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:الممخص

منذ القَدـ تأثرت المغة العربيػة واألدب العربػ بالمغػة والثقافػة اإيرانيػة واسػتَمر هػذا التػأثر فػ العصػور والس مػيما
فػ العصػػر العباس ػ وظهػػر جميػػا فػ النصػػوص التاريخيػػة والعمميػػة واألدبيػػة ومػػف مظػػاهر هػػذا التػػأثير فػ الثقافػػة
المعربػػة كثي ػرة تمفػػت االنتبػػا موضػػوع هػػذا البوػػث هػػو التقص ػ وكشػػؼ معػػدؿ األلفػػاظ الفارس ػية
البص ػرية واأللفػػاظ
ة
المسػػتعممة واألكثػػر تػػأثي ار فػ هػػذ المدينػػة العريقػػة والمجػػاورة لمدينػػة خرمشػػهر اإيرانيػػة ومعرفػػة أنػواع هػػذ األلفػػاظ

وذلػؾ باالسػتعانة بػالمنهج الفنػ م المغػو م واإوصػاي م ومراجعػػة تمػؾ النصػوص واسػتخراج األلفػاظ الفارسػية منهػػا إف
إف أكثرها تقرئ بألفاظ مرکبة
أكثر هذ األلفاظ الفارسية المستعممة بسيطة بعيدة عف التعقيد المفظ م کما م
 وجه التفاعؿ المغو م تػأثير المغػة الفارس مػية جهػود البػاوثيف السػابقيف الترتيػب األبجػد لمكممػات:الكممات المفتاحية
الفارسية

The influence of Pesian language on the Basrah Accent
in the present and past
Dr. Assistant Professors. Yaqoub Yoosof Poornajaf.
Dr. Assistant Professors. S. Mojtaba Ahmad Hosseini
At faculty of Literature and Humanities, Department of Arabic
literature, Bushehr branch Islamic Azad University, Bushehr, Iran
Abstract:
The language and culture have long been influential in Arabic language and literature.
The Abbasid period, the highest influence, especially in wisdom and proverbs and
historical and scientific text such as logbooks accounts involved. The influence of
Persian language and Iranian culture in everyday life as one of the most works of Arabic
remains evident.The aforesaid impact is considerable in zone Arabic words.
The study quantity and type of Persian words applied in this article, is topic that writers
article of through method technical analysis, lexical and statistical had paid far to it.
This article shows that with regard to the words and their type application quantity
which of Persian culture and civilization have had of greater influence on Arabic
language and literature. By study these words become clear that the most applied tools
words, utensil, dishes had allocated to itself. Verbally, more simple words and to
faraway is verbal complexity and about one-third of the extension is a combination of
words.
Keywords: language link, influence of Persian language, predecessors efforts, the
alphabet letters.
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المقدمة:

ػاس إةنػا َخمَ كق َنػا ِكـ كمػف َذ َك ثػر َوأِنثَػل َو َج َعكم َنػا ِك كـ
الومد هلل الػذ نػزؿ عمػب عبػد اايػة ال ريمػة َيػا أَيههَػا الةن ِ
ػارفِوا إ ةف أَ ككػ َػرَم ِك كـ عنػ َػد المةػػه أَتكقَػػا ِك كـ إ ةف المةػػهَ َعمػػيـ َخبيػػر﴾ (الوجػرات )31/ثػـ الصػ ة
ِشػ ِػعوبا َوبََبايػ َػؿ لتَ َعػ َ
والس ـ عمب نبينا الرومة لمعالميف وعمب آله و صوبه األکرميف

أما بعد؛ فقد اصطدمنا بش ء عجيب بويث اندهشنا وهو مدی تأثر لغتنا العربيػة و انصػهارها و
نقصد المهجة البصرية بالمغة الفارسية و مصاهرتها بويث يصػعب عمػب القػارئ العربػ تف ي هػا و

معرفتها وساورنا الشؾ فيها مع العمـ ة
بأف لغتنا ه المغة العربية و ليست الفارسية وعمػب مأيػة وػاؿ
نتمنػػب لدارسػػيها الترميػػث و الدبػػة ال اممػػة و معرفػػة هػػذا التغييػػر الطػػارئ و هػػو أمػػر طبيعػ ل ػ كػؿ
دوؿ العالـ عربية کانت أـ غير عربية يودث مثؿ االنصهار و االندماج و ال يم ػف وضػع جػدار
وديد م بسبب المجاورة و االشتراکات الواصمة بيف الشعبيف المسمميف
لمغوي:
وجـه التـفـاعـل ا ّ

ِيع ػ هد االلتقػػاء الوضػػار م والمغػػو م والب غ ػ م واألسػػموب م والفن ػ م مػػف أبػػرز وجػػو التفاعػػؿ بػػيف األدبػػيف
العربػ ػ م والفارسػ ػ م من ػػذ الق ػػديـ؛ وذل ػػؾ لعظم ػػة التم ػػازج الت ػػاريخ م واالجتم ػػاع م ب ػػيف الش ػػعبيف العربػ ػ م
والفارس م
لقد كاف التفاعؿ بيف المغتيف العربية والفارسية کبي ار وعميقػا إلػب وػ كد الػت وـ بينهمػا عمػب الػرغـ مػف

أف الفارس ػية
أنهمػػا تنتميػػاف إل ػب فص ػيمتيف مختمفت ػيف مػػف فصػػايؿ المغػػات فالعربميػػة سػػاممية ف ػ و ػيف م
جرمانيػػة وتج ػػاوز هػػذا التفاع ػػؿ المغت ػيف إلػ ػب األدبػ ػيف العرب ػ والفارسػ ػ ممػػا أن ػػتج فيمػػا بع ػػد ثقاف ػػة

إس مية کاف جناواها الثقافة العربية والثقافة الفارسية ()3

ولما کاف تأثر األدب العرب باألدب الفارس م واضوا فإةنه ِيع هد مف أعظـ مظاهر التأثير األدب م ف
م
ت ػػاريخ ااداب العالمي ػػة ويش ػػبه م ػػف ناوي ػػة س ػػرعة ت ػػأثير وم ػػدا ت ػػأثير األدب اليون ػػان م فػ ػ األدب

ال تين م وف نفوذ ودوامه شبيه بتأثير المغة الفرنسية ف المغػة اإنجميزيػة عقػب الفػتا النورمانػد م
إنجمت ار ()2

إف ب ػدايات التفاعػػؿ المغػػو م ب ػيف العربيػػة والفارس ػية بػػدأ ببػػؿ اإس ػ ـ بػػؿ يعػػود لوقػػب
ويمكػػف القػػوؿ م
تاريخية ضاربة ف عمؽ التاريخ بو ـ الجػوار ووبػوع بعػض القبايػؿ العربيػة واإمػارات فػ العػراؽ
إف
(المناذرة) توت الو ـ الساسان م وبسبب الص ت التجارية بيف شعوب تمؾ المنطقػة وتػب بيػؿ م
الممػػؾ الساسػػان م "خسػػروورويز" کػػاف يرسػػؿ بافمػػة تجاريػػة خ ػ ؿ الموسػػـ السػػنو م لسػػوؽ ِع ػػاظ بػػرب

م ة ( )1وبعد سقوط اإمبراطورية الساسانية ودخوؿ ب د فارس ف اإس ـ أببؿ الفرس عمػب تعمػـ

المغػػة العربيػػة؛ ألةنهػػا لغػػة العقيػػدة التػ آمنػوا بهػػا وأنزلوهػػا مرتبػػة شػػريفة وممػػا زاد مػػف إببػػالهـ عميهػػا
السيما ف العصر العباسػ م ويػث تػوفرت الفػرص لعػدد کبيػر مػف الفػرس
أنها لغة اإدارة والسمطة و م
02
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لممشارکة ف السػمطة کمػا أببػؿ کثيػروف مػنهـ عمػب التػأليؼ والترجمػة واسػتطاعت العربيػة أف توػؿ
موؿ البهموية ووؿ الخط العرب م السهؿ الميسور موؿ الخط الفارس م المعقد ()4
کمػا أسػهـ العػػدد ال بيػر مػػف الجنػد العػػرب الػذيف دخمػوا بػ د فػارس واسػػتقروا فيهػا فػ سػرعة انتشػػار
العربية ف مناطؽ کرماف ومازندراف وخراساف وغيرها مف المػدف التػ اتخػذوها مػواطف لهػـ ومػع
کالرودک م والدبيق م والفردوس م وغيػرهـ ممػف أثػر تػأثي ار
ظهور شعراء فرس كبار نظموا بالفارسية
م
كبي ار ف رفد المغة الفارسية اوتفظت المغة العربية بم انتها ف ب د فارس واستمرت ف انتشارها
بػػؿ ة
إف المصػػطموات والمفػػردات العربيػػة الت ػ دخمػػت المغػػة الفارس ػية ف ػ القػػروف التاليػػة کانػػت أکث ػر

مما ودث ف القروف الت سبقتها ()5
عددا وأعمؽ تأثي ار م
ومػع ذلػػؾ ال بػ مػد مػػف اإشػارة إلػب ة
أف األدب الفارسػ م عنػػد نهوضػه وػػافظ عمػب خصايصػػه وطرافتػػه

وفػ ػ المقاب ػػؿ ف ػ ة
ػإف کثيػ ػ ار م ػػف ض ػػروب األدب الساس ػػان م دخم ػػت األدب العربػ ػ م فأغنت ػػه کالمقام ػػات
والو ػػـ واألمثػػاؿ والقصػػص عمػب لسػػاف الويػواف ومػػف أشػػهرها کتػػاب "کميمػػة ودمنػػة" الػػذ نقمػػه ابػػف

المقفع إلب العربية وکاف بد وضع أص بالهندية ()6

إف تػػاريخ الع بػػات المغويػػة بػػيف المغػػة العربيػػة والمغػػة الفارسػػية بػػديـ يمتػػد إلػػل آالؼ السػػنيف وبػػد
نشػػأت هػػذ الع بػػة بوكػػـ الجػوار وبػػوة الوضػػارة الفارسػػية وكػػاف تػػأثير المغػػة العربيػػة بسػػبب رسػػالة

الوضارة اإس مية ولغتها المتمثمة بالمغػة العربيػة بوصػفها لغػة القػرآف الكػريـ واعتنػاؽ الشػعوب فػ

كػ ػ البم ػػديف ال ػػديف اإسػ ػ م الوني ػػؼ ك ػػذلؾ ك ػػاف لمتب ػػادؿ التج ػػار م أث ػػر فػ ػ إرس ػػاء الع ب ػػة ب ػػيف
الشعبيف كما كاف لموابؼ التآخ النابعة مف ضػرورة التقػارب لوفػظ كيػاف البمػديف أثػر فػ الت بػ

فض ػ عػػف اسػػتيطاف الكثيػػر مػػف الم ػوال ف ػ الع ػراؽ ونق ػؿ المػػوروث الفارس ػ إلػػل الت ػراث الفكػػر
العرب

وكاف لتنقؿ أفراد العشاير العربية والفارسية بيف البمديف بسبب التصاهر أثر ف نشوء ع بة

مف نوع ما وكاف لقدوـ بعض الفرس واسػتيطانهـ فػ الواضػرة العربيػة بغػداد ومػف ثػـ البصػرة 7أثػر

