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ملخّص
العالقااات الثقافيااب نااصر مصاار ضاااراع يااا وب ع اقااب صوعااد ا

ااال

ااب

البلداع يمن دائرة حضا اب احدة فحدث نينهماا التعاارأ التباادل المعرفا

ف مجال اللغاب ادد

ال فان العلا

العاادات التقاليادت امتماا ضااراع واللغاب

الع نيب ا ع ف شتى المجاالت المعرفيب العلميب ا عالميب امتما مصر واللغب

الفار يب اتجلا ى فا بباعاب الب ال الفار ايب ترامتهاا ضعاى الع نيابت اا

ر ع

عااددا ماان الصااحا ا ارانيااب قااد

انااق تصاادر ف ا القااامرة واللغااب الفار اايب

الدارااااب نااار ا مفاااردات فار ااايب

ااام لاااا اااادل علاااى ماااا ناااصر البلااادين مااان

اامعات مصر امتمق من افت احها وتد اس اللغب الفار يبت ف اللغب المص اب

مشااتر ات حضااا اب الوااد ماان تفعيلهااا نذاان نشاارأ نااد ع ا

مبانب العالم ا

الم نصر مم ادرضت

علااى ا ااتعادة

ضع العال قااات المصاا اب ا ارانيااب عال قااات قدامااب تضاار وجاا صرما فاا عمااا
التا اخ م ا مر ببيع فه اع البلداع مصار ضااراع قاد حملتاا مشااعم الذضاارة
ياءتا العالم القدام وعد ع اع اعيش ف داااير الظال ت قد قواق العالقات
نينهما ثر فيما وعد عند دخ عهما ا ال فقد اعتنق الشعباع مناا منااا الادين
ا الم الذنيا ص وطق نينهما ادخ ة ا الميب امما معا ف دعم الذضاارة
*  -تا اللغب الفار يب آدانها وبليب اللغات الترامب ا اامعب ادزمر ت
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ا ااالميب العظيماااب التااا يااااءت العاااالم ونورماااا قااادمق لااا البثيااار مااان العلمااااء
المفب ا ينت المع ا أ ع اللغااب الع نيااب انااق م ا اللغااب الر ااميب لش ا صع الد لااب
الفار يب من دخم ا ال ضعى ضاراع حيث انتشرت م ه اللغب وسرعب عجيبب وعد ع
دخم الناس مناا ف دين ا ف ااا بح ا انظ صع ضليها نظرة مقد ب وصفتها
لغااب القاارآع الاادين الجداااد قااد الااق اللغااب الع نيااب فا المرتبااب اد عااى ماان الناحيااب
اددنيب حتى اخر الق ع الثالث اعهج ي تق يبا المع أ ع ائم ا الفار ايب
ا الميب الفار يب الذداثب ان ا من صي اللسانصر م ا ما افسر لناا تارثر اللغاب
الفار يب واللغب الع نيب ضعاى وعاد حاد د التارثر فا مفرداتهاا صواللتهاا نام فا ق اعاد
نا ا مان
النح اضا ض ب من الض ص ي ع اشتمم النح الفار على وعا
النح الع ني نتيجب دخول اد لفاظ الترا يل الع نيب ف ثنااا اللغب الفار يبت
قااد ا ااتاد ا ارانيااوع ثياارا ماان المفااردات الع نيااب دنهااا انااق فا وعا
ادحياع هم وبثير من البلمات الفار يب القدامب دنهم لم اجد ا مقااوال عهاا
فا لغااتهم ص ااادخم فا ما ا الم يااوم ماان المفاارداتط المصااطلحات الدانيااب صوع ا
المصااطلحات السيا اايب الدي انيااب العلمياابت قااد اااعدمم فا ما ا ادماار ع اللغااب
الع نيب من لنى اللغات واد ول صوالمشاتقات الناتجاب عان ما ه اد اول المعا أ
ع الخط الع ني قد ا تعمم اضا ودال من الخط البهلوي نظرا لسه لت ت
نتيجااب عه ا ا التاارثر والع نيااب آدانهااا فقااد ااب ماان لياار الممباان ع اب اال
الباتل الشااعر ا ارانا شاي ا واللغاب الفار ايب وذياث تباوع اوتا خالياب مان
الشاعر ا اران الببيار قصاد ضعاى
اد لفاظ الع نيب الدليم على لا ع الفرد
ااع اتحادث
اا الملا ا ولغاب فار ايب خالصب خا اب نا
نظم الشامنام
عاان تااا اخ ا ااارانيجن مجااادمم ضال ع حاادا ال اسااتطيع ع ااادع نهااا خاليااب ماان
اد لفاظ الع نيبت
ص ادنا وع الب ا ا ارانيجن انصحوع وا تعمال البلمات الع نيب ف ثنااا
اللغااب الفار اايب ماان مااوالء يبااا س مولااا ااا «چهااار مقالااب» المق ااالت
اد وع (مولا عا 551ما)ت
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التنوع يف إطار الوحدة:
من مظامر الترثير الع ني ف اللغب الفار يب وعد دخول ا ارانيجن ف ا ال

