٔ هي اللغبت الورتلفٔ فٖ ول اللْزیبت الًطث٘یٔ ٍویصله
أؾفٌب إلٖ المبئؤ هفطزات لن ٗأت ثْب ذكبة ،فػٌّفٌب الطبه٘ٔ هٌْب فٖ لبئؤ أذیطٕ ،حین
ثحخٌب يي ول هفطزٓ هٌْب فٖ «لبهَس زّرسا ٍهًُ٘ي» لٌتأوس هي وًَْب فبضسی٘ٔ األغیل؛
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ٍفٖ الركَٓ التبل٘ٔ ،يصفٌب الوفطزات التٖ لن ًزسّب فیٖ المبهَسيی٘ي ٍأهیب فیٖ الوطيلیٔ
األذ٘طٓ فطغسًب التغ٘طات التٖ قطأت يلٖ الوفطزات الجبل٘ٔ ثًیس تًطٗجْیب ٍاسیتًوبلْب فیٖ
ثالز الطبهجأذص االيتجبض أغیلْب الفبضسیٖ إشى ،فتمیى السضاسیٔ الحبل٘یٔ ؾیوي السضاسیبت
اللسبً٘ٔ التمبثلٍ٘ٔ ،اترصت الوٌْذ الَغفٖ التمیبثلٖ لتٌیبٍل الوفیطزات الفبضسی٘ٔ األغیَل
السذ٘لٔ فٖ اللْزٔ الطبه٘ٔ ٍيبٍلت اإلربثٔ يلٖ السؤال٘ي التبل٘٘ي:
ی هب يسز الىلوبت الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ فٖ اللْزٔ الطبه٘ٔ الوًبغطٓ؟
ی هب التكَضات اللغَٗٔ التٖ قطأت يلٖ ّصُ الىلوبت؟
نبذة مختصزة عن اللهجة الشامية
ووب أضطًب سبثمب إى للًطث٘ٔ وخ٘ط هي اللْزبت الًبه٘ٔ الورتلفٔ ل٘ لْب لَايیس ًحَٗیٔ
أٍ غطف٘ٔ أٍ هًبرن لوفطزاتْب أٍ قطٗمٔ لىتبثتْب فویي اللْزیبت الًبه٘یٔ الًطث٘یٔ ٗوىیي
اإلضبضٓ إلٖ اللْزٔ الحزبظٗٔ ٍالحبٗل٘ٔ ٍالمػ٘و٘ٔ ٍالٌزسٗیٔ ٍالجسٍٗیٔ الٌزسٗیٔ ٍالجسٍٗیٔ
الل٘ج٘ٔ ٍالجسٍٗیٔ الطیبه٘ٔ ٍاللْزیٔ السیَضٗٔ ٍاللجٌبً٘یٔ ٍال٘وٌ٘یٔ(تزوى الی٘وي ٍاالریعاء
الزٌَث٘ٔ هي السًَزٗٔ ٍالغطث٘ٔ هیي يویبى) ٍالطیطل٘ٔ(تزوى أریطاء هیي ضیطق الوولىیٔ
الًطث٘ٔ السًَزٗٔ) ٍالىَٗت٘ٔ ٍاإلهبضات٘ٔ ٍالًوبً٘ٔ ٍاألضزً٘ٔ ٍالجحطٌٗ٘ٔ ٍالمكطٗٔ ٍالوػیطٗٔ
ٍالزعائطٗییٔ ٍالوغطث٘ییٔ ٍالتًَسیی٘ٔ ٍالل٘ج٘ییٔ ٍالًطال٘ییٔ ٍالسییَزاً٘ٔ ٍالحسییبً٘ٔ ٍالز٘جَت٘ییٔ
ٍالفلسكٌ٘٘ٔ
ٍفٖ ٍالى األهط ،فئًِ هي غ٘ط الوٌكمٖ تمس٘ن اللْزبت الًبه٘ٔ يست الجلس؛ وأى ًمیَل
لْزٔ سَضٗٔ أٍ لْزٔ لجٌبً٘ٔ أٍ لْزٔ هػطٗٔ أٍ لْزٔ سیًَزٗٔ أٍ يطال٘یٔ ألى شلیه غ٘یط
ٍالًٖ ،ثل األزق أى تمسن اللْزبت الًبه٘ٔ فٖ الًیبلن الًطثیٖ يسیت الوسٌٗیٔ أٍ المطٗیٔ
