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INTRODUCTION 

ARA 311: Arabic Dialectology is a 2-credit unit course. It is a 300-level course 

available to Degree students. The course is also suitable for anyone who is interested in 

the study of Arabic Dialectology. 

WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE 

 

The course consists of 15 units discussed under 3 modules which involve the study of 

Arabic dialects in the olden and modern periods, the tittles of Arabic Dialects and 

the concept of dialect among the old and modern scholars. You will read about the 

beginning of official Arabic language and different views of the old and modern 

scholars about its origin. The old scholars hold the view that the official Arabic 

language is the original dialect of Quraysh while the modern scholars hold the view 

that the official language is for the Arabs as whole because it is a collection of the 

most authentic Arabic dialects. A language is formed by a group of dialects under it 

which share a lot of similarities in common, and the speakers understand one 

another despite their differences. If by any political, social, geographical or 

linguistic factor that the differences overcome the similarities, the speakers will no 

longer understand one another. The language therefore will seize to exist and the 

dialects will separate into different languages.  

The influence of a foreign language over another language can lead the 

influenced language to demise. This happens when a powerful language dominates 

another and assimilates it into its culture. A change can also occur in a language 

through the speakers use of words and expressions in other ways different from the 

original meanings.  

After introduction, pursued objectives and conclusions, the passages are 

tailed with comprehensive exercises that will help you achieve the best out of the 

syllabus. 

Though the syllabus has been especially developed for Noun student in 

Nigeria, it can be suitable for any Arabic student of dialectology all over the world 

 

COURSE AIMS 
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The overall aim of ARA 311: Arabic Dialectology is to introducing you to the study of 

Arabic dialects, their peculiarities that distinguish them and their impact in the formation 

of official Arabic language. It also exposes you to special features of Arabic language 

and similarities of all Arabic dialects that enable the speaker to understand one another. It 

also opens your eyes to the significance of this study in understanding the study of Arabic 

syntax and morphology. The aims will be achieved through the following ways: 

 Introducing you to the study of Arabic dialects in the olden and modern periods. 

 Exposing you to the different views of the old and modern scholars about 

Arabic dialects and the origin of Arabic language. 

 Marking you to understand the difference between a dialect and a language 

and their special features  

  Providing you with some exercises to help you make use of your vocabulary 

to construct correct Arabic sentences. 

 Providing you with some exercises to help you comprehend the Arabic 

passages. 

 Getting you acquainted with some factors the lead to demise of a language 

and rise of another from the component dialects. 

 Providing you with some objectives to guide you in your study.  

 Providing you with self-assessment texts to test your achievement.  

 Providing you with tutorial marked assignment to prepare you for your exams. 

 

COURSE OBJECTIVES 

To achieve the aims set out above there are overall set objectives. In addition, each 

unit also has specific objectives. The unit objectives are always included at its beginning. 

You will read them before you start working through the unit. You may want to refer to 

them during your study of the unit to check your progress. You should always look at the 

unit objectives after completing a unit. This way you can confirm whether you have done 

what was required of you by the unit.  

Stated below are the wider objectives of this course as a whole. By meeting these 

objectives, you should have achieved the aims of the course as a whole. 

On successful completion of the course, you should be able to: 

 Answer the questions on the passages to test your comprehension. 

 Tell the difference between a dialect and a language. 

 Give a brief narration on how a language is formed and how it disintegrates. 
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 Give a summary of the features of Arabic language and Arabic dialect. 

 Point out factors that lead to disintegration of a language.  

 Point out the lessons and benefits of the studying Arabic dialectology. 

WORKING THROUGH THIS COURSE 

To complete this course, you are required to read the study units, read 

recommended books and read other materials provided by the National Open University 

of Nigeria (NOUN). Each unit contains self- assessment exercises, and at points in the 

course, you are required to submit assignments for assessment purposes. At the end of 

this course, there is a final examination. You will find below list of all the components of 

the course and what you have to do. 

 

COURSE MATERIALS 

Major components of the course are: 

1 Course Guide 

2 Study Units 

3 Textbooks 

4 Assignment File 

5 Presentation Schedule  

You must obtain a copy of the materials provided by the NOUN. You may contact your 

tutor if you have problems in obtaining the text-books. 

 

SET TEXTBOOKS 

Many resource books were used in this work but the ones that are mostly related 

to the topic are as follow:  

 م.1983،  2الخانجي ، القاهرة ، طفصول في فقه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة . 1

 م.1987فقه اللغة العربية : الدكتور كاصد ياسر الزيدي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل، . 2

هـ(، تحـ: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، 180أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت كتاب سيبويه،. 3

 ، )ال.ت.(.1بيروت، ط
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،  1هـ( ، دار صادر ، بيروت ، ط711عرب : محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت لسان ال. 4

 )ال.ت(.

هـ(، تحـ: محمد عوض مرعب، دار إحياء 370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت تهذيب اللغة،. 5

 م.2001، 1التراث العربي، بيروت، ط

، دار الشروق، 1التفسير، حسن خميس الملخ،  ط -حليلالت -التفكير العلمي في النحو العربي،االستقراء. 6

 م2002عمان،

هـ( ، تحـ : محمد علي النجار، عالم الكتب ، بيروت،  392االخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنّي )ت . 7

 )ال.ت.(

ة علم الداللة تأصيال ودراسة وتطبيقا، عثمان محمد الحاوي، مكتبة المتنبّي، الدمام، المملكة العربي. 8

 .م2006 -1428السعودية، 

 .مغني اللبيب عن كتبى األعاريب البن هشام، تحقيق مازن مبارك وآخرين . 9

أوضــح المســالك، ابــن هشــام األنصــاري، تحقيــق محمــد محــي الــدين، المكتبــة العصــرية، . 10

  م.2003 ،3جصــيدا، بدون طبع، 

 م،1982، 7،ج1عبــد الســالم هارون،الخــانجي، القــاهرة،طخزانــة األدب،البغــدادي،تحقيق 11.

 األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، األنجلو المصرية، القاهرة، بدون طبع، بدون تاريخ. 12.

، 2. سر صناعة اإلعارب، ابن جني،تحقيق محمد حسن وأحمد رشدي، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط13

  .1، ج2007

 .2000، 2دي، تحقيق: رمضان عبد التواب،الخانجي، القاهرة، طلحن العامة،الزبي 14

. الصــاحبي فــي فقــه اللغــة، أحمــد بــن فــارس، علــق عليــه أحمــد حســن بســج، دار الكتــب 15

 م.  2007العلميــة، 

 بـدون تـاريخ،.  ،1.  المزهر، السيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين عيسى البابي، القاهرة، ج16

 م. 1999، 6.  فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط17

 م، 2006، 11.  علم اللغة ، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط18

 م.2007، 18، ط. دارسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان19

 .م1978ط، لربا، المغربية النشر ،   دار الهاشمياجي الرالتهامي ي ، اللغور التطوار ه. بعض مظا20

 م، 1983، لخنجيامكتبة   اب، لتواعبد ن مضاة، د / ررهلقاي ، اللغور التطو. ا21

المصرية، لنهضة امكتبة  ة ،رهلقا، الحميدالدين عبد اتحقيق محمد محي ، ألشموني، ابن مالكالفية ح أ. شر22

 م.1955 1ج

 . 162ون تاريخ،بد، 1، جلعربيةالكتب ء احياهرة ، دار إلقاي، الخضر، ابن عقيلا. حاشية على 23

 يخ.رتا، دون لعربيةالكتب ء احياة، دار إرهلقان،  الصبا، ابن عقيلاعلى ن لصباا. حاشيت 24

 م.1969ة   ،رهلقا، العربيةت اسارالداعهد م، نيسأيم اهبركة، إلمشترالعربية اللغة ا. مستقبل 25

 م.  1976ن ، عما، نيةردألالجامعة ، الموسىد انها، لعربيةايخ ر. في تا26

 م.1978، لعلم للمالييينوت، دار ابير، ئيالسامراهيم ابررن ، د / إلمقااللغة ا.  فقه 27



7 
 

مؤسسة وت :  بيرلشويمي )امصطفى ،  /دتحقيق رس، حمد بن فا، للغة الصاحبي في فقه . ا28

 م(.1964ران،بد

 ،لدين مصطفىح امحمد صال، د/  لكريمن القرآل الوصفي من خالالنحو . ا29

 يخ (رتاون بدح، لصبااح امؤسسة  علي جر، لكويت) ا

 م (1958ة ،رهلقا، المصريةاالنجلو امكتبة ، حسنم تما، د /  لوصفيةواية رلمعيااللغة بين . ا30

جامعة أم  -ة والتأصيل اللغوي، إعداد /د.أنجب غالم نبي، كلية اللغة العربية . اللهجات العربية المعاصر31

 القرى، المملكة العربية السعودية، د.ت.

 . اللهجات العربية القديمة وما تبقّى من آثارها، ِعَماد يُونُس الفي ، َجاِمعَةُ بَْغدَادَ / ُكلّيَةُ التْربيَة لِلبَنَات، قِْسمُ 32

 يَِّة، د.ت.اللّغَِة العََرب

 المجالت

، يسمبرد 2007بع ,  الرالمجلد ، اISSN 1813-7733،  لعالميةاإلسالمية الجامعة داهات: مجلة ا. 1

 م( 75-96، ص: )لدينامحمد شفيع ، سة لغويةدرالفصحى : العربية اعالقتها باللغة ولعربية ت اللهجاا

، عوامل تفرع اللغة إلى لهجات، 2013يونيو . مجلة كردفان لآلداب والدراسات اإلنسانية ، العدد الثاني،2

 .230 -204محمد قاسم مختار بدوي، ص: 

SELF ASSESSMENT EXERCISES (SAEs) 

Each unit contains a number of self-tests. In general, these self- tests examine you 

on the material just covered or require you to apply them in some ways and thereby, help 

you to evaluate your progress and performance in your assignments. The exercises will 

assist you in achieving the stated learning objectives of the individual units and of the 

course. 

TUTOR – MARKED ASSIGNMENTS (TMAs) 

This Course contains a number of tutor-marked assignments you need to submit. 

The best three (i.e., the highest three of the five marks) will be counted. They will 

constitute 30 %, of your total course mark. 

You should be able to complete your assignments from the information and 

materials containing in your set textbooks, reading and study units. However, you are 

advised to use other references to broaden your view point and provide a deeper 

understanding of the subject. 

When you have completed each assignment, send it together with Tutor-Marked 

Assignment (TMA) form to your tutor. Make sure that each assignment reaches your 

tutor on or before the deadline given in the assignment file. If, however, you cannot 

complete your work in time, contact your tutor before the assignment is done to discuss 
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the possibility of an examination. 

FINAL ASSESSMENT 

There are two types of assessments in the course. First are the Tutor-Marked 

Assignments while the second are the written examinations. In tackling the assignment, 

you are expected to apply information and knowledge acquired during this course. The 

assignments must be submitted to your tutor for formal assessment in accordance with 

the deadlines stated in the assignment file. The work you submit to your tutor for 

assessment will count for 30% of your total course mark. 

At the end of the course, you will need to sit for a final two-hour examination. 

This will also count for 70 % of your course mark. 

FINAL EXAMINATION AND GRADING 

The final examination of ARA132 will be of two hours' duration and 70% have a 

value of the total course grade. The examination will consist of questions which reflect 

the type of self-testing, practice exercise and tutor-marked problems you have come 

across. All areas of the course will be assessed. 

You are advised to revise the entire course after studying the last unit before you 

sit for the examination. You will find it useful to review your tutor- marked assignments 

and the comments of your tutor on them before the final examination. 

COURSE MARKING SCHEME 

This table shows how the actual course marking is broken down. 

Assessment Marks 

Tutor – Marked Assignment    Best three marks out of five count @ 

10% each = 30% marks 

Final Examination   70% of overall course marks 

Total 100% of course marks 

Table 1: Course Marking Scheme 

PRESENTATION SCHEDULE/ COURSE OVERVIEW 

The presentation Schedule given below gives you the important dates for the 

completion of tutor-marked assignments and attending tutorials. Remember, you are 
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required to submit all your assignments in good time. You should guard against being 

late in submitting your work. 

 

Units 
Title of work  

Weeks 

activity 

Assessment 

(end of unit) 

1 
 اللغة واللهجة

1 Assignment 1 

1ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 2  2 Assignment 2 

2وخصائصهاألقاب اللهجات العربية  3  3 Assignment 3 

3ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 4  4 Assignment 4 

4ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 5  5 Assignment 5 

 Assignment 6 6 مفهوم اللهجة عند المحدثين 6

 Assignment 7 7 نظرة القدامى إلى اللهجات العربية 7

المشتركة)الفصحى(نشأة اللغة العربية  8  8 Assignment 8 

اختالف آراء علماء العربية)قدامى ومحدثين( في نظرتهم  9

 إلى العربية المشتركة ولهجاتها

9 Assignment 9 

 Assignment 10 10 الصفات اللهجية في بناء الجملة في العريية الفصحى 10

 Assignment 11 11 الجوانب التي يجب توفرها في اللهجة 11

 Assignment 12 12 عوامل تفرع اللغة إلى لهجات 12

 Assignment 13 13 العامل اللغوي 13

 Assignment 14 14 عامل التأثر بلغات أجنبية 14

 Assignment 15 15 اللهجة الهجازية 15

 

HOW TO GET MOST FROM THIS COURSE 
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In distance learning the study units replace the university lecturer. This is one of 

the great advantages of distance learning; you can read and work through specially 

designed study materials at your own pace, and at a time and place that suit you best. 

Think of it as reading the lecture instead of listening to lecturer. In the same way that a 

lecturer might set you some reading to do, your study units provide exercises for you to 

do at appropriate points. Each of the study units follows a common format. The first item 

is an introduction to the subject matter of the unit and how a particular unit is integrated 

with the other units and the course as a whole. Next is a set of learning objectives. These 

objectives let you know what you should be able to do. When you have finished the units, 

you must go back and check whether you have achieved the objectives. If you make a 

habit of doing this, you will scientifically improve your chances of passing the course. 

The main body of the units guides you through the required reading from other 

sources.  

Reading Section 

Remember that your tutor's job is to help you. When you need help, don't hesitate 

to call and ask your tutor to provide it. 

1 Read this course guide thoroughly  

2 Organize a study schedule. Refer to the ‘course overview’ for more details. Note 

the time you are expected to spend on each unit and how the assignments relate to 

the units. Whatever method you choose to use, you should decide on and write in 

your own dates for working on each unit. 

3 Once you have created your own study schedule, do everything you can to stick to 

it. The major reason that students fail is that they get behind with their course 

work. If you get into difficulties with your schedule, please let your tutor know 

before it is too late for help 

4 Turn on unit 1 and read the introduction and the objectives for the unit. 

5 Assemble the study materials. Information about what you need for the unit is 

given in the "Overview” at the beginning of each unit. You will almost always 

need both the study unit you are working on and one of your set books on your 

desk at the same time. 

6 Work through the unit itself has been arranged to provide a sequence for you to 

follow. As you work through the unit you will be instructed to read sections from 

your set books or other articles. Use the unit to guide your reading. 
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7 Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved them. 

If you are not sure about any of the objectives, review the study material or consult 

your tutor. 

8 When you are confident that you have achieved a unit's objectives, you can then 

start on the next unit. Proceed unit by unit through the course and try to face your 

study so that you keep yourself on schedule.  

9 When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not wait for 

its return before starting on the next unit. Keep to your schedule. When the 

assignment is returned, pay particular attention to your tutor's comments, both on 

the tutor-marked assignment from and also on what is written on the assignment. 

Consult your tutor as soon as possible if you have any questions or problems.  

10 After completing the last unit, review the course and prepare yourself for the final 

examination. Check that you have  achieved the unit objectives (listed at the 

beginning of each unit) and the course objectives (listed in this course guide). 

TUTORS AND TUTORIALS  

There are 8 hours of tutorials provided in support of this course. You will be 

notified of the dates, times and location of these tutorials, together with the name and 

phone number of your tutor, as soon as you are allocated a tutorial group.  

Your tutor will mark and comment on your assignments, keep a close watch on 

your progress and on any difficulties you might encounter.  He will also provide 

assistance to you during the course. You must mail your tutor – marked assignments to 

your tutor well before the due date (at least two working days are required). They will be 

marked by your tutors and returned to you as soon as possible.  

Do not hesitate to contact your tutor by telephone, e–mail, or discuss with him if 

you need help. The following might be circumstances in which you would find help 

necessary.  

CONTACT YOUR TUTOR IF: 

 You do not understand any part of the study units or the assigned readings. 

 You have difficulty with the assessment exercises. 

 You have a question or problems with an assignment, with your tutor's 

comments on an assignment or with the grading of an assignment. 

You should try your best to attend the tutorials. This is the only chance to have 

face to face contact with your tutor and to ask questions which are answered 

instantly. You can raise any problem encountered in the course of your study. To 
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gain the maximum benefit from course tutorials, prepare a questions list before 

attending them. You will learn a lot from participating in discussion actively. 

SUMMARY  

ARA 132 introduces you to the basic reading of vocalized and un-vocalized 

Arabic texts in prose and poetry. Upon completing this course, you will be able to read, 

write and understand Arabic short and long passages. Moreover, you will improve in 

your reading ability and vocabulary acquisition.  

We wish you success with the course and hope that you will find it both interesting and 

useful 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE ONE 

القديم العصر في العربية اللهجات  

UNIT1:   واللهجة للغةا  

CONTENTS: 

1.0  Introduction 
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2.0  Objectives 

3.0  Main content 

  اللغة تعريف 3.1
   ةاللهج تعريف     3.2      

العربية بأخواتها الجزريات عالقة 3.3     

4.0  Conclusion. 

5.0  Summary. 

6.0  Tutor Marked Assignment. 

7.0  Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

للغة بلهجاتها على مر ا لتصاالحديثة اللغوية ا تسارالدالمسلم بها في ا رألموامن و

للغة الى إ تللهجاا تمن صفا كثير لنتقاالى إ دييؤ هذا ن،مازألوا رلعصوا

 ت،للهجاالفصحى مزيجا من اصبحت أحتى  ت،لمستويااعلى مختلف و ،لفصحىا

عت زرقد و. ةحدالوا ةهرللظا رصو ةعد دجوو نألحياافي بعض  هدصبحنا نشاوأ

 اللغة وسنعرف. لنحويينابين  فلخالا ذورلجملة با ءفي بنا للهجيةا للظالاتلك 

بداية العلم  التعريف ألن وخواصهما معنييهما من بينة على نكون حتى اللهجةو

ونهايته، ذلك أن التعريف محاولة من العالم أو الباحث في بحث عن جوهر الشيء 

كما أنه ضرورة علمية تفرضها الحاجة إلى حماية داللة ، وماهيته التي يتقّوم بها

 1المصطلح ومجاله المعرفّي، لكي يكون للمصطلح حدوده التي يعمل ضمنها.

 

2.0 Objectives 

 :  أن الطالب سطيعي الدرس هذا نهاية في

 .الدرس في ذكر كما اللغة معنى حددي. 1

 .أيضا الدرس في ذكر ما اللهجة معنى حددي. 2

 .واللهجة اللغة بين الفروق ن بيا. 3

                                                                                                         

                                                           
، دار الشروق، 1التفسير، ط -التحليل -حسن خميس الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي،االستقراء  1

 .143-144م،ص:2002عمان،
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3.0 Main content 

   اللغة تعريف 3.1

اللغة هي: )الَكالُم الُمْصَطلُح عليه بيَن كّلِ قَبِيٍل وهي فُْعلَةٌ، ِمن لَغَْوت أي تكلَّْمت، 

لٍة وثُبٍة الَماتُها ُكلّها واواٌت، وقال الَجْوهِري أَْصلُها لُغَيٌّ أَْو لُغٌَو أَْصلُها لُْغوة كُكَرةٍ وقُ 

فالَكالُم لَكثَْرةِ الحاَجِة إليه  ،والهاُء ِعَوٌض، زادَ أَبو البَقاء وَمْصدُره اللَّْغُو وهو الطَّْرح

الحديُث )َمْن قاَل في الُجمعة . و) لَغَا لَْغواً تََكلََّم، ومنه 2يرمى به، وُحِذفَِت الواُو تَْخفيفاً(

َصْه فقد لَغَا( أَي: تَكلَّم ولَغا لَْغواً   خاَب، وبه فَسََّر ابُن ُشَمْيل حديَث الُجمعة فقد لَغا، 

َغها وأَْلغاهُ َخيَّبَهُ( اها بالدََّسِم، كلَوَّ ولَغا ثَريدَتَه لَْغواً: َروَّ
. وقد عرفها ابن 3

)وقال ابن الحاجب في مختصره حد  4راضهم(جني:)أصوات يعبر بها كل قوم عن أغ

اللغة كل لفظ وضع لمعنى، وقال األسنوي في شرح منهاج األصول اللغات عبارة 

 5عن األلفاظ الموضوعة للمعاني(.

وقيل عن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف ، ومن العلماء من  

 . 6ه سبحانه:)وعلم آدم األسماء كلها(ذهب إلى أنها من عند هللا تعالى ، واحتجوا بقول

واألصل في لفظة )اللغة( في العربية أنها تدل علىى لغىة العىرب الموحىدة المختىارة ثىم 

صار لها مدلول ثان إبان عصر التدوين فصىارت تطلىق علىى لغىات العىرب الفرعيىة، 
                                                           

 محمد مرتضى الحسيني، تحـ: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )ال.ت.(  تاج العروس،  2

 )لغو(. 462 /39

 .39/463المصدر نفسه  3

هـ( ، تحـ : محمد علي النجار، عالم الكتب ، بيروت،  392االخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنّي )ت  4

 .  1/33)ال.ت.(. : 
هـ( ، تحـ: فؤاد 911ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت المزهر في علوم اللغة واألدب: جالل الد 5

 .12 /1. 1998، 1علي منصور ، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط

 .  1/40ينظر : الخصائص،  6
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لغة وهو ما نسب إلى قبائل ومدن مختلفة مثل: لغة الحجاز، ولغة قريش، ولغة تميم، و

نجد، ولغة أهل المدينة، ولغة أهل البصرة ، ولغة أهل الكوفة . ولعلَّ أول من استعمل 

هـ( فقد قيل له: أخبرنا عما وصفت 154مصطلح )اللغة( هو أبو عمرو بن العالء )ت 

مما سميته عربية، أيدخل فيه كىالم العىرب كلىهق فقىال: ال، فقيىل لىه: كيىف تصىنع فيمىا 

 . 7سّمي ما خالفني لغات: أعمل على الكثير وأةق قالخالفك فيه العرب وهم حج

   تعريف اللهجة 3.2

أما الكالم على اللهجة، فيقال: )لهج فالن بكذا وكذا أي أولع به، ولهج الفصيل بأمه 

يلهج إذا تناول ضرعها يمتص، وهو فصيل الهج، وألهجت الفصيل إذا جعلت في فيه 

رف اللسان ويقال جرس الكالم ويقال خالال كي ال يصل إلى الرضاع. واللهجة ط

فصيح اللْهجة واللَهجة، وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها، ورجل ملهج 

 8بكذا أي مولع به(.

و)اللَّْهَجةُ واللََّهَجةُ َجْرُس الَكالِم والفَتُْح أَعلَى وفي األَساس: وهو فَصيُح اللَّْهَجِة 

واللََّهَجِة وهي لُغَتُه الّتي ُجبَِل عليها واعتادَها ونَشأَ عليها(. ويقال فاُلٌن فَصيُح اللَّْهجةِ 
9 

)واللهجة في االصطالح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية 

تنتمي إلى بيئة خاصة أو هي قيود صوتية تلحظ عند أداء األلفاظ في بيئة معينة، 

اللهجة هي جزء من بيئة أوسع ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد البيئة، وبيئة 

وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من 

 10الظواهر(.