ثي ين منهم ود ا اساموع ونااءمم ور اماء ع نياب

ع

ماا خا ا القباوع نفساهم

ورلقا ع نيب اهرت العبارات الع نيب من عا 23ما على العمالت التا ا اتعملق
ف تلا البالد ثم اهرت ماء خلفاء ون ميب وعد لا على العمالت ا ارانيبت
مناا من العلماء ا ارانيجن من لاا

باا والفار ايب الع نياب مثام الشايخ ناي

عل ا ناان ااينا الطبياال الفيلس ا أ الباتاال المع ا أ (مت ا فى 834م اا) ل ا شااعر
والفار يب الع نيب

لا ني حامد الغزاع (مت فى 505ما) الخيا النيشاانو ي

(مت فى 517ما) نصير الدين الط

احل

(مت فى 673ما) الفيلس أ الببير

ا نت ااال الغ ا اار فا ا الم يا ا عات الداني ااب الفلس اافيب ال اايااايب المس ااائم المتص االب

ورحبا النج ت

من المولفات اددنيب ما

ل واللغتصر مثام

الشعر لرشيد الدين ال ب اط (مت فى 572ما)ت

اا حادائق الساحر فا دقاائق

ض ا حا لنااا تذداااد مظااامر تاارثير اللغااب الع نيااب ف ا اللغااب الفار اايب ف ا المولفااات

القدامب ادناما على النح التاع ط
–1

ر الجمم العبارات الع نيب نصر العبارات الفار يبت

-2

ر آاات من القرآع الب ام حاداث نبواب مثال شعار ع نيبت

-3
-8

-5

ر الت ا اخ والع نيبت

ر مقدمب الب ل خطبتها والع نيبت
ر عناصين فصول وع

الب ل النث اب المولفب والفار يب واللغب الع نيبت

 -6تسميب الب ل الفار يب ور ماء ع نيبت

م ا وا يافب ضعى ا تادا اد لفاظ الع نيب ف اللغب الفار يب م مر ناصر قاد

اصم عدد م ه اد لفاظ ضعى نصا اد لفاظ المساتادمب فا ما ه اللغاب

نتيجااب م ا ا الاااترثر ننااا نجااد

اع مان

ثياارا ماان البلمااات الع نيااب المسااتعملب ف ا الفار اايب
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اصااعل الذصااول علااى ماارادأ عهااا ف ا الفار اايب
ا

ترثير حج منارة خليفب مصر مانب شعرت

قااد اااي ا ارانيااوع

ااب مرادفهااا مهجااورا مثاامط

ثياارا ماان الترا ياال الع نيااب دنفسااهم فا مقاناام وعا

المصااطلحات الذداثااب االختراعااات الجدااادة نذاان ال نجااد عهااا مثاايال فا الع نيااب
من لاا تر يال « حيااتصر» للتعبيار عان الذي اناات التا تعايش فا المااء علاى

الياوسبت ما زالق الع نيب تسامم ف تر يل المصطلحات الجدادة ف الفار يبت
لاايس معنااى لااا ع البلمااب الع نيااب تظاام

مااا م ا عنااد ا ااتادامها ف ا

الفار يب نام ضنهاا تخضاعها فا الغالال لخصائصاها الصا تيب ال اقتصار ادمار علاى

التغيجر الص ت فحسل نم قد اتعداه ضعى تغيجر ف المعناى فا الشابم ا ماالء
ماان مثلااب التغيجاار فا المعنااى

لمااب «رعناااء» التا تعنا فا الع نيااب الماار ة الذمقاااء

اعه ااااء ف ا منطقهااا تعن ا ف ا الفار اايب الماار ة الج اوااب الجميلااب المنظاار المدااادة

الق ا ت

لمب «حرأ» التا تعنا فا الع نياب ي حارأ مان الذا أ تعنا فا

الفار يب البال

لمب « دا» الت تعن فا الع نياب ادا الصا ت تعنا فا

الفار يب الص ت نفس ت

من منا يهتم ا ارانيوع ف عصرنا الذايار ودرا اب اللغاب الع نياب تعلمهاا نظارا

دنها تغلغلق ف لغتهم الفار يب الذداثب

بحق ازءا ال اتجز منهاا المعا أ ع

ثيرا من ا ارانيجن ناد ا ندقصاء اد لفاظ الع نيب عان اللغاب الفار ايب ليار ع ما ه

الاادع ة واااءت والفشاام قااا ماان ااادافع عاان ا ا د م ا ه اد لفاااظ ماان وناااء ضاااراع
الغياو ين اعتبا ا ما ه اد لفااظ الع نيااب التا دخلاق الفار اايب خضاعق د ا اتها
ا تاداماتها الجدادة لفااا فار يب ال امبن اال تغناء عنها علاى ا باال ت ماا

زلنا نار ا المجماع اللغاوي ا ارانا اساتاد

ثيارا مان اد لفااظ الع نياب فا محا لاب

ضاجااااد معاااادالت لجلفااااظ ادانبياااب الدخيلاااب مااان اللغاااات ادخااار ا
ا نجلي اب ليرممات

مااا والنساابب للعال قااات المص ا اب ا ارانيااب وعااد ا

الفرنسااايب

ااال فيجاال ع نشااير منااا ضعااى
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مشار ب عدد من ا ارانيجن