أيضا ف ترسيخ مظاهر التأثر

كػػذلؾ كػػاف هػػاجس الوفػػاظ عمػػل اإسػ ـ يشػػكؿ عػام مشػػتركا بػػيف البييتػػيف وأسػػباب أخػػر كثيػرة

تضافرت ونتيجة لهذ األسباب مجتمعة تولػدت ع بػات وتجػذرت مظػاهر تػأثر وتػأثير بػيف المغػة

الفارسية والمهجة البصرية

إف ه ػػذا التواش ػػج أد بم ػػرور ال ػػزمف إل ػػل ظه ػػور جس ػػور التواص ػػؿ وم ػػف ث ػػـ نش ػػوء ع ب ػػة متج ػػذرة
م
مسػػتديمة بػػيف المغػػة الفارسػػية والمغػػة العربيػػة وأصػػبا هػػذا التػػأثير واضػػوا فػ تركيبػػة الثقافػػة العربيػػة
والع ػراؽ بالػػذات وأف مدينػػة البص ػرة الت ػ تقػػع ف ػ أبصػػل جنػػوب الع ػراؽ شػػهدت توافػػد المفػػردات

الفارسية وشيوعها الواضا عمل تركيبة الثقافة البصرية أيضا

ة
ولعػػؿ مػػف نافمػػة القػػوؿ إف هػػذا التبػػادؿ فػ التػأثر والتػػأثير طبيعػ م جػػدا ينمػو عػػف تواصػػؿ اجتمػػاع م
وتبادؿ معرف م وال يعقؿ أف يتجاور بمداف مػف دوف أف يكػوف هنالػؾ وجػود مظػاهر تػأثر وتػأثير بػؿ
09
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عمػػل العكػػس مػػف ذلػػؾ ة
إف فقػػداف مثػػؿ هػػذا التػػأثر ال ِيظهػػر بػػوة الوضػػارة ب ػؿ يعن ػ ضػػعؼ تمػػؾ
الوضارة وركودها وبطيعتها مع جاراتها

الفارسي:
مظاهر التأثير
ّ

اح مػػف أبرزهػػا التػػأثير المغػػو م فمػػف
تتجمػػل مظػػاهر التػػأثير الفارس ػ م ف ػ الثقافػػة البص ػرية بعػػدة ن ػو ث
تتبعنػػا لهػػذا التػػأثير وجػػدنا تطبيقاتػػه جميػػة واضػػوة ف ػ مدينػػة البص ػرة الت ػ تجػػاور جمهوريػػة إي ػراف
اإس مية وبد شمؿ التأثير ك ةؿ جوانب الوياة البصرية فاألبنية مث سػم بعضػها بأسػماء فارسػية
ك «الشناشػػيؿ» وه ػ ط ػراز البنػػاء لممسػػاكف أو البيػػوت القديمػػة مػػف الخشػػب أطمػػؽ عميػػه البص ػريوف
«شناشػػيؿ»( )8ولػػـ أعثػػر فػ المعجمػػات العربيػػة والكتػػب والمؤلفػػات عمػػل معنػػل هػػذ التسػػمية ممػػا
تبادر إلل ذهن أنها مأخوذة مف المغة الفارسية «شا نشيف :تاالر يا أتاؽ كه تخصيص به بزركاف

داشػ ػػته باشػ ػػد

رواؽ رواي ػ ػوان برجسػ ػػتهتػ ػػر أز سػ ػػطا كوشػػػؾ وبصػ ػػر ك ػػه وادشػػػا در آنجػػػا جمػ ػػوس

مػ كنػػد»( )9التػ تعنػ مسػػرح أو هػػو رواؽ يكػػوف أعمػػل سػػطا البنػػاء أو القصػػر مخصػػص لجمػػوس
الشا

كما شمؿ التأثير المجاؿ االجتمػاع م كالمبػاس وطبخػات األكػؿ ويػث توجػد مفػردات مثػؿ «واجامػة»
(بػػاء ث ثيػػة النقػػاط) وهػػو لبػػاس خػػاص بتغطيػػة األرجػػؿ والسػػيقاف وتطمػػؽ عميػػه «بجامػػة» وأسػػماء
أكػ ػ ت مث ػػؿ «البري ػػان » وه ػػو مطب ػػؽ لو ػػـ ومطب ػػؽ س ػػمؾ وأس ػػماء الرج ػػاؿ والنس ػػاء ك «صػ ػگباف»

المورفػة مػػف «سػگ ػ بػػاف» وػػارس الكػ ب و«شػػيريف» ويػراد نػػوع مػػف الومػػو

و«درمػػاف» الػػذ

يعن الدواء والع ج وشمؿ التِأثير التعامؿ اليوم م والموادثة بيف طبقات المجتمع
يو ػػتفظ تػ ػراث البصػ ػرة بالشػ ػ ء الكثي ػػر م ػػف م م ػػا األث ػػر الفارسػ ػ فالمخطوط ػػات فيه ػػا الكثي ػػر م ػػف

الخزيف المغو م الفارس م والمفردات الفارسية المنتشرة فػ المجتمػع البصػر م جعمػت المػؤلفيف القػدامل
يرصػػدونها ويقي ػػدونها فق ػػد وردت فػ ػ الكت ػػب الكثي ػػر منه ػػا وم ػػف ذل ػػؾ م ػػا ورد فػ ػ البي ػػاف والتبي ػػيف
لمجاوظ وهو مف أهؿ البصػرة وبػد روت الكتػب المفػردات الفارسػية الكثيػرة ممػا يؤيػد مػا نريػد بولػه:

ة
إف المغة الفارسية أكثر وضو ار وتأثي ار ف الوضارة البصرية مف المغات األخر

الوؽ ة
أف اإلماـ بالمغات يثر المعرفة ويزيػد المخػزوف الثقػاف م وتوصػؿ لػد الممػـ بهػا كثيػر مػف
و م
المعارؼ الت ينورـ منها غير والمعرفػة الشػاممة ومػا يطمػؽ عميػه اليػوـ ب «الثقافػة» تقتضػ معرفػة

وضػػارة المغػػات واإلمػػاـ بشػ ء مػػف تاريخهػػا إذ تكمػػؿ المغػػات بعضػػها بعضػا فػ مػوارد كثيػرة منهػػا
معرفػػة الػػدواؿ والمعػػان الت ػ تنطػػو عميهػػا وجمعهػػا لمػػادة كبي ػرة ربمػػا وػػوت عمػػل مفػػردات لغػػات

أخر

فقد وجدت ف بواميس المغة الفارسية بعض معان الكممات الت لـ أعثر عميها ف بػواميس

المغة العربية فكممة «السماكيف» الت نتػداولها فػ األدبيػات العربيػة أنهػا تعنػ بسػميف مػف الوػافيف
بػػالب ط سػػماؾ يومػػؿ الرمػػاح وسػػماؾ عػػزؿ مػػف الرمػػاح «سػػماكيف :تثنيػػه سػػماؾ كػػه سػػماؾ ارمػػا
وسماؾ أعزؿ است» ()10
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فأويان ػػا ال تج ػػد المعموم ػػة التػ ػ تنش ػػدها إال فػ ػ معجم ػػات المغ ػػات األخ ػػر

والس ػػيما األس ػػماء وال

تنوصػػر المفػػردات الفارسػػية بالكتػػب والمعجمػػات إذ تشػػيع ف ػ المجتمػػع العرب ػ المفػػردات الفارسػػية

وتتبػػايف نس ػػبتها ب ػػيف لهج ػػة وأخ ػػر فػ ػ المدين ػػة الواوػػدة وتع ػػود ب ػػدايات ه ػػذا الش ػػيوع إل ػػل العصػ ػور

القديمة ومنها العصر الجاهم

وف لهجات المدف العرابية والسيما الجنوبية منها ألفاظ غير عربية أكثرها مف أصوؿ فارسية وبميؿ

منهػ ػػا ذات أصػ ػػوؿ ش ػ ػربية كالصػ ػػينية والهنديػ ػػة وبعضػ ػػها ااخػ ػػر ذات أصػ ػػوؿ غربيػ ػػة كاإنجميزيػ ػػة
والفرنسػػية ة
إف هػػذ المفػػردات الفارسػػية كانػػت آص ػرة تواصػػؿ بػػيف مدينػػة البص ػرة والوضػػارة الفارسػػية
وومقة مف ومقات بناء الع بة معها

العالقات المغوية بين مدينة البصرة وبالد فارس:

بعد هذ المقدمة اليسيرة نسمط الضوء عمػل المفػردات الفارسػية الشػايعة فػ المهجػة البصػرية إذ تعػ هد

مدينػػة البص ػرة الت ػ تقػػع ف ػ جنػػوب م الع ػراؽ مػػف بػػيف المػػدف المتػػأثرة بالػػدخيؿ (الش ػرب خصوصػػا)
ومنها الدخيؿ مػف المغػة الفارسػية وتعػود بػدايات شػيوع األلفػاظ الفارسػية فػ لهجػة البصػرة إلػل زمػف
موغػػؿ ف ػ القػػدـ مػػرو ار بالعصػػر العباس ػ ال ػػذ شػػهد ألفاظػػا غيػػر عربيػػة نتيجػػة الترجمػػة وتواف ػػد
الم ػ ػوال

والش ػ ػواهد عمػ ػػل ذلػ ػػؾ كثي ػ ػرة فف ػ ػ الكتػ ػػب القديمػ ػػة كالكتػ ػػب التاريخيػ ػػة واألدبيػ ػػة والمغويػ ػػة

والمعجمات وكتب الفمسفة وكتػب التفسػير توجػد ألفػاظ فارسػية وكانػت تمػؾ األلفػاظ شػايعة فػ لهجػة
أهمهػػا ونظػ ار لكث ػرة األلفػػاظ الفارسػػية فػ لهجػػة البص ػرة منػػذ الػػزمف القػػديـ إلػػل اليػػوـ وضػػعنا نصػػب

أعيننػػا تتبعهػػا ومػػف هنػػا َد ةومنػا مػػا اسػػتطعنا ممػػا ورد فػ الكتػػب القديمػػة ومؤلفػػات الكتػػاب البصػرييف
رواجراء سياوة واسعة ف المعجمات الفارسػية مػف جهػة وتسػجيؿ األلفػاظ مػف أفػوا أهػؿ البصػرة مػف

من ػا زيػػارات لػػبعض األويػػاء البص ػرية وتسػػجيؿ الكممػػات الفارسػػية
جهػػة أخػػر
مم ػا تطمػػب البوػػث م
م
المتداولة هنا وهناؾ ومف الجدير بالقوؿ ة
إف ف مكوف لهجة البصػرة ألفػاظ مػف لغػات غيػر الفارسػية
كالتركيػػة والهنديػػة والروسػػية انتقمػػت عبػػر دوار لغػػو يتنقػػؿ مػػف الروسػػية إلػػل الفارسػػية ثػػـ إلػػل الػػب د

العربيػػة وكػػأف الشػػعوب الش ػربية متبادلػػة التػػأثر والتػػأثير وف ػ توقيقنػػا المغػػو الػػذ أجرينػػا عمػػل
الدخيؿ ف لهجة البصرة مف خ ؿ بوثنا المتواضع هذا وجدنا المفظ الفارس هو األكثر شيوعا ف