                                                           
 .  109،  وينظر : دراسات في اللغة والنحو 146 /1المزهر في علوم اللغة واألدب،  7
 .391، 3/390العين  8

هـ(، تحـ: محمد 370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت ، وينظر: تهذيب اللغة،6/193تاج العروس  9

 .6/36م.2001، 1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

هىىـ(، تحىىـ: محمىىد علىىي عبىىد الكىىريم الردينىىي، دار 866الرامىىوز علىىى الصىىحاح، محمىىد بىىن السىىيد حسىىن )ت 10

 1/28م.1986، 2أسامة، دمشق، ط
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)ويطلق المحدثون من علماء اللغة على صفات اللهجات اسم )العادات 

الكالمية( ويقصدون بذلك الخصائص التي تتسم بها اللهجات المختلفة بحيث تصبح 

متكلمين بها ، تميزهم من غيرهم من المتكلمين بلهجات أخرى ، وتلك طابعاً معيناً لل

العادات مكتسبة ال أثر للوراثة فيها ، يلقنها الطفل منذ الوالدة ، وينشأ عليها ، فيؤديها 

 . 11كلما عّن له القول ، وال يحيد عنها في حديثه (

 )وتقسم هذه العادات الكالمية على ثالثة أقسام هي : 

 . (Phonetics)لق باألصوات وطبيعتها وكيفية صدورها . ما يتع 1

 . (Morphology). ما يتعلق ببنية الكلمات ونسجها  2

 . (Syntax). ما يتعلق بتركيب الجمل  3

وهنىىىاك نىىىوع رابىىىع يعىىىرض لىىىه الباحىىىث فىىىي اللغىىىات وهىىىو معىىىاني األلفىىىاظ وداللتهىىىا 

)Semantics( )12 . 

واضىحة المعىالم فىي اللهجىات العربيىة  وسنرى الحقىاً أن هىذه العىادات الكالميىة 

 التي تميزت بها كل قبيلة من القبائل.

)أما العالقة بين اللهجة واللغة فهي عالقة الخاص بالعام ، ألنه بيئة اللهجىة هىي 

جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ، لكل منها خصائصها ، ولكنهىا تشىترك 

ي تيّسر اتصال أفراد هىذه البيئىات بعضىهم جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية الت

وتلك البيئة الشاملة التي تتألف مىن عىدة لهجىات ، هىي التىي اصىطلح علىى … ببعض 

تسميتها باللغة ، فاللغة تشمل عادة على عىدة لهجىات ، لكىل منهىا مىا يميزهىا ، وجميىع 

 هىىذه اللهجىىات تشىىترك فىىي مجموعىىة مىىن الصىىفات اللغويىىة والعىىادات الكالميىىة ، التىىي

 .  13تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات( 

                                                           
م 1987الموصل، فقه اللغة العربية : الدكتور كاصد ياسر الزيدي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  11

/.205 
 . 206فقه اللغة العربية،   12
 . 72. 1983،  2قه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طفصول في ف 13
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ويقتضي المنطق أن نستنتج ما مفاده أن اللهجات التي كونت بمجموعها لغة مىا 

، ال بد من أن تكون هىذه اللغىة قىد مىرت بمرحلىة كانىت تشىكل لهجىة مىن عىدة لهجىات 

لغىة تكّون بمجموعها لغة أخرى نسميها اللغة األم )وأن عوامل كثيرة أدت إلى موت ال

األم أو انىىدثارها ، وانتشىىار كىىل بنىىت مىىن بناتهىىا فىىي بقعىىة مىىن األرض مكونىىةً لغىىة لهىىا 

 .       14خصائصها ومميزاتها التي تنفرد بها عن أخواتها( 

 عالقة العربية بأخواتها الجزريات 3.3

لم يكن العلماء العرب القدامى بمنأى عن معرفة عالقة العربية بىبعض أخواتهىا 

هىـ( إن  175رية األخرى ، فقد ذكر الخليل أبىن أحمىد الفراهيىدي )ت من اللغات الجز

 . 15كنعان بن سام بن نوح ينسب اليه الكنعانيون وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية

)وقال ابو عبيد القاسىم بىن سىالم : للعىرب فىي كالمهىا عالمىات اليشىركهم فيهىا 

ي أول االسىىم ، والىىزامهم إيىىاه أحىىد مىىن األمىىم نعلمىىه ، منهىىا : إدخىىال األلىىف والىىالم فىى

اإلعىىراب فىىي كىىل وجىىه مىىن الرفىىع والنصىىب والخفىىض ، كمىىا أدخلىىوا فىىي )الطىىور( ، 

وحىىذفوا األلىىف التىىي فىىي امخىىر فىىألزموه اإلعىىراب فىىي كىىل وجىىه ، وهىىو بالسىىريانية 

)طورا( على حال واحد ، في الرفع والنصب والخفض ، وكذلك )اليم( هو بالسىريانية 

لعىىرب فيىىه األلىىف والىىالم ، وصىىرفته فىىي جميىىع اإلعىىراب علىىى مىىا )يّمىىا( ، فأدخلىىت ا

هىىـ( عالقىىة القربىىى بىىين  456، ) وكىىذلك أدرك ابىىن حىىزم األندلسىىي )ت 16وصىىفت (

ن السىريانية والعبرانيىة عليه وعلمناه يقينىا أالعربية والسريانية ، فقال : ان الذي وقفنا 

، تبىدلت بتبىدل مسىاكن أهلهىا والعربية التي هي لغة مضر وربيعة ال لغة حمير واحدة 

      17فحدث فيها جرس(.

                                                           
 .  73المصدر نفسه:  14
هىـ(، مؤسسىة الرسىالة، بيىروت، )ال. 817ينظر : القاموس المحىي،،  محمىد بىن يعقىوب الفيىروز آبىادي )ت 15

حىـ: تهىـ(، 458بن سيدة المرسىي )تأبو الحسن علي بن إسماعيل  ، والمحكم والمحي، األعظم،981 /1ت.(. 

ن مكىرم بى، ولسان العىرب : محمىد 281 /1، م.2000، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

 ، و فصىول فىي 316 /8، )ال.ت(،  1هىـ( ، دار صىادر ، بيىروت ، ط711بن منظور األفريقىي المصىري )ت 

 .  43فقه العربية ، 
هـ(، تحـ: د.يوسف علي 821ناعة اإلنشا، القلقشندي، أحمد بن علي )تينظر: صبح األعشى في ص 16

 .  43، فصول في فقه العربية ، 185 /1م.، 1987، 1الطويل، دار الفكر، دمشق، ط
 .   43المصدر السابق ،  17
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هـ( اللغىة الحبشىية ، وأدرك العالقىة  754وكذلك عرف أبو حيان األندلسي )ت 

بينها وبين العربيىة وألىف فيهىا تأليفًىا مسىتقالً ، وهىو كتابىه المسىمى )جىالء الغىبش فىي 

ا قىىولهم: هنىىدي لسىىان الحىىبش(، وذكىىره أبىىو حيىىان فىىي ) البحىىر المحىىي، ( ، وقىىال : فامىى

وهنىىدكي ، فىىي معنىىى واحىىد وهىىو المنسىىوب إلىىى الهنىىد ، فخرجىىه أصىىحابنا علىىى أن 

)الكاف( ليست زائدة ألنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه ، 

وإنما هو من باب سب، وسبطر ، والذي أخرجىه عليىه أن مىن تكلىم بهىذا مىن العىرب ، 

يه مىن لغىة الحىبش لقىرب العىرب مىن الحىبش ، ودخىول إن كان تكلم به فإنما سرى عل

كثير من لغة بعضهم لغة البعض، والحبشىة إذا نسىبت ألحقىت آخىر مىا نسىب اليىه كافىاً 

مكسىىورة مشىىوبة ، بعىىدها يىىاء ، يقولىىون فىىي النسىىب إلىىى الفىىرس : الفركسىىي ، وربمىىا 

تتوافىق وكثيىراً مىا ….. أبىدلت تىاًء مكسىورة ، قىالوا فىي النسىب إلىى جبىري : جبرتىي 

اللغتان لغة العرب ولغة الحبش في ألفاظ ، وفي قواعد من التراكيىب نحويىة كحىروف 

           18المضارعة وتاء التأنيث وهمزة التعدية . 

ان وضوح الصورة لدى دارس اللغات الجزرية والوقوف على أوجه الشبه بين 

ف فيهىا علمىاء اللغىة تلك اللغات تسىاعد كثيىراً علىى تعليىل الظىواهر اللغويىة التىي اختلى

 العربية والتوصل فيها إلى حكم ال يقبل الشك ،أو لنقل : ال يحتمل التأويل . 

 أهمية دراسة اللهجات العربية القديمة

 :19تكمن هذه األهمية في الجوانب امتيةو

بيىة . البحث في اللهجىات العربيىة الحديثىة للوقىوف علىى صىالتها مىع اللهجىات العر 1

 ع اليها أكثر من رجوعها الى اللغة العربية الفصحى . القديمة التي ترج

 . الجواب عىن السىؤال القائىل : هىل العربيىة الفصىحى ولغىة الشىعر حصىيلة لهجىات 2

 عدة ، أو أنها لهجة قبيلة معينة سادت وفرضت لهجتها على الجميع . 

لىىى إ. الوقىوف علىى مصىىادر القىراءات القرآنيىىة المختلفىة التىي رويىىت لنىا بىىال عىزو  3

 لهجة معينة . 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الغايات غاية أخرى وهي معرفة تأثير بعض اللغات 

الجزرية على بعض من خالل أوجه الشبه التي يمكن العثور عليها عند عقد دراسات 

تلك اللغات ، والتي تؤدي في المحصلة إلى وضوح مقارنة بين اللهجات العربية و

 العالقة التي ترب، بعض تلك اللغات ببعض .

                                                           
بغداد ،  ، أبو حيان النحوي: الدكتورة خديجة الحديثي، مكتبة النهضة ،167 /4ينظر: البحر المحي،،   18

 .  186 – 185./ 1966، 1ط
 .    47 – 73ينظر : فصول في فقه العربية  19
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Self-Assessment Test: 

 عّرِ ف اللغة لغة واصطالحاق .1

ف اللهجة لغة وأصطالحاق .2  عّرِ

 ما الفرق بين اللغة واللهجةق .3

4.0 Conclusion. 

 بعصها عن تتميز لهجات مجموعة من مكّون هيف اللهجة، من أعمّ  اللغة إنّ 

ى بخصوصيات  اللهجات هذه بين تكون أن يجب ولكن الكالمية بالعادانت تسمَّ

 هذه ُعِدَمت إذا أما. معينة لغة في التفاهم على أفرادها تعين مشتركة لغوية صفات

 لغات وتصير بل األم اللغة عن تستقل اللهجات فإن المشتركة اللغوية الفصفات

  .مستقلّة

5.0  Summary. 

اللغة هي: الَكالُم الُمْصَطلُح عليه بيَن كّلِ قَبِيٍل، وهي أصوات يعبر بها كل قوم 

عن أغراضهم أو كل لفظ وضع لمعنى، واللغات عبارة عن األلفاظ الموضوعة 

للمعاني. وأصلها تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف ، ومن العلماء من ذهب 

بحانه:)وعلم آدم األسماء كلها( إلى أنها من عند هللا تعالى ، واحتجوا بقوله س

واللهجة مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة أو هي قيود صوتية 

تلحظ عند أداء األلفاظ في بيئة معينة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد 

 البيئة. العادات الكالمية على ثالثة أقسام هي : 

 . (Phonetics)ورها . ما يتعلق باألصوات وطبيعتها وكيفية صد 1

 . (Morphology). ما يتعلق ببنية الكلمات ونسجها  2

 . (Syntax). ما يتعلق بتركيب الجمل  3

وهناك نوع رابع يعرض له الباحث في اللغات وهو معاني األلفاظ وداللتها 

(Semantics) 
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للعرب في كالمها عالمات اليشركهم فيها أحد من األمم نعلمه ، منها : إدخال 

األلف والالم في أول االسم ، والزامهم إياه اإلعراب في كل وجه من الرفع 

 ومن أخوات العربية الكنعانية والسريانية والعبرية والحبشيةوالنصب والخفض. 

6.0  Tutor Marked Assignment. 

 قةلغ اللهجة تصير متى .1

 .اللسامية اللغات سائر عن العربية اللغة ميزات اذكر .2

 .العربية اللهجات دراسة فوائد هي ما .3

 الكالميةق العادات نوعا كم .4
7.0  Reference/Further Reading. 

، 1أبو حيان النحوي: الدكتورة خديجة الحديثي، مكتبة النهضة ، بغداد ، ط .1

1966. 

محمد مرتضى الحسيني، تحـ: مجموعة من المحققين، دار تاج العروس،  .2

 الهداية، )ال.ت.(  

هـ(، تحـ: محمد 370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت تهذيب اللغة، .3

 م.2001، 1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 -التحليل -حسن خميس الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي،االستقراء .4

 م2002، دار الشروق، عمان،1سير، طالتف

هـ( ، تحـ : محمد علي  392االخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنّي )ت  .5

 النجار، عالم الكتب ، بيروت، )ال.ت.(

هـ(، تحـ: محمد علي 866الراموز على الصحاح، محمد بن السيد حسن )ت .6

 م.1986، 2عبد الكريم الرديني، دار أسامة، دمشق، ط

هـ(، تحـ: 821ناعة اإلنشا، القلقشندي، أحمد بن علي )تصبح األعشى في ص .7

 م.1987، 1د.يوسف علي الطويل، دار الفكر، دمشق، ط

فصول في فقه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ،  .8

 .1983،  2القاهرة ، ط

فقه اللغة العربية : الدكتور كاصد ياسر الزيدي ، مديرية دار الكتب للطباعة  .9

 م.1987والنشر،الموصل، 
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هـ(، مؤسسة 817القاموس المحي،،  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت .10

 الرسالة، بيروت، )ال. ت.(.

هـ( ، 711لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت  .11

 ، )ال.ت( 1دار صادر ، بيروت ، ط

دة المرسي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سي المحكم والمحي، األعظم، .12

، 1هـ(، تحـ: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط458)ت

 م.2000

المزهر في علوم اللغة واألدب: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  .13

، 1هـ( ، تحـ: فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط911)ت 

1998. 
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1.0 Introduction 

 ، واللهجة اللغة تعريف عن السابق الدرس في درست أنك تذّكر! العزيز الطالب أيها

 اللغة أن حيث من هماخصوصياتو بينهما الفروق التعريف ذلك خالل من لك وتبيّن

 وينفردون مشتركة لغوية صفات في يستوون الواحدة اللغة أهل وأنّ  اللهجة، من أعمّ 

 أخواتها مع مميزة عالقات من للعربية ما لك تبيَّن كما تميِّزهم، كالمية بعادات

 الوحدة، هذه وفي. العربية اللهجات دراسة من تُجنى وفوائد األخرى الساميّات

 لها مميِّزة فروق من لهجة كل به تختص وما القديمة العربية القبائل لهجات ستدرس

 لها زال ما صفاتها بعض أنّ  إاّل  انقرضت قد اللهجات هذه كانت وإن  أخواتها عن

 .الحيّة العربية اللهجات في وجود

2.0  Objectives 

 :الطالب يستطيع الدرس نهاية في

  االستنطاء بها زتميّ ت التي اللهجية الصفات ذكري أن .1

 العربية اللهجة في الهمز من التخلص يكون كيف يمثِّل أن .2

 .الهمز من والتخلص االستنطاء بين الفرق إلى يشير أن .3

د أن .4  الطمطمانية معنى يحدِّ

ج أن .5  العجرفية معنى يحدِّ
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3.0 Main content 

  3.1    االستنطاء                                                                                                                     

ال يجد الباحث عالقة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لهذه اللهجة، 

، 20)اإلنطاء لغة في اإلعطاء(سوى في جانب واحد فق، وهو ما قاله الخليل من أن 

أما ما عدا ذلك فبعيد. و)النَّْطُو الَمدُّ، يقاُل نََطْوُت الَحْبَل نَْطواً إذا َمدَْدته والنَّْطُو البُْعدُ 

يقاُل أَرٌض نَِطيَّةٌ وَمكاٌن نَِطيٌّ أَي بَِعيد، والنَّْطُو السُّكوُت، وفي حديِث زْيِد بن ثابٍت؛ 

ً وأَنا أَْستَْفهُمه فدخَل ُكْنُت مع َرُسوِل هللا  صلى هللا عليه وسلم وهو يُْملي عليَّ كتابا

رُجٌل فقاَل له اُْنُ،، أي: اْسُكْت بلُغَِة ِحْميَر، والنَّْطُو: تَْسِديَةُ الغَْزِل، وقد نََطْت َغْزلَها 

ي، وتَناَطى ، والنَّاطي الُمَسدِّ الَكالَم تعاَطاهُ  تَْنُطوهُ وهي ناِطيَةٌ والغَْزُل َمْنُطوٌّ ونَِطيٌّ

ً أَْن  على لغَِة اليمِن والَمْعنى تَجاذَبَهُ والُمناَطاةُ الُمناَزَعةُ والُمطاَولَةُ، والُمناطاةُ أَْيضا

يا الثَّْوَب(.أتاِن فَتَْرمَي كلُّ واِحدَةٍ تَْجِلَس الَمرْ       21منهما إلى صاِحبَتِها ُكبَّةَ َغْزٍل حتى تَُسدِّ

ة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار تجعل وروي هذا اللقب عن لهج

فَها النَّبيُّ  22العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كـ )أنطى( في )أعطى( . )وقد َشرَّ

صلى هللا عليه وسلم  فيما َرَوى الشَّْعبي أنَّه صلى هللا عليه وسلم قاَل لَرُجل: أَْنِطه كذا 

ماَل هللاِ َمْسُؤوٌل وَمنطيٌّ  وكذا أَي: أَْعِ، وفي حديٍث آخر: وإنَّ 
، أَي: ُمْعًطى وفي 23

حديِث الدُّعاء: ال مانَِع لَما أَْنَطْيت، وفي حديٍث آخر: اليَدُ الُمْنِطيَةُ َخْيٌر ِمن اليَِد 

، وفي كتابِه لتِميٍم الدَّاِري: هذا ما أَْنَطى 25، وفي كتابِه لوائِل: وأَْنُطو الثبََجة24السُّْفلى

لى هللا عليه وسلم  إلى آِخره، ويَُسّمون هذا )اإِلْنطاء الشَِّريف( وهو َرُسوُل هللا  ص

                                                           
هـ( ، تحـ: الدكتور مهدي المخزومي 175العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت  20

ح : محمد بن ، مختار الصحا454/  7: 1984والدكتور ابراهيم السامرائي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،

اللغة  ، تهذيب1/278 1995هـ( ، تحـ: محمود خاطر، مكتبة لبنان ، بيروت ، 721ر الرازي )ت أبي بك

14/23. 

 .107، 40/104تاج العروس  21
 . 1/176ينظر : المزهر في علوم اللغة  22
هـ(، تحـ: حمدي عبد المجيد السلفي، 360المعجم الكبير، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت  23

 .440، رقم الحديث: 165 /17، م1984، 2مطبعة الزهراء، الموصل، ط
 .441، رقم الحديث: 166 /17المصدر السابق،  24
هـ(، تحـ: طاهر أحمد 606ينظر: النهاية في غريب األثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت 25

 دة )ثبج(.، ما206 /1م، 1979الزاوي ومحمود محمد، المكتبة العلمية، بيروت، 
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 ً . ) وتفسير هذه الظاهرة  26(27إنَّا أْنَطْيناَك الَكْوثَرَمْحفوٌظ عْندَ أْوالِده، وقُِرىَء شاذّا

ً تفسير ال تؤكده الدراسات الصوتية الحديثة ، ألن العين تختلف  بأن العين قلبت نونا

 ً كبيراً من الناحية الصوتية عن النون ، ومن المعروف أن الصوت ال يقلب اختالفا

إلى صوت آخر إال إذا كان بين الصوتين نوع من القرابة الصوتية في المخرج 

. ) وإننا إذا رجعنا إلى اللغات السامية لنبحث فيها عن مقابلة كلمة 28والصفة (

 ن. وفي السريانية في المضارعأي نون وتاء ونو (نتن )أعطى( وجدنا في العبرية ) 

مع إدغام النون األولى في التاء، والنون الثانية في الم الجر. ولعل ما حدث في هذه 

القبائل التي روي عنها االستنطاء، هو عملية نحت لما في هاتين اللغتين واللغة 

العربية، فأخذ ما في الفعل من العبرية والسريانية وبقيت عينه والمه كما هو في 

 .29العربية(

وهذا التعليل أراه أكثر وجاهةً وقبوالً من تفسير الدكتور إبراهيم السامرائي الذي  

ذهب إلى أن )مالك األمر في هذه النون أنها لم تكن مقابلة للعين في أعطى ، إنما 

جاءت من أن الفعل كان )أتى( ، بمعنى )أعطى( تم ضعف الفعل فصار: )أتّى( 

أن فك اإلدغام في العربية وغيرها من اللغات الساميّة يقتضي بتشديد التاء ، ومعلوم 

إبدال النون بأحد الحرفين المتجانسين ، كما تقول في العربية: )َجندَل( وهي من 

. فاإلستنطاء إذاً لهجة عربية فصيحة، 30)جدَّل(، بتشديد الدال وهذا كثير معروف(

الم العرب؛ نثراً وردت في نصوص قديمة عالية، وهي القراءات والحديث وك

، وهي اليوم في كالم أغلب العراقيين، إذ يقولون )انِ،( و)ينطي( ونحوهما، 31وشعراً 

                                                           
قرأ الجمهور )أعطيناك( بالعين، والحسن وطلحة وابن محيصن والزعفران )أنطيناك( بالنون، وهي قراءة  26

الحديث:  ، رقم365 /23(، وينظر: المعجم الكبير، 520 /8. )البحر المحي،،  مروية عن رسول هللا 

862. 
 .40/106تاج العروس  27
 م ،1983،  2رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طفصول في فقه العربية : الدكتور  28

 121 . 
 . 122م. ن.  29
، وينظر: فصول في فقه 217م.، 1961دراسات في اللغة، د. إبراهيم السامّرائي، مطبعة العاني، بغداد،  30

 . 123العربية، 
عيرا )األمالي تصان الُجالل وتنطى الش  من ذلك قول األعشى: جيادك في الصيف في نعمة 31

تصان الُجالل وتنطى الشعيرا( )   (. وورد بـ  )جيادك خير جياد الملوك76 /1في لغة العرب،

ح برد )المصبا(. والُجالل جمع )جل( وجّل الدابّة كثوب اإلنسان يلبسه ليقيه وال8/520البحر المحي،، 

 (106 /1. ت(. علميّة، بيروت، )الهـ(، المكتبة ال770المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت 
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ومنهم من ينطقها على األصل فيقول )أع،(، ومنهم قبائل بدوية، والحضر من 

الموصليين اليوم يقلبون اللفظة قلباً مكانياً فيقولون )َطعَى( و)َطعيت( و)يِطعي( وهم 

ى( و)أعطيت( و)يعطي(، ومنهم من يبدل العين نوناً أيضاً على وفق يريدون: )أعط

. وبعض سكان الرمادي وما جاورها من قرى يقولون: 32اللهجة الغالبة في القطر

 )اطنا( أي )أعطنا(. 

 

  التخلص من الهمز 3.2

مالت بعض اللهجات العربية إلى التخلص من الهمز لصعوبة النطق بالهمزة وهي 

ون هذا األمر طبيعياً ألن اللغة عادةً تسير نحو التيسير والتسهيل ، محققة ، وربّما يك

فاغلب الحجازيين ال ينطقون بها ويميلون إلى تسهيلها، وهذا يتناسب مع طبيعتهم 

حتفظ التميميون دوية التي منها قبيلة تميم، فقد االمتحضرة على العكس من البيئات الب

ً ال مسهالً. وتجدر  اإلشارة إلى أن هذا ال يمثل قاعدة مطلقة، ولكن بالهمز محققا

استقراء النصوص والروايات تشير إلى غلبة هذه الصفة على القبيلتين، إذ ربما همز 

ا بقلبه إلى مّ ا بحذفه، وإمّ لتميميون. ويتم التخلص من الهمز إالحجازيون وسهل ا

  33حرف من حروف اللين الثالثة: األلف والواو والياء.