ثرمم من مم خرا اع ف ق ات ايش المسلمصر

وقيادة عم نن العاص الت عدت لفت مصر قد ا ت بن عادد مانهم مصار وعاد

مجرتهم من ضاراعت عاش ف مصر اضا وع
ع مناااا وعاا

وناء لماع الفار

الش ا امد الت ا تاادل علااى ا ا د تبااادل ثقاااف

اقتصادي نصر مصر ضاراع فقد

يا ا

علم ا

اع الليث نن عد ضما الفق الذاداث الا ي

لد ف عا  48ما ام ايت ناصر مام مصار ضارانا اد ام ص اا
او « الة مصر» ع

ت ال شا فا

ثيرا من الة مصر ف عهده

ر البنادي فا

ان ا ضارانيجنت

ض ا نظرنااا ضعااى مصاار الفابميااب ااادنا ع عهااا ااالت ثيقااب مااع ضاااراع لااا دع

الفابميجن خ ا البثير من الفرس ف عااداتهم تقاليادمم حتاى اعلا ا والبهام
شب ما ابوع نابالط ملا ا الفارس فرقاام ا الذفاالت احتفلا ا وادعيااد ا ارانياب

مثلهم من مم م ه ادعياد عيد الني صز ال ي اعتز و ا ارانيوع

ملبهم اد طو ي امشيدت
لقااد

ثيرا صانسب ن ضعى

انااق مصاار م بنااا للفنااوع علااى تبااانن ن اعهااا لاايس فا ا مباااع ع

نتصااور الفاان ا

ااالم دصع ع نتصااور اااراع ثاارا فيا

للفنوع ا ارانيب على الفنوع ا الميب وصفب عامبت

م ا ا اساات ال ا ا د تاارثير

قااد اخااتلط المصا يوع وعااد لااا وااادتراا العثمااانيجن ال ا ين فتحا ا مصاار عااا

 1517دا لااا االخااتالط ضعااى تاارثير لغااب الغالاال علااى المغل ا

فاادخلق لفاااظ

العداد من اد لفاظ الترا يل الفار يبت من منا انتقلق وع

اد لفااظ الفار ايب

تر يب

ثيرة ضعى اللغب الع نيب

ما نعرأ فدع اللغب التر يب تذمم نصر انباتهاا

ضعى العاميب المص اب عن ب يق اللغب التر يبت(
وعد قليم)ت

أ نفصم القول ف م ه المسرلب

تهتم ضاراع الي وتعلايم اللغاب الع نياب فا مراحام التعلايم المختلفاب تعتبرماا لغاب

ا يب وجانل اللغب الفار يب لا من المراحم اد عى للتعليم حتى مرحلاب التعلايم

الجامع

م تدرس وشبم ضلزام على مدا بع ان ات مت الياب منااا اضاا
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افااب الجامعااات ا ارانيااب تهااتم ودرا ااب الع نيااب آدانهااا

قسااا للغااب الع نيااب ف ا

مناا العداد من المتاصصصر ف م ا المجال عهم مولفات
نالحظ وعاد قياا الثاورة ا

اال ااتادا

ثيرة قيمبت

االميب فا ضااراع ع اد لفااظ الع نياب قاد زادت فا

ثاار ماان ي قباام نظاارا دع القااائمصر علااى الذباام ف ا ضاااراع ماام

اميعهم من رااال الادين ا
مااام افضااالوع فاا

االم

االميب الع نياب الراقياب

مان صي الثقافاب ا

ثياار ماان ادحياااع ا ااتادا اد لفاااظ الع نيااب فاا خطاابهم

اواتهم قد استاد ال احد منهم اللفظ الع ني مع مرادفا الفار ا

لضايب ف

لات

ال نعجل عندما نجد

ثيرا من الالفتات قد

بق عليهاا وعا

ال اجاد

العباارات

الجمم نجد معظم لفااها ع نيب ال نجد فيهاا مان الفار ايب ضال الا اوط ادفعاال

الت ا تنته ا نهااا الجملااب العبااارة الفار اايبت صاضاار البثي ا صع مثاااال علااى
ا تادا اد لفاظ الع نيب ف الفار يب والتح ار ال ي نراه ف

خا ب محطات البن ين ال ين اقولط «ا تعمال دخانيات

ثاارة

ثيار مان ادماا ن

يادا ممناوم اق»ت

م ا ه الجملااب ال ي اااد فيهااا ماان الفار اايب ا ا الراوطااب (ا ااق) الت ا ت ا وط م ا ه

المجم عب من اد لفاظ الع نيب ت وط المسند ضلي والمسندت
صاذاصل

م ضارانا تلتقا وا فا ي مبااع مان العاالم ع اادلم علاى معرفتا

والع نيب فيتحدث معا نبع
وع ا

اد لفاظ العبارات الع نيب ضع عجزه لا

اااااات القرآنيااب ادحاداااث النبو اااب ادمثااال الع نيااب ادشااعار الع نيااب التا

ار

تعلمها حفظها علقق و ا رت ت ما اجاد فا ما ا ن عاا مان الترحيال والضايا

الع نااي ض رامااا لاا ت المع أ ع معظاام المس ا لصر فاا الذب مااب ا ارانيااب ااع
اتحدثوع الع نيب وطالقب نظرا لتعليمهم الدان
نا