فٌْبن هخال لْزٔ لبّطٗیٔ ٍلْزیٔ اسیىٌسضاً٘ٔ ٍلْزیٔ غیً٘سٗٔ ٍلْزیٔ ضیطلبٍٗٔ ٍولْیب
هتوبٗعٓ توبهب يي ثًؿْب ٌٍّبن أٗؿب لْزٔ زهطم٘ٔ ٍلْزٔيلج٘ٔ ٍلْزٔ يوػ٘ٔ ٍلْزیٔ
ث٘طٍت٘ٔ ٍلْزٔ غ٘ساٍٗٔ ٍهمسس٘ٔ ٍغعٗٔ ٍي٘فبٍٗٔ ٍيىبٍٗٔ ٍقطاثلس٘ٔ ٍثغسازٗیٔ ٍثػیطٗٔ
ٍهَغل٘ٔ ٍّىصا(اًهطٍٗ :ى٘جسٗب الوَسَئ الحطٓ ،اللْزبت الًطث٘ٔ ،ثتػط )
أهب اللْزٔ الطبه٘ٔ فْٖ هي أوخط اللْزبت اًتطبضا ٍأسْلْب فْوب فٖ الًبلن الًطثیٖ ثًیس
اللْزٔ الوػطٗٔ لًسٓ أسجبة؛ هي أثطظّب وخطٓ اإلًتبد السٌ٘وبٖٗ ٍالتلفعًَٖٗ فیٖ المٌیَات
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الفؿبئ٘ٔ ثْصُ اللْزٔ فٖ وبفٔ الجلساى الًطث٘ٔ ٍتمسن اللْزٔ الطبه٘ٔ يیبزٓ إلیٖ لسیو٘ي
وج٘ییطٗي ّوییب :اللْزییٔ الطوبل٘ٔ(السییَضٗٔ) فییٖ سییَضٗٔ الوًبغییطٓ ٍلجٌییبى؛ اللْزییٔ
الزٌَث٘ٔ(الفلسكٌ٘٘ٔ) فٖ فلسك٘ي ٍاألضزى
ًٍطٕ أى للْزٔ الطبه٘ٔ لًَ٘ٔ ٍيالٍٓ تو٘عّب يي غ٘طّب هي اللْزبت الًطثٍ٘ٔٗ ،وىٌٌیب
المَل إى اللْزٔ الطبه٘ٔ ّٖ أسْل ٍأيلٖ اللْزبت للكالة األربًت الیصٗي ٗطغجیَى فیٖ
هوبضسٔ لْزٔ هي اللْزبت الًطث٘ٔ
ّ
وتطىرها
المفزدات الشامية الفارسية األصىل :عذدها
هي ذالل هتبثًتٌب للوفطزات الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ فٖ الطیبه٘ٔ لمیس روًٌیب يیَالٖ 050
هفطزٍٓ ،أٗمٌّب هي وًَْب فبضسٍ٘ٔ ،غٌّفٌبّب تحت لسیو٘ي ضئ٘سی٘ي؛ األٍل :هیب ٗسیترسهِ
أّل الطبم ووب وبى ٍالٗعال ٗستًولِ أّل الفبضسی٘ٔ إٔ لین ٗكیطأ يلْ٘یب إٔ تغ٘٘یط ثًیس
ّزطتْب هي هَقٌْب األغلٖ؛ إش إًْب ٍضزت فٖ «لبهَس زّریسا ٍهًُی٘ي» ثیٌف الطیىل
الوستًول يٌس الطبه٘٘ي ٍهٌْب هب س٘صوط:
9
0
إِثعٗن ،4أَضىبضا ،إَٗاى ،ثیبظاض ،ثيریت ،ثرطیص ،أسیَيُ ،أٍَد ،ثُیطد ،ثِی ّ  ،ثُلجُیل ،ثيل٘یس ،
ثيْلَاى(پْلییَاى) ،ثيْلییَل ،1ثُییَس ،ثَسيییِ ،ثي٘ییطق ،تییبد ،تبسییَهِ ،5تَرییت ،تٌَجيییل ،رییبز،ُ،
ريطوِ(چطوِ) ،ريَضية ،ذبى ،ذسَٕٗ ،ذِطربش ،ذَلریبل ،ذُیَش ،زازا ،1زاٗيیِ ،زيسیت،9
زضوي ،ظلف ،سبزُ ،ضبزٕ ،ضبُ ،ضوًساى ،لطهع ،ویبض ،ویصّ ،8وطیوص ،وفى٘ط(وفگ٘یط)،