سبيل المثال: الفعل )رأى(، )فأهل الحجاز يتركون الهمز فيقولون )َر  من ذلك على

ذلك(، ولالثنين )َريا ذلك(، وللجماعة )روا ذلك(، وللمرأة )َري ذلك( ولالثنين 

رأ ذلك( و تميم يهمزون جميع ذلك فيقولون: )اكالرجلين وللجمع )َرْيَن ذاكن( وبنو 

وا )أريت فالنا ما كان من أمره( )أريتكم )ارأيا( ولجماعة النساء )ارأين(، فإذا قال

فالنا( )أفريتكم فالنا( فإن أهل الحجاز يهمزونها وإن لم يكن من كالمهم الهمز فإذا 

. نستنتج من ذلك أن الهمز 34 عدوت أهل الحجاز فإن عامة العرب على ترك الهمز(

 دائما.ليس مقتصًرا على تميم في كل حال، وترك الهمز ليس مقترنا بأهل الحجاز 

)وكانت العرب تسمي النبي الصابىء ألنه خرج من دين قريش إلى اإلسالم ويسمون 

من يدخل في دين اإلسالم مصبوا ألنهم كانوا ال يهمزون فأبدلوا من الهمزة واوا 

                                                           
 . 214فقه اللغة العربية  32
 .213 – 210ينظر: فقه اللغة العربية  33
 .294، 14/293لسان العرب  34
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ويسمون المسلمين الصباة بغير همز كأنه جمع الصابي غير مهموز كقاض وقضاة 

  35وغاز وغزاة.(

مزون أحرفاً مما كان على وزن فَْعل في موضع العين من الفعل )وبنو تميم أيًضا يه

 .36ألف ساكنة نحو الفأس والكأس والرأس والبأس والرأل(

 الطمطمانية: 3.3

)الطمم والطمطمة: العجمة، والطمطم والطمطمي والطماطم والطمطماني هو األعجم 

وفي لسانه  الذي ال يفصح، ورجل طمطم بالكسر، أي في لسانه عجمة ال يفصح ...

. وُطْمُطَمانِيَّةُ 37طمطمانية، واألنثى طمطمية وطمطمانية، وهي الطمطمة أيضا(

ّمِ ما فِي لُغَتِها من الكِلماِت الُمنَكَرةِ   تَْشبِيًها لها بِكالِم العََجِم وفي ِصفَة  ِحْميََر بالضَّ

وقال  38الُمْنَكَرةُ الُمَشبََّهةُ بَكالِم العََجم.قَُرْيش لَْيَس فِيِهم ُطْمُطَمانِيَّةُ ِحْميََر أي األَْلفَاُظ 

معاوية يوما من أفصح الناسق فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات وتيامنوا 

عن كشكشة تميم وتياسروا عن كسكسة بكر، ليست لهم غمغمة قضاعة وال 

 39طمطمانية حمير، قال من همق قال: قريش، قال ممن أنتق قال من جرم.

د روي عن حمير أنهم يجعلون آلة التعريف أم فيقولون: طاب أمضرب، )وق

يريدون: طاب الضرب، وجاء في امثار فيما رواه النمر بن تولب أنه  صلى هللا عليه 

وسلم نطق بهذه اللغة في قوله: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، يريد ليس من البر 

                                                           
 .1/108لسان العرب  35

 محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، تحـ: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، جمهرة اللغة، 36

 .2/1108م.1987، 1ط

 .12/371لسان العرب  37

 ت.(محمد مرتضى الحسيني، تحـ: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )ال.ينظر: تاج العروس،  38

 33/27. 

 .1/463، وينظر: المفصل 492، 1/491البيان والتبيين:  39
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اللغوي للطمطمانية، والمعنى والعالقة بين المعنى  41.(40الصيام في السفر

االصطالحي واضحة في أن الذي يبدل الالم في )الـ( التعريف ميما، يبدو للسامع 

 كأنه يبتعد عن اللغة الفصيحة الواضحة، ويقترب من العجمة.

)والتفسير الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الالم والميم مىن فصىيلة واحىدة وهىي فصىيلة  

اء( وهىذه األصوات المتوسطة أو المائعى ة، وهىي مجموعىة )الىالم والمىيم والنىون والىرَّ

 .42األصوات يبدل بعضها من بعض كثيراً من اللغات الساّمية(

 العجرفية 3.4

)العجرفية ... تكون في الجمل فيقال عجرفي المشي لسرعته، ورجل فيه عجرفية، 

و ويقال بعير ذو عجاريف، والعجروف: دويبة ذات قوائم طوال، ويقال أيضا: ه

(. )وقاَل ابُن دَُرْيٍد: 43النمل الذي رفعته قوائمه عن األرض، وعجاريف الدهر حوادثه

. واستعيرت هذه اللفظة إلحدى اللهجات العربية القديمة، 44العَْجَرفَةُ اإِلْقداُم في َهَوجٍ(

فقيل عن العجرفية )إنها جفوة في الكالم وخرق في العمل وهذا منحوت من شيئين 

. وهذا تخريج 45نه يجرف الكالم جرفا في تعقد، والعجر التعقد(من جرف وعجر كأ

 حسن لبيان العالقة بين المعنى اللغوي للفظة والمعنى االصطالحي لها.

                                                           
دار هـ(، تحـ: محمود عمر الدمياطي، 975كنز العّمال، عالء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي )ت  40

 .23856، رقم الحديث: 233 /8م.، 1998الكتب العلميّة، بيروت، ط!، 
هـ(، تحـ: عرفات مطرجي، مؤسسة 516درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي الحريري ) 41

 .224، 1/223م. 1998، 1الكتب الثقافية، بيروت، ط

 . 224،  232وينظر : فقه اللغة العربية  130،  129فصول في فقه العربية  42
 .321 /2العين  43

 .24/122تاج العروس  44

دار  ،هىـ(، تحىـ: عبىد السىالم محمىد هىارون 395مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمىد بىن فىارس بىن زكريىا )ت 45

 .4/365م، 1999، 2الجيل، بيروت، ط
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)وهذه اللهجة تكون في أعراب قيس واليمن وهي جفاء في القراءة والكالم،  

اليمن فجعلوا قال الهمذاني جلست الى فتية من قريش أتعلم القرآن وفّي عجرفية أهل 

 46يضحكون.(

ويقول الدكتور رمضان عبد التواب: )نسبها ثعلب إلى قبيلة )ضبة( ولم يفسره 

أو يشرح المراد منه، كذلك سكت كل من نقل هذا النص عنه ، فلم يتحدثوا عنه بكلمة 

. و)قال ابن سيده: عجرفية ضبة أراها 47واحدة سوى ما قيل: أنها جفاء في الكالم(

. ويقصد بالتقعر: التنطع والتعمق والغلو في الكالم )من النطع 48الم(تقعرهم في الك

 .49 وهو الغار األعلى(

Self-Assessment Test 

 اذكر المعاني اللغوية لالستنطاءق .1

 ن في االستنطاء حسب ما قرأتقأصل النوما  .2

   ما هي القبائل التي تتكلم باالستنطاءق .3

 كالمها في الهمز من تتخلص التي القبيلة اذكر. . 4     

4.0 Conclusion. 

 يرفض الباحث ولكن اإلعطاء، في لغة اإلنطاء أنّ  كما االستعطاء في لغة االستنطاء

 الدكتور يثبت بينما بينهما الصفة في التقارب لعدم عينا االستنطاء نون أصل يكون أن

 جندل،: مثل العربية في الشدة تخفيف وسيلة ألنها للنون أصاًل  العين كون السامرائي

 تميمي يزالتهم. فصيحة عربية االستنطاء العموم على. المشدّد جدَّل أصل من

ّمِ  .الهمز ترك إلى يميل العرب عامة ولكن حجازي والتخلص وُطْمُطَمانِيَّةُ ِحْميََر بالضَّ

قَُرْيش لَْيَس فِيِهم ما فِي لُغَتِها من الكِلماِت الُمنَكَرةِ   تَْشبِيًها لها بِكالِم العََجِم وفي ِصفَة 

                                                           
غريب الحديث البن سالّم، أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي، تحـ: محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب  46

 .2/407هـ. 1396، 1العربي، بيروت، ط

 . 130ينظر: فصول في فقه العربية،  47
 .9/234لسان العرب  48

هـ(، تحـ: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 538ينظر: الفائق، محمود بن عمر الزمخشري )ت 49

 .3/444، )ال.ت.(. 2إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط



29 
 

ُطْمُطَمانِيَّةُ ِحْميََر أي األَْلفَاُظ الُمْنَكَرةُ الُمَشبََّهةُ بَكالِم العََجم والعجرفية جفوة في الكالم 

 وخرق في العمل.

 5.0 Summary. 

 منها والنون فصيحة، عربية أنها على تدلّ  ومرادفات أصول لها االستنظاء لفظة

لهجة سعد بن بكر وهذيل  وهي السامرائي والدكور الخليل حسب العين من مبدلة

ر له )ص( الرسالة  واألزد وقيس واألنصار، وقد شّرفها النبّي )ص( إذا تكلّم بها وحّرِ

يًّا وهو لهجة الحجازيين وميل العرب  بها أيضا. يكون التخلّص بقلب الهمزة حرفا مدِّ

راب قيس واليمن وهي جفاء في في أع الطمطمانية لهجة حمير والعجرفية لهجةعامة.

 القراءة والكالم.

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 االستنطاءق شّرف( ص) الرسول أنّ  على األدلّة اذكر. 1

  االستنطاءق في النون ألصل بالنسبة الباحث عند المقبول التعليل هو ما. 2

 السامرائي الدكتور إثبات مع عينًا النون أصل يكون أن الباحث رفض في رأيك ما. 3

 ق(أعطى) في عين النون أصل أن

 الهمزق من التخلّص يكون كيف. 4

 قبيلةق ألي لهجة الطمطمانية. 5

 قبيلة ألي لهجة العجرفية

 

 

 

 

 

 
7.0 Reference/Further Reading      

محمد مرتضى الحسيني، تحـ: مجموعة من المحققين، دار الهداية، تاج العروس،  .1 

 )ال.ت.(
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تحـ: رمزي منير بعلبكي، دار محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، جمهرة اللغة،. 2

  م.1987، 1العلم للماليين، بيروت، ط

هـ(، تحـ: 516. درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي الحريري )3

 م.1998، 1عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

 م.1961السامّرائي، مطبعة العاني، بغداد، . دراسات في اللغة، د. إبراهيم 4

هـ( ، تحـ: الدكتور 175. العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت 5

 1984مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،

. 

تحـ: محمد عبد . غريب الحديث البن سالّم، أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي، 6

 هـ1396، 1المعيد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ(، تحـ: علي محمد البجاوي 538. : الفائق، محمود بن عمر الزمخشري )ت7

 ، )ال.ت.(.2ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

القاهرة ، فصول في فقه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ،  .8

 م.1983،  2ط

هـ(، تحـ: محمود 975. كنز العّمال، عالء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي )ت 9

 م1998عمر الدمياطي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط!، 

هـ( ، تحـ: محمود خاطر، 721. مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي )ت 10

 م.1995مكتبة لبنان ، بيروت ، 

هـ(، المكتبة 770مصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت . ال11

 العلميّة، بيروت، )ال. ت(.

هـ(، تحـ: 360المعجم الكبير، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت . 12

                     م1984، 2حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الزهراء، الموصل، ط
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هـ(، تحـ: عبد 395. مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت13

   م.1999، 2السالم محمد هارون ، دار الجيل، بيروت، ط

هـ(، 606النهاية في غريب األثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت. 14

 م.1979العلمية، بيروت، تحـ: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد، المكتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT3 :  (2  )  ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 

CONTENTS: 

1.0  Introduction 

2.0  Objectives 
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3.0 Main content 

      3.1   التضج                                                                                                                    

 التلتلة 3.2               

               3.3 العجعجة    

               3.4 العنعنة    

 الغمغمة 3.5               

 

4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading       

 

1.0  Introduction 

 بها تتكلّم كاتن لهجة لقب االستنطاء أنّ  علمت الهمز من والتخلّص االستنطاء عن الثانية الوحدة في قرأت

سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار. وأما التخلص من  مثل العربية القبائل بعض

هذه  الهمز فكانت قبيلة الحجار معروفة بها بينما تميم مشهورة بتحقيق الهمز. وفي

والقبائل  والعجعجة والعنعنة الغمغمة والتلتلةع  الوحدة، ستقرأ عن لهجة التضج

 المشهورة بهما واألمثلة منهما.

 

 

2.0 Objectives 

 :الطالب يستطيع الدرس نهاية في

 .والتلتلة التصجع تعريف يستظهر أن .1

 والغمغمة والعنعنة العجعجة تعريف يستطهر أن .2
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 األمثلة بذكر والغمغمة والعنعنة العجعجة بين يفرق أن .3

 .مميزاتهما بذكر والتلتلة التضجع بين يفرق أن .4

 .التلتلة أو بالتضجع المشهورة القبائل يذكر أن .5

 .والتلتلة التضحع من لكل مثالين يضرب أن .6

3.0 Main content 

    3.1    عالتضج                                                                                                                   

)ضجع فالن ضجوًعا أي نام فهو ضاجع وكذلك اضطجع، وأصل هذه الطاء تاء، 

ولكنهم استقبحوا أن يقولوا اضتجع،  وأضجعته وضعت جنبه باألرض،  وكل شيء 

. ومن المجاز: ضجع في األمر قصر فيه، وتضاجع عن 50خفضته فقد أضجعته(

ع(، و)تضجع في األمر: تقعد  والتضّجع في اللغة مصدر 51األمر تغافل عنه. )تضجَّ

. و)اإلضجاع في القوافي كاال كفاء أو كاإلقواء وفي الحركات كاإلمالة 52ولم يقم به(

. وهذا يعني أن )التضجع( في كونه 54. ويقال )أكفأ وأضجع بمعنى واحد(53والخفض(

لغة أو لهجة مرغوب عنها؛ يعني اإلمالة والخفض في نطق الحركات وبعض 

 األصوات.

ولعل المراد بىـ )تضىّجع قىيس( علىى …  55)ويعزى هذا اللقب إلى قبيلة )قيس(

هذا : تباطؤها أو تراخيها في الكالم وتقعدها فيه ، كما يفهم من المعنىى اللغىوي لكلمىة 

)تضجع(، وإذا كان اإلضجاع بمعنى اإلمالة فهىو بهىذا المعنىى مىن اصىطالحات كتىب 

زى فىي كتىب اللغىة إلىى )قىيس( وحىدها حتىى النحو والقىراءات، غيىر أن اإلمالىة ال تعى

يمكن تفسير )تضجع قيس( باجتماع الحركات، وإنما يشىاركها فيىه تمىيم وأسىد وعامىة 

                                                           
 .1/212ينظر: العين  50

هـ(، تحـ: األستاذ عبد الرحيم محمود،  دار 538أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي )ت  51

 1/371م، 1979رفة، بيروت، المع
 .1/204معجم األفعال المتعدية بحرف، موسى بن محمد ابن الملياني األحمدي.  52
 1/957القاموس المحي،  53

 8/221لسان العرب  54

 .205 /1، وسر صناعة اإلعراب، 11 /2ينظر: الخصائص،  55



34 
 

. أي أن التضجع ليس إمالة الحركات فق،، وإنما يزيد عليها حتى يخرجها 56أهل نجد(

 من السياق الصوتي المقبول، وقد تكون لهجة بعض العراقيين في منىاطق جبّىة وهيىت

وعنة وراوة أثراً باقيا من آثار هذه اللهجة العربية، والذي اسىتمع لمىن يعىيش فىي هىذه 

  المناطق يدرك المقصود، إذ إنهم يشبعون الحركات تارة، ويميلونها تارة أخرى.

   

 التلتلة  3.2        

التلتلة: المشربة، من قولهم تل أي صب، ألنه يصب ما فيها في الحلق، و التلتلة 

من قشر الطلعة يشرب فيه النبيذ، والتَّْلتَلَةُ السَّيُر الشَِّديدُ، قيل: هو السَّْوُق  مشربة

الِزل، والتلتلة: الحركة،  دَّةُ، والَجْمع التَّالتُِل وهي الشَّدائدُ ِمثُل الزَّ العَنِيُف، وقِيل: الّشِ

 فيقول: مر فالن يتلتل فالنا، إذا عنف بسوقه، وقال األصمعي: ويلقى الرجُل الرجلَ 

 57كيف كنت في هذه التالتل، أي: في الشدائد.

وفي االصطالح، التلتلة لهجة اختصت بها قبيلة )بهراء(، فهم يكسرون حروف 

المضىىارعة فيقولىىون أنىىت تِعلىىم، ويقولىىون تِعلمىىون وتِفعلىىون وتِصىىنعون بكسىىر أوائىىل 

وهىىىىذا يعنىىىىي أن ال عالقىىىىة واضىىىىحة بىىىىين المعنىىىىى اللغىىىىوي والمعنىىىىى  58الحىىىىروف.

صطالحي للتلتلة، إال إذا تكلفنا التفسير وقلنا أن الكسر والجىر  لهمىا مىدلول صىوتي اال

واحد، وأن الَسوق العنيف يقترب من الجىر، أي إذا قلنىا: فىالن يتلتىل فالنىا، فكأننىا قلنىا 

ا. وإذا كان معنى )تّل( هو اإللقاء بيسر من دون تعنيف، أو الجر الهين، فإن  يجره جرًّ

، وهذا يعني أن )التلتلة( بكونها 59ل( يعني تكرار الجر والتعسف فيهالتضعيف في )تلت

لهجىىة معروفىىة تفيىىد تكىىرار جىىر أو كسىىر أوائىىل حىىروف المضىىارعة، وهىىذا مسىىّو  

 الستعارة هذه اللفظة لهذه اللهجة.

                                                           
 .  214فصول في فقه العربية،  56
 .179 /1جمهرة اللغة  140 /28 تاج العروس 79 /11ينظر: لسان العرب  57

وأميىل  هـ(، تحـ: محمد أميل الطريفي،1093عبد القادر بن عمر البغدادي )ت ينظر: خزانة األدب، 58 (1

 .1998، 1بديع اليعقوب، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

ن هـ(، تحـ: حس392، سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني )ت11 /2، والخصائص 251 /11

 .230 /1985.1، 1داوي، دار القلم، دمشق، طهن

هـ(، تحـ: عبد 458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي )ت ينظر: المحكم والمحي، األعظم، 59

 .9/464 م.2000، 1الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط
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وقيىىل إنهىىا لغىىة قىىيس وتمىىيم وأسىىد وربيعىىة وعامىىة العىىرب ، وأمىىا أهىىل الحجىىاز  

 .   60راة وبعض هذيل فيقولون : تَعلم ، والقرآن عليهاوقوم من أعجاز هوازن وأزد الس

يقول الدكتور رمضان عبد التواب: )وهذه الظاهرة سىاميّة قديمىة ، توجىد فىي العبريىة 

والسىىريانية والحبشىىة ، والفىىتح مىىن أحىىرف المضىىارعة حىىادث فىىي رأيىىي فىىي العربيىىة 

ما بقي من الكسر في القديمة ، بدليل عدم وجوده في اللغات السامية األخرى ، وبدليل 

بعض اللهجىات العربيىة القديمىة ، وهنىاك دليىل ثالىث علىى أصىالة الكسىر فىي حىروف 

 . 61المضارعة وهو استمراره حتى امن في اللهجات العربية الحديثة(

وقد بقيت آثار هذا القديم في العربية الفصحى نفسها في بعض األمثلىة إذ تكسىر  

( بمعنىى )أظىّن( فىي كثيىر مىن النصىوص في الفصحى حروف المضىارعة فىي )إخىال

 التي وصلت إلينا ، ومن شواهده قول أبي ذؤيب الهذلي:

  62وإخال أني الحق مستتبع   فغبرت بعدهم بعيش ناصبٍ   

والذي أراه أن الفعل )إخىاُل( ال يمثىل أنموذجىاً أو أثىراً لهىذه اللهجىة ، وإنمىا هىو  

قيم عليها حكمىاً ، وممىا يعضىد ذلىك حالة خاصة ال ترتقي إلى وصفها بأنها )ظاهرة( ن

أنها جاءت أيًضا على فتح همزتها )أخىال( وهىي لغىة بنىي أسىد ، تقىول )أخىال( بىالفتح 

 .63وهو القياس 

وتعد لهجة العراقيين في معظم مناطقهم أثًرا واضًحا للتلتلىة، فمعظمهىم يقولىون  

 رعة، وكىذلك)يِلعب( و)يِركض( و )يِمشي(، وغيرها مىن األفعىال، بكسىر يىاء المضىا

إذا كىىىان الفعىىىل المضىىىارع مىىىن األفعىىىال الخمسىىىة، نحىىىو )يلعبىىىون( و )يركضىىىون( و 

 . )يمشون(، فإنهم يكسرون ياءاتها أيضا

 العجعجة 3.3

عج يعج و يعج عجا وعجيجا، وضج يضج رفع صوته وصاح، وقيد فقيل: بالدعاء 

ية والثج واالستغاثة، وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلب

صب الدم وسيالن دماء الهدي يعني الذبح ... وعجعج صّوت ومضاعفته دليل على 

وقد عجعج  65وعجعج البعير: ضرب فرغا، أو حمل عليه حمل ثقيل. 64تكريره.

                                                           
 .  124ينظر: فصول في فقه العربية،  60
 .  125ينظر: المصدر السابق   61
 . 2 /1، م.1995، 2ديوان الهذليين، دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط  62
 . 82ينظر : مختار الصحاح   63
 .2/318لسان العرب  64
 م.1983هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط!، 515األفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي )ت 65

 2/404. 
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وفي المثل: عجعج لما عضه الظعان،  66بالناقة إذا عطفها إلى شيء فقال: عاج عاج.

 67عجعج أي صاح والظعان نسع يشد به الهودج يضرب لمن يضج إذا لزمه الحق.

والعجعجة من بعد ذلك لهجة عربية قديمة، قال عنها السيوطي: )العجعجة في  

ومن ذلك أيضا  68لغة قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميمّي تميمج(

 األحمر من أن رجال من أهل البادية أنشده:ما قاله )خلف 

 خاِلي ُعَوْيٌف وأَبُو َعِلّجِ            

ْحَم بالعَِشّجِ           
 الُمْطِعَماِن اللَّ

 وبالغَداةِ ِكَسَر البَْرنِـّجِ            

يريد َعِليّاً والعَِشيَّ والبَْرنِيَّ وهو معرب بَْرنِيك أَي الَحْمُل الُمبَاَرك(
ذلك . ومن 69

 أيًضا ما )أنشده الفّراء:

بِجُّ      ْيُت والُمْحتَِرُز البَِكجُّ بَكَ        با الصَّ  وإِنََّما يأْتي الّصِ

) بِيُّ  .70أَي البَِكّي والصَّ

ومنهم من قيّد إبدال الياء المشددة جيما بمجيئها بعد العين، إذ قيل: ومن العَرب طائِفَةٌ، 

ً فيقولون في )َهذا َراِعيَّ َخَرَج منهم قَُضاَعةُ يُْبِدلُوَن اليَاءَ   إِذا َوقَعَْت بعد العين جيما

  71َمِعي(: هذا راِعجَّ َخَرَج َمِعْج، وهي التي يقولون لَها العَْجعََجةُ.

وهذا يعني أن هناك تباينا في تحديد المعنى الدقيق للعجعجة، والسيما إذا وجدنا فريقا 

يتقيّد بكونها مشددة، أو واقعة في نهاية الكلمة،  ثالثًا يذهب إلى أن إبدال الياء جيما ال

إذ يمكن أن تبدل من الياء المخففة، وكذلك من الياء الواقعة وس، الكلمة، )قال أَبو 

َعمرو قد تُْبدَُل الِجيُم من الياِء الُمَشدَّدَةِ، قال: وقد أَبدَلوها من اليَاِء الُمَخفَّفِة أَيًضا، ُكـ 
                                                           

 .2/320لسان العرب  66

هىـ(، تحىـ: محمىد محيىي الىدين عبىد 518جمع األمثال أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، )تم 67

 .2/31الحميد، دار المعرفة، بيروت، )ال. ت.(، 
 1/176المزهر في علوم اللغة واألدب  68
 .396ص/5تاج العروس ج 69
 .5/397تاج العروس  70

 .397، 5/396ينظر: تاج العروس  71
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، فقلت من )فُقَْيِمج( ِمثال الُمشَ  دّدة، قال وقُْلت لرُجٍل من َحْنَظلَةَ ممن أَنتق فقال: فُقَْيِمجٌّ

جٌّ وأَنشد أَبو زيد في الُمَخفَّفَِة:   أَيّهمق قال: ُمّرِ

تِجْ  .4  يا َرّب إِن ُكْنَت قَبِْلَت َحجَّ

 فــال يَزاُل شاِحٌج يأْتِيَك بِجْ  .5

َي َوْفَرتِجْ  .6  أَْقَمُر نَّهـــاٌز يُنَّزِ

تِي وأَنشد أَبو عمٍرو لِهْيماَن بِن قُحافةَ في فُقَيْ     : ْعديّ السَّ  ِمَي وَحجَّ

 يُِطيُر عنها الَوبََر الصُّهــابَِجا .7

ْهبَة( . أما إبدال الياء المشددة من الياء الواقعة وسًطا، 72قال يُريد الصُّهابِيَّ من الصُّ

       فقد )أَنشد ابُن األَْعَرابِّي ويعقوُب: 

لِ كأَنَّ في أَذْ      نَابِِهنَّ الّشــــُوَّ

لِ      ْيِف قُُروَن اإِلجَّ  من َعبَس الصَّ

. والذي أرّجحه إطالق )العجعجة( على إبدال الياء المشددة الواقعة بعد 73يريد: اإِليَّل(

العين جيما، وذلك لتتابع الحرفين في الكلمة، مع التضعيف الذي يدل على التكرار، 

وربما طغى صوت الجيم المبدلة في الكلمات األخرى، فأصبحت التسمية عاّمة شاملة 

عن ذلك فإن المعنى اللغوي للعجعجة، وهو لكل أنواع الكلمات المذكورة آنفًا. فضال 

 التصويت يتناسب مع الوضوح السمعي العالي لصوتي الجيم والعين.