ا خاااء الت ا

ر ماان المجااالت التا

درااتهم والع نيب

اليبهات

انااق تصاادر والع نيااب فا ضاااراع قباام الثااورة مجلااب

انااق تااوس م علااى مساات ا العااالم الع نااي ت ضاامن د

الفار اايب للقااا ع الع نااي ال ا ي ا اااد تعلاام الفار اايبت

ااا ف ا اللغااب

مااا تصاادر ف ا ضاااراع ااع
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مجالت واللغب الع نيب مثم « يهااع» الع نياب مجلاب «ال حادة ا
مناااا ماان الناااقمصر علااى الذباام ا

الع نيب الثقافب ا

االميب» ليرمماات

ااال م م ان اعتقاادصع واارع االمتمااا واللغااب
ااع قائماا فا عهاد الشااه

الميب م انتقال من التغ ال ال ي

ضعى التع ال ال ي ي اليا وعد قيا الثورةت

ممااا اابق اتض ا لنااا ماادا امتمااا ا ااارانيجن واللغااب الع نيااب من ا دخ ا عهم ف ا

ا ال

حتى عصرنا الذاير مما يو د على ا د ا ار قو ااب تادعم العال قاات

الع نيب ا ارانيب وشبم عا العالقات المص اب ا ارانيب وشبم خاصت

ض ا نظرنا ضعى ادد الع ني فا مصار اادنا ن عاا مان التارثر واادد الفار ا

خا ب ف الشعر صل دليم علاى لاا ما الشااعر انان اناء الملاا لاا الشااعر

ال ي عاش ف العصر اديوني درس اللغب الفار يب ترثر والشعر الفار

ضعى حد مات

ض ا انتقلنا من العصر اديوني ضعى العصار الذاداث نجاد الشااعر محما د اام

الب ااا دي المتا ا فى ع ااا 1408
الفار

م ه

التر

اااع اااحل اب ااالم ا ااع عل ااى ادد الع ناااي

انق عادة الشعراء ف

العامب الت اجل ع الم ا نها قد خ البا دي وع
ما ن

لا ال قق مان حياث الثقافاب
المعان من الشعر الفار

ر اضا الشااعرة المشاهورة عائشاب التيمو ااب المت فااة عاا  1403ما

مص اب الم لد المقا

ضع

البا دي ف نوم ثقافتها

انق ف نسبها

ت

رداب تر يب شر سيب ما تشاب

م منزلتها الشع اب عها شعار ايدة ف ثالثاب د اصيان

والع نيب الفار يب التر يبت من اد ا ع شعرما الفار

قد يام ورمت ت

تأثريات متبادلة:
ضع مصر

انق من ائم الدصل الت قامق وطبع وعا

مطبعتهااا المع فااب ومطبعااب ن ا ال

الب ال الفار ايب فا

ماان لااا دي ا اع حااافظ الشاايراسي

صن ااتاع ااعدي الشاايراسي مثنااوي معنااوي لجااال ل الاادين ال ما

الب ل التعليميب الت ببعق ف مصر عا 1382ما

لسااتاع

لياار لااات ماان

ا تذف ي مب
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التحفب العبا يب للمدر ب العليب الت فيقيب لمذمد مهدي قد ببع ادخير فا المطبعاب

ادمي اب نب ال

نب 1201ما

ا سردشق وا تان

فلسف ا (سرداشاق القادام

فلسفت ) ترليا حاا مي زا عبدالمذمد خاع ضاران مود

المطبوم ف مصر عا

1251ما( ) 1422ف مطبعب االعتماد وشا م حسن اد بر لير لا من الب لت
مااا ع ااحفا ضارانيااب

انااق تصاادر فا العصاار القااااا ي (1288 – 1300ماا

 ) 1435 -1745ت ناصل اد يام ف ضاراع وذ اب تامب لبنها لم تبن تصام ضعاى
ادي القراء ا ارانيجن وسه لب صاسر نم

انق تصم ضليهم مه وب عن ب يق السياح

يمن حم لب البضائع التجا اب المر لب ضعى مناا ثم اتدا عها الناس ف السر ف

تب ا م شاادادت

مااا اادرت وع ا

الصااحا ا ارانيااب ف ا مصاار منهااا ااحيفب

(ث اا) (و صرش) (اهره نما) (حبمق)تتت

الزائر للمتاحا دصر الب ل المص اب اعجل لبثرة ااثار ا ارانيب الم ا دة ف

مصاار الاادليم علااى لااا م ا ا الباام الببياار ماان المخط بااات الفار اايب النااادرة

لا قطع السجاد المنس اات اد ان الخزفيب لير لا مما ادل علاى حال

المص يجن القتناء م ه ادشياء االحتفاظ نها ف منازعهم ثام انتقاعهاا وعاد لاا ضعاى

المتاااحا دصر الب اال الذب ميااب للمحافظااب عليهااا
قلل

م مسلمت

ااراث ض ااالم ع اااز علااى

قااد امتمااق مصاار منا ضنشاااء اامعااب القااامرة وتااد اس اللغااب الفار اايب لطالنهااا