لهجػػة البص ػرة ولػػذا سيقتصػػر بوثنػػا عمػػل المفػػظ الفارس ػ م الػػدخيؿ عمػػل لهجػػة البص ػرة تػػاركيف تتبػػع
الدخيؿ مف المفظ الترك م والهند م وغيرهما إلل بووث مستقمة ف بابؿ أيامنا إف شاء اهلل
جهود الباحثين السابقين:
أبد الباوثوف الفضػ ء ببمنػا اهتمامػا بهػذا الموضػوع فكتبػوا بووثػا أوصػوا فيهػا مػا اسػتطاعوا مػف
المفردات الفارسية الشايعة ف لهجة البصرة إال أف الم وظ عمل تمؾ البوػوث إغفالهػا الرجػوع إلػل
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المعجمػ ػات الفارس ػػية إال القمي ػػؿ م ػػنهـ فخرجػ ػوا تم ػػؾ الكمم ػػات م ػػف المعجمػ ػات العربي ػػة وه ػػذا خط ػػأ
منهجػ

إذ اليجػػوز تخػريج أيػػة كممػػة إال مػػف مصػػدرها األصػػم

فػػإذا كانػت ػ وهػػذا سػػبب دفعنػػا إلػػل

الخػػوض ف ػ هػػذا الموضػػوع ػ فارسػػية فنسػػتخرجها مػػف المعجم ػات والق ػواميس الفارسػػية رواذا كانػػت
إنجميزية فنستخرجها مف القواميس اإنجميزية وهكذا
وم ػػف الد ارس ػػات التػ ػ س ػػبقت بوثن ػػا م ػػا كتب ػػه د ن ػػور الك ػػاظم م ػػف جامع ػػة البصػػرة فػ ػ أطرووت ػػه
لمدكتو ار عف الشاعر ميموف بف بيس المعروؼ باألعشل ويف خصص جانبا مف بوثه عف األلفاظ

مما جعمه يبعد كثيػ ار عػف داللػة
الفارسية وذكر شييا منها ولـ يجعؿ القاموس الفارس م مصد ار لها م
ث
عدد مف المفردات فقد باؿ عف كممة «ديابوذ» الواردة ف بيت األعشل:
أرن ػػدج أس ػػكاؼ يخ ػػالط عظمم ػػا()11

عمي ػ ػ ػ ػ ػػه دي ػ ػ ػ ػ ػػابوذ تسػ ػ ػ ػ ػ ػربؿ توت ػ ػ ػ ػ ػػه

الػػديابوذ معػػرب أصػػمه بالفارسػػية «دوبػػوذ» وربمػػا عربػػو بػػداؿ غيػػر معجمػػة معتمػػدا عمػػل مػػا جػػاء فػ

كتاب «شػفاء الغميػؿ» و کتػاب «المعػرب» لمجػواليق ( )12فػ وػيف هػو «ديبػا :ووشػش» وهػو لبػاس
الورير وذكر أف كممة «بربط» الواردة ف بوؿ األعشل؛

ػكارها()13
فق ػ ػػد ك ػ ػػاد َيغم ػ ػ ِ
ػب إس ػ ػ ِ

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ داي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
َ
وبرَبطِن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِم َ

فارسية وأنها معربة والصويا أنها عربية معربة إلل الفارسية()14

ودراسة د فاضؿ عبد عم مف جامعة البصرة التػ نشػرها فػ مجمػة د ارسػات البصػرة سػنة 2002
والت سماها «األلفاظ الفارسية ف المهجة البصرية» أوصل فيها عددا مف األلفاظ الفارسية عرض

فيهػ ػا الكمم ػػات الفارس ػػية متبع ػػا منهجي ػػة القػ ػواميس فػ ػ ترتي ػػب الكمم ػػات الفارس ػػية إال أن ػػه ل ػػـ يو ػػط
بجميعها فض عف ع كد بعض األلفاظ العربية فارسية مف ذلؾ بوله «تباشػير :فارسػية عربػت إلػل

طباشير وهو المادة البيضػاء التػ يكتػب بهػا الت ميػذ عمػل السػبورة»( )15وبولػه إ ةف كممػة «الرشػوة»

فارسػػية( )16وبػػد ورد ف ػ الق ػواميس الفارسػػية أنهػػا عربيػػة( )17أو بولػػه «ممهػػل» :مكػػاف المهػػو()18
وهػ كممػة عربيػة وذكػر أف كممػة «بخبخػو» مكسػورة البػاييف ػ بوسػب تمفظػه ػ فارسػية وبعػد البوػث

تبيف أف ال وجود لها ف القواميس الفارسية إذ لـ يتوسع ف التوقؽ مف المفظ كالذ نقػوـ بػه اليػوـ
فػ هػػذا البوػػث مػػع تأكيػػد فػ مقدمػػة البوػػث أنػػه رجػػع إلػػل الق ػواميس الفارسػػية والعربيػػة بشػػأف كػػؿ
كممة

ونشر الدكتور عم الزـ مزبػاف سػنة  2005مػف جامعػة البصػرة أيضػا بوثػا وػوؿ األلفػاظ الفارسػية

ف كتػاب البيػاف والتبيػيف لمجػاوظ وعنونػه ب ػ «األلفػاظ الفارسػية فػ كتػاب البيػاف والتبيػيف لمجػاوظ»
ووبع ف أغاليط ربما تعود إلل عدـ امت كه ناصية المغة الفارسية مف ذلؾ بوله عف مقطع شػعر
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لمعمان ( )19مدح هاروف الرشيد بقصيدة كاممة بد ضمنها بعض المفردات الفارسية لمتمميا والفكاهة
يقوؿ فيها:

ف ػ ػ ػ ػ زغفػ ػ ػ ػػة موكمػ ػ ػ ػػة بالسػ ػ ػ ػػرد

م ػ ػ ػ ػػف يمق ػ ػ ػ ػػه م ػ ػ ػ ػػف بط ػ ػ ػ ػػؿ مسػ ػ ػ ػ ػرند

تجوؿ بيف رأسه والكرد

وصػػار فػ ػ كػػؼ الهزب ػػر ال ػػورد

لمػ ػ ػػا هػ ػ ػػو بػ ػ ػػيف غيػ ػ ػػاض األسػ ػ ػػد

آلل يذوؽ الدهر آب سرد()20
فقد رواها الباوث «وصار ف كؼ الهزنر الورد» بالنوف والمعنل لها ف ويف الهزبر (بكسر الهاء
وفتا ال از وسكوف الباء مف أسماء األسد)( )21وباؿ الباوػث« :آب سػرد تتكػوف مػف مقطعػيف (آب

ومعنا  :ماء وسرد ومعنا  :بارد) وبد كسر لفظ «آب» ألف الموصوؼ يكسر ف الفارسية إذا تقدـ

عمػػل صػػفته»( )22وال أعتقػػد أف هػػذا الوكػػـ النوػػو ينطبػػؽ عمػػل بػػوؿ العمػػان

فقػػد تكػػوف اإضػػافة

ه سػبب الكسػر وتخريجػه المفػظ الفارسػ مػف ديػواف شػاعر عربػ كتخريجػه لفػظ «الزنگػ » ويػث

بػػاؿ« :والزنگػ  :تعنػ الزنجػ أ الرجػػؿ األسػػود» ثػػـ أوػػاؿ عمػػل ديػواف الفػػرزدؽ( )23وهػػذ ليسػػت
إوالػػة عمميػػة فػػالمفروض عمػػل الباوػػث العػػودة إلػػل الق ػواميس الفارسػػية فػػالزنگ كمػػا هػػو وارد ف ػ

باموس المغة الفارسية يعن الشػخص المنسػوب إلػل بػ د أفريقيػا المعروفػة بالسػواد؛ «زنگػ منسػوب

به زنگ منسوب به ببايؿ سيا ووست ساكف أفريقا شرب »()24

ونشػرت الباوثػة؛ وردة صػػالا نغمػاش مػف جامعػػة الكوفػة بوثػػا سػمته «األلفػاظ األعجميػػة فػ كتػػاب

البخ ء» وهو مف كتب الجاوظ أشارت ف هذا البوث إلل األلفاظ الدخيمة عمل المغة العربية مف
التركيػػػة وااراميػ ػػة والهنديػػػة والفارسػ ػػية فبوثهػ ػػا شػ ػػامؿ لكػ ػ كػؿ األلفػ ػػاظ وهػ ػػو منشػ ػػور عمػػػل صػ ػػفوات
اإنترنػػت إال أف بوثه ػػا أوصػػل مف ػػردات فارسػػية بميم ػػة جػػدا وم ػػف هنػػا ك ػػاف شػػروعنا به ػػذا البوػ ػث
الب ػ ةد
مسػ ةػوغا إذ ِ

مػػف اكتمػػاؿ فك ػرة األلفػػاظ الفارسػػية مػػف خ ػ ؿ التوقيػػؽ العمم ػ م واإواطػػة الكاممػػة
ف لهجة أهؿ البصرة

بالدخيؿ الفارس م
األلفبائي لمكممات الفارسية الداخمة عمى لهجة البصرة:
الترتيب
ّ
حرف الهمزة:

آبػػش خػػور :وتعن ػ النهػػر أو النبػػع أو المنهػػؿ أو المشػػرب؛ وبػػد اسػػتعممت عنػػد أهػػؿ البص ػرة بعػػد

تصػػويفها ب » أبشػػاخة أوشػػاخة» لتػػؤد إلػػل معنػب النهػػر الصػػغير وهػ متداولػػة عنػػد سػػكاف القػػر
واألرياؼ فك هؿ فرع مف نهر كبير يسمونه «شاخة» وعرضها متريف أو أبؿ والجموع شوايخ

آخػػور :وتعن ػ مكػػاف تجمػػع الويوانػػات (وظي ػرة أو زريبػػة) وهػػو مكػػاف مخصػػص لسػػكف الويوانػػات

ويمفظهػػا البص ػريوف بعػػد تصػػويفها ب «يػػاخور أو جػػاخور» لتػػؤد الغػػرض نفس ػه والوقيقػػة أف بمػػب
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الياء إلل جيـ ظاهرة شايعة ف المهجػة البصػرية وترمػز لمتوضػر ػ كمػا يعتقػد الػبعض ػ فالػذ يمفػظ

«ياخور» بنظر البعض يع هد برويا أو لنقؿ متخمفػا والػذ يمفػظ «جػاخور» يع مػد مثقفػا وهػذا تصػور
بعيد عف الوقيقة؛ ة
ألف أصؿ التبايف واالخت ؼ ف المفظ يعود إلل لهجة كؿ منطقة ويث إ ةف عددا

الجيـ ياء وه لهجة ال ع بة لها بالثقافة ال مف بريب وال مف بعيد
مف سكاف المناطؽ يقمبوف
َ
ولعػػؿ مػػف المفيػػد القػػوؿ ة
إف لفػػظ الجػػيـ الػػذ يتشػػدؽ بػػه كثيػػر مػػف البص ػرييف ويفضػػمونه عمػػل اليػػاء
موجػود فػ لهجػػة عػػرب األهػواز ويػػث يجػػار كثيػػر مػػنهـ الػتمفظ بػػالجيـ ليتشػػبهوا بمهجػػة البصػرة أو
بعض مناطؽ الخميج الفارس

إلل درجة الوبوع ف الغرابة فقد سمعت مف يقوؿ عف تاير السػيارة؛

«تاجر السيارة» ويقمػب كممػة «يػا بػه» إلػل «جابػه» مػع أف كممػة «يػا بػه» البصػرية تعنػ اختصػا ار