ونسبت هذه اللهجة كذلك إلى بني دبير مىن بنىي أسىد خاصىة، وإلىى بعىض بنىي سىعد، 

وقيىىل :إنهىىم يبىىدلون اليىىاء شىىديدةً كانىىت أو خفيفىىة جيمىىاً فىىي الوقىىف. ونسىىبت كىىذلك إلىىى 

. ويىورد الىدكتور كاصىد الزيىدي تعليىل سىيبويه 74وبعىض بنىي حنظلىةبعض بني تميم 

لهذه الظاهرة الصوتية بأن )الياء خفيّة فابدلوا من موضىعها أبىين الحىروف( ، ويقصىد 

بذلك الجيم ألنها صوت شديد ، على حين أن الياء صوت متوس، بين الشدة والرخاوة 

 .75، ولذلك أبدلوه بما هو أشد منه(

                                                           
 .395 /5 تاج العروس 72
 .5/397تاج العروس  73
 . 133-130ينظر: فصول في فقه العربية  74
 .  224فقه اللغة العربية  75



38 
 

الصوتي للعجعجة في رأي المعاصرين عّما ذهب إليه قىديماً سىيبويه،  وال يبعد التعليل

فالوشىىيجة بىىين اليىىاء والجىىيم مىىن الناحيىىة الصىىوتية واضىىحة، ألن كىىالّ منهمىىا صىىوت 

مجهور ، ومخرجهما واحد ، وإنما يختلف الجيم عن الياء في أن األول صىوت أقىرب 

صىىوات المتّوسىىطة الشىىبيهة إلىىى الشىىدّة منىىه إلىىى الرخىىاوة ، مىىن حيىىث أن اليىىاء مىىن األ

. ويقول الدكتور إبراهيم أنىيس )ويظهىر أن 76بأصوات اللين وليست بشديدة وال رخوة

الياء فيما ساقوه من أمثلة لم تكن في نطق القضاعيين ياَء مىد، بىل كانىت صىوتاً سىاكناً 

حتى يمكىن أن نتصىور قلبهىا جيمىاً( ، ثىم يقىول الىدكتور رمضىان عبىد التىواب معقبىاً : 

ا السىىبب ال نعجىىب حىىين نىىرى الصىىوتين يتبىىادالن فىىي اللهجىىات العربيىىة القديمىىة ولهىىذ

والحديثة ، فهذه هي )العجعجة( عند قضاعة وهي إبدال اليىاء جيمىاً . وقىد تبىدل الجىيم 

 ياًء وهي عكس العجعجة ومن ذلك قول القائل : 

  77فَابعدُكنًّ هللاُ من َشيَراتِ   إذا لم يُِكْن فيُكنَّ ِظلٌّ والَجنّي 

أي : شجراِت. ثم إن هذه الظاهرة منتشرة في جنوب العراق وبلدان الخليج العربي 

 . 78، وهي قلب الياء جيماً كما في )دجاج( يقولون )دياي(

ال اً بإبىدإال إن هذه المسىألة تىدعو إلىى التأمىل ، فىإذا كانىت العجعجىة قىد فُّسىِرت صىوتي

ذا رأي في المخىرج وهىو الجىيم ، وهى الياء المديّة إلى أبين الحروف التي تشترك معها

لجىيم اسيبويه والمحدثين ، فكيف سنفّسر الظاهرة التي تناقض )العجعجة( وهي إبىدال 

 ياًء ق فالمسألة فيها نظر .     

 العنعنة   3.4

هي مصدر قال عنه ابن جني إنه: )مشتق من قولهم عن عن عن في كثير من  

صادر من الحروف، أخبرني أبو علي أن المواضع ... وقد اشتقت العرب أفعاال وم

بعضهم قال: سألتك حاجة فال ليت لي، وسألتك حاجة فلو ليت لي أي قلت لي في 

األول ال وفي الثاني لوال، وقد اشتقوهما أيضا من األصوات، قالوا: بأبأ الصبيَّ أبوه 

                                                           
 .226ينظر: فقه اللغة العربية ،  76
 (.141 /1، والمزهر في علوم اللغة، 1/80أنشدت البيت امرأة يقال لها أم الهيثم. )اإلتباع،  77
 . 133، 132ينظر: فصول في فقه العربية،  78
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ريفين اللذيِن وهذا يتناسب مع التع 79إذا قال: له بأبي، وبأبأه الصبيُّ إذا قال له: بابا(

يأخذهما هذا المصطلح، فاألول منهما يتعلق بعلم الحديث الذي يعنى بدراسة 

األحاديث النبوية الشريفة، وكل ما يتعلق بها، فقال أهل الحديث عن العنعنة بأنها: 

)إيراد الحديث بلفظ عن من غير تصريح بالسماع، واشترط في نقل الحديث القراءة 

في الحديث ما ليس منه أو يقول على النبي ما لم يقله،  على الشيخ لخوف أن يدخل

وهذا األمر ال عالقة لبحثنا به،  80بخالف القرآن فإنه محفوظ متلقى متداول ميسر(

وإنما ذكرته لالستئناس وإيفاء المصطلح حقّه. وأما المعنى الثاني لهذا المصطلح فهو 

ون الهمزة المبدوء بها عينا لهجة عربية يتكلم بها بعض العرب مثل قيس وتميم فيجعل

ومنه )حديث قيلة:  81فيقولون في أنك: عنك، وفي أسلم: عسلم، وفي أذن: عذن.

. ومنه )قول ذي 83، أي تحسب أني نائمة فأبدلت من الهمزة عينا(82تحسب عني نائمة

ة: مَّ  الرُّ

 أعن توسمت من خرقاء منزلة       ماء الصبابة من عينيك مسجوم   

 .84أي: أأن(

ه ت العنعنىىة إلىىى أسىىد أيضىىاً وإن اشىىتهرت بإضىىافتها إلىىى )تمىىيم( مىىن بىىين هىىذونسىىب

                                         القبائل . وقد وردت شواهد حول هذه الظاهرة. منها قول جران العود :     

 85فما أُْبَن حتى قلن يا ليت َعنَّنا     تراٌب وَعنَّ األرض بالناس تُخَسُف    

                                                           
 .1/233سر صناعة اإلعراب  79

كتىىاب الكليىىات، أبىىو البقىىاء أيىىوب بىىن موسىىى الحسىىيني، تحىىـ: عىىدنان درويىىش ومحمىىد المصىىري، مؤسسىىة  80

 .1/372م، 1988الرسالة، بيروت، 
 .1/176المزهر في علوم اللغة واألدب  81

 .3/51ينظر: غريب الحديث،  82
هىـ(، تحىـ: طىاهر أحمىد الىزاوي 606مد الجىزري )تالنهاية في غريب األثر، أبو السعادات المبارك بن مح 83

 .3/314م،  1979ومحمود محمد، المكتبة العلمية، بيروت، 
 .1/71جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، تحـ: عمر فاروق الطباع، دار األرقم، بيروت، )ال.ت.(،  84
 وروي في الديوان: 22ديوان جران العود النميري،  85

 تراٌب، وليت األرض بالناس تُخَسُف(، ليت أننا فما أبَن حتى قلن يا 

 .  136،  135وينظر : فصول في فقه العربية   
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ً ـ  ويقول الدكتور رمضان عبد التىواب : ) إن هىذا اإلبىدال ـ أي إبىدال الهمىزة عينىا

عام في كل همزة عند تميم ومن جاورهم ، والدليل على هذا قول الخليىل بىن أحمىد 

. 87(86الفراهيىىدي : )والخبىىع : الخىىبء فىىي لغىىة تمىىيم ، يجعلىىون بىىدل الهمىىزة عينىىاً(

وقىف فكيىف نتصىور أن إبىدال الهمىزة عينىاً والذي أراه أن هذا الكالم يىدعو إلىى الت

عام في كل همزة عند تميم ومن جاورها ، ونحن اتفقنا في ظاهرة )تخفيف الهمىز( 

 بأن تميماً قد تهمز وأن الحجازيين قد يسهلون الهمز .

) والتعليل الصوتي للعنعنة هو: إحالل صىوت مجهىور هىو العىين مكىان صىوت ال 

والغريىىب أن .  88والجهىىر أوضىىح فىىي السىىمع(مهمىىوس وال مجهىىور وهىىو الهمىىزة . 

وقىد ذكىر    كتب اللغة حفظت لنا عكس هذا اإلبدال أيضاً وهو قلب العىين همىزة ، 

يقىال :  ابن السكيت ألفاظاً فيها هذا اإلبدال ، من ذلىك مىا روى عىن األصىمعي أنىه 

 .  90في معنى استعديته ، وغير ذلك من األمثلة  89)استأديت األمير على فالن(

يبىىدو أن وجىىود الظىىاهرة الصىىوتية وعكسىىها فىىي لهجىىات العىىرب أمىىر يسىىتوجب و

علىى  البحث فيه وإعىادة النظىر فىي التعلىيالت المسىاقة لهىذه الظىواهر ، فاالقتصىار

رة التعليىىل الصىىوتي يقىىود إلىىى التنىىاقض فىىي الىىرأي، وذلىىك ألننىىا إذا عللنىىا الظىىاه

طىىق وقبلنىىا بهىىذه الصىىوتية علىىى أسىىاس السىىعي إلىىى وضىىوح الصىىوت أو سىىهولة الن

الت التعليالت فكيف نقبل بعكسها عند انعكىاس الظىاهرة . لىذا فىان البحىث عىن مثىي

ا إلىى هذه الظواهر الصوتية للهجات العربية في اللغات الجزرية األخرى قىد يقودنى

 أنهىا التعليالت أكثر قبوالً وأقرب إلىى الواقىع . وأخىتم القىول حىول هىذه الظىاهرة ب

ة بل ض سكان العراق وال تقتصر على الهمزة في بداية الكلمتزال مستعملة عند بع

دالً بىتتعداها ، كما في قول بعضهم )سعلت عليك( أي )سألت عليك( أو القول : لىع 

 من ال . أو أن بعضهم يقول: )قرعان( بدال من قرآن.  

                                                           
 .123 /1العين،  86
 .  137فصول في فقه العربية  87
 .  216فقه اللغة العربية  88
هـ(، تحـ: أحمد محمد شىاكر وعبىد السىالم 244إصالح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ) 89

 .242 /1، )ال.ت.(، 4ن، دار المعارف، القاهرة، طهارو
 .  217ينظر : المصدر نفسه،  90
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 الغمغمة 5

 الغمغمة أن تسمع الصوت وال يبين لك تقطيع الكالم وأن يكون الكالم مشبها

والغمغمة والتغمغم الكالم الذي ال يبين، وقيل: هما أصوات الثيران  91لكالم العجم.

عند الذعر وأصوات األبطال في الوغى عند القتال. وقيل أيضا صوت الرضيع 

 92يغمغم ويبكي على الثدي إذا رضعه طلبا للبن، وتغمغم الغريق تحت الماء: صّوت.

قضاعة، كما ذكر في  حديث ومن حيث االصطالح فهي لهجة تنسب إلى 

الرجل الذي أجاب معاوية عندما سأله عن أفصح الناس فقال: قوم ارتفعوا عن 

لخلخانية الفرات وتيامنوا عن كشكشة تميم وتياسروا عن كسكسة بكر ليست لهم 

غمغمة قضاعة وال طمطمانية حمير، قال من همق قال: قريش، قال ممن أنتق قال 

 93من جرم.

هذه اللهجة ال تتحدد بظواهر صوتية محددة وإنما هي مقتصرة وهذا يعني أن  

 على عدم وضوح الكالم وتشبيهه بكالم العجم.

 

 

 
Self-Assessment Test 

ف .1  واصطالًحا ةلغ التضجع عّرِ

ف .2  واصطالًحا لغة التلتلة عّرِ

ف .3  واصطالحا لغة العجعجة عّرِ

 والتضجعق للتلتلة واالصطالحي اللغوي المعنى بين التقارب يوجد هل .4

                                                           
 .14/177. وتهذيب اللغة 2/34لسان العرب  91

 .445. 444 /12لسان العرب  92

 .1/463، وينظر: المفصل 492، 1/491ينظر: البيان والتبيين:  93
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 .القبيلة ألي لهجة التاء بكسر" تِعلم" .5

4.0 Conclusion. 

ى يعني اإلمالة والخفض في نطق الحركات وبعض األصوات. وهي لهجة تعز التضجع

لة ها قبيصت ب، يشاركها فيه تميم وأسد وعامة أهل نجد. التلتلة لهجة اختإلى قبيل قيس

ن أنت تِعلم، ويقولون تِعلمو)بهراء(، فهم يكسرون حروف المضارعة فيقولون 

العجعجة رفع الصوت وهي في لغة   وتِفعلون وتِصنعون بكسر أوائل الحروف.

 قولهم ق منالعنعنة مشت قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميمّي تميمج.

عن عن عن في كثير من المواضع وهي لهجة عربية يتكلم بها بعض العرب مثل 

 سلم:أالهمزة المبدوء بها عينا فيقولون في أنك: عنك، وفي  قيس وتميم فيجعلون

 وأن والغمغمة أن تسمع الصوت وال يبين لك تقطيع الكالم عسلم، وفي أذن: عذن.

 اعة.يكون الكالم مشبها لكالم العجم ومن حيث االصطالح فهي لهجة تنسب إلى قض

5.0 Summary. 

المراد بـ )تضّجع قيس( على هذا : تباطؤها أو تراخيها في الكالم وتقعدها فيه ، كما 

يفهم من المعنى اللغوي لكلمة )تضجع(، وإذا كان اإلضجاع بمعنى اإلمالة فهو بهذا 

المعنى من اصطالحات كتب النحو والقراءات، غير أن اإلمالة ال تعزى في كتب 

تفسير )تضجع قيس( باجتماع الحركات، وإنما اللغة إلى )قيس( وحدها حتى يمكن 

. أي أن التضجع ليس إمالة الحركات فق،، 94يشاركها فيه تميم وأسد وعامة أهل نجد(

وإنما يزيد عليها حتى يخرجها من السياق الصوتي المقبول، وقد تكون لهجة بعض 

 ة العربية.العراقيين في مناطق جبّة وهيت وعنة وراوة أثراً باقيا من آثار هذه اللهج

ال عالقة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي للتلتلة، إال إذا تكلفنا 

التفسير وقلنا أن الكسر والجر  لهما مدلول صوتي واحد، وأن الَسوق العنيف يقترب 

ا ، وهي لغة قيس وتميم من الجر، أي إذا قلنا: فالن يتلتل فالنا، فكأننا قلنا يجره جرًّ
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وعامة العرب ، وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وأسد وربيعة 

 وبعض هذيل فيقولون : تَعلم ، والقرآن عليها. 

العجعجة لغة قضاعة تكون بقلب الياء المشدّدة جيما، وقد تكون بإبدال الياء جيما ال 

المخففة،  يتقيّد بكونها مشددة، أو واقعة في نهاية الكلمة، إذ يمكن أن تبدل من الياء

، والعنعنة هو إبدال العين همزة  وهذا اإلبدال ـ وكذلك من الياء الواقعة وس، الكلمة

ً ـ عام في كل همزة عند تميم ومن جاورهم وكتب اللغة قد  أي إبدال الهمزة عينا

ً وهو قلب العين همزة ، وقد ذكر ابن السكيت  حفظت لنا عكس هذا اإلبدال أيضا

ال وال تزال هذه الظاهرة مستعملة عند بعض سكان العراق وال ألفاظاً فيها هذا اإلبد

تقتصر على الهمزة في بداية الكلمة بل تتعداها ، كما في قول بعضهم )سعلت عليك( 

أي )سألت عليك( أو القول : لع بدالً من ال . أو أن بعضهم يقول: )قرعان( بدال من 

 قرآن.  

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 .والتضجع بالتلتلة ُعِرفت التي القبائل اذكر .1

 .والتلتلة للتضجع مثِّل. 2

 للتلتلةق نموذجا إخال الفعل يكون أن الباحث رفض لماذا. 3

 .القبائل أي لهجة التاء بفتح"  تَعلم. "4

 واصطالحا لغة العنعنة عّرف. 5

 واصطالحا لغة الغمغمة عّرف. 6

 

7.0 Reference/Further Reading       

هـ(، تحـ: األستاذ 538أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي )ت . 1

 م.1979عبد الرحيم محمود،  دار المعرفة، بيروت، 

هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط!، 515. األفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي )ت2

 م.1983

عبد السالم محمد هارون،  . البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحـ:3

 م.1985، 5مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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محمد مرتضى الحسيني، تحـ: مجموعة من المحققين، دار الهداية، تاج العروس،  .4
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هـ(، تحـ: حسن هنداوي، 392سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني )ت .9

 .م1985.1، 1دار القلم، دمشق، ط
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غريب الحديث البن سالّم، أبو عبيد القاسم بن سالّم الهروي، تحـ: محمد عبد .11
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القاهرة فصول في فقه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، .12
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هـ(، 518مجمع األمثال أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، )ت .17
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UNIT4 :  (3  )  ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 

CONTENTS: 

1.0  Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

تَّةلا                                                                                                                          3.1    رُّ

  ةشنشنال 3.2             
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 3.3   الفحفحة 

 3.4   الفراتية

 3.5   القطعة

4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading       

 

 

1.0 Introduction 

لهجة  التضجع أنّ  منهما كل تعريف وعلمت والتلتلة التضجع الثالثة الوحدة في درست العزيز، الطالب أيها

تعزى إلى قبيل قيس، ويشاركها فيه تميم وأسد وعامة أهل نجدن كما أّن التلتلة لهجة 

وحدة اختصت بها قبيلة )بهراء(، فهم يكسرون حروف المضارعة. وفي هذه ال

تَّةستزداد علما بدراسة اللهجات مثل   العجمة في الكالم والحكلة فيه وهي : الرُّ

 ، والفحفحة والفراتية والقطعة.في لغة اليمن تجعل الكاف شينا مطلقا وهي والّشنشنة

 

 

2.0 Objectives 

 :الطالب يستطيع الدرس نهاية في

د أن .1 تَّة معنى يحدِّ  .والشنشنة الرُّ

 اللهجتين لكلتا أمثلة يضرب أن .2

تَة المشورة القبائل يذكر أن .3 نشنة أو بالرُّ  الّشِ

د أن .4  والقطعة والفراتية الفحفحة معنى يحدِّ

 .والقطعة والفراتية الفحفحة الشهورة القبائل يذكر أن .5
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3.0 Main content 

تَّة                                                                                                                          3.1   الرُّ

تَّة بالضم: عجلة في الكالم وقلة أناة،  وقيل: هو أن يقلب الالم ياء، وقد رّت رتّة الرُّ

وهو أرت وقيل:هي ردة قبيحة في اللسان من العيب وقيل: هي العجمة في الكالم 

والحكلة فيه، ورجل أرت بيّن الرتت، وفي لسانه رتة، وأرته هللا فرّت، وفي حديث 

يقول   96والحكلة هي اللثغة 95المسور أنه رأى رجال أرت يؤم الناس فأخره.

 : 97شاعرال

 سودا  ألدا هزئت زنيبة أن رأت بي ُرتَّة             وفما به قضم وج             

وقيل: األرت هو الذي يدغم حرفا في حرف يعني على خالف اإلدغام الجائز في  

 98العربية.

ومما تقدم يتبيّن أن )الرتّة( قد تكون عيبا فرديا يتصف به واحد من الناس، كما  

حظ بقوله: وأما اللثغة التي تقع في الالم فان من أهلها من يجعل الالم أورد ذلك الجا

 99ياء فيقول بدل قوله: اعتللت: اعتييت، وبدل جمل: جمي.

ية لعربافاألمر والحالة هذه ال يمكن النظر إليه على أنه لهجة من اللهجات  

 مكن أن يالذ القديمة، التي أسماه بعض العلماء بالمذمومة أو القبيحة أو غير ذلك، إ

. مهمنتصّور أن هناك قبيلة أو مجموعة من الناس كلهم يحملون هذا العيب في كال

عدم م وويمكن أن تكون لهجة معروفة إذا كان معناها مقتصًرا على العجلة في الكال

 وضوحه للسامع.

 الشنشنة  3.2          

                                                           
 .2/33لسان العرب  95
 .3/40المحكم والمحي، األعظم  96
 1/219أساس البالغة  97
هـ(، تحـ: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، 676تهذيب األسماء، محي الدين بن شرف النووي )ت 98

 .3/112م1996، 1بيروت، ط

البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحـ: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،  99

 .1/33م1985، 5القاهرة، ط



48 
 

، 100(أعرفها من أخزمالشنشنة: )الطبيعة والخليقة والسجية، وفي المثل: شنشنة 

)والنشنشة صوت حركة ،  101.()يضرب في قرب الشبه في الخلق، والجمع  شناشن

. والشنشنة 102الدروع والقرطاس والثوب الجديد ... والنشنشة لغة في الشنشنة(

اصطالحا واحدة من اللهجات العربية القديمة التي وصفت بالرديئة أو المذمومة، 

وال أرى  103شينا مطلقا؛ كلبيش اللهم لبيش أي لبيك.وهي في لغة اليمن تجعل الكاف 

عالقة بين المعنى اللغوي األول للشنشنة ومعناها االصطالحي، أما المعنى اللغوي 

الثاني لها، فأرى أن الصوت المنتشر الناتج عن حركة األشياء مثل الدروع أو 

 سامع بيسر. القرطاس أو الثوب الجديد كما قيل، يشابه صوت الشين الذي يميّزه ال

ً في بعض األمثلة في عامية )حضرموت( ، إذ    ) وال يزال هذا النطق شائعا

ً : )ِمنِّْش(  ، أي منك ، ومن  يقولون : )عليْش( بدالً من )عليك( ، ويقولون أيضا

. ولدي 104كالمهم في إحدى قصصهم الدائرة بلهجتهم : )ما عاد ناس أخص منِّْش((

أراه سببا في هذه اللهجة أن صوت الشين يمتاز بالتفشي هنا تعليقان؛ األول: إن الذي 

واالنتشار وهو أكثر وضوحا سمعيا من الكاف، وفي الوقت نفسه الصوتان الشين 

والكاف متقاربان في المخرج، لذا قد يرى المتكلمون بهذه اللهجة أن إبدال الكاف 

ى الكاف. األخيرة شينا يؤدي إلى إيصال الصوت بوضوح أكثر مما لو اقتصر عل

والتعليق الثاني أن كلمة )عليش( مستعملة في بعض لهجاتنا المحلية في العراق، 

ولكنها تختلف في البنية والمضمون عن الـ )عليش( التي تعني )عليك( عند أهل 

اليمن، فالتي نستعملها نحن العراقيون تعني: )لماذاق( وهي منحوتة من: على أّي 

 شيءق 

 الفحفحة 3.3

                                                           
 .243 /13العرب، لسان  100
مجمع  إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، دار الدعوة، المعجم الوسي،، 101

 .1/496اللغة العربية. 