حيااث نشااه معهااد اللغااات الشاارقيب ال ا ي

اااع اماان دراااب المااسااتير ف ا م ا ا

التاصاااث ث اام نش ااه قسااام متاص ااث وع ااد ل ااا للغ ااات الش اارقيب منه ااا اللغ ااب

الفار يب ال تخل اامعب من الجامعات المصا اب اليا مان قسام اادرس ما ه اللغاب
صيهتم والبح ث الت تدصر حول اللغب الفار يب آدانهاا تاا اخ ضااراع حضاارتها قاد
ازداد ا قبال على م ه الدرا ب س ااادة ملح ااب فا السان ات ادخيارة ص

الطال الدار صر ضعى وضعب آالأ على مست ا الجامعات المص ابت
صااازداد االمتمااا نها ه اللغااب ي ماا وعااد يا

ام عادد

حيااث نشاارت اامعااب القااامرة اضااا
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مر زا للدرا ات الشرقيب اعنى نه ه اللغب صوالبح ث الخا ب نداراع وا ياافب ضعاى
اللغااااات الشاااارقيب ادخاااار ات صاصاااادر المر ااااز وعاااا

الدرا ااااات الخا ااااب نهاااا ا

اهاب النظاار ا ارانياب فا

ثياار مان القضاااا السيا اايب

المجالت ما اصدر مجلب وعن اع «قضاااا ضارانياب» ت ارام فيهاا مقااالت صوذا ث مان
الفار ايب ض عاى الع نيااب ت يا
المعا ااارةت

ماااا تصااادر اضاااا مجلاااب «ماتااارات ضارانيااب» التاا تصاادر عاان مر ااز

الدرا ات السيا يب اال تراتيجيب وا«ادمرا » شه اات

ال اقا ادمر عند م ا الذد نم ضع المجلس ادعلى للثقافب ف مصر فا ما ه

السن ات ادخيرة امتم امتماما والغا والب ل التا ت ارام عان

اول فار ايب قاا

ونشر العدااد مان النصا ص اددنياب التا اخياب المتراماب عان الفار ايب

المش صم الق م للترامبت

لاا يامن

اام م ا ا ضع دل علااى ش ا ء ضنمااا ااادل علااى امتمااا مصاار المص ا يجن واللغااب

الفار يب صرلبتهم ف ا الباالم علاى ماا

متراما ضعى اللغب الع نيبت صاق

ال نها ه اللغاب ا اء فا لغتا اد اليب

ات ة اللغب الفار يب ف مصر ودصر وا ز فعال فا

تقاادام ادعمااال اددنيااب المترامااب اعااى القااا ع الع نااي وصاافب عامااب المص ا ي وصاافب

خا ب وا يافب ضعى تد اسهم عه ه اللغب تخ اج

ادر ادادة تعمم ف م ا المجالت

التفاعل اللغوي:
القضيب اعهامب الت ن ااد التر ياز عليهاا ما قضايب التارثير الببيار للغاب الفار ايب

على العاميب المص اب فالمتمعن ف اللهجب المص اب اب شا لفااا فار يب

ثيرة

تسااتاد فيهااا تاادخم معظمهااا تذااق ناا ام ادبعمااب المال واااس ادد ات التاا
تستاد ف ادلراض المختلفب

ما ع وع

م ه اد لفااظ م اا دة فا الع نياب

الفصحى م ا دة ف العاميب اضا صوعضها م ا د ف العاميب دصع الفصحىت

فمان اد لفاااظ الفار اايب التا تسااتعمم فا العاميااب المصا اب مجم عااب ماان ااماء
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ادبعمااب المش ا صوات

فار يب اد م نها

ثياار منهااا اسااتعمم ف ا الذياااة الي ميااب ماان لياار علاام نهااا

بحق اليا اازءا ال اتجاز مان المفاردات المصا اب مان ما ه

البلمات مثال ف ادبعمبط

شاو ا)

وال ا (پال ده) ورشق (ورشت ) خشاأ (خ شاا ) شاو وب ( ا
فت ( فت )ت
برش (ترش ) با
مثلب لا ف المالوسط
وفتاا (وافتاا ) نيشا ا (پجچاا ) دصواااره (دصو اااره) ب ناا ش ( اا ن ش) ل اايم
(گليم) نار ( نار) مر ( مر)ت
مناا مجم عب خر ا مان اد لفااظ الفار ايب عباارة عان اماء لابع ادد ات
الت تستعمم ف لراض ماتلفب مثمط
ان ااار (زنجياار) اابق ( اپد) اايخ ( اايخ) با ا (باااس تاااس) بشااق
(تشق) بش ( فچ ) وز ( وزه)ت
تصادفنا لمات فار يب ما زالق تستاد ف الجيش ا دارة مثمط
نياده (پجاده)ط ا ي ( ار) ميز (ميز) ادوخان (اد خان ) وندر (وندر)ت
ما زالق ت ردد ف العاميب المص اب وع اد لفاظ الفار يب المر بب الت تر ها
ادتراا العثمانيوع منها مثالط خازندار (خزان دار) االحدار ( االح دار) مهمنادار
باخانا ا ا ( ا اااا خانا ا ا ) اازاخانا ا ا (اازاخانا ا ا ) شا ااافاخان
(مهمان اااادار)
(شفاخان )ت
من الصفات الفار يب المستادمب ف العاميب المص ابط وس وشق (پشق) پليد
(وليد) تنبم خا خرده اده هن ت
من المصطلحات المهنيب الت دخلق ضعى مصر من الفار يب ما ال ط
ا طا (ا تاد) و اد شبندر (شهبندر) مندزه ا مند ب (اندازه) ااصرت
ال ننسى ع نقول ضع وع اد ماء التا اسام نهاا المصا يوع ونااءمم صونااتهم
تراع ضعى ول فار يب مثالط
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خورشيد (الشمس) شامصر (الصقر) شامبور (انن الملا ا ادمير)ت
ُصاسم المص يوع وناتهم واد ماء التاليبط