لكممة «يا بابا»

آدم ِكش :وتعن بالفارسية باتؿ اإنساف وه تتكوف مف مقطعػيف« :آدـ» وهػ كممػة عربيػة معروفػة
و « ِكػ ػش» وهػ ػ م ػػادة المص ػػدر الفارسػ ػ م « ِكش ػػتف» أ  :القت ػػؿ و ب ػػد اس ػػتعممها البصػ ػريوف وغي ػػرهـ
السيما ف لعبة النرد؛ فيقوؿ عمل سبيؿ المثاؿ« :كش ممؾ»؛ أ بتؿ الممؾ
و م
آشػػكا ار :وتعن ػ واضػػا؛ مكشػػوؼ ظػػاهر؛ وتمفػػظ عنػػد أهػػؿ البص ػرة« :إشػػكا ار أشػػكرة» لتػػؤد غػػرض
التوضيا والع نية والصراوة

آفريف :وه كممة فارسية تعن االستوساف أو الشكر أو السعادة أو اليمف وبد استعممها البصػريوف

وغيرهـ مف العرابييف لتؤد هذ المعان أيضا بمفظ « َع َفية» و«عافَرـ»
آكور :وه فارسية عربت الل ااجر وهو الطيف المفخور الموروؽ المعد لمبناء

آلو :وهو اإجاص أو الخوخ؛ ويستعمؿ ف البصرة ليؤد المعنب نفسه

آلوبالو :و هو الكرز األومر؛ و بد يطمؽ أهؿ البصرة هذا المفػظ عمػل مخمػوط مػف الكػرزات الفاكهػة

المجففة

أبريشػػـ :الوريػػر ونمفظهػػا فػ البصػرة إبريسػػـ (بكسػػر الهمػػزة) وهػ لفظػة عامػة عنػػد العػػرب وليسػػت

خاصة بالبصرة فاإبريسـ لفظ عرب م متداوؿ ويع هد لفظا فصيوا وظاهرة بمب السيف شػينا موجػودة
ف لهجة البصرة؛ فطبخة «الشبز » ه «سبز » بالمغة الفارسية وتعن الخضرة ب ث
نوو عاـ فالموف

األخضر هو «سبز» بفتا السيف وتسكيف الباء وكممػة «سػرباز» بفػتا السػيف وهػو الجنػد بمبناهػا
إلل شرباز بكسر الشيف

إبريػؽ :إبػريج وعػاء مػػف الخػزؼ أو المعػػدف طويػػؿ العنػؽ لػػه مصػب خرطػػوم م الشػكؿ يصػػب منػػه
المػاء ونوػو والجمػػع أبػاريؽ وبػػد جػاءت فػ سػورة الوابعػة آيػػة ربػـ  :34بػ ث
يؽ و َکػ ث
ػأس
ػأکواب َو َأبػار َ َ
َ
مف َمع ث
يف﴾ وف لهجة البصرة تقمب القاؼ گافا فارسية فيقاؿ إبريگ
وذكر بعض الدارسيف أنها مف «آب ر » وع از ذلؾ إلل الفيروز آباد ف القاموس المويط

أبهت :األبهة
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إدرار :البوؿ
أخروش :و تعن صياح؛ ضجة وبد استعممها البصريوف بمفظة «خرش» عندما يصرخ أودهـ عمل
ااخر بصوت عاؿ فجأة؛ فيرعبه

أرَغواف :وهو الورد الجور ؛ و عربت إلل «أرجواف» لتد مؿ عمل الش ء األومر؛ يقاؿ أومر أرجوان
أ  :باف

أِستا :أ اِصطا وه مخففة مف أستاذ وتعن المعمـ وصاوب الورفة؛ وبد اسػتعممت فػ البصػرة و
غيرها و ذلؾ بتغييػر السػيف إلػب صػاد؛ لتػؤد المعنػب نفسػه فنقػوؿ روح جيػب لػؾ أصػطا يبنػ لػؾ

البيت والجمع أصطوات وه جمع مؤنث

استكاف :بدح الشا وأصمها روس م كما ورد ف باموس الفارسية
أدويه :البهارات
أفيش :تقاؿ عند شـ رايوة طيبة أوهبوب نسمة هواء عميمة

أنبار :المخزف الكبير ونقوؿ عنبار ومنه عنبار الدهف ف البريؾ مف السيارة (راجع :عنبار)

االجانه :الذ تغسؿ فيه الثياب ونووها
األنجانه و م
أنػػداـ :وتعنػ هيكػػؿ؛ جسػػـ؛ بامػػة؛ وبػػد اسػػتعممها البصػريوف بػػالمعنب نفسػػه بعػػد تعريبهػػا إلػػل هنػػداـ
وهو وسف القد وتنظيـ الم بس

أوتو :و تعن المكػواة؛ و تمفػظ بالمهجػة البصػرية التػاء طػاء؛ فمفظهػا بالفارسػية أوتػو؛ و بػد اسػتعممها
البصريوف بمفظ أوت

أي ػواف :و تعن ػ الش ػرفة أو بسػػـ مػػف المنػػزؿ مسػػقوؼ مفتػػوح الواجهػػة و لػػيس لػػه بػػاب يشػػرؼ عمػػل
صػػوف الػػدار؛ و بػػد عربػػت بالمهجػػة العاميػػة إلػػل «ليػػواف» لتػػؤد المعن ػب نفسػػه إال أف المي ػواف هػػو

القدح فيقاؿ بالفارسية« :ليواف آب بد »؛ ناولن بدح ماء
حرف الباء:
بػػاج :وتعن ػ بالفارسػػية ض ػريبة الممػػؾ عمػػل تابعيػػه أو الجزيػػة أو المػػوف مػػف الطعػػاـ؛ وبػػد اسػػتعممها

البصريوف بمعن البطابة و جمعها باجات

بادنجاف باتنجاف :الباذنجاف النبات المعروؼ

باطر  :باتر

بارجػػه وبارگ ػا  :بمعنػػل واوػػد وه ػ السػػوباط الكبيػػر المفتػػوح وهػػو موجػػود ف ػ القػػر واألريػػاؼ وف ػ

القػ ػواميس الفارس ػػية هػ ػ ش ػػبه خيم ػػة يتخ ػػذها المم ػػؾ ل س ػػتراوة وه ػػو إيػ ػواف المم ػػؾ الس ػػتقباؿ عام ػػة

الناس ()26

باروت :و هو البارود؛ المعروؼ
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باغچه :ونمفظها «بكشة» فنقوؿ عند ف ف بكشة نخؿ؛ أ بستاف صغير
باب  :نبات معروؼ الفوؿ

بػابموا :نػػوع مػػف الومػػو المعروفػػة؛ و هػ مػػف األلفػػاظ الدخيمػػة عمػػل العربيػػة التػ فرضػػت نفسػػها فػ

بالبق وة
بواميس العربية والت تعرؼ عندنا َ
بالكانه :وتعن الشرفه؛ وتمفظ عند أهؿ البصرة« :بمكونه»

باند :وهو الضماد ونقوؿ :وزـ النخمة (ببند) أ أوطها ببند وهو الوزاـ

بػػاهوش :و تعنػ بالفارسػػية الػػذك والعابػػؿ؛ و يطمػػؽ البصػريوف عمػػل الرجػػؿ الػذ ال يسػػتعمؿ عقمػػه
(بدوف هػوش) وذلػؾ؛ ألف «بػا» الفارسػية تعنػ «مػع» و «هػوش» تعنػ «العقػؿ»؛ فاسػتبدلوا المعيػة

بكممة «بدوف» العربية لمداللة عمل ذلؾ
بت :الصنـ

بد بد بخت :ال وظم له ونقوؿ« :ف ف بد ذات» ونمفظها :ب مذات

تغف بها المطربوف:
بد ذات :شق نذؿ وتب أخذ هذ ال ممة طريقها إلب الشعر و م
مثػػؿ الػػي ممـ المػػا يػػرد چفمػػه خػػال
ال تعاشر البدذات و الماله تػال
البرج :بناء مرتفع عمل شكؿ مستدير أومربع ويكوف مستق أوبسما مف بناء عظيـ

ِبرش :و تعن القطع؛ مضاء السكيف أو السيؼ؛ و تمفظ عند أهؿ البصرة عمل طػريقتهـ بشػ ء مػف
التغيير؛ فيقاؿ لمرجؿ المعتد « :نبرشؾ برش» أ نقطعؾ تقطيعا أما «البرش» بتسكيف الراء فهػ

كممة دخيمة أيضا و تعن الوصير الصغير مف سعؼ النخيؿ
برنامه :برنامج

برياف :و هو المشو مف الموـ المفروـ مع بصؿ وهو مستخدـ لد البصرييف لمداللػة عمػل األكمػة

المعروفة بالبريان

بس :أ كاؼ؛ فقط؛ و ه مستعممة ف المهجة البصرية ف المعنب نفسه

بسته :تعن النهاية أ غمؽ الش ء وعندنا البسته ف األغنية الشعبية تعن نهاية مقطع مػف الغنػاء
غنل ف ف وكسرها ببسته
يقاؿ م
بس ػتاف :وديقػػة فيهػػا نخيػػؿ متفربػػة يمكػػف الز ارعػػة بينهػػا وه ػ كممػػة فارسػػية تعن ػ آخػػذ الرايوػػة بػػاؿ

األعشل:

تػ ػ ػ ػ ػػاف تونػ ػ ػ ػ ػػو لػ ػ ػ ػ ػػدردؽ أطفػ ػ ػ ػ ػػاؿ

يه ػ ػ ػػب الجم ػ ػ ػػة الج ارج ػ ػ ػػر كالبس ػ ػ ػ ػ

ِبشقاب :ونمفظها مشغاب وهواإناء

َب َمبمه :البمبوله وف المثؿ« :ال ِع َوة وال َبمبولَة»
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بمغور وهو كؿ ش ء مسووؽ و مجروش؛ وبد عرب إلل المهجة العامية ب «البرغؿ»
َبمكه :تستخدـ لمتمن وبمعنل «لعؿ أو عسل أف» و بد عرب إلب المهجة البصرية ب «بم ت»
بمك  :كممة فارسية تعن ربما وف المهجة البصرية تستعمؿ بمعنل ليت لمتمن

بمػػـ :و هػػو القػػارب؛ الػػذ يصػػنع عػػادة مػػف الخشػػب؛ وتكثػػر صػػناعته فػ جنػػوب العػراؽ عامػػة وفػ
البصرة عمل وجه الخصوص و يعرؼ ب »البمـ» و صاوبه الب ـ

بمند :الطويؿ ومنه اسـ شاعرنا ال ورد «بمندا الويدر »

بمندگو :مكبر الصوت ونمفظها «بمنگو» ونعتقد أنها مف أنواع الغوؿ والجاف والوقيقة هػ الصػوت

الطويؿ أو المرتفع وف المثؿ البصر  :جنؾ شاذ وبمنگو

َبند :ويعن الرباط أو الوزاـ؛ وهو مستعمؿ و متداوؿ عند أهؿ البصرة بهذا االسـ أيضا
البنفسج
بنفشَ :

َبه َبػه :وهػ كممػة استوسػاف وتعجػب؛ اسػتعممها البصػريوف كثيػ ار لمداللػة عمػل المعنػب نفسػه؛ الكممػة
مخففة مف لفظ التفضيؿ «بهتَر» وتعن  :أفضؿ أو أوسف
َبهادر :الشجاع