 .6/354لسان العرب  102
 .1/176ينظر: المزهر في علوم اللغة واألدب  103
 223فقه اللغة العربية  104
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في نومه يفح فحيحا و فحفح: نفخ، قال ابن دريد: هو على التشبيه بفحيح فَّح الرجل 

األفعى، و الفحفحة تردد الصوت في الحلق، شبيه بالبحة، والفحفاح: األبح من الرجال 

والفحفحة: الكالم، ورجل فحفاح: متكلم، وقيل: هو الكثير الكالم، وقيل: فحفح إذا 

ويقال أيًضا: فحفح النائم إذا  105ر في الجنة.صحح المودة وأخلصها، و الفحفاح اسم نه

 106نفخ في نومه بالحاء والخاء.

والفحفحة لهجة اختصت بها هذيل وثقيف، إذ كانوا يجعلون حاء )حتى( عينا، قال ابن 

لَيَْسُجنُنَّهُ َعتَّى ِحينٍ مالك: قرأ ابن مسعود: 
فكتب إليه عمر: إن هللا أنزل هذا القرآن 107

ريش فال تقرئهم بلغة هذيل، وقال أبو زيد: سمعت العرب تقول: عربيا وأنزله بلغة ق

 108جلست عنده عتّى الليل، يريدون حتى الليل، فيْقِلبُون الحاء َعْيناً.

والعالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لهذه اللهجة  تكمن في كون 

عين هو البحة، إذ الفحفحة صوت شبيه بالبحة كما ذكر آنفًا، وأن الفرق بين الحاء وال

يقول ابن جني: وقد أبدلت العين من الحاء في بعض المواضع ... ولوال بحة في الحاء 

  109لكانت عينا.

ويبدو أن هذه الظاهرة لم تكن عامة في كل )حاء( عند قبيلة هذيل ، إذ لىم تقلىب الحىاء 

هىذا اإلبىدال عيناً في كلمة )حين( المجاورة لكلمة ) حتى ( فىي اميىة القرآنيىة ، أي أن 

 . 110خاص بكلمة )حتى((

ولكن الدكتور كاصد الزيدي له رأي أخر فهو يقول عن الفحفحة )وهي لغة هذيل ، إذ 

يجعلون الحاء عيناً ، يقولون : )اللعم األعمر أعسن من اللعم األبيض( يريدون : اللحم 

،  األحمر أحسن من اللحىم األبىيض ، ويقصىدون بىاألحمر لحىم الجىزور ، وهىي اإلبىل

                                                           
 .7/11، وتاج العروس 2/540ينظر: لسان العرب  105

 .1/187جمهرة اللغة  106
 .35يوسف،  107
 .2/425، وهمع الهوامع 5/129، وتهذيب اللغة 2/441الكشاف ينظر:  108

 1/241سر صناعة اإلعراب  109

 .  139،  138فصول في فقه العربية  110
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. أي أن األمىر لىم يتقيّىد بحىاء )حتىى(. ولىم 111فإنها أحب اليهم من غيرهىا مىن اللحىوم(

أعثر في المعاجم عن كلمة )اللعم(، التي تعني اللحم بلهجة هىذيل، علىى الىرغم مىن أن 

المعاجم تذكر لغات العرب، كما وجدنا ذلك في كلمة )عتى( التىي تعنىي حتىى فىي هىذه 

 اللهجة. 

ن عبد التواب الجانىب الصىوتي فىي هىذه اللهجىة بمىا يقابىل كلمىة ورب، الدكتور رمضا

)حتى( في العبرية وامراميىة ، فهىي فىي األولىى )    ( وفىي الثانيىة )    ( أي : العىين 

والدال ، أي أنه كما جهرت الحاء في لغة هذيل فأصبحت عينا ، فإنه هذا هو ما حدث 

لىىت التىىاء مىىع العىىين ، فجهىىرت هىىي فىىي هىىاتين اللغتىىين ، وزاد األمىىر فيهمىىا أنىىه تماث

 .  112األخرى ، فصارت داالً 

ومهما يكن من أمر فإن البحث عن نظىائر مثىل هىذه المفىردات التىي نجىدها فىي  

 لهجات العرب المختلفة فىي اللغىات الجزريىة  األخىرى قىد يوضىح لنىا بعىض األسىباب

 التي تقف وراء اختالف لهجة عن أخرى.

 الفراتية 3.4

للقب إنما اكتسبته هذه اللهجة من اسم المنطقة التي يتكلم بعض الذي أراه أن هذا ا

سكانها بها، وهي الجزيرة الفراتية الواقعة غرب العراق وبعض مناطق الموصل ، إذ 

ورد أن أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن القراب الهروي ذكر في تأريخه 

أرض الجزيرة وهذه الجزيرة هي  أن الوليد بن طريف قتله يزيد بن مزيد بالحديثة من

الجزيرة الفراتية والحديثة بالقرب من عانة وتعرف بحديثة النورة وهي على فراسخ 

  113من األنبار وهي غير حديثة الموصل.

                                                           
 .  227،  226فقه اللغة العربية  111
 .  139فصول في فقه العربية  112

الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان وفيات األعيان وأنباء أبناء  113

 .6/328 هـ(، تحـ: إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، )ال.ت.(.681)ت
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 114)والفراتية لغة أهل الفرات الذي هو نهر أهل الكوفة والفراتان الفرات ودجيل(.

ولعل المقصود بهذا اللقب نفسه المقصود من: )الرتَّة( و) اللخلخانية ( من السرعة في 

 . 115الكالم وما يترتب على ذلك من سقوط الحروف ، وتقصير الحركات(

 القطعة 3.5

يقول الخليىل بىن أحمىد الفراهيىدي: ) والقطعىة فىي طىيء كالعنعنىة فىي تمىيم، وهىي أن 

. 116ا الحكىم ، فيقطىع كالمىه عىن إبانىة بقيىة الكلمىة(يقول: يا أبا الحكا، وهو يريىد يىا أبى

    .117فالقطعة على هذا نوع من ترخيم اللفظ ، كما يقال في مصر )يا َوَل( في : يا ولد

ربية في بله العوهذا يعني أيضا أن هذه اللهجة قد ال تتقيد بقبيلة معينة، فالترخيم مما تق

ة مىرآب نقىل الركىاب إلىى مدينى بعض المواضع، فمن اليسر مالحظتها عند وقوفنا فىي

ة، ن الكلمالكاظمية فنسمع أصحاب سيارات )الكاظم( ينادون : )للكاُظ للكاُظ( وال يتمو

، أو وهم يريدون : للكاظم، وكىذلك مىع نىداءاتهم )خىاِل خىاِل( وهىم يريىدون : الخىالص

و ت أبىعند سائقي السيارات الذاهبة إلى هيت، فيقولون )أبو هي أبىو هىي( أي: أبىو هيى

طىرب هيت، فيعمد كل هؤالء إلى قطع الكلمة وعدم إتمامها. وهناك أغنية مشىهورة لم

ها مصري شعبي، تقول كلماتها: )سالمتها أم حَس من العىين ومىن الحىَس(، أي سىالمت

أم حسىىن مىىن العىىين ومىىن الحسىىد، فيقطىىع المطىىرب الحىىرف األخيىىر مىىن الكلمىىة. وبهىىذا 

 اللقب.يكون من الواضح تسمية هذه اللهجة بهذا 

 

 

 

Self-Assessment Text 

ف .1 تَّة عّرِ  واصطالحاق لغة الرُّ
 الق أم لهجة الرتة هل .2

                                                           
 .11/493خزانة األدب  114

 .  139فصول في فقه العربية   115
 .1/134، تهذيب اللغة 22/37، وينظر: تاج العروس 137 /1العين  116

 .  140فصول في فقه العربية  117
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 واصطالحاق لغة الشنشنة عّرف .3
 حالياق بالشنشنة تتكلّم التي القبائل اذكر .4
 والقطعة والفراتية للفحفحة التعريفات اذكر .5

5.0  Conclusion. 

تَّة على أنه لهجة من اللهجات العربية القديمة، التي أسماه  ال يمكن النظر إلي الرُّ

بعض العلماء بالمذمومة أو القبيحة أو غير ذلك، إذ ال يمكن أن نتصّور أن هناك 

قبيلة أو مجموعة من الناس كلهم يحملون هذا العيب في كالمهم. ويمكن أن تكون 

صًرا على العجلة في الكالم وعدم وضوحه لهجة معروفة إذا كان معناها مقت

للسامع. أما الشنشنة فال توجد عالقة بين المعنى اللغوي األول ومعناها 

الصوت المنتشر الناتج عن حركة أما المعنى اللغوي الثاني لها،  فاالصطالحي، 

األشياء مثل الدروع أو القرطاس أو الثوب الجديد كما قيل، يشابه صوت الشين 

الفحفحة تردد الصوت في الحلق، شبيه بالبحة وهي  زه السامع بيسر.الذي يميّ 

المقصود بالفراتية السرعة في الكالم وما يترتب  لهجة اختصت ىبها هذيل وثقيف.

على ذلك من سقوط الحروف ، وتقصير الحركات، والقطعة في طيء كالعنعنة 

، فيقطع كالمه عن  في تميم، وهي أن يقول: يا أبا الحكا، وهو يريد يا أبا الحكم

 إبانة بقية الكلمة
6.0  Summary. 

 العيب من اللسان في قبيحة ردّة وهي ياء، الالم قلب هي وقيل األناة، وقلة الكالم في عجلة هي قيل الرتة

هو الذي يدغم حرفا في  األرتّ  و أرتُّ  منها والصفة فيه، والحكلة الكالم في العجمة هي أو

حرف يعني على خالف اإلدغام الجائز في العربية. قد تكون عيبا فرديا وعلى هذا 

األساس ال تكون لهجة للناس إالّ على معنى العجلة فتكون لهجة قوم متسرعين في 

 الكالم.

الشنشنة الطبيعة والخليقة والسجية و صوت حركة الدروع والقرطاس والثوب 

الجديد  واصطالحا  هي واحدة من اللهجات العربية القديمة التي وصفت بالرديئة 

أو المذمومة، وهي في لغة اليمن تجعل الكاف شينا مطلقا؛ كلبيش اللهم لبيش أي 

)عليْش( بدالً من )عليك( ،  وتوجد في عامية )حضرموت( ، إذ يقولون : لبيك.

ً : )ِمنِّْش(  ، أي منك ، ومن كالمهم في إحدى قصصهم الدائرة  ويقولون أيضا

 .بلهجتهم : )ما عاد ناس أخص منِّشْ 
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يرى بعض الباحثين أن هذه الظاهرة لم تكن عامة في كل )حاء( عند قبيلة هذيل ، 

) حتى ( في امية القرآنية ،  إذ لم تقلب الحاء عيناً في كلمة )حين( المجاورة لكلمة

يتقيد بحاء  أي أن هذا اإلبدال خاص بكلمة )حتى( ويرى امخرون أن األمر ال

)حتى( فالدكتور كاصد الزيدي له رأي أخر فهو يقول عن الفحفحة )وهي لغة 

هذيل ، إذ يجعلون الحاء عيناً ، يقولون : )اللعم األعمر أعسن من اللعم األبيض( 

ويقصدون باألحمر لحم  األحمر أحسن من اللحم األبيض ، يريدون : اللحم

، وهي اإلبل ، فإنها أحب اليهم من غيرها من اللحوم(. والفراتية لقب الجزور

 لهجة تُنسب إلى الجزيرة الفراتية الواقعة غرب العراق وبعض مناطق الموصل.

تعم  القبائل  القطعة تشبه الترخيم في النحو العربي، وعلى هذا ال تتقيد بقبيلة بل

 العربية.

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 لهجةق الرتة تكون أن الباحث أنكر لماذا. 1

 لهجةق كانت إذا الرتة معنى يكون كيف. 2

 الشنشنةق توجد أن. 3

 .للشنشنة األمثلة بعض أضرب. 4

 .والقطعة والفراتية الفحفحة فيها كانت التي القبائل اذكر 5

7.0 Reference/Further Reading       

هـ(، تحـ: األستاذ 538. أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي )ت 1

 م.1979عبد الرحيم محمود،  دار المعرفة، بيروت، 

. البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحـ: عبد السالم محمد هارون، 2

 م1985، 5مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 م.1987، 1العلم للماليين، بيروت، ط
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 .1985، 1دار القلم، دمشق، ط

هـ( ، تحـ: الدكتور 175مد الفراهيدي ) ت العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أح .4

مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 

 م.1984،

فصول في فقه العربية : الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  .4

 م.1983،  2ط

مديرية دار الكتب للطباعة  . فقه اللغة العربية : الدكتور كاصد ياسر الزيدي ،4

 م1987والنشر،الموصل، 

هـ(، تحـ: 538. الكّشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت5

 عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ال.ت.(.

هـ( ، دار 711لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت . 5

 ، )ال.ت(. 1روت ، طصادر ، بي

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي  المحكم والمحي، األعظم،. 6

 م.2000، 1هـ(، تحـ: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط458)ت

لمزهر في علوم اللغة واألدب: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . ا7

 .1998، 1علي منصور ، دار الكتب العلمية ،بيروت، طهـ( ، تحـ: فؤاد 911)ت 

إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد  . المعجم الوسي،،8

 النجار، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  .9

 ، تحـ: إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، )ال.ت.(.هـ(681بكر بن خلكان )ت
 

UNIT5: (4 ) ألقاب اللهجات العربية وخصائصها 

CONTENTS: 
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1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

      3.1    ةكسكسلا                                                                                                                   

  ةكشكشال 3.2         

            3.3   خلخانيةال 

            3.4   وثمال

            3.5   ةوكمال

             3.6   الوهم

4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading       

1.0 Introduction 

تَّة وهي :اللهجات هذذ الطالب أيها درست الماضي الدرس في العجمة في الكالم  الرُّ

وهي في لغة اليمن تجعل الكاف شينا مطلقا، والفحفحة وهي  والحكلة فيه والّشنشنة

ترديد الصوت في الحلق والفراتية وهي لهجة منسوبة إلى الجزيرة الفراتية الواقعة 

غرب العراق وبعض مناطق الموصل وتعني التسرع في الكالم وما يترتب عليه من 

ات وهي: الكسكسة بقية اللهجسقوط الحروف  والقطعة تعني ترخيم. وفي هذا الدرس 

 والكشكشة الخلخانية والوثم والوكم والوهم.

 

2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس، يستطيع الطالب:
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 . أن يشير إلى الفروق بين هذه اللهجات1

 . أن يضرب أمثلة لهذه اللهجات جميعا2

 . أن يستظهر تعريفات هذه اللهجات جميعا3

 للهجات. أن يذكر القبائل التي توجد فيها هذه ا4

 . أن يناقش ويعطي رأيه في بعض مسائل من دراسة هذه اللهجات5

3.0 Main content 

   3.1  الكسكسة                                                                                                                     

الكسس أيضا قصر األسنان وصغرها الكسس أن يقصر الحنك األعلى عن األسفل و 

 118وقيل هو خروج األسنان السفلى مع الحنك األسفل وتقاعس الحنك األعلى.

وكسكست الخبزة إذا كسرتها وخبز 119والتََّكسُُّس التََّكلُُّف في الَكَسِس مْن َغْيِر ِخْلقٍَة.

 120كسيس ومكسوس والكسيس لحم يجفف ثم يدق كالسويق فيتزود به في األسفار.

َكْسَكَسةُ السَّْكَرة من الَخْمَرةِ، ويُْلَحُق بهذا الباِب شْيٌء يَتَِّخذُه الَمغَاِربَةُ من الدَّقِيِق وال

يه الَكْسَكاَس وقد ذََكَره الَحِكيُم داوودُ في التَّْذِكَرة  ونه الُكْسُكُسو، وبَْعُضهم يَُسّمِ ويَُسمُّ

ً ِمن الَكّسِ وهو الدَّقُّ الشَِّديدُ أَو وذَكر َخواصَّه وله َوْجهٌ في العََربِيَّة بأَْن يَ  ُكوَن ُمْشتَقّا

  121ِمن الَكْسَكَسِة على قَْوِل ابِن دَُرْيٍد.

أما من حيث االصطالح فالكسكسة لهجة اختُِلف في وصفها ونسبتها،  

فالسيوطي نسبها إلى ربيعة ومضر، وقال إنهم يجعلون بعد الكاف أو مكانها في 

المذكر سينا، وعلل ذلك بالتفريق بين الكسكسة والكشكشة، فاألخيرة تعني أنهم، أي 

فيقولون رأيتكش وبكش ربيعة ومضر، يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث شينا 

وفي )لسان العرب( نسبت إلى هوازن، وهو أن يزيدوا بعد كاف  122وعليكش.

                                                           
 .6/196لسان العرب  118
 .16/446تاج العروس  119
 .1/204جمهرة اللغة  120
 .447، 16/446تاج العروس  121
 .176، 1/175المزهر في علوم اللغة واألدب ينظر:  122
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أما في تاج  123المؤنث سينا فيقولوا أعطيتكس ومنكس وهذا في الوقف دون الوصل.

العروس فقد نسبت الكسكسة إلى تميم، وفي حديث معاوية نسبت إلى بكر، وقيل: هي 

ِسيناً ِعْندَ الَوْقِف دُوَن الَوْصِل يقال أَْكَرْمتُِكْس ومرْرُت بِِكْس أَي  إِلَحاقُهم بكاِف الُمَؤنَّثِ 

َس أَي  أَْكَرْمتُِك وَمَرْرُت بِِك ومنهم من يُْبِدُل الّسيَن من كاف الِخَطاِب فيَقُوُل أَبَُوَس وأُمُّ

َك. ى وال أجد عالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي لهذه اللهجة سو 124أَبُوَك وأُمُّ

وجود السين والكاف فيها، وسّميت بالكسكسة ألن التضعيف يفيد التكثير، أي كثرة 

 استعمال الكاف والسين في هذه اللهجة عند القبائل المذكورة. 

ً  أن وقد بين سيبويه علّة هذه اللهجة واستساغتهم لها، فقال: )واعلم   من ناسا

 تكون قد ألنها السين ألحقوا وإنما .التأنيث كسرة ليبينوا السين الكاف يلحقون العرب

 بها يجيئوا لم وصلوا فإذا .وأكرمكس أعطيتكس وذلك .استفعل في الزيادة حروف من

 .125(تبين الكسرة ألن

 الكشكشة  3.2  

قيل )الكشيش صوت تخرجه األفعى من فيها وقيل كشىيش األفعىى صىوتها مىن جلىدها 

. وقيىىل الكشكشىىة 126كشكشىىت مثلىىه(ال مىىن فمهىىا فىىإن ذلىىك فحيحهىىا وقىىد كشىىت تكىىش و 

 .127الهرب

أما اصطالًحا فهي لهجة اختصت بها بعض قبائل العرب، فمنهم من نسبها إلى  

ربيعة ومضر، إذ يقول السيوطي: )الكشكشة في ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف 

الخطاب في المؤنث شينا فيقولون رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من يثبتها حالة 

ومنهم من يجعلها مكان الوقف فق، وهو األشهر ومنهم من يثبتها في الوصل أيضا 

. ومنهم من 128الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف فيقول منش وعليش(

                                                           
 . 11/251. وينظر: خزانة األدب 6/196لسان العرب  123

 .16/446ينظر: تاج العروس  124
هـ(، تحـ: عبد السالم محمد هارون، دار 180و البشر عمرو بن عثمان بن قنبر )تأب كتاب سيبويه، 125

 .199 /4، )ال.ت.(.، 1الجيل، بيروت، ط
 .6/341لسان العرب  126

 .17/361تاج العروس  127

 .176، 1/175المزهر في علوم اللغة واألدب  128
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نسبها إلى تميم، قيل عنها: )هي الشين التي تلحقها بكاف المؤنث إذا وقف من يقول: 

 . 129اكرمتكش ومررت بكش وتسمى الكشكشة وهي في تميم(

 أسد يجعلون الشين مكانوقيل ) الكشكشة لغة لربيعة وفي الصحاح لبني 

 الكاف، وذلك في المؤنث خاصة فيقولون: عليش ومنش وبش، وينشدون:

 ولكن عظم الساق منش رقيق  فعيناش عيناها وجيدش جيدها  

 وأنشد أيضا: 

 ولو حرشت لكشفت عن حرش  تضحك مني أن رأتني أحترش  

لك كش وذومنهم من يزيد الشين بعد الكاف فيقول: عليكش وإليكش وبكش ومن 

لدالة اسرة في الوقف خاصة وإنما هذا لتبين كسرة الكاف فيؤكد التأنيث وذلك ألن الك

فوا لوا حذا وصعلى التأنيث فيها تخفى في الوقف فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها شينا فإذ

لبيان الحركة ومنهم من يجري الوصل مجرى الوقف فيبدل فيه أيضا وأنشدوا 

 لبعضهم:

 أبغـــيش علي فيما أبتغي

 بيضاء ترضيني وال ترضيش

 وتطلبي ود بني أبــــيش

 إذا دنوت جعلت تنئيـــش

 وإن نأيت جعلت تدنيـــش

 وإن تكلمت حثت في فيــش

 حتى تنقي كنقيق الديـــش
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أبدل من كاف المؤنث شينا في كل ذلك وشبه كاف الديك لكسرتها بكاف المؤنث 

حرصا على البيان أيضا قالوا مررت بكش وربما زادوا على الكاف في الوقف شينا 

. ومنهم من 130وأعطيتكش فإذا وصلوا حذفوا الجميع وربما ألحقوا الشين فيه أيضا(

نسبها إلى قبيلة بكر، فقيل: )وكشكشة بكر لغة لهم يجعلون كاف المخاطبة شينا 

، ونسبت الكشكشة إلى قيس أيضا، 131يقولون عليش وإليش يريدون عليك وإليك(

أما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون في جعل ربك فقيل: )ف

. وال عالقة كما نرى بين المعنى اللغوي 132تحتك سريا: جعل ربش تحتش سريا(

والمعنى االصطالحي للكشكشة، وإنما السبب الذي دفع بالعلماء لتسميتها بهذا األسم 

يفيد التكثير كما ذكر في يقتصر على مجيء الشين بعد الكاف فيها، وإن التضعيف 

 )الكسكسة(. 

ويعىىرض الىىدكتور رمضىىان عبىىد التىىواب لظىىاهرتي )الكسكسىىة( و )الكشكشىىة( 

معلىىىىالً ومفسىىىىراً بقولىىىىه: )يبىىىىدو مىىىىن مجمىىىىوع الروايىىىىات أن ظىىىىاهرتي )الكسكسىىىىة( 

و)الكشكشىىة( تنحصىىران فىىي أمىىرين : إلحىىاق الكىىاف المكسىىورة سىىينا فىىي الكسكسىىة ، 

دالها سىيناً أو شىيناً كىذلك . والظىاهر أن األمىر األول تفسىير وشينا في الكشكشة ، أو إب

من اللغويين لما سمعوه ، ولم يسىتطيعوا كتابتىه ، أو إن هىذه الكىاف لىم تلحىق بسىين أو 

شين، كما ظنوا ، وإنما تحّولت إلى صوت من األصوات المزدوجة المسماة بالالتينيىة 

Affricata  وه )قىانون األصىوات الحنكيىة( إلى قانون سمّ …… ، فقد توصل العلماء

في أواخر القرن التاسىع عشىر ، والحظىوا أن أصىوات أقصىى الحنىك كالكىاف والجىيم 

الخالية من التعطيش ، تميل بمخرجها إلىى نظائرهىا مىن أصىوات أماميىة ، حىين يليهىا 

صوت لين أمامي كالكسرة ، ألن صوت اللين األمامي في مثل هذه الحالة يجتذب إلى 

 أصوات أقصى الحنك ، فتقلىب إلىى نظاهرهىا مىن أصىوات وسى، الحنىك . األمام قليالً 
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وهذا معنىاه أن الكىاف المكسىورة ، تتحىول فىي هىذه اللهجىات إلىى صىوت مىزدوج هىو 

)تْْس( وهذه هي )الكسكسة( ، أو )تْْش( وهذه هي )الكشكشة( ، والصوت األول يوجىد 

فىىي اإلنكليزيىىة فىىي مثىىل  )ليبتسىىج( . والثىىاني يوجىىد Leipzigفىىي األلمانيىىة فىىي مثىىل 

Children )133 . 