د لااق (السااعادة الثا ة) نااازا (الط افااب ااا اللطيفااب) اهاااع (الاادنيا) شااي ين

(الذل ة) نراس (زمرة النراس)ت

مااا تسااتاد ادعاااداد الفار ااايب ولعبااب الطا لااب مااع تذ ااااا لااابع

الفار يب ف النطق فتقولط اا د

چهار پنج شيش تتت الخت

يا ضعى م ا ننا نجد ن عا من الت افق فا وعا

ف مصر ادمثال العاميب الشعبيب ا ارانيب ن

المص يجنط

ادعاااداد

ادحيااع ناصر ادمثاال العامياب

رعلى بيم المثال ال الذصار قاول

علااى قااد لذافاا مااد راليااا صاقااول ا ارانيااوع وقاادر گليمااق پاا دراز

وااق را واندازه گليمق دراز

نت معناهط امدد قدميا وقدر وسابات

اان ط

صاقال ف العاميب المص ابط الل اذتااا البياق اذار علاى الجاامع صاقاولا فا
وخان

الفار يب ق عهمط چرال

ا اق ومساجد حرامساق يط المصاباح الا ي

اذتاا ا المن ا ل اذاار علااى الجااامعت صاقااال ف ا العامياابط الغ وااال الجداااد ل ا شااده

صاقاول ف الفار يب ق عهمط ن

ر ن آم را ود ميگيردت يط الخاد الجداد اقب

على الغزال ا ااتصاقال ف العاميب المص ابط الب ا نياع من عن انا صاقاولا فا
الفار يب ق عهمط اع

نب ق از نهارش پجدا قت يط السنب الطيبب تبد مان

نيعهااا ( ي ماان عهااا)ت ف العامياابط المر اال الل ا فيهااا اسااصر تغ ا

الفار ايب قا عهمط آشابز

بباخاع افسد الذساءت

صاقاول ا ف ا

ا د تاا شاد آش خارا ميشا دت يط عنادما اباوع مناااا

مناا العداد من ادمثال المص اب الت ت شاو ف مضم نها معناما مع ادمثال

الفار يب م ا ادل علاى ثقافاب مشاتر ب تجماع ناصر الشاعبصر ياا ضعاى ما ا نا

ادل على ثقافب مشتر ب تجمع نصر الشاعبصر ياا ضعاى ما ا ع منااا ن اعاا مان

التعبير تس د اضا نصر ما اعبر و المص ي ما اعبر و ا اران

مثال لا ق لناط فالع
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ط فالع معر

ا قت قول المص يجنط فالع

ده قضيب صاقاولها ف التعبير الفار

صاقااال ف ا المص ا ابط فااالع الوااد ع ااادفع المعل ا

صاقصااد منااا المااال الض ا ص ي

قاعد انش صاقاول ف الفار يب ق عهمط فالع مگس پراعت

نجاااز ش ا ء مااا المعل ا تعن ا ف ا الفار اايب الع نيااب الش ا ء المع ا أ الماادرا
الظامر م اضا

تعن ف الفار يب اضا الش ء ال اي

الفار يبت

نااب عن الماال فا

ف المص ابط نا مفيش حيم م ا المعنى نراه تماما ف العاميب الفار يب لا

ف ق عهم مثال (ام صز نا ندار از ااام ولند ش ) يط نا مفيش حيم لب ق من

مبان الي تفبلمب «نا» ف العاميب الفار يب معناماط الق ة الطاقب
اضاااط رائذااب الم ا اد الغ ائيااب القدامااب
ربلت
يع ف مباع ِ

ف ا العاميااب المص ا اب اض ااط نااا ف ا

الاادقيق القم ا

ادي نااق ف ا

ما تعن

اد ز ال ا ي خ ا ع بااواال

ادي المقص ا د ماان م ا ا

التعبير ع لبم مناا تفبياره صر اا فا م ياوم مان الم يا عات ما ا اشاب تماماا
ق عهم ف الفار يبط فالع در اديي وجز ادي تسقت يط فالع ف

اد ليار ادااات

تعن منا ع فالنا ل ب اقب ما مل ماتلاا عان ب اقتاا ما مبات المعا أ
لمب « ادي» تستاد