بوته :وعندنا بوتقة
بوراف :وه الريا العاصفة ف الفارسية ونسم بها بعض نساينا

صب؛ ويمفظ عند البصرييف «باريا» لمداللة عميه وهو يسػتعمؿ
بوريا :وهو الوصير المصنوع مف القَ َ
لسقوؼ المنازؿ الطينية

ِبوس بوسه :أ القبمة مستعممة ف المهجػة البصػرية فػ المعنػب نفسػه وهػ مختصػرة مػف الكممػة
الفارسية «بوسه» أ القبمة و مصدرها «بوسيدف» أ التقبيؿ
بيابوف :وه الصوراء فيعبر أهؿ البصرة أوياء عف المفازة والمنطقة المفتووة ب «البيابوف»
بيرغ :وتعن العمـ أو الراية وه فارسية األصؿ :بيرؽ

بالفارسية:غب م ؛ أخذها البصريوف بمفظها ومعناها أيضا
بيهوش :وتعن
َ
حرف الباء المعجمة أو الباء المثمثة
واجامه :و تعن السرواؿ؛ و ه كذلؾ بالمهجة البصرية وف باب مناطؽ العراؽ
الرجميف
واجامل :وهواإزار أو الشموار (سرواؿ) وتعن لباس ك

واؾ :وتعن الطاهر النق ؛ العفيؼ؛ وهذ الكممة معروفة؛ وال سيما فػ األوسػاط الدينيػة؛ بػد أطمقػت
عمل الصواب الجميؿ سمماف الفارس (رض اهلل عنه) بسمماف واؾ؛ لمداللة عمل المعنب نفسه

موسة» و«الهَوس» بالعربية طػرؼ مػف
والوسه :وتعن القمؽ وعدـ االستقرار؛ يمفظها أهؿ البصرة « َه َ
الجنوف؛ فيقاؿ« :هوس الشئ» :دبه وهوس اهلل ف نا :جعمه ذا هوس
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وايه :وتعنػ درجػة؛ باعػدة؛ أسػاس البنػاء؛ و بػد اسػتعممت عنػد البصػرييف لمداللػة عمػل هػذ المعػان
أيضا؛ وغالبا ما يمفظونها مكررة؛ فيقولوف :وايه وايه؛ أ درجة درجة

وتو :وهو غطاء صوف يمتوؼ به؛ وبد استعممها البصريوف معربة إلل «بطانيػة» لمداللػة عمػل هػذا

المعنب أيضا

وردة :وه الوجاب أو الستار ونقوؿ ف البصرة «بردة» (بالباء المفردة النقطة)

وروانه :وه المرووة األمامية لمطايرة أو المورؾ لمسفينة؛ وتمفػظ فػ لهجػة أهػؿ البصػرة« :بروانػه»
ويعنوف بها المرووة الخمفية لمسفف الخشبية و غيرها؛ و خاصة عند صياد األسماؾ

وسته (بالباء المثمثة) :وه نوع مف الكرزات ونمفظها :فِستؽ
َوسَ :بس؛ يعن يكف وَوس (بالنقاط الث ث) تعن خمؼ بعد مؤخر
وس :وتعنػ «ولكػف»؛ فوسػب؛ آخػر األمػر؛ غالبػا مػا تمفػظ «بػس» عنػدنا البصػرييف بالبػاء العربيػة؛

ويقصدوف المعنب نفسه

ومشػػت :وتعن ػ الوسػػخ؛ الػػبخس؛ الػػدوف؛ يطمػػؽ أهػػؿ البص ػرة هػػذا المفػػظ غالبػػاعمل المػػص والخسػػيس
والدون مف الناس و يموقوف بها «ياء النسبة»؛ فيمفظونها :بمشت

َونجر  :الشباؾ؛ وه معروفة ومشهورة

ونكه :تعن المرووة ( كؿ أنواع الم اروح الميكانيكية أو الكهربايية)

وهمواف :وتعن الشجاع؛ القادر؛ وبد عربت «البهمواف»؛ لتعن البارع ف نوع مف األلعػاب؛ كالمشػ
عمل الوبؿ؛ و غالبا ما يقصد بها ف المهجة البصرية لمداللة عمل المعنل األوؿ

وػػوتيف :وػػذاء ذو رببػػة طويمػػة؛ وه ػ لفظػػة فرنسػػية األصػػؿ اسػػتعممت ف ػ الفارسػػية ثػػـ انتقمػػت إلػػب

المهجات العربية؛ ومنها المهجة البصرية

ووچ :كممة فارسية وتعن الفراغ وتعن الخال األجوؼ

وػػوز (و ػوز ) :وتعن ػ داي ػرة فػػـ الويوانػػات مػػابيف الشػػفة واألنػػؼ؛ وه ػ مشػػهورة عنػػد البص ػرييف لمداللػػة
عمل ذات المعنب لمويواف و اإنساف معا

حرف التاء:

تاز  :وتعن جديد؛ طر ؛ و بد استعممها البصريوف وغيرهـ بمفظها ومعناها أيضا

تاو  :وه المق ة المعروفة؛ يمفظهػا الػبعض ب «تػاو » والػبعض ااخػر ب «طػاو » وهػ لفظػة عاميػة

معربة

تخػػت :وتعنػ الكرسػ أو السػرير أو المنبػػر الػػذ يجمػػس عميػػه الممػػؾ؛ وبػػد اسػػتعممها البصػريوف فػ

لهجػػتهـ لمداللػػة عمػػل المعنيػػيف األوليػػيف عمػػل األعػػـ واألغمػػب ونمفظهػػا تختػػة فمثػػرـ الموػػـ خشػػبة
نسميها تختة وتختة الوماـ وف المثؿ «إگعد َعمتَخت واوچ بخت»
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ترش :وهو الوامض؛ وبد عربت إلب طرش ؛ و ه مستعممه و مشهورة وبمب التاء إلب الطاء ف
األلفاظ الفارسية شايعة ف لهجة البصرة فيمفظوف كممة تهراف :طهراف

تريشػػة :وه ػ آلػػة تسػػطيا (لػػبخ) تشػػبه المسػػطرة لكنهػػا طويمػػة وف ػ العاميػػة البص ػرية« :إذا لبخػػت

الوايط اترشه وساويه»

تشت :وعاء معػدن كبيػر لمغسػيؿ؛ وبػد عربػت إلػل «طسػت»؛ يمفظػه أهػؿ البصػرة «طشػت» لمداللػة

عمل المعنب نفسه

تِفػػاؿ :البصػػاؽ؛ و ه ػ مشػػهورة و بػػد اسػػتعممها العػػرب بػػديما بعػػد عصػػر الروايػػة؛ ممػػا يظػػف أنهػػا

عربية

تفنگ :البندبية؛ ويمفظها أهؿ البصرة «تفكه» وه معروفة ومشهورة

تممبه :وه وسيمة لمرور الماء تممبه نفت بزرگ وتمفظ ف المهجة البصرية «طرمبة» وه ونفية

الماء

تنبؿ :تمبؿ وتعن الكسوؿ أو المهمؿ أو تطمػؽ عمػل مػف ينػاـ كثيػرا؛ و هػ لفظػة معروفػة ومشػهورة

ف لهجة البصرييف لمداللة عمل ذلؾ المعنب

تِنگ (بضـ التاء) :وتعن كوز الماء؛ يمفظها أهؿ البصرة «تنگه» وه مشهورة ومعروفة
تَنػػگ (بفػػتا التػػاء) :وتعن ػ ضػػيؽ؛ اسػػتعممت ف ػ المهجػػة البص ػرية لمداللػػة عمػػل األم ػ ارض الصػػدرية

والتنفسية ب ث
نوو خاص

توپ :وتعن المدفع؛ وه تركية األصػؿ؛ اسػتعممها البصػريوف فػ لهجػتهـ كثيػ ار والسػيما فػ أثنػاء

الدولػػة العثمانيػػة واالوػػت ؿ اإنجميػػز م ؛ وظمػػت إلػػب ااف بػأفوا كبػػار السػػف يمفظونهػػا «طػػوپ» بالبػػاء
المعجمة؛ وتكاد تنوسر عند األجياؿ الوالية
تيشه :وتعن مطربة النجاريف أو الوجاريف؛ وه مستعممه ومعروفة

تي ػ  :الشػػفرة (لمو بػػة) أو السػػيؼ؛ وبػػد اسػػتعممها البص ػريوف لمداللػػة عمػػل المعنػػل األوؿ؛ كمػػا يعن ػ

أهؿ البصرة بها القصب أو أجزاء القصب

حرف الجيم /جاـ خانه :بيت مف الزجاج؛ يطمؽ البصريوف هذ المفظة عمل المعرض الخشب الذ
توتو واجهته األمامية عمل الزجاج

جربػػه :شػػرر النػػار؛ وه ػ متداولػػة لػػد أطفػػاؿ البص ػرة كثي ػرا؛ ويعن ػ بهػػا األلعػػاب الناريػػة أو موادهػػا
المستخدمة ف ألعابهـ

جمنار (گمنار)؛ لفظة فارسية معربة؛ و تعن زهرة الرماف؛ وه معروفة و مشهورة
جوجه :و تعن فرخ الدجاج؛ وه معروفة و متداولة عند أهؿ البصرة
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حرف الجيم المثمثة:
چراغ :آلة الضياء نبراس «ووگ جراغ مومد»؛ وهو بسـ ومعنا أبسـ بنور النب مومد (ص)
چاپ :الطبع

چاوخانه :المطبعة

چار  :ويمه ع ج جارة
چادر :بالجيـ المعجمة وتعن الخيمة أو عباءة النساء وبد استعممها البصريوف لمداللة عمل الخيمة
الكبيرة الت تنصب لمفواتا واألعراس

چا  :وهو الشا وبد لفظها البصريوف وغيرهـ بمفظها الفارس

چايخانه :الكازينو أو مكاف شرب الشا العاـ

چخ :وينهروف الكمب بقولهـ «چخ» وبالعرب  :ول ول (بكسر الواو والػ ـ) وينهػروف الطفػؿ :كػخ

أ اترؾ هذا ألنه مضر

چػػرخ :عجم ػة ويقػػاؿ :الػػدنيا چ ػرخ ومعنػػل ذلػػؾ أف الػػدنيا كالعجمػػة تػػدور ال تبقػػل عمػػل وػػاؿ واوػػدة
والدراجة الهوايية (البايسكؿ) بالفارسية :دو چرخه

چؾ :وهو الووالة أو الشيؾ

چ مكػػه :القط ػرة اسػػتعممها البص ػريوف لمداللػػة عمػػل صػػوت بط ػرة المػػاء الت ػ تنػػزؿ واوػػدة واوػػدة فيقػػاؿ

عميها بتكرار لفظها (چ مكه چ مكه) أ بطرة بطرة
چمچػػه :بػػالجيـ المعجمػػة و ه ػ المغرفػػة أو الممعقػػة الكبي ػرة و أصػػمها تركيػػة اسػػتعممها البص ػريوف
عمل الفارسية بمفظها و معناها وخصصت بالبناء

چنگػػاؿ :و تعن ػ مخمػػب الوي ػواف أو ببضػػة اليػػد أو شػػوكة الطعػػاـ و بػػد اسػػتعممها البص ػريوف بهػػذا