ويىىىذهب الىىىدكتور عبىىىد التىىىواب إلىىىى أن تقييىىىد القىىىدماء ظىىىاهرة )الكسكسىىىه( و 

)الكشكشة( بكاف المؤنثة ال مسّو  له ، وإنما هي تخىص كىل كىاف مكسىورة تىرد فىي 

نهاية الكلمة ، لذا فإن )ثعلباً( قد فطن إلى ذلك ، حىين تحىدث فىي الكسكسىه والكشكشىة 

  134اف المكسورة ال غير( ولم يقيدها بكاف المؤنث كغيره من اللغويين.عن )الك

أما تقييد اللغويين هىاتين الظىاهرتين بىالوقف ، فلىيس لىه مىا يسىّوغه مىن الناحيىة 

الصىىىوتية بىىىدليل تلىىىك الشىىىواهد الكثيىىىرة التىىىي سىىىيقت لهىىىاتين الظىىىاهرتين مىىىن حالىىىة 

 .   135الوصل

قلىب الكىاف سىيناً أو شىيناً فمىا هىو  أما الجانب األخر من هاتين الظاهرتين وهىو

   136إال تطور من الصوتين )تس( و )تش( إلى )س( و )ش( .

وللدكتور كاصد الزيدي رأي آخر في مسألة الكشكشة مفاده : أن الىذين وصىفوا 

صىىوت الكشكشىىة مىىن القىىدامى بأنىىه بىىين الجىىيم والشىىين أصىىابوا ، قىىال أحىىدهم : ومىىن 

مؤنثىىة( بىىين الجىىيم والشىىين وذلىىك مىىن اللغىىات العىىرب مىىن يلفىىظ بهىىذه الكىىاف )يعنىىي ال

المرغوب عنها ، لما لم يتهيأ له أنىه يفىرد الجىيم وال الشىين( ، والجىيم والشىين كالهمىا 

من أصوات وس، الحنك ، فيكون هذا الوصىف أكثىر دقىة مىن وصىف المعاصىرين لىه 

. ثىم يىذهب إلىى أن الكشكشىة هىي الصىوت نفسىه الىذي 137من أنه من تاء وشين )تىش(

عه لهجتنا العراقية المنتشرة من الشمال إلى الجنوب، عندما نقول )جف( و )جان( نسم

 .   138و )عليج( ، ونريد بذلك )كف( و)كان( و)عليك(
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ألخيىر ن التعليق على ما ذهب إليه الىدكتور كاصىد الزيىدي، هىو أن تعليلىه اأإال 

كيىف إذا صح مع )عليج( على اعتبار أن الكلمة تنتهىي بكىاف المخاطبىة المكسىورة ، ف

ةق يصح مىع كلمتىي )جىف( و)جىان( اللتىين ال عالقىة لكافيهمىا بكىاف المخاطبىة المؤنثى

ر الكشكشىىة مىىع كىىاف غيىىر الكىىاف والسىىيما أنىىه لىىم يىىرد عىىن القىىدامى أن أحىىداً أظهىى

قد ال والمكسورة، مع اختالف ما ورد في كون هذه الكاف قد تكون للمخاطبة المؤنثة، 

 تكون لها وإنما هي كاف مكسورة وحسب. 

وأختم الكالم على الكشكشة بتعليل سيبويه لها إذ يقول عن كاف المخاطب  

رأيتِك  :وذلك قولك .ر مفتوحةوالمخاطبة: )اعلم أنها في التأنيث مكسورة وفي المذك

ذهبِت للمؤنث  :والتاء التي هي عالمة اإلضمار كذلك تقول .للمرأة ورأيتَك للرجل

فأما ناٌس كثير من تميم وناٌس من أسٍد فإنهم يجعلون مكان الكاف  .وذهبَت للمذكر

قف فأرادوا أن وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف ألنها ساكنة في الو .للمؤنث الشين

يفصلوا بين المذكر والمؤنث وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل ألنهم إذا فصلوا 

بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة فأرادوا أن يفصلوا بين 

 :المذكر والمؤنث بهذا الحرف كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قالوا

وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف إليها ألنها  .وأنتن ذهبوا وذهبن وأنتم

مهموسة كما أن الكاف مهموسة ولم يجعلوا مكانها مهموساً من الحلق ألنها ليست من 

  .139إنك ومالك( :إنش ذاهبةٌ ومالش ذاهبةً تريد :وذلك قولك .حروف الحلق

 خلخانية لال 3.3   

ةٌ، ...  ولَخَّ فاُلناً لََطَمهُ، ولَخَّ في الَجبَل )لَخَّ في كالِمه جاَء  بِِه ُمْلتبِساً ُمْستَْعِجماً، وفيه لَخَّ

يب َطلَى به( ، 140اتَّبَعَه، ولَخَّ الَخبََر تََخبََّرهُ واْستَْقَصاه، ولَخَّ في الَحْفِر ماَل، ولَخَّ بالّطِ

ة العُْجَمة في الَمْنِطِق . )واللْخلََخانِيَّ 141ألن )اللخلخة ضرب من الطيب عربي معروف(

قال أَبو عبيدةَ وهو العَْجُز عن إِْرداِف الكالِم بْعِضه ببعض من قولهم لَخَّ في كالمه إِذا 

ٌ لَْخلََخانِيّة إِذا كانت ال  ً وَرُجٌل َلْخلََخانيٌّ َغْيُر فَِصيحٍ، وكذالك امرأَة جاَء به ُملتبِسا
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. وقيل )هو منسوب إلى لخلخان وهي قبيلة 142(تُْفِصُح، وبه َجَزَم الّزَمْخَشِرّي وغيره

 . 143وقيل موضع(

ْحِر وُعَمان، والشحر   واللخلخانية لهجة عربية تَْعِرُض في لغاِت أَعراب الّشِ

. وقد ورد 144 ساحل البحر بين عمان وعدن، كقولهم َمَشا هللا كان أي: ما َشاَء هللا كان

ة العراق( وهذا يعني أن هذه في حديث معاوية السابق: )قوم ارتفعوا عن لخلخاني

اللهجة ال تختص بأعراب الشَّحر وُعمان، وإنما هناك من يتكلم بها في العراق، وهذا 

أمر أؤيده بقوة، ألني سمعت من بعض سكان القرى المحيطة بقضاء عنة في غرب 

العراق من يقول: مشا هللا، يريد: ما شاء هللا. إذ كانوا يطلقون على إحدى الحلي 

ة هذه التسمية، أعني )مشا هللا(، ومما يعضد ذلك أيضا أن بعض لهجات أهل الذهبي

الخليج وال سيما العمانيون تقترب في خصائصها الصوتية العامة من لهجات سكان 

 بعض المناطق في غرب العراق. 

 الوثم 3.4   

وهي إحدى اللهجات العربية، ذكرها السيوطي في المزهر ونسبها إلى بعض أهل 

وسميت هذه اللهجة في كتب أخرى بالـ  145وهي عبارة عن قلب السين تاء. اليمن،

)التمتمة(، وربما تكون أنسب من تسميتها بالوتم، وذلك البتعاد المعنى اللغوي للوتم 

 146عن المعنى االصطالحي له، فمعنى )َوتََم( أقام، يقال: )وتم بالمكان وتوًما أقام(

التمتمة فهي )أن تثقل التاء على المتكلم يقال رجل ، أما 147و)الوتمة السير الشديد(

. 148تمتام إذا كان كذلك ... والتمتام الذي يخطىء الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء(

وقيل: هي أن يعجل بكالمه فال يكاد يُفِهُمك وقيل هو )أن تسبق كلمته إلى حنكه 
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. ونستطيع إذا أردنا تخريجا 150تَّاء(. )وقال الُمبَّرد التَّْمتََمة التَّْرِديدُ في ال149األعلى(

مناسبا يسّو  تسمية هذه اللهجة بالوتم، أن نقول إن ترديد التاء على لسان المتكلم 

بكثرة كأنه قد أقام فيها فال يبرحها، على الرغم من سرعته في الكالم وسعيه للنطق 

أيًضا فقيل:  بغير التاء من األصوات التي يتعذر عليه نطقها. ونسبت التمتمة إلى تميم

. )وقد أبدلت العرب 151)تمتمة تميم الذين يجعلون السين تاء فيقولون في الناس النات(

سين سيما تاء فقالوا: ال تيما، كما قالوا في الناس النات وقرئ: قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّات، 

اء:152أي الناس(  . )وأنشد الفَرَّ

ْعالةِ   يا قَبََّح هللاُ بَنِي الّسِ

  يَْربُوعٍ ِشراَر الناتِ َعْمرو بنَ 

 غيَر أِعفَّاٍء وال أَْكياتٍ 

أراد وال أكياس فأبدل التاء من سين الناس واألكياس لموافقتها إياها في الهمس 

. )وقرأ ابو عمرو وحمزة والكسائي )أنبتت سبع 153والزيادة وتََجاُور الَمَخاِرج(

  .154سنابل( بإدغام التاء في السين ألنهما مهموستان(

أبدلت التاء من السين الما وذلك في قولهم في العدد ست وأصلها سدس )وقد 

ألنها من التسديس كما أن خمسة من التخميس ولذلك قالوا في تحقيرها سديسة ولكنهم 

قلبوا السين امخرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها وهي مع ذلك حرف مهموس كما 

ت الدال والتاء وتقاربتا في المخرج أن السين مهموسة فصار التقدير سدت فلما اجتمع

أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الهمس ثم أدغمت التاء في التاء فصارت ست كما 
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. ومن قلب السين تاء أيًضا )طست، واألصل طّس لقولهم في تصغيره 155ترى(

. وقيل: )إن الجبت في األصل اسم صنم 156طسيس وفي الجمع طساس وقالوا أطسة(

ود غير هللا تعالى وقيل أصله الجبس وهو كما قال الراغب: فاستعمل في كل معب

 .157الرذيل الذي ال خير فيه فقلبت سينه تاء(

ويمكىىن تفسىىير قلىىب السىىين تىىاء تفسىىيراً صىىوتياً علىىى أنهمىىا: ) متنىىاظران فىىي  

الرخاوة والشدة ، أي إنهما يتفقان في المخرج ، وهو األسىنان واللثىة ، كمىا يتفقىان فىي 

م اهتىزاز األوتىار الصىوتية ، ويتفقىان أخيىراً فىي الترقيىق ، والفىرق الهمس ، وهو عىد

الوحيد بينهما ، هو أن السين رخوة احتكاكية ، والتاء شديدة انفجاريىة ، والمالحىظ أن 

. ومىنهم مىن رأى إن 158الصوتين إذا تناظرا ، أمكن قلب أحدهما إلى األخىر بسىهولة (

الضىرورات التىي يلجىأ إليهىا الشىعراء بىين  هذا اإلبدال أي إبدال السين تىاًء ضىرباً مىن

 .159حين وأخر ، إال أنه عد من قبيح الضرورات

 الوكمة 3.5   

وكم الرجل وكًما رده عن حاجته أشد الرد، ووكم من الشيء جزع واغتم له، 

والموكوم الشديد الحزن ووكمه أي حزنه ووِكمت األرض وطئت وأكلت ورعيت فلم 

. والوكم لغة أو لهجة من اللهجات العربية القديمة، وهي 160يبق فيها ما يحبس الناس

لغة ربيعة وهم قوم من كلب يقولون عليِكم وبِكم، بكسر الكاف حيث كان قبل الكاف 

، وقيل هي لغة أهل الروم، ويقال ُهْم يَِكُمون الَكالََم بَِكْسِر الَكاِف ِمْن 161ياء أو كسرة

. وليس من مسّو  واضح يشير إلى 162لَْيِكْم بَِكْسِر الَكافِ يَِكُموَن أَْي يَقُولُوَن السَّالَُم عَ 

سبب تسمية هذه اللهجة بهذا االسم إذ ال عالقة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى 

                                                           
 1/155سر صناعة اإلعراب  155
 2/340أصول النحو  156
هـ(، دار إحياء 1270روح المعاني، العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود املوسي البغدادي )ت 157

 .5/55التراث العربي، بيروت، )ال.ت.(.
 . 152فصول في فقه العربية  158
 . 231ينظر : فقه اللغة العربية  159
 .7/156)وكم( ، وينظر: المحكم والمحي، األعظم  12/643ينظر: لسان العرب  160

 .1/176ينظر: المزهر في علوم اللغة واألدب  161
 34/61تاج العروس  162
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االصطالحي، إال إذا قلنا أن كسر الكاف يقابل ردّه عن أن يضم أو يفتح. وهذه اللهجة 

ن والسيما من أهل الموصل، فهم نسمعها في يومنا هذا من بعض المسيحيين العراقيي

ال يقتصرون على كسر الكاف في عليكم بل يكسرون الهاء في )عليهم( وهو ما يسمى 

بـ )الوهم(، وكان لي أستاذ في كلية الهندسة كنت أتنبه إلى لفظه هذا، فهو واضح في 

لهجتهم. ) وتعليل هذه الظاهرة يخضع لقانون المماثلة بين األصوات المتجاورة إذ 

، 163أثرت ضمة الكاف بما قبلها من كسرة أو ياء ، فقلبت كسرة لتنسجم مع ما قبلها(ت

)فضالً عن إن الكسر أخف على العرب من الضم وبه علل الخليل بن احمد كسرهم 

 .164كلمة ) فداء ( في قولهم ) فداٍء  لك ( بدالً من  فداٌء لك (

  

  الوهم3.6     

في كذا أي غلطت، ووهم إلى الشيء يهيم أي وهم يوهم وهًما أي غل،، ويقال وهمت 

ذهب وهمه إليه، وأوهمت في كتابي وكالمي إيهاًما أي أسقطت منه شيئًا، وتوهمت 

في كذا وأوهمته أي أغفلته، والتهمة اشتقت من الوهم وأصلها وهمة، والوهم الطريق 

ب والجميع الواضح، والوهم من اإلبل الذلول المنقاد لصاحبه مع قوة والوهم وهم القل

. والوهم لهجة عربية قديمة تعزى لبني كلب، يقولون منِهم وعنِهم وبينِهم  165أوهام

. ) وهي لهجة معروفة اليوم في 166)بكسر الهاء( وإن لم يكن قبل الهاء ياء وال كسرة 

الموصل في العراق إذ كثيراً ما نسمعها تدور على ألسنة الحضريين منهم يقولون : 

م ، وكلِّم ، واصل اللفظة األولى : منُهم ثم صارت في ألسنتهم : منِهم ، ثم  منِّم ، وعندِّ

الصوتي الذي  أبدلوا الهاء نونًا وادغموها بالنون التي قبلها على وفق قانون التأثر

وهو الذي يعني تأثر Progressive يسّميه المحدثون من اللغويين : الـتأثر التقدمي 

الصوت الثاني باألول ، ثم يحصل اإلدغام بعد هذا التأثر ، إذ يتكرر صوتان متتاليان 

 . 167كتكرار النون في )منهم( بعد قلب الهاء نونا(
Self-Assessment Text: 

د .1  واصطالحاق لغة الكسكسة تعريف حدِّ

                                                           
 . 152فصول في فقه العربية  163
 . 230فقه اللغة العربية  164
 .4/100العين  165

 .1/176ينظر: المزهر في علوم اللغة واألدب  166

 . 230فقه اللغة العربية  167
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 بالكسكسةق المشهورة القبائل هي ما .2

د .3  واصطالحاق لغة الكشكشة حدِّ

 والكشكشةق الكسكسة بين الفرق ما .4

4.0 Conclusion. 

الكسس أن يقصر الحنك األعلى عن  وهو بذكرواحد نكتفي كثيرة اللعة في معان لها الكسكسة

مذكرا أكانت الكاف وبعدها سينا األسفل، واصطالحا هي أن تجعل مكان الكاف أ

الكشكشة لغة: الكشيش صوت تخرجه األفعى من فيها وقيل كشيش  مؤنسا أو مذّكرا.

األفعى صوتها من جلدها ال من فمها فإن ذلك فحيحها وقد كشت تكش و كشكشت 

مثله واصطالحا هي لهجة اختص بعض قبائل العرب وهي جعل بعد كاف ىالخطاب 

كان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في سينا قي الوقف ومنهم من يجعلها م

، ويذهب الدكتور عبد التواب إلى أن تقييد القدماء ظاهرة الوقف فيقول منش وعليش

)الكسكسه( و )الكشكشة( بكاف المؤنثة ال مسّو  له ، وإنما هي تخص كل كاف 

الوثم إحدى اللهجات  . اللخلخة عجمة في اللسان.مكسورة ترد في نهاية الكلمة

العربية، ذكرها السيوطي في المزهر ونسبها إلى بعض أهل اليمن، وهي عبارة عن 

. الوكم، ويقال: وكم الرجل وكًما رده عن حاجته أشد الرد، وهي لغة أو قلب السين تاء

والوهم  . الوهم، ويقال وهم يوهم وهًما أي غل،،لهجة من اللهجات العربية القديمة

 ة قديمة تعزى لبني كلب.لهجة عربي

5.0 Summary. 

يَت مذّكرا، أو مؤنثا الكاف مكان السين جعل وهي وبكر وتميم ومضر ربيعة إلى منسوبة لهجة الكسكسة  وًسّمِ

الكشكشة  استعمال الكاف والسين في هذه اللهجة عند القبائل المذكورة. لكثرة بالكسكسة

والسبب  في تسميتها بهذا األسم لغة ربيعة ومضر وتميم وبني أسدوبكر وقيس 

اللخلخة: ويقال: لَخَّ في كالِمه جاَء بِِه  يقتصر على مجيء الشين بعد الكاف فيها كثيرا.

ً ُمْستَْعِجماً، واللْخلََخانِيَّة العُْجَمة في الَمْنِطِق قال أَبو عبيدةَ وهو العَْجُز عن  ُمْلتبِسا

 في كالمه إِذا جاَء به ُملتبِساً، واللخلخانية إِْرداِف الكالِم بْعِضه ببعض من قولهم لَخَّ 

ْحِر وُعَمان، والشحر ساحل البحر بين  لهجة عربية تَْعِرُض في لغاِت أَعراب الّشِ

. الوثم والتمتمة سواء وهي أن عمان وعدن، كقولهم َمَشا هللا كان أي: ما َشاَء هللا كان
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لك ... والتمتام الذي يخطىء تثقل التاء على المتكلم يقال رجل تمتام إذا كان كذ

الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء او عي ترديد التاء، ونسبت التمتمة إلى تميم أيًضا 

. والوكم لغة ربيعة فقيل: )تمتمة تميم الذين يجعلون السين تاء فيقولون في الناس النات

 أو كسرة وهم قوم من كلب يقولون عليِكم وبِكم، بكسر الكاف حيث كان قبل الكاف ياء

ويتكلم بها أهل الروم أيضا. الوهم لهجة تعزى لبني كلب، يقولون منِهم وعنِهم وبينِهم 

)بكسر الهاء( وإن لم يكن قبل الهاء ياء وال كسرة. وهي لهجة معروفة اليوم في 

 .الموصل في العراق

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 واصطالحاق لغة اللخلخانية تعريف استظهر. 1

 للخلخاايةق مثاال اضرب. 2

 باللخلخانيةق تتكلّم كانت قبيلة أي. 3

 والوهمق والوكم الوثم بين فرق. 4

 والوهمق والوكم الوثم إليها وبةالمنس القبائل اذكر. 5
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الحديث العصر في العربية اللهجات  

UNIT1:   المحدثين عند اللهجة مفهوم  

CONTENTS: 
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1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0  Main content 

  المحدثين نظر وجهة من 3.1
الحديث العصر في العربية اللهجات دراسة بداية    3.2        

    

4.0  Conclusion. 

5.0  Summary. 

6.0  Tutor Marked Assignment. 

7.0  Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

للغة بلهجاتها على ا لتصاالحديثة اللغوية ا تسارالدالمسلم بها في ا رألموامن و

للغة الى إ تللهجاا تثير من صفاآ لنتقاالى إ دييؤ اذه ن،مازألوا رلعصوامر 

 ت،للهجاالفصحى مزيجا من اصبحت أحتى  ت،لمستويااعلى مختلف و ،لفصحىا

قد و.   ةحدالوا ةرهللظا رصو ةعد دجوو نألحياافي بعض  هدصبحنا نشاوأ

ال شك و.  لنحويينا بين فلخالا ورلجملة بدا ءللهجية في بناا للظالاعت تلك زر

 و ،فضلألجملة بشكل ا ءيخيية تساعد على فهم بنارلتااللغوية ا ةلنظرا أنفي 

سع وألا رألخذ بالصوا أن كمايل ولتأوالتعليل وا فلخالالعربي من النحو اتخلص 

 لتشعباتخليصه من و ،لعربيالنحو الى تيسير إ ةدعاَم اعهد ثألحدوا رانتشاا

2.0  Objectives 

 :أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في

د .1  المحدثين عند اللهجة مفهوم يحدِّ

 واللهجة اللغة بين يفّرق .2

 .لغة اللهجة تصير متى يبيّن .3

 جارتها عن لهجة به تتميز ما إلى يشير .4
3.0  Main content 

  المحدثين نظر وجهة من 3.1
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بها  ثللغوية يتحدالخصائص امجموعة من  -لمحدثيناجهة نظرومن  -للهجةا

لخصائص على مختلف اتلك  نتكوو ،فية معينةافي بيئة جغر ادألفرامن  دعد

عن بقية  هاتميزو ،لدالليةوالنحوية وا  لصوتيةاولصرفية ا: تلمستوياا

لخصائص من اتبقى تلك  أنلكن يجب و  ة،حدالوا للغةافي  ىألخرا تللهجاا

للغة ا ءبناألفهم على ا ةعسير ،تهااخوأللهجة غريبة عن القلة بحيث ال تجعل ا

 نأللهجة ا هذهلزمن ال تلبث الخاصة على مر ا تلصفاا هذهألنه عند ما تكثر 

 عتفرو تندثرالتي الالتينية اللغة  ثحد كما بذاتها تصبح لغة قائمةوتستقل 

 كماوإلسبانية. والفرنسية ا وإليطالية اخصائصها منها:  ونها كيالها  تعنها لغا

مية راموالعبرية والعربية ا اللغات ستقلت عنهاالتي ا مألالسامية اللغة  ثحد

لكل منها  ت،لهجا ةشمل تضم عدوأسع أومن بيئة ءللهجة جزابيئة و .1هاغيرو

لتي اللغوية ار اهلظوايرب، بينها جميعا مجموعة من و ة،لمميزاخصائصها 

.  حديثمن ورفهم ما قد يدو ،ببعض بعضهم تلبيئاا هذه ادفرأ اتصالتيسر 

صطلح على تسميتها التي ا هي تلهجا ةلتي تتألف من عدالشاملة البيئة اتلك و

عندما و ،2الخاص و ملعاالعالقة بين ا هيللهجة واللغة ابين  فالعالقة.للغة ا

لك ال ذلهجية  لكن  ودضع حدوحد يصعب وا يلغو لفي مجا تللهجاا دتتعد

لكل لهجة   نّ أل ؛مطلقا ودلحدا فال تعر تللهجاا أن الألحوامن  ليعني بحا

نتكلم  أنمن حقنا  و ،تهارجا ولتي تميز بينها ا كةلمشترا تلصفاامجموعة من 

لتي تفصل بين ا طلخطوامن  كبيرا داالحظنا عد كلما تلهجا دجووعن 

قيقة بين منطقتين د طسم خطورعندما ال يمكن ولو بشكل تقريبي. ولخصائص ا

لعامة ا تلسماامنها تتميز في مجموعها ببعض  كال أنتين فإنه يبقى ورمتجا

 ىحقيقي لد سحساإلي إللهجي يرجع افالتقسيم  .ىألخرالتي ال توجد في ا

 رةلصوا هيما ليست  رةبصو نبأنهم يتكلمو سحساإ  ،حدالواإلقليم ا نسكا

 3ورلمجااإلقليم ا نلتي يسير عليها سكاا

 

 

 

 الحديث العصر في العربية اللهجات دراسة بداية 3.2

 الذين قدموا 4لمستشرقينا ييدألحديث على العصر العربية في ا تللهجااسة درا أتبد

 عشر، التاسع القرن منذثقافته: وله احوألعربي للبحث في العالم الي إ
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  ،ستها بطريقة تقليديةودرا دةلمااعلى جمع  مضعة تقواعماال متوأفي معظمها  وكانت