ع

نصر الجبال التال ل اا ا

ال ف الفار يب ومعناما ف الع نيب يط

ما تعن ف الفار يب اضاط الصحراءت

صاق لوع ف العاميب المص اب فالع ل

بعب لسن ي

م منف ل

ثير البال ت صاشب م ا

التعبير اضا ما اق ل ا ارانيوعط و مفاق سوااع اان ميگو اادت يط اتحادث وسابعب
لسنت

نااب عن تعدد اللغات اد لسنبت

استعملوع بع لغات فقطت

صاطلق ف العاميب المص اب

ا م

اع اعتقد قداما ع الناس ف العالم

لمب «وتام»علاى ي شا ء ال نعارأ ا ام

ننساى

مناا تعبير ف العاميب الفار يب اطانق م ا المعنى اضا ما قا عهمط ما ع مار

د [مر لذظ ن ع] ومعنىط اا لب الجزء من الش ء الا ي ال اعارأ ا نسااع ا ام
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 111



● محمد نور الدين عبدالمنعم

تشغيم م تور السيارة «منادل» اق لاوعط آع ما ع

فمثالط عندما ال اعرفوع ا م مقب

نمت يط مات مقب

مرد را نياصر تاماشصر را شن

تشغيم م تور السايارة حتاى

شغلهات تنطق م ه العبارة ف العاميب الفار يبط م ع مرد ت

عندما انجل ال الداع بفاال صام توع اذا لوع تساميب ونااءمم ور اماء ل نياب

ت ضمن معناى البقااء حتاى تطاول عماارمم صاعيشاوع فماثال اساموع الطفام الم لا د
خال ااد اذيااا ت فا ا العامي ااب الفار ااايب نج ااد ااماء م اان ما ا ا القبيااام

«آقاماندي» ي «الباق » ق عهم «خدا وگ ار» يط «المت ا
يط «المت ا لعل »ت

قا ا عهمط

» «مانده علا »

صاتم الذداث دائما ف العاميب المص اب عن البعبع العف اق فد ا رل الطفام

عاان شا ء اقااال لا ط خا ه البعبااع

خا ه العف اااق حتااى ال اطالاال وا ماارة ثانياابت

م ا ماا تفعلا اد عناد رلبتهاا فطاا بفلهاا ض تادمن حلماب ثاديها ولاوع ا د مار

الطعم عندما ا اد الطفم الريام من اتر ا وشدة فيق لوع ل ف الفار يبط مم
را ل ل ورد يط لقد خ البعبع الثديت
مااا تعن ا

لمب «مم » تعنا الثادي فا لغاب ادبفاال

لمااب «ل ل ا » البعبااع العف اااقت ما ه العبااارة نفسااها تعن ا مجااازاتط

ياايام ش ا ء بياال فائاادة مت قعاابت مااا دماااع حلمااب الثاادي واااللوع اد ا د فه ا

مع أ اضا ف مصر ض ادمن نها والمر ال ي اعطي ل نا

د بعما مرات

مناا تعبير ف العاميب الفار يب ادل على ما ا صره اصنع المرء ليس لا

ام

ف ال اقع فيق لاوع ماثال (لغاات مان در آصردي) يط « لماات م يا عب» اق لاوع
مثالط (عقااد شما من در آصردي صني نتيج ا ق) يط فبارا مصن عب ملفقب ال

بائاام ماان صرائهااات تعبير «ماان در آصردي» اشااب تماماا مااا اقااال ف ا العاميااب المص ا ابط
مفبرا ملفق م ص رت
صي

ا ف المص اب وع

ادشااص والباام فيقاالط فاالع متاارش الميا مان

ضادهت م ا اشسب ق عهم ف اللغب الفار يبط آ از د تش نم چبد ط آواش وا

گل ف نم  دت م

نااب عن لااب الخسب الضعبت
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صاقالط نذل نق فالع معنى لا ن

م ا المعنى اقول ا ارانيوعط شي ين
المجاملب الت تقد لشاث ف
مناا عبارة فار يب تقولط وا

قميصا احدات م ا

يعط مبافرة على ما اق و ت ف

ردع دمن

س

بيم ضنجاز عمم مات

نااب عنط الرشا ة

م

س در ت ااا پارمن نا دعت يط ع ارتادي اثنااع

ناااب عان ق نهماا مان وعضاهما تفاممهماا فا

ف العاميب المص اب ما اشب م ا المعنى اضات

ام ادماورت

ما اقال ف العاميب المصا ابط فاالع اعاد علاى فاالع نفا ا ت فا ما ا المعناى
سا را شامردعت ما نفاس المعناى المساتاد

استاد ا ا رانيوع عباارةط نفااس

ف المص ابت

اق لوع ف العاميب الفار يبط از من وشما نصيحق يط نصيحب من ت صاقصدصع

نه ه العبارةط قول لا نصيحبت م ه العبارة تشب تماما القول المص ي عندما اقاول
فالع لفالعط نصيحب من افعم

ا

ات

خامتة:
نهاا

مب ا ر انا

يا ترثر ا ارانيوع والع نياب منا دخا عهم ا

اابحق لغااب ر ااميب عهاام لفتاارة ماان الاازمن ثاام

اال

ياا امتما ا

يااا تاارثرت لغااتهم ا

ااالميب

الذداثااب نه ا ه اللغااب الع نيااب صااادل علااى لااا م ا ا الباام الببياار ال ا ي تضاامنت
الفار يب من اد لفاظ الع نيبت

مااا والنساابب للمص ا يجن فقااد الحظنااا ماان خااال ل م ا ا البحااث نهاام امتم ا ا اضااا