وي(لگییي) ،هطییف(3هطییت) ،ه٘ییلً ،40ییبضًذً ،ییبظنً ،4بًییبّ ،0بلییّٔ ،بًن(ذییبًن)ّ ،ییبٍى،
ّ (آّستِ)
4ی يطٍٓ هًسً٘ٔ فٖ أيس قطفْ٘ب لسبى تَغل ثبلحعام ًٍحَُ لتخج٘ت قط الحعام اٙذط يلٖ الَسف(الزوى أَثبظٗن)
0ی المف (ثِ هصوطٍ ،ثسٔ هؤًج)
9ی يسٗن الصوبء ،ذبهل
1ی الجْلَاى
5ی ًَو هي األيصٗٔ (وفص ضايتٖ)
1ی أخ أٍ أذت(فٖ لغٔ األقفبل)
9ی الغلجٔ فٖ لًجٔ الَضق أٍ الطكطًذ
8ی فٖ الطكطًذ وص هله :هبت الوله ٍاًتْت رَلٔ الطكطًذ
3ی روى الىف ،هطف ال٘س
40ی أزآ الىحل
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أهب المسن الخبًٖ هي الوفطزات فرؿى لهبّطٓ التًطٗتٍ ،هي أثطظّب:
أضو٘لٔٗ(9مبل أٗؿب ًبضر٘لٔ) ،أستبش(ٗمبل أٗؿب إستبش) ،ثیبثَد ،1ثبثًََذ(ثبثًَیِ) ،ثبضِیك،5
ثِطزاٗٔ(1ثطزُ) ،ثيطق٘ل ،9ثيطًبهيذ(ثطًبهیِ) ،ثسیبـ(8پَسیت) ،ثيسیكٔ(3ثسیتب) ،ثِیٌذ(40ثيٌی))،
ثيٌَفسيذ(ثٌفطِ) ،ثُْبق(44ثيْيه) ،ثَنٔ(ثَظُ)
ثي٘ییسيق(40ث٘ییصُ) ،تسضیی٘ي(49رطییي) ،تَطَییٌ(ذ(رٌ)) ،تَىبٗییٔ ،41تٌجبن(تٌجییبوَ)،
ربهَس(گبٍه٘ص) ،رِعّ(گچ) ،رِلّیبة(گالة) ،رَظ(ویَظ) ،رَّيط(گیَّط) ،ذِطثِع(ذطثیعُ)،
ذُطد(45ذیَضُ) ،ذَشٓ(ذیَز) ،زيضيظٓ(زضظٕ) ،ضغیبظ(ضيظاظ) ،ضًٍك(ضًٍ٘یه) ،سبشد(سیبزُ)،
سٌَثه(سٌجَسییِ) ،سیی٘جٔ(41سییِ پییب) ،ضییبزض(چبزض) ،ضییبضٍ (ربضٍة) ،ظًجك(ظًجییِ)،
ضَثص(ضییبثبش) ،ضییَثه(چَثِ) ،غْط(ضییَّط) ،قجٌزٔ(تپبًزییِ) ،قطثییَش(49سییطثَش)،
يطثٔ(اضاثییٔ) ،فطضییبٗٔ(48فطرییَى) ،فٌزبى(ثٌگییبى) ،وجبٗزییِ(4وجچییِ) ،ووبى(ّوییبى)،
هبسَضٓ(هبضَضٓ)ٌّ ،سام(اًسام)
4ی رو٘لٔ ،ضل٘مٔ
0ی رسٓ
9ی ّٖ ًَو هي أًَاو الٌبضر٘لٔ ٍٗىَى لْب إٌٗبء هي الزلس ،اضرى الٖ ولؤ ًبضو٘لٍ ،سو٘ت الٌبضر٘ل ثْصا االسن ألى اٌٗبءّیب
ٗىَى يلٖ ضىل رَظ الٌْس أٍ هي رَظ الٌْس ًفسٍِ ،اذصت ّصُ الىلؤ هیي الفبضسی٘ٔ ٍاقلمیت يلیٖ ویل أًیَاو الٌبضر٘یل
(زّرسا) ٌٍٗجغٖ الصوط أى االٌٗبء ّصا يبل٘ب ٗىَى هي العربد اٍ الوًسى ذبغٔ الٌحبس
1ی الحصاء الوطٗح الوفتَح هي الرلف ،ذف ثسٍى وًتٍٗ ،ستًول يبل٘ب للساللٔ يلٖ الحصاء الصٕ ٗلج