المفظ لمداللة عمل شوكة الطعاـ وااف تستعمؿ لداللة عمب الش ء الذ يعمؽ عميه

چهاروايػػه :و تعن ػ الكرس ػ أو الس ػرير و ه ػ معروفػػة و مشػػهورة ف ػ لهجػػة أهػػؿ البص ػرة و غيػػرهـ

لمداللة عمل سرير النوـ فقط

چهار ار  :أربعة طرؽ تقاطع فمكه
چهچهه :صوت البمبؿ
چين  :صين

خزفو

حرف الخاء:
خاتوله :و تعن المكر الويمة و بد استعممها البصريوف لداللة عمل االختفاء أو المكر و الويمػة
أيضا و خاصة ف لعبة األطفاؿ المعروفة
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خاتوف :و تعن السيدة الموترمة و ه كممة أصمها تركػ

اسػتعممها أهػؿ البصػرة مػف طريػؽ المغػة

الفارسػػية المجػػاورة لهػػـ و تجمػػع عمػػل جمػػع مؤنػػث السػػالـ ف ػ العربيػػة؛ «خاتونػػات» أو عمػػل جمػػع

التكسير؛ «خواتيف»

خاؾ :و تعن التراب و بػد أطمػؽ البصػريوف هػذ المفظػة عمػل الم بػس؛ «الخاكيػة» التػ غالبػا مػا
يرتديها العسكر

خاـ :و تعن الش ء الف مج أو غير الناضج مف الفواکه ساذج أو وبا
خانه :البيت

خردة (بضـ الخاء) :و تعن القطعة الصغيرة و ه غالبا ما تطمؽ عمل القطع الصغيرة مف النقود
خشؾ :كؿ ش ء يابس و بد استعممها البصريوف لداللة عمل ذات المعنل
خوش :وتعن وسف جميؿ و ه لفظة مشهورة عند أهؿ البصرة

خوب :زيف ويخففوف لفظها إلب «خو» فيقولػوف :خػو تعػاؿ أ زيػف تعػاؿ وبػولهـ :خػو إنتػه صػير
منه
أوسف م

خود :الخوذة

خيػار شػػور :يمفظونػه بػػالمفظ نفسػػه ويقصػػدوف بػػه الخيػػار النػػابع فػ الممػػا فيقولػػوف لبػػايع الطرشػ :
بكـ الخيار شور؟
حرف الدال:
دارچيف :دارسيف وهو لول شجر يطوف ويستخدـ ف الطعاـ والشراب

دانش :وتعن العمـ أو المعرفة استعممها أهؿ البصرة لمداللػة عمػل مراجعػة الػذهف أو الفكػر فيقػاؿ:
دانش فكرؾ أو يقوؿ :أدانش فكر وبعديف أرد لؾ الجواب عند ما نطمب شييا مف شػخص لػـ يكػف
مقر ار بعد يكوف جوابه :أدانش فكر

أ سوؼ أفكر ثـ أرجع لكـ الجواب

سو له داور كيسه
داور كيسه :ومعنا عند البصرييف الويمة فيقولوف عف الموتاؿ :م
درز  :وشية درز مف الدراز والد ارزة وه الخياطة وانتقمت لد ارزة الجدراف
درماف :وهو الع ج ونمفظه بكسر الداؿ

دريا :وهو البور وف البصرة تمفظ «درياه »؛ تعبيرعف انفتاح الشػ ء فيقولػوف :ظػؿ البػاب دريػاه
أ مفتوح عمل مصراعيه

دريچه :تعن النافذة أو الباب الصغير أطمؽ عميها البصريوف بعد تصويفها «دريشه» لمداللة عمل
النافذة الصغيرة الت غالبا ما تكوف ف أعمل البيوت الطينية

دسته :ودسته دسته؛ مجموعات مجموعة أو مجاميع متفربة
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دكمػه :زر مقػبض وتمفػظ فػ البصػرة دكمػة ومنهػا دكػـ القمػػيص فيقولػوف د مكػـ (بفعػؿ األمػػر) أ :
كمؿ دكـ القميص التتركها مفتووة

دلمػػه (بضػػـ الػػداؿ وتسػػكيف ال ػ ـ) :وه ػ ممفػػوؼ ورؽ العنػػب أوغيػػر موشػػو بػػالرز والموػػـ المفػػروـ
وه أكمة مشهورة ومعروفة ونمفظها دولمه (بإشباع الضمة)

ممر وهو المعبر ما بيف الباب والدار
دهميز :م
دوربػػيف :وتعن ػ بعيػػد النظػػر أو وػػاد البصػػر وتطمػػؽ اليػػوـ عمػػل المجهػػر أوالنػػاظور وتمفػػظ دربػػيف
(بفتا الداؿ)

دوشؾ :وهو األريكة أو الفراش

ػدعكربت إلػػل «ديبػػاج» واسػػتعممها البص ػريوف وغيػػرهـ دالمػة
ديبػػا :نػػوع مػػف القمػػاش الوريػػر الممػػوف وبػ ِ
عمل ذات المعنل
حرف الراء:
راست :طريؽ مستقيـ وبػد اسػتعممته القػر وأريػاؼ البصػرة لمداللػة عمػل هػذا المعنػل أيضػا وتمفػظ

عندهـ «رسته» فيقولوفِ :خذ هذ الرستة وروح ِگَبؿ والرستة ه الطريؽ التراب
َرند  :تعن َنشارة الخشب

روزنامه :الجريدة
روشف :منير

ري ػػز :وتعنػ ػ القطع ػػة أو ال ػػذرة وغالب ػػا م ػػا تطم ػػؽ عم ػػل األ ارضػ ػ الزراعي ػػة المقس ػػمة إل ػػب مج ػػاميع
مستقيمة

حرف ال ازي:
زباله :بمامة الماء القميؿ األشياء الت ال لزوـ لها

َزبانه :طرؼ الش ء لهب
َزردالو :مشمش

زرد  :صفار البيض

زركػػش :المطػػرز بالػػذهب؛ اسػػتعممه البص ػريوف بمفظ ػة «زركشػػه» لمداللػػة عمػػل هػػذا المعنػػل أو عمػػل
الزخارؼ الممونة األخر

زلوبيا :وبد ِعكربت إلل «زالبيا» وه نوع مف الومو المعروفه
َزنبيؿ :تعن السمة؛ وه معروفة ومشهورة

زنجير :سمسمة
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َزهر :السـ
حرف السين:
ساد  :وتعن بسيط؛ غير مزيف؛ وه لفظة معروفة ومشهورة

سايه :ظؿ

خضار خض اروات

َسبز  :شبز
سرداب :غرفة توت األرض؛ و ه معروفة ومشهورة
سرمايه :رأس الماؿ وتمفظ عندنا «صرماية»

سربفم  :وعندنا «سربفمية» وه عندنا نقود تعطل مقابؿ إيجار بيت أو موؿ
سرفة :سعاؿ وتطمؽ عمل موضع خروج الهواء مف الرية

سرو :بفتا السيف؛ شجر الصفصاؼ

سرواؿ :مايمبس توت الثوب (راجع :شموار)
سلاير :ربـ متناوب و متسمسؿ
َسطؿ :الدلو

سفر  :بماش نايمون يفرش توت الطعاـ

صگباف»
سگباف :مستوفظ الك ب أووارس الك ب ونمفظه ف البصرة « َ

سمسبيؿ :ماء العذب

سنبوسػه :و تعنػ مثمػث أو كػؿ شػ ء بػث ث زوايػا؛ و بػد اسػتعممها البصػريوف لمداللػة عمػل الفطػاير
المثمثة الموشوة بالموـ؛ وبد عربت «سنبوسؾ» بطايؼ

سػػنگيف :وتعنػ ثقيػػؿ؛ موكػػـ؛ وبػػور؛ وبػػد ِعكربػػت إلػػل «ثجيػػؿ»؛ اسػػتعممها أهػػؿ البصػرة لمداللػػة عمػػل
الم مر الثقيؿ
الشا ِ
سه وايه :كؿ ش ء له ث ث أرجؿ
سوغات :الهدايا

سوگ :المأتـ المصيبة

سيخ :السيخ الوديد
حرف الشين:

شػػاخ :فػػرع غصػف؛ سػػابية متفرعػػة عػػف نهػػر؛ وبػػد اسػػتعممها البصػريوف لمداللػػة عمػػل المعنػػل األخيػػر
فقط؛ ويمفظونها«شاخه»

شانس :الوظ

22

مجلة األستاذ

العدد  –222المجلد األول لسنة 2027م 2418 -هـ

شا بندر :كبير الميناء ورييسه
َشػػبنت (شػػبت شػػويد) :نػػوع مػػف النبػػات يشػػبه نبػػات الرشػػاد ِيؤكػػؿ مػػع السػػمؽ لصػػنع طبخػػة الشػػبز
(السبز )
ش ػػكر :س ػػكر وه ػػو مع ػػروؼ ومش ػػهور فكمم ػػة ش ػػكر ش ػػايعة أكث ػػر م ػػف كمم ػػة س ػػكر التػ ػ تكت ػػب فػ ػ
المكاتبات فقط

َشػػموار :بنطػػاؿ وهػػو معػػروؼ ومشػػهور ويمفػػظ ف ػ البص ػرة سػػرواؿ ويعتقػػد الكثيػػر ممػػف ذكػػر هػػذ

ولكننػا توققػت منهػا وبعػد البوػث والتػدبيؽ فػ القػواميس الفارسػية وجػدنا
الكممة أنها فارسػية األصػؿ
م
ة
أف كممة «شموار» معربة مف كممة «سرواؿ» العربية فانتقمت مصوفة إلب « َشرواؿ» ثـ مورفة إلب
«شموار» وظاهرة التغيير الت يجريهػا العربػ عمػل المعػرب لكػ تناسػب نطقػه معروفػة وبػد أشػار

إليهػػا السػػيوط ف ػ المزهػػر فقػػاؿ« :والعػػرب تػػدخؿ المعػػرب بعػػد إدخػػاؿ التغييػػر أيضػػا»( )27عميػػه
فيبدلوف الوروؼ الت ليس مف وروفهـ إلب أبربها مخرجا وربما أبدلوا ما بعد مخرجػه وبػاؿ يػابوت

الومػػو « :وأمػػا إلوػػاؽ األلػػؼ والنػػوف فهػػو لغػػة مسػػتعممة ف ػ البص ػرة ونواويهػػا»( )28وه ػ صػػيغة
فارسػػية خاصػػة بػػالجمع ومػػا يقولػػه ي ػابوت صػػويا فالبص ػريوف يقولػػوف منطقػػة مهيج ػ ارف ويوسػػفاف
وومداف وكتيباف وه أسماء بصبات وبر

شػػناف :نبػػات كػػاف يسػػتخدـ بػػديما لغسػػؿ األلبسػػة عوضػػا عػػف الصػػابوف؛ وهػ مخففػػة مػػف «أشػػناف»؛
وهو مستعمؿ بشكؿ معروؼ و مشهور

شوربا :الوساء الذ يعد مف الرز والعدس

شير  :سايؿ السكر فويف يذوب يتووؿ إلب شيرة

شػػيريف :وتعن ػ ومػػو؛ كػػؿ ش ػ ء لذيػػذ وموبػػوب؛ وبػػد اسػػتعممها البص ػريوف ف ػ تسػػمية الفتي ػات بهػػذا
االسـ لمداللة عمل تمؾ المعان أيضا