والفار يب علاى مادا عصاور ماتلفاب ازداد امتماامهم نهاا فا العصار الذاداث وعاد

تطااور العالقااات نااصر البلاادين تقاادمها

اد لفاظ الفار يب ف عاميتهمت

يااا ا ااتاد المص ا يوع

ثياارا ماان

ماان منااا فلاايس ل يبااا ع نقااول ضع ا ااارانيجن اتبلمااوع الع نيااب المص ا يجن

اتبلموع الفار يب نظرا للترثير المتبادل نصر الشعبصر المسلمصرت
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صاعجاال الباحااث عناادما اشااامد ما ا الباام الببياار ماان الب اال المخط بااات
الت تضمها دار الب ال المصا اب مب باات الجامعاات المصا اب التا ارااع ضليهاا
الباااحثوع ماان شااتى وقااام العااالم للتعاارأ علااى م ا ه اللغااب آدانهااات قااد امتمااق دار
الب ل المص اب نه ه البنوز الثمينب حر ق عليها صرتبق عها الفهارس حتى اسهم
االنتفام نها فهناا فهرس للماط بات الفار ايب اضام درا اب ل ا  3583ماط باب
ما ي اد اضا فهرس للماط بات الفار يب الم انب والصور صاشتمم علاى درا اب
حدا بعصر ماط بب فار يبت
تضم المتاحا دصر الب ل المص اب العداد مان اا ثاار البناوز ا االميب التا
ت ميز والقيمب الفنيب ادث اب الندرة حياناا الباحاث فا ما ا المجاال امبنا العثاور
علااى ثياار ماان الب اال الفهااارس الت ا ت ناااصل م ا ه اا ثااار وال ااا الدرا اب
ال اقع نن لم اد اوا شافيا اتناصل ااثاار ا ارانياب فا مصار صاساجلها تساجيال
ا اا ثاار ا ارانياب فا مصار الا ي لفا والفار ايب ايد
علميا ما ادت ف
محمااد واااقر النجفا ما عااالم ضارانا حاارص اام الذاارص علااى ت بااع آثااار وااالده
داخاام المتاااحا المب بااات المصا اب عااد ثاار ماان  1024شا اذب يا ئيب خااال ل
ااس عليهااا
انااق ما ه الشاارائ ما النا اة التا
تسااعب شااهور قامهااا فا مصاار
او م ا ال ي ببعتا مو ساب نا للنشار فا مداناب ل نياا ورلمانياا فا فبرااار
عا  1444صوا يافب ضعى مشامدات ما امع من ور فقد اعتماد علاى مصاادر
ثيرة صزار ما ن متعددة ف مصرت
نذن ض ا نظرنا ضعى ام ما ه اا ثاار ا ارانياب الم اا دة فا مصار اادناما تادل
دال لااب قابعااب علااى عشااق المص ا يجن لباام الفنااوع ا نسااانيب قااد حااافظ ا عليهااا
عندما انق ملبا لجفراد ثم حافظ ا عليهاا وعاد لاا فا متااحفهم عنادما آلاق
ملبيتها للد لب مم ف لا اذر وع عليها م الذرص ما اذر اوع علاى
الممااا اااحل
آثااارمم الق م يااب التاا تاا وط نااصر الشااعبصر المصاا ي ا اراناا
حضااارة تضاار وج ا صرما ف ا عمااا التااا اخ قااد اامهما مع اا ف ا وناااء اارح
الذضارة ا الميب وصفب خا ب ا نسانيب وصفب عامبت
_______________________________
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ثقافتنا

●

ا انل من الصالت الثقافيب نصر مصر ضاراع

املراجع:

 – 1اد لفاظ الفار يب ف العاميب المص اب ا دتمحمد نور الدين عبادالمنعم ا ا وذاث

منشور ف
–3

ا «ا انل من الصالت الثقافيب نصر ضاراع مصر» ا القامرة  1474ت

ا ا انل من الثقافب ا ارانيب ا د

مب بب ادنجل المص اب اا القامرة  3007ت
-2

نوز ضاران يب ف مصر ا ا د

اور محماد ناور الادين عباد المانعم ااا

اور محماد ناور الادين عبادالمنعم ا ا وذاث منشاور

ف مجلب ماتارات ضارانيب الت تصدر عن مر ز الدرا ات السيا يب اال اتراتيجيب

وادمرا اا العدد  54ا ي ني  3005ت

 -8المص يوع اتحدثوع والفار يب ا ارانيوع اتحدثوع والع نياب ا ا د

اور محماد

نور الدين عبدالمنعم ا وذث منشور فب مجلب ماتارات ضارانيب ا العدد  67ا فبراار  3006ت
-5

ا اللغب الفار يب (وذ ث ف النشرة التطور) ا د

ور محمد نور الدين

-6

ا قضااا لغواب مقارنب نصر الفار يب الع نيب ا د

ور محمد ناور الادين

عبدالمنعم اا القامرة  1443ت

عباادالمنعم ا اا العاادد  18ماان لساالب الدرا ااات اددنيااب اللغو اااب الت ا اصاادرما مر ااز
الدرا ات الشرقيب والقامرة ا  3008ت
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