ثَاث٘ذ) (پبپَش فٖ الفبضس٘ٔ)

زاذل الوٌعل (الزوى

5ی :قبئط هي فػ٘لٔ الػمَض (الزوى ثَاضك) ( ثبضِ فٖ الفبضس٘ٔ)
1ی ستبضٓ تًلك يلٖ الٌَافص هي الساذل غسا ألضًٔ الطو ٍٍلبٗٔ هي يطاضتْب (الزوى ثطازٕ ٍثطزاٗبت) (پطزُ فٖ الفبضس٘ٔ)
9ی ّسٍٗٔ ،تستًول يبل٘ب ثوًٌٖ الطضَٓ (الزوى ثطاق٘ل) ( ثطتلِ فٖ الفبضس٘ٔ)
8ی فطاش األضؼ
3ی (ثوًٌٖ ثمچِ) :فطش الجؿبئى يلٖ األضؼ أٍ الطغ٘ف (الزوى ثسكبت)
40ی الورسض الصٕ ٗسترسم أحٌبء الًول٘بت
44ی هطؼ رلسٕ
40ی الزٌسٕ هي الوطبٓ ،أيس يزبض الطكطًذ
49ی االيتفبل الىج٘ط ٍالً٘سٍ ،تستًول يبل٘ب ثوًٌٖ االيتفبل ثَؾى يزط األسبس أٍ االفتتبح
41ی هسٌس أٍ هرسٓ ًبيؤ ٍهطٗحٔ إلسٌبز الطأس أٍ الصضاو أحٌبء الزلَس (الزوى تىّبٗبت)
45ی الَيبء الصٕ َٗؾى يلٖ السّاثٔ ل٘حَٕ األهتًٔ
41ی سلن حالحٖ األضرل
49ی ًس٘ذ هي غَ أًٍحَُ ٗػٌى هٌِ غكبء لطأس الطرل ٍلستلف يلِ٘ الًوبهٔ
48ی أزآ لٌفؽ الغجبض ،أٍلتٌه٘ف األسٌبى ،فطضبٓ
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إؾبفٔ لوب سجك ،فٌْبن هفطزات زذ٘لٔ تزبٍظت التًطٗت يتٖ أى اذتلفت توبهیب هیي
أغلْب الفبضسٖ فٖ الطىل أٍ الوًٌٖ ،ضغن وًَْب فبضس٘ٔ؛ ٍشله أهط قجً٘یٖ؛ إش إى اللغیٔ،
أٗٔ لغٔ وبًت ،ترؿى لسٌٔ التكَّض؛ فى٘ف الوفطزات السذ٘لیٔ هٌْیب التیٖ تْیبرط أٍقبًْیب
ٍتسىي فٖ ٍقي آذط يجط لطٍى ٍأر٘بل يسٓ إشى ،ف٘وب س٘أتٖ ،لوٌب ثصوط ثًؽ التغ٘طات
التٖ قطأت يلٖ الوفطزات الفبضس٘ٔ فٖ الطبه٘ٔ
تغيز معانی المفزدات الذخيلة
إى ّزطٓ الوفطزات الفبضس٘ٔ إلٖ اللْزٔ الطیبه٘ٔ هیب أزت إلیٖ تغ٘یطات رعئ٘یٔ فْ٘یب
فحست ٍإًوب لس أزٕ إلٖ استًوبلْب فٖ غ٘ط هًبًْ٘ب الفبضس٘ٔ؛ ثًجیبضٓ أذیطٕ لمیس لجسیت
حَثب رسٗسا؛ ٍهي أّوْب هب ٗصوط ف٘وب ٗلٖ :رِلف :فیٖ الًطث٘یٔ ٗمػیس ثْیب الغلی٘م الكجیى،
الرطي ٍلىٌْب فٖ الفبضس٘ٔ تًٌٖ األيوك ٍالوتَّْض(زّرسا)
خُردٌ :فٖ الًطث٘ٔ تًٌٖ لسٗن هستْله ٍلىٌْب فٖ الفبضس٘ٔ ٗمػس ثْب المل٘ل هي ویل
ضٖء(الوػسض ًفسِ)
َ َ