شيشه :الزجاج فيقاؿ ف البصرة« :امسا شيشة الفانوس» وشيشة النارجيمة (النارگيمة) معروفة
شيؾ :ظريؼ جميؿ
حرف الصاد:
صاع :اثناف كيمو غراـ
صاية :زفينا بصاية ويدر هوسة وه هوسة الشباب ويف يزفوف صػديقهـ عمػل عروسػته وويػدر
َ
هو اإماـ عم عميه الس ـ يقاؿ :ما عند صاية و ال صرماية وتل يشتر بيت
صرة :كيس النقود

صؾ :وبد عربت إلل «چؾ» أو «شيؾ» وه الووالة المالية
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حرف الطاء:
طػػارـ :طارم ػة؛ وتعن ػ البيػػت مػػف الخشػػب كالقبػػة وف ػ المهجػػة تعن ػ الغطػػاء داخػػؿ الػػدار لكنػػه
مسقوؼ

طػاؽ :وهػو سػقؼ بوسػ الشػػكؿ؛ ببػة وبػد اسػتعممه البصػريوف فػ المعنػل نفسػه وبػد أطمػؽ أطفػػاؿ
البصرة عمل لعبة مف لعبهـ بهذا االسـ (لعبة الطاؽ)

طاو  :وتعن المق ة

طواف (بالباء المعجمة) :ومعناها الخافؽ؛ المضطرب؛ القمؽ؛ استعممه البصريوف ف لهجتهـ لمداللة
عمل الرجؿ الكسوؿ «طبانه»

طَشت :وعاء كبير لمغسيؿ؛ وهومعروؼ ومشهور

طمسـ :السور
حرف العين:

عمبػػار عنبػػار :خ ػزاف لوفػػظ المػػاء وأصػػولها فارسػػية (أنبػػار) وتعن ػ بيػػت التػػاجر ينضػػد فيػػه المتػػاع
والغ ؿ

عينؾ :وه النظارات؛ وبد يطمؽ عميها البصريوف«عينة» بعد إجراء التغييرعميها لت يـ لهجتهـ

حرف الفاء:
فاكتور :فاتورة

فالود  :فالوذج

فَرماف :وتعن األمر أو الوكـ؛ يمفظها البصريوف «فرماف» (ب سر الفاء) وه مستعممة فػ لهجػة
الرباف
أهؿ البصرة وخاصة ف أعماؿ السفف البورية وتعن عندهـ القايد أو ه

فنجاف :بدح صغير مف خزؼ ونوو تشرب فيه القهوة ونووها وأصولها فارسية «ونگاﻦ»

فػػيس :وتعن ػ الغػػرور؛ التكبػػر؛ وبػػد اسػػتعممها أهػػؿ البص ػرة لمداللػػة عمػػل ذات المعنػػل فيقولػػوف «ال
تفيس عمينا» أ ال تتكبر

حرف القاف:
باچاؽ :وتعن التهريب؛ أو عمؿ خ ؼ القانوف؛ وه مف أصؿ ترك دخمػت المهجػة البصػرية عػف
طريؽ الفارسية وتمفظ ف لهجة البصرة بجؽ بدوف ألؼ

باشؽ :وتعن الممعقه (لألكؿ)؛ يمفظها أهؿ البصػرة بعػد تغييػر القػاؼ إلػب خػاء وكػاؼ معجمػة عمػل
التوال رواضافة الواو بعد ورؼ الشيف لم يمة المهجة البصرية فتصبا«خاشوگ»
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برمز :وهو الموف القريب مف الموف األومر والنسبة إليه؛ برمز وهو لوف معروؼ ف البصرة
بور  :إناء عمؿ الشا

بَيس  :مشمش مجفؼ وهو معروؼ ومشهور
حرف الكاف:
كػػاخ :القصػػر؛ يمفظهػػا أهػػؿ البصػرة«كػػوخ» لمداللػػة عمػػل البيػػت البسػػيط المبنػ مػػف الطػػيف اوالقصػػب
وغير

كار :تعن العمؿ يقاؿ «هذا كار » وأصولها فارسية

كارخانة :مصنع أو معمؿ؛ وهومشهور ومعروؼ ف لهجػة أهػؿ البصػرة؛ وتكػاد تنقػرض هػذ المفظػة
ف لهجة البصرييف اليوـ

كاغذ :بطعة وربية كاغذ بالبصرية بدؿ ما تگعد عمل الگاع؛ «جيب لؾ كاغد واگعد عميه»

كاال :وتعن البضاعة أو السمعة وه مشهورة ف لهجة أهؿ البصرة لمداللة عمل المعنل نفسه
كتر  :إبريؽ نواس ذو ببضة؛ يشبه القور بشكمه وبأوجاـ مختمفه يستخدـ لتسخيف الماء يمفظه

أهؿ البصرة «كتم » لمداللة عمل المعنل نفسه

كخِ :مر َسميئ
كراية :وتعن األجرة تمفظ ف البصرة «كروة» لت يـ المهجة البصرية
كش :وه تكاؾ ومنه تكاؾ المباس
كشمش :زبيب مجفؼ

كفگير :مغرفة الطعاـ ذات الثقوب؛ يمفظها البصريوف « َچفچير» لمداللة عمل المعنل نفسه

ِك  :و تعن القِمبعة أو القمنسو ؛ يمفظه أهؿ البصرة بعد تصويفه «ك و»؛ وهومشهور ومعروؼ
كموچه :وه نوع مف الومو تصنع مف الطويف والسمف والسكر؛ (كعؾ العيد) بطع موشاة بػالجوز

أو الموز أو التمر تمفظ ف البصرة «كميجة» لمداللة عمل المعنل نفسه

كمچة :مغرفة الطعاـ؛ يمفظها أهؿ البصرة «كمچة» أو «بمچة» وه معروفة ومشهورة
كمر :وتطمؽ عمل ووض اإنساف وأصولها فارسية

كوخ :منزؿ يقيمه الف ووف وسط المزارع
كوز  :بدح مف الفخار
حرف الگاف "الفارسية":

گػػار  :وتعن ػ العربػػة الت ػ يجرهػػا الوصػػاف؛ يمفظهػػا البص ػريوف لمداللػػة عمػػل عجمػػة واوػػدة لمد ارجػػة
يمعب بها األطفاؿ أو «الگار » المصنوع مف الخشب لمطفؿ وديث المش
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المتسوؿ
گدا:
م

گذر :العبور المكرر

گرد :التراب الناعـ

گزافه :الهراء

گميـ :نوع مف السجاد

گمرؾ :الگمرؾ؛ الجمرگ و جمعها الجمارؾ
گنج :وتطمؽ عمل مخزف األشياء

گوشه :الزاويه مكوش عمل كؿ ش

گون  :الگونية؛ الكيس المصنوع مػف الجنفػاص أو النػايموف سػعة  00كيمػو فمػا فػوؽ اغسػؿ گونيتػه
كناية عف ضربه

گير  :آلة مسؾ األوراؽ
گيو  :زيو جيو نوع مف األوذية
حرف الالم:

كمية مف الموـ» و تمفظ فػ لهجػتهـ «ل ةشػة» بتشػديد
الشه :جيفة أو جثة؛ وتعن عند أهؿ البصرة « م
الشيف
لثه :المثة

لِخت :عرياف ومنها المخت وهوالسابط مف الناس العرياف مف األخ ؽ

لؾ أو ل مكه :وه البقعة؛ وهذ المفظة معروفة و مشهورة

لگػػف :بفػػتا الػ ـ والكػػاؼ الفارسػػية وعػػاء طشػػت وهػػو مػػا نقدمػػه لمضػػيؼ يغسػػؿ يديػػه فيػػه يتوسػػطه
ع ء ونفخة كبيرة

لنگػػر :مرسػػاة السػػفينة؛ يسػػمونه أهػػؿ البص ػرة و خاصػػة صػػيادو األسػػماؾ «أنكػػر»؛ و هػػو معػػروؼ
ومشهور

ليؼ :ليفة الوماـ؛ و ه معروفة ومشهورة

ليمو :ليموف

لَنج :السفينة الصغيرة والجمع لنجات وصيادو السمؾ يستعمموف المنجات
حرف الميم:
َمردانه :أ الرجولة؛ وه لفظة معروفة ومشهورة ف لهجة البصرييف وغالبا مػا يريػدوف بهػا الرجػؿ

الكريـ
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مرزاب :وه القناة لتصريؼ مياة األمطار؛ وه معروفة ومشهورة واعتبرت فصيوة فتِكتب ميزاب
وأظنها عربية األصؿ
مير از :وهو لقب بمعنب أمير أو سيد يمفظ ف البصػرة «ميػرز » لمداللػة عمػل المعنػب نفسػه وتطمػؽ
أمه عموية مف آؿ مومد (ص)
عمب مف أبو عام و م
َم ةز  :طعـ؛ تذوؽ وتعن ف لهجة أهؿ البصرة ما يقدـ لشارب الخمرة وغير مف طعاـ معها
ِمسافرخونه :وتعن الفندؽ؛ وه لفظة معروفة ومشهورة
ممت :األمة الشعب المذهب

منار :مكاف النور البناء الذ يشبه البرج و يقاـ عمل جانػب الطريػؽ إنػارة المصػابيا أو لإرشػاد
ومف المنور

منجنيؽ :آلة مف اات الورب القديمة وتستعمؿ واليا ف واالت البناء

َمنديؿ :شاؿ عمامة

َمنقؿ :الوعاء الذ توضع فيه النار
منگنه :آلة كبس الورؽ

منشور :بطعة مف البمور ذات باعدة مثمثة تستعمؿ ف توميؿ الضوء

ِمهر :الختـ
َم  :الخمر أو الشراب
ميانه :وسط داخؿ

ميز :منضدة الطاولة وعرب األهواز يقصد به الكرس ؛ وه معروفة ومشهورة
ميزباف :المضيؼ و المهماف الضيؼ

ميو  :فاكهة؛ وه معروفة ومشهورة
حرف النون
نارجيؿ :وتمفظ « َنرجيمه» وه معروفة ومشهورة عند أهؿ البصرة
نارنج :فاكهة تشبه بالبرتقاؿ

نارنگ  :اللنگ

نازؾ :ربيؽ ولطيؼ

َنخ  :مف كتاف أو مف خيوط تمفظ ف لهجة أهؿ البصرة « َنخ » أيضا لمداللة عمل المعنل نفسه
نشاف :ع مة أثر عنواف إشارة وه معروفة ومشهورة عند البصػرييف لمداللػة عمػل مػا يقػدـ لمفتػاة
مف مهر ويف الخطوبة؛ وتمفظ «نيشاف» عندهـ

َنمونه :نموذج أنموذج وهو خطأ
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نػػوروز :عيػػد رأس السػػنة الفارسػػية؛ و يوافػػؽ  23آذار مػػف السػػنة المي ديػػة؛ يوتفػػؿ أهػػؿ البصػرة ف ػ
هذا اليوـ ويث ينزلوف إلب البساتيف ويهػاجر أهػؿ المدينػة إلػب الريػؼ البصػر م اوتفػاء بهػذا اليػوـ
الجديػػد؛ كمػػا يسػػميه بعػػض البصػرييف و الع ػرابييف بيػػوـ الشػػجرة ولػػه خصوصػػية منهػػا غسػػؿ خػػاص
وص ة ركعتيف وهو المرو عف االماـ الصادؽ (عميه الس ـ)()29