في  ةلمعاصراللغوية ا تسارالدا مبفضل تقد دهاعو ّشتدوا رتتطو أنلكنها لم تلبث 

 اتلمختبروالمختلفة ا ةألجهزا امستخدكالحديثة ا تلمخترعااتها من دستفاوا بلغرا

 تللهجااسة رالمحدثين بدا بلعرالباحثين امن  كثير واهتمّ . يللغوالبحث ا انفي ميد

 هتمامالا هذافي  ورهالعربية بدا تلجامعااسهمت وأ ،لعربيالعالم ا ءنحاألعربية في ا

 كما ،5حديثاولعربية قديما ا تللهجاالكتب في المحدثين بتأليف ا بلعراللغويين ا ىلد

 و ثألبحاابتشجيع  ادبغد ومشق ود القاهرةمن   كللعربية في اللغوية المجامع اقامت 

 ىحدإخصص  القاهرةلعربية في اللغة امجمع  أنحتى    ل،لمجاا هذافي  تسارالدا

لعربية ا تللهجااسة رابد اهتمامهمفي  ءلعلماا هؤالءينطلق و. تللهجااسة رالجانه لد

 رهاتطووحل نشوئها امروللغة الي فهم طبيعة إ ديلك يؤذ نبأ دهمعتقاالحديثة من ا

 تللهجااحتظت افقد  ،لقديمةا العربية اللهجات دراسة فييسهم و ،6يخهارتا نبياو

عربية  تلي لهجاإجاعها بسهولة إر  -حيانا أ-لتي يمكنا تلصفاالحديثة ببعض ا

على  فلتعروالحديثة العربية ا تللهجااسة درا نيضا بأأ نلمحدثوايعتقد و 7قديمة

بينها  ةلفجواتضييق و  ،بينها  لمسافة فيماا يساعد على تقريب مشتركةلاخصائصها 

ألمة ا ءبناأبين  هملتفاافي تعميق  ةلكبيراله فائدته  كله هذاولفصحى . اللغة ابين و

 .ادألفراب، بين والرالدعائم لتوثيق ا ىقوأللغة من ا نلعربية ألا

Self-Assessment Text 

 ق  المحدثين عند اللهجة مفهوم ما.1

د.2  اللهجاتق من غيرها عن لهجة بها تتميَّز التي اللغوية الخصائص عدِّ

 الحديثق العصر في اللهجات الدراسات بدأت من أيدي على.3

  المعاصرةق العربية اللهجات دراسة بدأت متى. 4

 

 
4.0  Conclusion. 

 المحدثون بها اهتمّ  ما مثل العربية اللهجات بدراسة يهتّموا لم القدامى اللغويون

 كان فبينما. المحدثين أهداف عن تختلف العربية اللغة دراسة في أهدافهم ألن

 اللهجات ببعض ويتقيّدون الطالحة العربية اللهجات رواية من يبتعدون القدامى

 للقرآن وحفاظا االندراس من للعربية وصيانة لأللسنة تقويما بفصاحتها المشورة
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 اللهجات هذه بين ما  تقريب ربقصد بدراستها يهتّمون ىالمحدثين فإن الفساد، من

 .العربية األمة وتحيد العربية اللغة دراسة وتيسير

5.0  Summary. 

بها  ثللغوية يتحدالخصائص امجموعة من  -لمحدثيناجهة نظرومن  -للهجةا .1

 فية معينة.افي بيئة جغر ادألفرامن  دعد

تصبح وتستقل  أنلزمن ال تلبث اعلى مر  باللهحةلخاصة ا تلصفااعندما تكثر .2

 .بذاتهالغة قائمة 

 .اللهجات مجموعة هي اللعة .3

لتي ا طلخطوامن  كبيرا داالحظنا عد كلما تلهجا دجوونتكلم عن  أنمن حقنا  .4

 لو بشكل تقريبي.ولخصائص اتفصل بين 

 منذلمستشرقين ا ييدألحديث على العصر العربية في ا تللهجااسة درا أتبد .5

 .عشر التاسع القرن

من   كللعربية في اللغوية المجامع ا و ورهالعربية بدا تلجامعااسهمت وأ .6

 .العربية اللهجات دراسة فيمشق ود القاهرة

 رهاتطووحل نشوئها امروللغة الي فهم طبيعة إ دييؤلك ذ نأ دهمعتقاا و .7

 لقديمةا العربية اللهجات دراسة فييسهم و ،يخهارتا نبياو

6.0  Tutor Marked Assignment. 

 ماق للهجة اللغوية الخصائص كثرت إذا الحادث ما .1

 الحياةق قيد على للبقى اللغة على يلزم ماذا .2

 لغةق اللهجة تصبح متى .3

 العربيةق اللهجات دراسة في المحدثين اعتقاد ما .4

 العربيةق اللهجات دراسات في المساهمة المؤسسات اذكر .5

 العربيةق اللهجات دراسة فائدة ما .6

7.0 Reference/Further Reading. 

 ، لمصريةاالنجلو امكتبة  1965ة :  رهلقاالعربية ( ت اللهجاافي ، نيسأيم اهبرإ .1
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للغة ( افي فقه ل فصو اب،لتواعبد ن مضا:د ، رنظر  )ص / وا 17-18يضا أ

 . 59 م، ص 1977اث،لترهرة :دار القاا

م( 1980ة )رهلقا، الرسالةامؤسسة ، ملعااللغة افي علم ،ينهشار لصبواعبد  2د /  

 .22ص: 

 كتبةة ، رهلقاا)ص لقصاامحمد وخيلي والدالحميد اترجمة عبد ، للغة ايس رفند. 3

 .213م(، ص: 1950 المصرية، النجلوا

حمد د / أترجمة ،  لعربيةة الجزيراشرقي ت في لهجات سادرا ،نجونستو . م . ب. 4

 .12 م( ص:1975د، جامعة ملك سعوت، لمكتباون اشؤدة عما، ضلرياا)لضبيب ا

  17-16، ص: نفسهر لمصد. ا5

اد : وزارة بغد)  ،لعربيةافي  هاثرة ألموحدالهجة تميم   ،لمطلبياغالب فاضل  .6 

    32م( ص:1978ن،لفنووالثقافة ا

 . 13- 12 ، ص:ل عربيةت اللهجاافي  ،نيسأيم  اهبرد /إ. 7

 

 

 

 

 

 

UNIT2:   لعربيةا تللهجاالى إمى القدا ةنظر  

CONTENTS: 

1.0 Introduction 
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2.0  Objectives 

3.0  Main content 

  العربية اللهجات تناول في القدماء اللغويين مناهج 3.1
      3.2   العربية اللهجات تطور   

    

4.0  Conclusion. 

5.0  Summary. 

6.0  Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

 المحدثين وجهة من العربية اللهجة مفهوم  عن األولى الوحدة في درست أنك تذكر العزيز، الطالب أيها

 و ،فضلألجملة بشكل ا ءيخيية تساعد على فهم بنارلتااللغوية ا ةلنظرا أن وعلمت

سع وألا رألخذ بالصوا أن كمايل ولتأوالتعليل وا فلخالالعربي من النحو اتخلص 

 ،لتشعباتخليصه من و ،لعربيالنحو الى تيسير إ ةدعاَم اعهد ثألحدوا رانتشاا

 في ومناهجهم العربية اللهجات إلى القدماء نظرة عن ستدرس الوحدة هذه وفي

 وغير فصيحة إلى العربية القبائل تقسيم في المناهج تلكم وأثر الموضوع تناول

 .فصيحة

2.0  Objectives 

 : أن الطالب يتطيع الدرس نهاية في

 .العربية اللهجات تناول في القدامى مناهج يلّخص .1

 .الفصحى منها أخذ التي الفصيحة العربية القائل يذكر .2

 .الفصحى منها تؤخذ لم التي العربية القبائل يذكر .3

 اللهجة تطور عوامل إلى يشير .4

3.0 Main content 

  العربية اللهجات تناول في القدماء اللغويين مناهج 3.1  

في  ءلقدمااللغويين ا هجمنا كانتلعربية فكيف ا تللهجاالي إلمحدثين ا ةنظر هيتلك 

 لقبائل قدا هذه وأنّ لي قبائل إمة متفرقة أ انوكا بلعرا أن وفلمعرامن   قهاياإلهم وتنا
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 الخاص، نهاكياوستقاللها الكل قبيلة  نكاو  ،لعربية ا ةلجزيرا ءنحاأفي  ، تنتشرا

لمؤسف امن و.  القديمةلعربية ا تللهجاا ةنشأ بسباأمن  نكاولها انعزالي إلك ذ دىفأ

 تمتدا ،قد   نلنسياوا لهماإلايد  أنلي هلجاالعصر العربية قبل ايخ رلي تاإبالنسبة 

نرجع  صلينا نصوإلعربية فلم تصل ا تباللهجايتصل  بخاصة ماوا هلي عناصرإ

قبيلة بصفتها  كلّ تمسكت  هليلجاالعصر افي و ،يخرلتاا اذهليها في تجلية معالم إ

في تلك  سلناالخاصة من التخاطب لكن ا تفي لهجاو ،ديلعاالكالمية في حديثها ا

لشعر ا نينظمو وبها  نيخطبو ة،لجديداقف الموافي  تركةلمشا للغةالي إ والقبائل لجأا

 اثوّلي قبائلهم تحدإ دواعا إذاحتي  ،للمجاا هذافي مثل  تللهجاا تمن صفا ونينفرو

:   نمستويا همللغة عندا أنيعني  اهذو .لعامة بمثل لهجتهمانهم وفي شؤ سلناامع 

 ،منها  ولعامة احياتهم  رموألقبيلة في ا ادفرأبين  همللتفا أداةتتخذ و ،تللهجاا ىمستو

لعربي حين يجد نفسه احديث و ةدّ لجااقف المواتستعمل في  و كة،لمشتراللغة ا ىمستو

 قسو أو ،لشعرا أومحفل للتقاضي أوبي أد دلمختلفة في ناالقبائل اخلي، من  مماأ

للغة موضع فخر بين اتلك  نتقاإ نكاولحكم . ايرسل  أوحين ينظم  و لألمثاوا رةللتجا

 رةبر ءلعربية بعلمااحظيت  ،ين ولتدافي عهد و.  سلناالخاصة من والقبائل ا ءسارؤ

 فلوقووالموثوقة ا هادرجل جمعها من مصاأجليلة من  تخدما اقدمو ولها  اخلصوأ

 ومضنية  دالك جهوذفي سبيل   ابذلوو ها،تقعيدولة ضبطها  ومحا و هاارسرأعلى 

للغوية عن طريقين  : اتهم دما واخذأقد و. ركباوإ لجالإ كلّ صلة تستحق منا امتو

 مللحن لعدالسنتهم من ألذين  سلمت ا هلهاألى إ عالستماواية دلباالى إلرحلة الهما : أو

 همولذين عدا ابألعراثانيهما: و. ىألخراألمم ا ءبناأمن  همغيروختالطهم باألعاجم ا

للغة اعلى  ءلعلماا ءؤاله دنصبت جهوا)  ،لكوفةوا ةلبصرالى إ ونيفد انوكاو ،ءفصحا

 هِملفأ  ،8تهرعلى خطو تللهجاابأمر  ايهتمو أن استنكفووا ،لفصحىا ( كةلمشترا

عنها  رويما  إنيخ بل رلتاوا دبألواللغة ا كتبلقليل في ثنايا اال إعنها  دلم يرو

 هنامتفرقة  راتشاإ دمجر نيكو أن وال يعد ن،ألحيااناقصا في معظم  رانا مبتوءجا

 تلهم للهجاوفي تنا هموه ،ملة. كا ةفكر نتكو أويخا رتصنع تا أنال يمكن  و وهناك،

 انوكابل   ،بيئتهاأولى قبيلتها إلهجة   كل  -غالبا - اينسبو لدقة في نقلها فلما اعوالم ير

 اهذو ،ىخرأحيانا أ بلعرانها لغة  لبعض إ:  بقولهم  نيكتفوو أحيانا للهجةا ونيعز

سمعناه ومثل  :  راتفي ثناياه عبا ددحيث تر ،ليهإبنا ذهسيبويه يمثل على ما  بكتا

  بلعراعم لي بعض وز. . . .  نيقولو بلعرامن  سنا وممن ترضى عربيته  . . . . 

. . .   بلعرامن    ا.سمعناه فهذ. . .  بلعراسألنا و. . . .  بلعراقالت و. . . . 

 ،. . . .  بلعراقبيلة بعض  لقا كمالغة   . . . .  وهي.لغة لبعض  . . .  هيو بلعرا.

لي إال ترقى وبيئة  دتحد وال قبيلة لىإعامة ال تشير  القوأفي مجموعها  هي و
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ألمر ا اهذلى إ امى تنبهوالقدا أنلو ولي لهجته إ لقو كل دسناإلمحدثين في ا تطموحا

 . ةلعديدام هلى مآثرإ فتضا ةكبيرللعربية خدمة  الى قبيلتها لقدموإللهجة ا وافعز

 نفينسبو ، ىخروأبين قبيلة  نيفرقو واخذألقبائل افي نقلهم عن  ءلقدماا أنيالحظ و

بين  والك فميزذبعد من ألى إ اهبوذنهم إنها على تلك بل وينكروه هذلى إلفصاحة ا

لتي المتطرفة القبائل النقل عن  ا افضوورلفصاحة ا تجادرلفصيحة في القبائل ا

قد عبر ولذين حولهم األمم اتها لسائر ورلعربية لمجاا ةلجزيرا ودحد كنهانت مساكا

لألفصح من  دانتقاا بلعرا دجوأنت قريش كالمنهج بقوله: ا اهذبي عن رالفاابو نصر أ

بانة عما في إبينها وأ ،حسنها مسموعاوألنطق اعند  نللسااسهلها على وأ ظأللفاا

لعربي من بين ا نللسااخذ أعنهم و يِقتدابهم ولعربية اللغة الذين عنهم نقلت واس لنفا

خذ أما  كثرألذين عنهم ام ه ءؤاله نفإ  ،سد وأتميم و ،معظمه وقيس  هم بلعراقبائل 

 وبعض ،نةكنا وبعض هذيل ثمّ  لتصريفوا ابإلعرافي ولغريب ا فيتكل اعليهم  و

 ق، يبالجملة لم يؤخذ عن حضرو ،قبائلهم ئرم من ساهلم يؤخذ عن غيرو ،لطائيين ا

 لذين األمم السائر  ورةلمجاام دهبال افطرأيسكن  نكاممن  اريلبرا نال عن سكاو

ال من و ، لقب،وا مصر لأهتهم ورلمجا امال من جذو ،حولهم فإنه لم يؤخذ ال من لخم

  ،نيةابالعبر ءونيقر رىنصا كثرهموأ ملشاا هلأتهم رولمجا دياوأ نغساوقضاعة 

تهم وربكر لمجاال من و ،نلليونا ينورمجا ةبالجزير انوكاليمن فإنهم واال من تغلب و

بالبحرين مخالطين للهند  انوكاألنهم  نعما وأزدلقيس اال من عبد و ،سلفرواللقب، 

 ةال من حاضرو هملمقيمين عندا ،ليمن ا رليمن لمخالطتهم تجاا هلأال من و سلفروا

 اقد خالطو بلعرالغة  نينقلو أوابتداحين  همفودللغة صاا الذين نقلوا نأل زلحجاا

لتي القبائل األخذ عن اللغة ا ءعلماو واةلراآثر ولسنتهم. أ تفسدوألمم امن  همغير

للحن ا نم بأدهالعتقا للقوا دةجاوإلفصاحة  اليها إ انسبوو ،  ةلجزيراس، وتسكن في 

لعربية اصلنا من وها جل ما عنلتي نقل  القبائل اشهر تلك وألى لغاتها . إ بلم يتسر

 مقد قاو .نةكنابعض و هذيلوسد وأتميم وقيس  ،لطائيينا بعض :هيلفصحى ا

لزمن ا لطوو هادلقبائل على تعداه هذ تلهجا هيلفصحى ا أن رعتباامنهجهم على 

 عامتين: دلقبيلة علي افصاحة  اسسوأقد  ءلعلماا أنيالحظ مما سبق  وبها. 

لعربية ا ةلجزيرا افطرأعن  هابعدو حولها ماومن مكة  كنهامسا بلي: قروألا

 . ىألخراألمم امخالطة و

ية بوجه زلحجاالقبائل ابلغة  ونيعتز همينارألذلك و اوة،لبداتوغلها في  ارمقد لثانية:وا

 أننستطيع و.  اوةلبدالمتوغلة في اية ولبدالقبائل وا ةلجزيراس، ووقبائل نجد و معا

 ،تميم ،زلحجاا:لتالية القبائل افيه  تكرذفقد  ،سيبويه كتاب في حلك بوضوذنلمس 
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 دلعنبر لكن معظم لهجاته تكاابنو  ،هذيلبكر بن  ،قيس ،بيعةر ء،طي ارة،فز ،سدأ

 . زلحجااوتميم  لكبيرتين:الوحدتين اتين هافي  رةمحصو نتكو

  العربية اللهجات تطور 3.2  

 أنلي  إغير فصيحة .  ىخروألى فصيحة إلعربية القبائل المنهج في تقسيم ا اهذ وأدى

 رونِّيقر هملعربية فوجدناا تللهجاانة عقلية بين ازللغة عقد موا ءمن علما دعد ولحا

 فصاوألاجملة من  كتبهمينا في ورألفالنية . اقيس من تلك للعلة أللغة اه هذ أن

  ،قبيحة  ولغة ةجيد ولغة، ذةلغة شاويئة رد ولغةقليلة  لغة : كقولهملعربية ا تللهجا

للهجة ا أن وفلمعروا.   لكذ لى غيرإ. . . . الفصيحة اللغة هيو  ،لفصيحة الغة و

لسابقة ا فصاوألاتلك  اطلقوأبنائها لكنهم أبين  لالتصاوام هلتفاالى إ أدت إذافصيحة 

عن  دلمبراقد عبر و .لغة قريشولكريم ا نلقرآاقربها من أوللهجة الى بعد إبالنظر 

 لنما يقاإو  ،ب قومههعربي لم تتغيرلغته فصيح على مذ كلو ": 10بقوله  لمعنىا اهذ

 أنلغة قريش على و نلقرآالغة بلغة  بلعراشبه أ أي نفصح من بني فالأ نبنو فال

 ."  تبكل لغا لنز نلقرآا

لنقل ،ا  ةئرداللغة ا ءعلماو واةلراسع وحتى  يلهجرابع الرا نلقرالم يكد ينقضي و

 جالحتجاواألخذ عنهم ا ازفي جو ىخروأبين قبيلة  قظهر من بينهم من لم يفرو

حيث عقد في  ،بن جنياين رلمشهواللغويين ا ءلعلماا ءؤالهيأتي في مقدمة ولهم . ابأقو

لى بعض إفيه  رشاأ ، (حجة كلهاو تللغاا فختالا) لخصائص بابا سماه:ابه كتا

لبعض اشهر من أ تلصفاابعض تلك  وأنلقبائل ا تعن لهجا رةلمشهوا تلصفاا

 11نصهما  لقا أنلى إ  ،به يحتج ممالكنها جميعا وللغة امنها شيوعا في  كثروأمخر ا

 دمخطئا ألجو نلكنه يكو بلعرا ملكال ،ستعملها لم يكن مخطئا انسانا لو إ أنال إ" :

 .  "منه غير منعي عليه لسجع فانه مقبو أولك في شعر ذلى إ جحتاا إنللغتين فأما ا

 

في  ةلمتحضرا نلمدافي  ةلمستقرالقبائل ا تلغا بصاأ يلذا رلتطوا نفإ اهكذو

لقبائل ا تلغا بصاأ يلذا رلتطواختلف من غير شك عن اللغوية ا تلمستوياامختلف 

 راتلعبااتخيرولنطق العمل على تحسين الب تطلحضر  ا ةلمتنقلة فحيااية ولبدا

لسرعة في الى إية فتميل دلباا ةما حياأ ،للبسا بجتناوا  حلوضواعلي  صلحروا

 ييرولعربية . ا تللهجاا فختالاضح في واثر أله  نكامما  ملكالافي  زيجاوإلنطق ا

 جدو ألمختلفة قد ا تللهجااذه هللغوية من ا صلنصواجمع  أن نلمحدثوا نللغويوا

للغة بلغة ا ءعلما كتفىالو و يلنحوا لتقعيدافي  هاثرألتي ظهر ا تلخالفاابعض 
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حونا من راألولخالفية راألموامن  اكثير اكولتر هليلجاالعصر الغة ولكريم ا انلقرا

لقبائل اعن مهخذأللغوية لكن ا ةهرلصحيح للظاالفهم التي تبعد عن ايالتهم ومن تأ كثير

ثره في أله  نكا يلذاألمر ا .21نلمكاا في دايعتبر تعد رليها قبل سطوإ رلمشاالست ا

عتمد التي الزمنية ا ةلفترا أن نلمحدثوايعتقد  ىخرأمن جهة ولنحوية اعد القواضع و

 رصدو هليةلجااعصر  ةلفتراه هذطويلة فقد جمعت  صلنصوافي جمع  ءلقدمااعليها 

 ةلمداه هذللغة في ا نكوتولعباسي العصر امن  ءاجزو يألموالعصر وا مإلسالا

 كيبيةلتروالصرفية والصوتية اعلى مختلف مستوياتها  رلطويلة عرضة للتطوا

على  ةلمميزالكل عصر سماته  إذحد وايكتفى بعصر  أن وضلمفروا ،لدالليةوا

 ءلقدمااعلى  نحسا متما ركتولدا بلمنطلق عاا اذهللغوية. من ا تلمستوياامختلف 

يخ رحل متعاقبة من تااستهم لمردرا للي: شمووألامنهجهم من ناحيتين:  ابضطرا

ما  ءتنتهي بانتهاو مإلسالاخمسين عاما قبل ولي مائة امن حو ألعربية تبداللغة ا

من  رثابتة على حالها بل تتطوللغة الحقبة ال تظل اه هذفي و جالحتجاايسمونه عصر 

 31جميعا لها عام نحو إيداد لة ومحاومختلفة  تلثانية: خلطهم بين لهجاامختلفة.  احنو

Self-Assessment Test 

 ق العربية اللهجات نشأة إلى أدَّت التي األسباب اذكر .1

 الجاهليةق في ةغالل مستوي اذكر .2

 الفصاحةق عليهما العلماء أسس التين الدعامتين اذكر .3
3.0  Conclusion. 