خستخانة :فٖ الًطث٘ٔ ثوًٌٖ الوستطفٖ ثطىل يیبم ٍلىٌْیب فیٖ الفبضسی٘ٔ المسٗویٔ
وبًت تكلك يلٖ زاض الًزبئع ٍزاض األيساث(الوػسض ًفسِ)
خلِىج :فٖ الًطث٘ٔ ٗمػس ثْب رسٗس ٍلىٌْب فٖ الفبضس٘ٔ تكلك يلٖ الحوبهٔ السَزاء إال
ث٘بؼ ضٗطٔ أٍ ضٗطت٘ي هي رٌبيْ٘ب ،ووب تكلك يلٖ ول ضٖء هىَى هي لیًَ٘ي األثی٘ؽ
ٍاألسَز(الوػسض ًفسِ)
قثقاب :فٖ الًطث٘ٔ ٗمػس ثْب يصاء هي الرط٘ت ٗلج

زاذل الج٘ت ٍٗحسث غَتب يٌس

الوطٍٖ ،لىٌْب فٖ الفبضس٘ٔ تكلك يلٖ إًسبى وخ٘ط الىالم(الوػسض ًفسِ)
قطيشة(أتیشة) ّٖ :فٖ الًطث٘ٔ ولؤ تًزت ٍاستٌىبض؛ ٗمبل "لك٘طٔ تمكطه" إٔ
أتوٌٖ له الْالن ٍ"ات٘طیِ" تكلیك يلیٖ الطریل الفبسیس الًمیل الیصٕ ال ٗسیتك٘ى أى
ٗحبضة(الوػسض ًفسِ)
ديالب :فٖ الًطث٘ٔ تًٌٖ إقبض الس٘بضٓ ٍلىٌْب فٖ الفبضس٘ٔ تكلك يلٖ هحَض ٗطسيل ثیِ
السلَ فٖ الجئط ل٘وتأل هي الوبء(الوػسض ًفسِ)
4ی هغطفٔ للحسبء
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القلب
إى نبّطٓ الملت نبّطٓ ضبئًٔ فیٖ ثًیؽ الوفیطزات الطیبه٘ٔ الًطث٘یٔ ًحیَ« :ریَظ»،
«ضٗال»« ،إرط»« ،يسا» ،فٖ «ظٍد»« ،ل٘طُ»« ،ضرل»« ،أيس» ٍهي أهخبلْن:
يسا ٗسلّن شلٌِ ألٍالزُ؟ (ّل أيس ٗسلّن شلٌِ ألٍالزُ؟)
إرط لَضاء ٍإرط لمسّام (ضِرل لَضاء ٍضِرل لمسام)
«ٍلس أذتلف الًلوبء فٖ نبّطٓ الملت؛ إش ٗطٕ فطٗك هٌْن أى الملیت هیب ّیَ إال تًیسز
ٍاذییتال فییٖ لغییبتج لْزییبت الًییطة ،ثٌ٘وییب ٗییطٕ فطٗییك آذییط إًییِ اًحییطا يییي
األغل»(ألف٘بٍ )0 :0044،ال هزبل ٌّب للمَل ثبلتفػ٘ل يٌیِ ٍيلیٖ إٔ يیبل ،لین تسیلن
الوفطزات الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ هي نبّطٓ الملت وأذَاتْب الًطث٘ٔ؛ ٍهي أثطظّب "رٌعٗط" ٍشله
تحطٗف "ظًز٘ط"
التزكيب
ٌٍّبن هفطزات ضبه٘ٔ فبضس٘ٔ األغَل هطوجٔ هي ولوتَ٘ي؛ ثًؿْب هطوجٔ هي ولوتی٘ي
فبضس٘ت٘ي ٍثًؿْب هي ولؤ فبضس٘ٔ ٍولؤ يطث٘ٔ؛ هٌْب هب ٗلٖ:
أجشاخانة :غ٘سل٘ٔ(الزوى أرعذبًبت)
جسدان :هحفهٔ الٌمَز للطربلٍ ،يم٘جٔ ال٘س للس٘سات(الزوى :ریعازٗي) هطوجیٔ هیي
"رعء" الًطث٘ٔ ٍ"زاى" الفبضس٘ٔ ٍهًٌبّب "الوىبى"
تَركي :ضثّوب ٍّٖ ًف