نونو :تطمؽ عمل الطفؿ الوديث الوالدة تمفظ بالفارسية :ن ن
نيشاف :تعن الوساـ وه فارسية أصمها« :نشاف»

حرف الهاء:

هاوف :الوعاء الذ تدؽ فيه األشياء و تطوف
هزار :مف أنواع الطيور وأصوله فارسية

هـ ويشه (بالباء المعجمة) :أ الموترفاف ف ورفة واودة
همػػيف :وتعن ػ أيضػػا؛ وه ػ لفظػػة معروفػػة و مشػػهورة؛ يسػػتعممها أهػػؿ البص ػرة لمداللػػة عمػػل المعنػػل
نفسه فيقولوف مث  :هـ عند نفس الكتاب

هػ ػػوز :صػ ػػوت عػ ػػاؿ س ػ ػريع كصػ ػػوت المعػ ػػادف و ه ػ ػ لفظػ ػػة مسػ ػػتعممة عنػ ػػد أهػ ػػؿ البص ػ ػرة لمداللػ ػػة
عمل«الهوز» المعروؼ

هوش :وتعن العقؿ أو اإدراؾ أو الشعور؛ وه معروفة ومشهورة ف لهجة البصرييف لمداللة عمػل

المعنل نفسه و غالبا ما يمفظونها بالنف كقولهـ «ما عند هوش»

هػػي (ب ػػالجيـ المعجم ػػة) :وتعنػ ػ ال بيمػػة ل ػػه أو ال شػ ػ ء؛ وهػ ػ لفظػػة كثيػػرة االس ػػتعماؿ فػػ لهج ػػة
البصرييف لمداللة عمل المعنل نفسه أيضا
حرف الواو:

واگوف :باطرة ف القطارالوديد ؛ تمفظ عند البصرييف «فارگوف» لمداللة عمل المعنل نفسه

وشػػت :وتعن ػ الوسػػف أو ال ػربص أو الػػدوراف؛ و ف ػ لهجػػة أهػػؿ البص ػرة تمفػػظ «وش» لمداللػػة عمػػل
الوركة السريعة
حرف الياء:

ياشػػماؽ :وتعنػ النقػػاب؛ وهػ لفظػػة تركيػػة؛ اِسػػتعممت فػ الفارسػػية ومنهػػا اسػػتعممها البصػػريوف فػ

لهجتهـ لمداللة عمل«الكوفية» الت غالبا ما يرتديها العرب مع العقاؿ

يخنػ ػ  :ل ػػوف م ػػف ألػ ػواف األكػ ػ ت وتطم ػػؽ فػ ػ المهج ػػة عم ػػل الشػ ػ ء المته ػػرئ وأص ػػمها م ػػف المغ ػػة

الفارسية يخن تعن مفروـ الموـ

ي مكه :واود وويد ب مثيؿ
َي ػواش :وه ػ مػػف أصػػؿ ترك ػ ؛ و تعن ػ بهػػدوء أو بتمهػػؿ؛ وبػػد اسػػتعممها البص ػريوف عػػف الفارسػػية

لمداللة عمل المعنل نفسه
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خاتمة البحث:
بعػػد هػػذا التقص ػ والبوػػث هنػػاؾ كثيػػر مػػف األلفػػاظ والعبػػارات الفارسػػية توغمػػت ودخمػػت المهجػػة
البصػ ػرية ولم ػػا ك ػػاف ه ػػدؼ البو ػػث التوق ػػؽ م ػػف أث ػػر المغ ػػة الفارس ػػية فػ ػ المهج ػػة البص ػػرية وبي ػػاف
استعماله وودود ذلؾ فإف منهج التوقيؽ ابتضل التركيز ف النقاط ااتية:

 3ػ ػ معرف ػػة معن ػػل المف ػػظ الفارسػ ػ م ػػف وي ػػث الدالل ػػة والترجم ػػة وذل ػػؾ ب ػػالعودة إل ػػب معجمػ ػات المغ ػػة
الفارسية وبعض المعاجـ العربية ومواولػة توديػد داللػة المفػظ الػداخؿ مػف خػ ؿ النصػوص الػواردة

فيها

2ػ عرض السيرة التاريخية لمفظ الفارس داخؿ المهجة البصرية وكيفية اشتقابه ونوته المغو

1ػ مواولة وضع تقسيـ جغ ارفػ داخػؿ مدينػة البصػرة فمكػؿ منطقػة مػف مناطقهػا ووػ م مػف األويػاء
البصرية لهجة لها خصوصية نسبية نوعا ما متباينة مف منطقة إلب أخر ومف و م إلب آخر
4ػ البوث عف الشواهد المفظية ف لهجة البصرة والوبوؼ عمب المفظ الفارس فيها

0ػ اعتمدنا ف تسجيؿ أثر المغة الفارسية عمػل تػدويف مػا يػدور فػ لهجػة البصػرة ومراجعػة بػواميس
المغػػة الفارسػػية منهػػا« :لغػػت نامػػه دهخػػدا عمػػب اکبػػر دهخػػدا مؤسسػػه چػػاپ و انتشػػارات دانشػػگا

تهراف  3132ش » ومتابعة هذ المغة عند أهمها ف إيراف ويث عشػنا عػدة سػنوات كنػا خ لهػا
نسػػجؿ ونػػدوف الكممػػات الفارسػػية الموجػػودة ف ػ لهجػػة أهػػؿ البص ػرة رواتمامػػا لمفايػػدة كانػػت اتصػػاالتنا

مستمرة مع بعض الناطقيف بالمغة الفارسية

2ػ كذلؾ كاف لممتابعات والمطالعات المستمرة ف االستماع لمبػرامج التمفزيونيػة واإذاعيػة أثػر مثمػر
ف اكتشاؼ الكثير مف الكممات الفارسية الموجودة ف لهجة البصرة

3ػ وتسهي لمقارئ الكريـ اعتمدنا منهجية الترتيب األلؼ باي ف عرض الكممات الفارسية

وبهذا العمؿ نتمنب أف نكػوف بػد أفػدنا القػارئ ال ػريـ و مػدی تػداخؿ المغتػيف بويػث يصػعب تف ي هػا

وذلػؾ لصػػمة الق اربػػة الودوديػػة و بمػػا أف البصػرة کانػػت تسػ مػمب «الهنػػد الصػػغيرة» بويػػث کانػػت تجمػػع
ال ثير مف القوميات العربية وغير العربية و هذا إف د مؿ عمب ش ء فإنما يد مؿ عمػب مػدی استسػاغة
أهؿ البصرة و استقبالهـ لمضيوؼ القادمػة مػف شػتب أرجػاء المعمػورة و السػيما دوؿ الجػوار بمػا فيهػا
إيراف اإس مية

الهوامش والمصادر:

 3مفتاح المغة الفارسية ص5
 2مختارات مف الشعر الفارس

مومد غنيم ه ؿ الدار القومية القاهرة 3520ـ :ص0

 1سهـ زباف فارس در غنا زباف عرب

مومد عم إمام

 4تأثير فرهنگ عرب در أشعار منوچهر دامغان

مجمه سوا دانش تهراف 3521ـ :ص 10

في تور ال ؾ دار المشرؽ بيروت 3533ـ :ص22
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مجلة األستاذ
 0مصدر سابؽ ص22

 2األدب المقارف مومد غنيم ه ؿ دار العودة ودار الثقافة ط  0بيروت د ت :ص134
 3ثان أكبر المدف العرابية تقع ف أبصل الجنوب تودها السعودية والكويت وايراف وتودها مف داخؿ العراؽ
مدينة العمارة ومدينة ذ بار فيها اليوـ أكثر مف  200بير نفط ويبم سكانها ث ثة م ييف تقريبا

البصرة وال زاؿ بعضها شاخصا ف

 4تنتشر هذ البيوت المبنية مف الخشب بطريقة هندسية جميمة ف

مركز

المدينة
 5فرهنگ متوسط دهخدا غ مرضا ستود انتشارات دانشگا تهراف  3140ش :ج 3ص3333
 30ينظر :شفاء الغميؿ فيما ف ك ـ العرب مف الدخيؿ لمشهاب الديف أومد الخفاج

توقيؽ مومد عبد المنعـ

د نور الكاظم

مركز الدراسات اإيرانية

خفاج

مصر 3502ـ والمعرب مف الك ـ األعجم ألب منصور الجواليق

الكتب المصرية 3525ـ واأللفاظ الفارسية ف

الشعر الجاهم

توقيؽ أومد مومد شاكر دار

جامعة البصرة وغيرها مف المصادر
 33شعر األعشل دراسة نووية (أطرووة دكتو ار ) د نور الكاظم
251

جامعة البصرة البصرة 2001ـ  :ص

 32فرهنگ متوسط دهخدا ج 3ص 3151
 31ديواف األعشل الكبير ميموف بف بيس توقيؽ مومد مومد وسيف مطبعة ااداب الجماميز 3500ـ :ص
135
 34األلفاظ الفارسية ف المهجة البصرية د فاضؿ عبد عم عباس مجمة دراسات البصرة 2002ـ :ص03
 30المصدر نفسه
 32المصدر نفسه
 33ينظر :فرهنگ متوسط دهخدا ج 3ص 3430
 34ممهل عمل وزف مشرب مكاف المهو والمواه  :الشواغؿ جمع الهية وتمهل بالش ء :تعمؿ به وأباـ عميه ولـ

المهيا :تصغير لهو
يفاربه وباؿ النضر :يقاؿ ال أخاؾ يا ف ف أ افعؿ به نوو ما فعؿ معؾ مف المعروؼ و م
فعمل مف المهو وتمهت اإبؿ بالمرعل :تعممت به وتمهل بنابة :تعمؿ بسيرها ينظر تاج العروس مومد مرتضب
الزبيد

دار ليبيا لمنشر و التوزيع بنغاز

3522ـ« :لهو»

 35األلفاظ الفارسية ف كتاب البياف والتبييف لمجاوظ د الزـ لفتة مجمة دراسات البصرة 2005ـ :ج  3ص
341

 20المصدرنفسه ج 3ص344
 23المصدرنفسه ومف ذلؾ بوله :أف كممة «شترباف» تعن

القايد أو الضابط أو الوارس وهو غير صويا إذ

تعن صاوب اإبؿ أو سايقها
 22المصدر نفسه ج 3ص 341

 21المصدر نفسه ج  3ص 341
 24فرهنگ متوسط دهخدا ج 3ص 3045
 20المزهر ف

عموـ المغة وأنواعها عبد الرومف ج ؿ الديف السيوط

توقيؽ مومد أومد جاد المولل وعم

مومد البجاو ومومد أبو الفضؿ ابراهيـ دار إوياء الكتب العربية د ت :ج  3ص 225

 22فرهنگ متوسط دهخدا ج  3ص 133
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 23المزهر ف عموـ المغة و أنواعها ج  3ص 224
 24معجـ البمداف شهاب الديف أبو عبداهلل يابوت بف عبداهلل الرومب الومو
ط 5995 3ـ :ج  4ص 34

 25ينظر مفاتيا الجناف واج شيخ عباس بم

معجـ البمداف دار صادر بيروت

انتشارات أسو تهراف د ت :ص 254

22