"ثلىیِ" فیٖ الفبضسی٘ٔ ٍهطوجیٔ هیي "ثیل" الًطث٘یٔ ٍ"ویب "

الفبضس٘ٔ
جُمثازٗ( :مبل أٗؿیب رٌُجیبظ) :الطٗبؾیٔ الوًطٍفیٔ؛ ٍّیٖ هطوجیٔ هیي "ریبى" هًٌبّیب
"الٌف " ٍ"ثبظ" هًٌبّب "الربسط"
خِىجَررر :السییى٘ي ،هسٗییٔ ٍّییٖ هطوجییٔ هییي "ذییَى" هًٌبّییب "الییسم" ٍ"وییبض" أٍ
"گط"(ذًَگط)
سريال ٍّٖ :هطوجٔ هي "سط" هًٌبّب فَق ٍ"ٍال" هًٌبّب المبهٔ(الزوى سطاٍٗل)
سكروثات :سىطهجلَض
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فرشخاوٍ :الوىٌسٔ ٍّٖ ،هطوجٔ هي "فیطش" هًٌبّیب "السیزبزٓ" ٍ"ذبًیِ" هًٌبّیب
"الج٘ت"
مخستَك :هطٗؽ الجسى
كشتثان( :اًىطتجبى) :لوى الر٘بـ ٗغكٖ ثِ قط أغیجًِ ل٘م٘یِ ٍذیع اإلثطٓ(الزویى
وطبت٘ي) ٍّٖ هطوجٔ هي "وطت" الورففیٔ هیي "اًگطیت" هًٌبّیب " إغیجى" ٍ"ثیبى"
ٍهًٌبّب "الوحبفم"
ووب ضأٌٗب أى ثًؽ الوفطزات الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ لمس أرطٗت يلْ٘ب ًف الهَاّط اللغَٗیٔ
التٖ ترؿى لْب الوفطزات الًطث٘ٔ األغَل
نتيجة البحث
إى ّصا الجحج لس تٌبٍل االلتطاؼ اللغیَٕ هیي اللغیٔ الفبضسی٘ٔ فیٖ اللْزیٔ الطیبه٘ٔ
ٍالتغ٘طات اللغَٗٔ التٖ قطأت يلٖ الىلویبت السذ٘لیٔ هیي أّین استلرػیٌبّب هیي ّیصُ
السضاسٔ ّٖ أى يَالٖ  050هفطزٓ فبضس٘ٔ زذ٘لٔ فٖ الطبه٘ٔ يَزلت إلٖ هفطزات يطث٘یٔ،
تستًول يبل٘ب فٖ هسٕ ٍاسى فٖ اللْزٔ الطبه٘ٔ ثسجت ًطبـ التًطٗت الصٕ ٗحهیٖ ثیِ
اللغٔ الًطث٘ٔ؛ ثًجبضٓ أٍؾح أى ًطبـ التًطٗت فیٖ اللغیٔ الًطث٘یٔ ٍلْزبتْیب لمیس أزٕ إلیٖ
اًسزبم الوفطزات الفبضس٘ٔ هى الوفطزات الًطث٘ٔ األغَل ي٘ج أًیِ هیي الًسی٘ط أى ًو٘یع
ثٌْ٘ب أهب الٌت٘زٔ الخبً٘ٔ فأى ٌّبن هفطزات فبضس٘ٔ األغَل فٖ اللْزٔ الطیبه٘ٔ ذؿیًت
لالذتعال ،الملت ،اإلزغبم ٍالتطو٘ت؛ إٔ ضأًْب ضأى الوفطزات الًطث٘ٔ فٖ اللْزبت الًطث٘یٔ؛
ألى تسْ٘ل اللغٔ َّ هب ْٗس إلِ٘ الًبهَ٘ى ثال ٍيٖ
ٍأذ٘طا إشا ًهطًب إلٖ الوفطزات الفبضس٘ٔ السذ٘لٔ فٖ الطبه٘ٔ ضأٌٗب أى هًهن الوفیطزات
الفبضس٘ٔ ،التٖ التجستْب اللْزٔ الطبه٘ٔ ترتع ثٌَاحٍ ثطّظ فْ٘ب الفُطس أٍ اهتبظٍا ثئًتبرْب أٍ
وخطٓ استرساهْب
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المصادر والمزاجع
ثبوال ،هحوس يسي 4393م ،النظام الصىتی والصزفی ف ی اللغ ة العزبي ة؛ دراس ة للفع ف ف ی اللغ ة
المحكية فی المكة المكزمة ،ث٘طٍت :هىتجٔ لجٌبى
ذبلبًٖ ،هحوس 4999ش ،فرَىگ رساوٍ ،تْطاى :هطوع اًتطبضات يلوٖ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ
ذكبة ،يجسالفتبح 0040م ،الُادي في األلفاظ العامية ،ث٘طٍت :زاض الًطث٘ٔ للًلَم ًبضطٍى
يكَات ،هحوس يجس يجساهلل 0009م ،اللغة الفصحی والعامية ،ث٘طٍت :زاض الٌْؿٔ الًطث٘ٔ

المقاالت والمىاقع اإللكتزونية
الف٘ب ،يجس الوًٌن يزت 0044م« ،حفزي ات لغىي ة – سوج وج ىس؛ قل ب الح زوو وأص ل ف ی اللغ ة»،
الومبلٔ هتَفطٓ فٖ الًٌَاى التبلٖ:
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/245-2009-07-22-19-3322/34169-2011-11-12-08-58-19.html
يبرٖ ظازُ ،هْ٘يٍ ،فطٗسُ ضْطستبًٖ 4930ش« ،صلة اللهجات المعاص زة تالفصحي يأثرَا فیُا»،
هزلٔ زضاسبت األزة الوًبغط ،السٌٔ  ،9الًسز  ،44غع 05ی19
ضى٘ت أًػبضٕ ،هحوَز 0001م« ،دراسة جًاوة مه اللهجة العزبية في خًزستان» ،هزلیٔ الًلیَم
اإلًسبً٘ٔ ،الًسز  ،4غع 40-4
ضى٘ت أًػبضٕ ،هحوَزٍ ،يبقٖ يج٘بت 0044م« ،الذاللة الص ىتية والص زفية والنحىي ة ف ی اللهج ة
العزبية الخىسستانية» ،قْطاى :هزلٔ اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ،السٌٔ السبثًٔ ،غع 404ی 414
يطٗییف ،هحوییس ذؿییط 4141ق« ،بع ط أوج االتف ات واالخ تيو الص ىتية ب ين العزبي ة الفص حی
واللهجة الحجاسية ،دراسة لسانية تطبيقية مقارنة» ،هزلٔ ربهًٔ أم المیطٕ ،السیٌٔ السبزسیٔ ،الًیسز
الخبهي
يس٘ي هحوسٗبى؛ ٍآذطٍى 4931ش« ،اللهجة المصزية يالتغییرر» ،هزلیٔ زضاسیبت األزة الوًبغیط،
السٌٔ ،1الًسز  ،00غع 405ی 89
زّرسا ،يلٖ اوجط لغتىامٍ دَخذا هتَفط فٖ الًٌَاى التبلٖ:
http://www.loghatnaameh.orgج
ٍٗى٘جسٗب المىسىعة الحزة .هتَفط فٖ الًٌَاى التبلٖ:
http://ar.wikipedia.org/wiki/