لثاني ا نلقراحتى منتصف )  جالحتجاالعربية في عصر اللغة ا أن ميتضح مما تقد

قد  (يةولبداللقبائل  يلهجرابع الرا نلقرامنتصف ولحضرية اللقبائل  يلهجرا

مخر يسكن ابعضها و ،لمدينةوا كمكة نلمدامتباينة بعضها يسكن  من قبائل تخذأ

حرفها قد عرفت نوعا وتها رتجاوعتها رالمدينة بزا ةحيا أن ملمعلوامن وية . دلباا

 ةلحياافة بصعوبة ولمعراية دلباافاختلفت عن   ،لعيشاقة ور ارالستقرامن 

.   سلناا لشتغاوا الالنعزوا ،بالرعي رألسفاوالتنقل ا ةلكثر العيش نظراشظف و

 كلفي و.  ادلألفرالجتماعية ا ةتتأثر بالحيا كمالتي تعيش فيها اللغة تتأثر بالبيئة وا

 وفظرو هرالظوامن  كثيرتغييره في و ملكالا رلى تطوإتدفع  وفبيئة لغوية ظر

غير   ،عليها تغيير  أتحصنها فال يطرو هرالظوا هذه ارستقراتعمل على   ىخرأ

على حالة  هرهااظو كلللهجة في افال تبقى  ، رلتطوا ملائما لعودالغلبة ا أن
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 تللهجاافي  رلتطوانسبة  فختالايفسر لنا  اهذو ،قرنينأو نقر وربعد مر ةحدوا

  ،  هرهااظووللهجة ا حيانو كليصيب  اه شديدانر اللهجات لمتباينة . ففي بعضا

 41.للهجةاذه همعينة في  راموأ وال يعد رلتطوا ىمخر نرافي بعضها و

 

4.0  Summary. 

 لهجاتها ةنشأ إلى أدى ما العربية الجريرة أنحاء في ومنتشرة مستقلّة العربية القبائل كانت. 1

 على العصر هذا في اللغة وكانت الجاهلي العصر قبل ما في العربية اللهجات تاريخ إلينا تصل لم. 2

 .المشتركة واللغة اللهجة: مستويين

 وقد جل جمعهاأجليلة من  تخدما اقدمو ولها  اخلصوأ رةبر ءلعربية بعلمااحظيت  .3

 .الفصحاء األعراب طريق وعن البادية إلى السفر عن للغويةاتهم دما أخذوا

ناقصا  رانا مبتوءعنها جا رويما  تهرعلى خطو تللهجاابأمر  ايهتمو أن استنكفووا

بين قبيلة  نيفرقو واخذألقبائل افي نقلهم عن  ءلقدماا أنيالحظ و .نألحياافي معظم 

 قريش عن اللغة فأخذوا ،نها على تلكوينكرو هذهلى إلفصاحة ا نفينسبو ، ىخروأ

للهجة ا أن وفلمعروا .الطائيين وبعض كنانة وبعض وهذيل وقيس وتميم وأسد

 .بنائهاأبين  لالتصاوا هملتفاالى إ أدت إذافصيحة 

لنقل ،ا  ةئرداللغة ا ءعلماو واةلراسع وحتى  يلهجرابع الرا نلقرالم يكد ينقضي و .4

 جالحتجاواألخذ عنهم ا ازفي جو ىخروأبين قبيلة  قظهر من بينهم من لم يفرو

 لهمابأقو

لي: وألامنهجهم من ناحيتين:  ابضطرا ءلقدمااعلى  نحسا متما ركتولدا بعا .5

خمسين ولي مائة امن حو ألعربية تبداللغة ايخ رحل متعاقبة من تااستهم لمردرا لشمو

لحقبة ال تظل اه هذفي و جالحتجااما يسمونه عصر  ءتنتهي بانتهاو مإلسالاعاما قبل 

مختلفة  تلثانية: خلطهم بين لهجاامختلفة.  احمن نو رحالها بل تتطوللغة ثابتة على ا

 جميعا لها عام نحو إيداد لة ومحاو

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 قلمتطرفةالقبائل النقل عن  ا افضور القدماء لماذا. 1
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 الفصحىق عنها أخذ التي القبائل اذكر. 2

 ذلكق في السبب واذكر اللغة منها تؤخذ لم التي القبائل اذكر. 3

  ق ةلجزيراس، ولتي تسكن في القبائل األخذ عن اللغة ا ءعلماو واةلراآثر  لماذا. 4

7.0 Reference/Further Reading. 

، لخانجيامكتبة ة رهلقااب  )التواعبد ن مضاد ، رلعربية  / ترجمة ن ااهيو 8

  .9م(، ص:1980

 بن جنيالصوتية عند واللهجية ت اسارالدا ،لنعيميم احسا/   د

 .72م(، ص:1980،لرشيددار ا ،ادبغد) 

ة ، دار رهلقاا)لميمني العزيز اتحقيق عبد ، لفاضلد،المبرامحمد بن يزيد   .10 

 . 113م( ص:1956،لكتبا

ر ، لنجااتحقيق محمد على  ،ج 2، لخصائصا ،بن جنين لفتح عثماابو أ .11  

 .12م(، ص: 1952،لكتبدار ا ،ة رهلقاا)

 لكريمن القرآل الوصفي من خالالنحو ا، لدين مصطفىح امحمد صال  /د. 12  

 .  23-16:ص (، يخرتا ونبدح، لصبااح امؤسسة  علي جر ،لكويتا )

النجلو امكتبة ة رهلقاا)لوصفية واية رلمعيااللغة بين ، احسنم تما/   . د13

 .25- 24 ص:،(1958،لمصريةا

 . 86-87، ص: لعربيةات للههجاافي ، نيسأيم اهبر. د / إ14

UNIT3:   (لفصحىا) كةترلمشا لعربيةا للغةا ةنشأ   

CONTENTS: 

1.0 Introduction 

2.0 Objectives 
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3.0 Main content      

  3.1 التوحيد اللغوي                                                                                            
      3.2 تركة شالخصائص المميزة للغة الم     

    

 4.0 Conclusion. 

 5.0 Summary. 

 6.0Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

 تناول في ومناهجهم العربية اللهجات إلى القدماء نظرة عنقرأت في الوحدة الثانية  

، فصيحة وغير فصيحة إلى العربية القبائل تقسيم في المناهج تلكم وأثر الموضوع

وفي هذه الوجدة الثالثة ستقرأ عن نشأة اللغة العربية الفصحى من توحد اللهجات 

 في لعربيةا للغةا تختلف الالعربية إلى الخصائص المميزة للغة المشتركة. إذ 

كنّا  إذا لطبيعيا منو.  تللغاا ةنشأ في لعامةا بألسباا تلك عن تكوينها بسباأ

 باإلجابة لذلك نمهد أن كةلمشترا لعربيةا للغةا تكوين وفظر على فلتعرا ولنحا

 قكةلمشترا تللغاا تنشأ كيف :لتاليا اللسئوا عن

 2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن:

 قكةلمشترا تللغاا تنشأ كيف: يجيب على السؤال .1

 يذكر الخصائص المميزة للغة المشتركة .2

 اتجاهين تميل إليهما اللغة عند نمّوها وتطورهايذكر  .3

 يذكر عوامل نشوء اللغة المشتركةق .4

3.0 Main content      

  3.1   التوحيد اللغوي                                                                                            

 ثحد كما مالنقساا لىإ بها  يأخذ ولألا: يندمتضا هينتجاا لىإ حياتها في تللغاا تميل

 يلذا هوو،  لثانيوا. لهولنديةوا أللمانيةوا النجليزيةا عنها نبثقا لتيا لجرمانيةا للغة

كة لمشترا تللغاا تكوين  لىإ دييؤ نهأ أي لتوحدا نحو تباللغا يسيرو هنا، يهمنا
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 لغوية بيئة في تهااخوأ على  فتتغلب تللهجاا ىإلحد وفلظرا تتهيأ عندما لكوذ

 أن ليإ تهااخوأ معظم على  تغلبت لتيا يسربا للهجة ثحد ما هو اهذو معينة

 أن لها رقّد لتيا نلند للهجة ثحد ما لككذو فرنسا في لكتابةوا دابما لغة صبحتأ

 لتوحيدا نيكوو كةلمشترا النجليزيةا للغةا مكونة انجلترا تلهجا شهرأ على قتتفو

 هملتفاا تعزيز لىإ ادألفرا يتجه عندما   جتماعيةا تلحاجا تلبية دةلعاا في يللغوا

 لوالو. ملكالراصو في ربتقا عنه ينتج يلذا ألمرا ،بينهم فيما ب،والرا توثيقو

 ال لتيا لتكلما رصو من حشد مماأ لعالما ألصبح يللغوا للتفكك لمجتمعا مةومقا

 يجيةرتد عملية كةلمشترا للغةا ةنشأ أن نللغويوا يلحظه مماو.  تفرقا الإ مألياا هاتزيد

 سياسيةو جتماعيةا فاوظرو طويال مناز تتطّلب نماإو ،جيلين  أو جيل في تتم ال

 .ةلحياا في اكلالشترو طالختالوا لالتصاا على ئمادا تعتمد هيو ثقافيةو يةدقتصاوا

 نيكو قد أو ،مختلفة تلهجا من سناأ طختالا لىإ ديتؤ بحر عن كله لكذ ينشأ قدو

 ءلقضا مختلفة لغوية تبيئا من سلناا ليهاإ يفد لتيا لعامةا اقألسوا عقد عن ناتجا

 نسكا فيها يجتمع ينيةد تمناسبا قامةإ عن ناتجا نيكو قد أو ،مصالحهمو حاجاتهم

 وقلفرا بةإذا لزمنا مع رةلمتكرا تءاللقاا ههذ ةثمر نفيكو مختلفة كنماأ لىإ نينتمو

 الو. للغةا توحيد في لّافع وربد مإلسهاوا لمتكلمينا من يةرشعو ال بطريقة للهجيةا

 يخيةرلتارالعصوا في كةلمشترا تللغاا سةدرا أن لىإ ّهننب أن ملمقاا اهذ في يفوتنا

 ال كما تكوينها في اثرأ ىقوأ نكا ملالعوا أي على فلتعرا لسهلا من ليس نهأ نّتبي

 . حالة كلّ  في مجتمعة هاتوفر من ّبد ال ملالعوا ذهه أن ورةبالضر يعني
   

 الخصائص المميزة للغة المستركة     3.2  

  لسياسيا ذلنفوا من له حيتا معينا اكزمر نشأتها ءبد في كةلمشترا للغةا تتخذو

 دةلقياا مماز له مّتسلو ىألخرا لمناطقا ليهإ فتتطلع ،لغيره حيتا ماال ريلحضاوا

 في لالتصاا عملية رتتبلو ثم بها ونيتأثرو هلهأ لهجة في ونفيؤثر سلناا ليهإ حينزو

 متزجتا قدو ،ألصليةا لمحليةا للهجةا ساسهاأ ملكالا من رةصو لىإ ألمرا نهاية

 مزيج كله اهذ من نيتكو بحيث ىألخرا تللهجاا مختلف من ةحدوا ىخرأ بعناصر

نسميه  ام هوو للغويةا تلبيئاا مختلف في فينتشر ،عليه نلوِقبُيو لجميعا لهَقبَي منسجم

 ىلكبرا نلمدوا وللدا صماعو دةعا هي لعالما في تللغاا كزامر و .15كةلمشترا باللغة

 لها حيتا لتيا للهجةوا. لثقافيةوا يةدالقتصاوا لسياسيةا وفلظرا لها تتهيأ لتيا

 ،لةوللد لرسميةا للغةا آجال أو عاجال تصبح ألمما من مةأ في تهااخوأ على قلتفوا

 هاتميز خاصة بمعالم كةلمشترا للغةا تتصفو.  لفصحىا للغةا أو لقوميةا للغةا :أي

 اهذ تكوين في معها تفاعلتو بها تصلتا أن سبق لتيا ىألخرا تللهجاا شقيقاتها عن
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 للغة ةلمميزا لخصائصا تلك همأ أن على نلمحدثوا يتفقو.  لمنسجما لمزيجا

 تلهجا من  يلغو ىمستوقى أر نهاأ: ولألا:  صفتين في هاحصر يمكن كةلمشترا

 في يصطنعونها فال ،ليوميةا لعامةا ىمستو قفو نهاأ أي ،الألحوا غالب في بلخطاا

 بها متكلما اسمعو ذافإ .ملكالا دةجاوإ للقوا لحسن مقياسا نهاويتخذ همو حياتهم ونشؤ

 نشأتها ءبد في تأسست إن و كةلمشترا للغةا أن:  لثانيا. ثقافتهم ىمستو قفو فعوهر

 تفقد قد ىألخرا تللهجاا تصفا بعض لتمستا  نهاأ الإ هضمتها و معينة لهجة على

  تعد فلم ،مستقل نكيا لها صبحوأ  هاعناصر منها تستمدا لتيا لمنابعا كل لزمنا مع

 ملك صبحتأ نهاأ لمتكلموا لسامعا من كل يشعر بل تعينها محلية بيئة ليإ تنتسب

 دنعوو .16 جميعا سلناا من امترالحا تكتسب لذلك هيو ألنفسهم مقو يّدعيها ال لجميعا

 تللهجاا كل منأ قكةلمشترا لعربيةا للغةا تنشأ كيف: ءلفنتسا عنه لحديثا ناأبد لما

 نكا وإن تقللهجاا من هاغير على دةلسياا لها تحققت ةحدوا لهجة من أم لعربيةا

 ليس :لفنقو ءبد ذي دىءبا رعنسا ،  قللهجةا ذهه فما تهااخوأ على تغلبت لهجة كهنا

 يلذا هليلجاا لعصرا وزيتجا ال عنها فحديثنا. لعربيةا طفولة عن تمعلوما لدينا

 .مإلسالا رظهو قبل عاما خمسينو مائة بنحو له رخيؤ
  Self-Assessment Text 

 .كيف تنشأ اللغةق1

 . اذكر الخصائص المميزة للغة المشتركة2

 . اذكر اتجاهين تميل إليهما اللغة عند نمّوها وتطورها3

 . اذكر عوامل نشوء اللغة المشتركةق4

4.0 Conclusion. 

اللغة العربية الفصيحة مزيجة من اللهجات العربية القديمة. لهجة قريش  هي التي 

محترمة لدى العرب. فهي لغة الحضارة تغلّبت على اللهجات األخرى فأصبحت لغة 

 والكتابة ةاللغة الرسمية التي تستخدم في الشؤون الرسمية.
5.0 Summary. 

. مالنقساا لىإ بها  يأخذ ولألا: يندمتضا هينتجاا لىإ حياتها في تللغاا تميل. 1

 كة.لمشترا تللغاا تكوين  لىإ دييؤ نهأ أي لتوحدا نحو تباللغا يسيرو لثانيوا

  أو جيل في تتم ال يجيةرتد عملية كةلمشترا للغةا ةنشأ أن نللغويوا يلحظه مماو. 2

 هيو ثقافيةو يةدقتصاوا سياسيةو جتماعيةا فاوظرو طويال مناز تتطّلب نماإو ،جيلين

 .ةلحياا في اكلالشترو طالختالوا لالتصاا على ئمادا تعتمد



85 
 

 لها تتهيأ لتيا ىلكبرا نلمدوا وللدا صماعو دةعا هي لعالما في تللغاا كزامر. 3

 .لثقافيةوا يةدالقتصاوا لسياسيةا وفلظرا

 يمكن كةلمشترا للغة ةلمميزا لخصائصا تلك همأ أن على نلمحدثوا يتفقو .4

 غالب في بلخطاا تلهجا من  يلغو ىقى مستوأر نهاأ: ولألا:  صفتين في هاحصر

 قد ،ىألخرا تللهجاا تصفا بعض لتمستا كةلمشترا للغةا أن:  لثانيا، والألحوا

 مستقل نكيا لها صبحوأ  هاعناصر منها تستمدا لتيا لمنابعا كل لزمنا مع تفقد

 6.0Tutor Marked Assignment. 

 أخرى فأصبحت لغة مشتركةق. اضرب مثاال لهجة تغلّبت على لهجات 1

 . لماذا تكون عواصم الدول والمدن الكبرى مراكز اللغات المشتركةق2

 يُقبلون عليهاق. لماذا يقبل الناس اللغة المشتركة و3
7.0 Reference/Further Reading. 
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1.0 Introduction 

العربية الفصحى، من أيها الطالب العزيز، قرأت في الدرس السابق عن نشأة اللغة 

توحد اللهجات العربية إلى الخصائص المميزة للغة المشتركة، وفي هذا الدرس ستقرأ 

عن اختالف آراء العلماء القدامى والمحدثين في نظرتهم إلى العربية المشتركة 

 ولهجاتها

2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس، يستطيع الطالب أن:

 العربية المشتركة ولهجاتهاقدامى في . يلّخص آراء ال1

 . يلّخص آراء المحدثين في العربية المشتركة ولهجاتها2

 . يذكر العوامل التي رفعت قريش ولهجتها على القبائل العربية األخرى ولهجاتها3
3.0 Main content 

                                                                                                          

 آراء القدامى في العربية المشتركة ولهجاتها    3.1

هم هنظر في قريشا أن لكذ ،قريش لغة هي كةلمشترا لعربيةا أن لىإ مىالقدا هبذ فقد

 اهذ فمنحهم ،لعتيقا لبيتا ارجو نيسكنو انوكا ألنهم لغة همصفاوأ بلعرا فصحأ

 لعربيةا لقبائلا مختلف من تأتيهم دلوفوا نتكاو بيةوأد حيةرو سلطة ارلجوا

 رصو من قيةرا رةصو نهأ اوّحسأ ماو طباعهم فقوا ما لسنتهاأ من رونفيختا

 من خالصة لغتهم ءتفجا ،تللهجاا ههذ في لمسّفةا هرالظوا نيجتنبوو ،لفصحىا

 ناؤعلما جمعأ" 17م(941)ت:رسفا بن حمدأ لحسينا بوأ ليقو .للهجيةا بشاوألا

 فصحأ قريشا أن محاّلهمو يامهموأ بلغاتهم ءلعلماوا مرهألشعا واةلروا بلعرا مبكال

 بلعرا جميع من همرختاا  - هؤثناّ جل -هللا أن لكوذ. لغة همصفاوأ لسنةأ بلعرا

 قريشا فجعل ،سلمو عليه هللا صلى امحمد ، لرحمةا نبي منهم رختاوا همصطفاوا
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 حسنو فصاحتها مع قريش نتكاو. . . .   التهووُ  املحرا بيته انجيرو حرمه نّاقّط

 حسنأ همرشعاوأ مهمكال من واتخير بلعرا من دلوفوا تتهمأ إذا لسنتهاأ قةور لغاتها

هم نحائز لىإ تللغاا تلك من واتخير ما عليها فاجتمع.  مهمكال صفىوأ لغاتهم

 عن  م(911)ت: لسيوطيا نقلو." بلعرا فصحأ بذلك روافصا اطبعو لتيا سالئقهمو

 ظأللفاا من لألفصح دانتقاا بلعرا دجوأ قريش نت)كا: قوله بيرالفاا نصر بيأ

   18(لنفسا في عما بانةإ بينهاوأ مسموعا حسنهاوأ لنطقا عند نللساا على سهلهاوأ

 في لموسما تحضر بلعرا نتكا" نلشأا اهذ في قوله م(822)ت:  اءلفرا عن نقل كما

 من ستحسنوها فما ،بلعرا تلغا نيسمعو قريشو  ،ليةهلجاا في لبيتا ّتحجو معا كلّ 

 تللغاا مستبشع من لغتهم خلتو  19"بلعرا فصحأ روافصا ، به اتكلمو لغاتهم

 لمنزلةا علوو قريش فصاحة على تجمع ءلقدماا القوأ من جملة تلك .ظأللفاا مستقبحو

 ظأللفاا عن بعدو نللساا قةر من لديها تجمع ما بفضل لهجتهم ليهاإ فعتر لتيا

 من هابغير قريش لهجة تأثر ماأ. لقبائلا تلهجا من تهرختاا ما بفضلو لموحشةا

 للغويةا تسارالدا في به مّمسل فأمر لمستمرا لالتصاا اهذ نتيجة لقبائلا تلهجا

 يذيبو بينها فيما لشقةا بيقر ببعض بعضها تللهجاا كحتكاا إن حيث لحديثةا

 شقيقاتها على تللهجاا ههذ ىحدإ تتغلب أن لىإ لنهايةا في يدّ يؤو للهجيةا ارقلفوا

 للهجةا في بصماتها تللهجاا ههذ كتتر أن لىإ دييؤ  كما ،لها وفلظرا تتيحأ متى

 نبأ كلمتهم في ندفاعهما على ءلقدماا فقانو أن نستطيع ال نفسه لوقتا في لكننا لغالبةا

 جهةو مع تتفق ال تللهجاا بين لمفاضلةا أن إذ لعربيةا تللهجاا فصحأ قريش لهجة

 في مىالقدا لعربيةا ءعلما لمحدثينا من فريق تبع قدو اهذ 20. لحديثةا للغويةالنظرا

 من هاغير علي دةلسياا لها جعلو ،لعاليةا لمنزلةا في قريش لهجة فوضع ،نهجهم

 من ليهاإ نتقلا ماو نسلطاو جاهو ثقافة من هلهاأل تيحأ ما بفضل ،لعربيةا تللهجاا

 لقيتوأ عرلشا  بها نظم لتيا لفصحىا للغةا همعند فهي.  اءثر تهازاد لغوية عناصر

 لدينيةا رمثاوا لحديثوا نلقرآا لغة مهعند هيو تالمجتمعاو لمحافلا في لخطبا

 ليقو إذ فيوا حدالوا عبد علي ركتولدا التجاها اهذ في رسا ممنو. لعلميةوا بيةدألوا

 لىإ اهذ:  لعربيةا تللهجاا مع تصالهاا في قريش لهجة تغلب عن مهكال ضمعر في

 سلوباأ قهاوأر دةما ارهغزوأ وةثر لعربيةا تللهجاا سعأو نتكا قريش لهجة أن

 لكذ لها ّتم قدو .للقوا نفنو مختلف في لتعبيرا على هارقدوأ للكماا لىإ هاناوأد

 ةكثير صفر من لها تيحأ ماو ،ضلنهووا لثقافةا سائلو من هلهاأل تيحأ ما بفضل

 عناصر من تجاللها  ههذ من ليهاإ نتقلا ماو لعربيةا تللهجاا بمختلف كلالحتكا

 هو اهذو"  ليقو أن لىإ .لتعبيرا مناحي بعض في هازيعو نكا ما تسّدو وةثر تهازاد
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 لغة  صبحتأ أن لعربيةا تللهجاا بقية على تغلبها على ترتب فقد قريش للغة ثحد ما

 لحكما  ترسلو لخطبا تلقىو لشعرا ينظم نكا فبها  ، بلعرا قبائل جميع عند دابما

 في لمناقشةا يتجرو ءبادألا رىيتباو دلوفوا وضتتفاو رسائللا ونتدو ، لألمثاوا

 قبل لكذ لها  ّتم قدو قبائلهم مختلفو بلعرا دبال مختلف في اتلمؤتمروا اديلنوا

 نعو حسن ركتولدا يسلكو 21"قصير غير بزمن سلمو عليه هللاا صلى للرسوا بعثة

 من هاغير دتسو أتبدو زلحجاا أرض في قريش نهضت منذو: " لفيقو مماثال طريقا

 تللهجاا دتسو لهجتها تخذأ ،دالقتصاوا لسياسةوا لدينا في تتزعمهاو لقبائلا

 لعلميةوا بيةدألوا لدينيةا رمثاا ههذ ثتناأور  لتيا هيو. . .   عليها تتغلبو ىألخرا

 22والحديث واألدب العربي" نلقرآا  لغة يضاأ هيو

 

 العربية المشتركة ولهجاتهاآراء المحدثين في   3.2 

 لغة هاحدو قريش لهجة تجعل لتيا الألقوا ههذ مثل لىإ كننر أن نستطيع ال نحنو

 تللغاا ةنشأ عن حديثنا في رسطو قبل لمحناأ أن سبق فقد ،دابموا لحديثوا نلقرآا

 هاغير دتسا ،لهجة سساأ على نشأتها ءبد في قامت وإن تللغاا ههذ نبأ كةلمشترا

  ينسىو للجميع ملكا لزمنا مع تصبح نهاأ الإ ثقافيةو يةدقتصاوا جتماعيةا بألسبا

 محلية بيئة أو معينة بمنطقة ، سماعها عند ناكرتذّ دتعو الو ،لىوألا هاورجذ سالنا

 تأخذ ىألخرا للغويةا تلجماعاا بين تنتشر أن لها حيتا عندما نهاأ لكذ ،ةحدوا

 تكثر رانتشاا ازدادت كلماو ،ديازدالا في تكوينها في تدخل لتيا كةلمشترا لعناصرا

 لعربيةا للغةا نفإ اكذوه 23.لمحليةا تللهجاا رصو من هاتستعير لتيا تلصفاا

 مر على تخذأ نهاأ الإ قريش لهجة سساأ على نشأتها يةابد في قامت وإن كةلمشترا

 في لقبائلا بهذه قريش لتصاا نتيجة ،مختلفة عربية قبائل من لغوية خصائص لسنينا

من  منسجم مزيج هي بل هاحدو قريش لهجة كةلمشترا للغةا تعد فلم ةعديد تمناسبا

 لحقائقا من:  لفنقو توضيحيا مثال ملمقاا اذه في بلنضرو .لعربيةات للهجاا

 من  -لهمزا تحقيق أي -لنبرا ةرهظا أن لقديمةا لعربيةا تللهجاا سةدرا في فةولمعرا

 هاورجا ماو تميم) شرقيهاو ةلجزيرا س،و قبائل بها تشتهرا لتيا يةولبدا لخصائصا

 لقبائلا لهجة بها زتمتاا حضرية صفة - تخفيفه وأ لهمزا تسهيل أي لنبرا معد وأن (

 لكذ أّكد قدو  (.يةزلحجاا لقبائلا من اورهجا ماو قريش) غريبهاو ةلجزيرا لشما في

هل وأ ، يلهذو زلحجاا هلأ : يدز بوأ لقا"  :لفقا هاأورد لتيا يةوالرا في رمنظو بنا

 الإ تميم لقو من خذأ ما:  لفقا عمر بن عيسى علينا قفو ،ونينبر ال لمدينةوا مكة

 عمر بوأ لقاو"  :لقا 24"وانبر واضطرا إذا زلحجاا هلوأ ،لنبرا بصحاأ همو بالنبر
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 ،لهمزا ببا من اهذ .25"شبهأ ما لككذو ءيا حوّلهاو يهمز فلم ،توضيت قد: لهذليا

 تخذأ قدو تسهيلها قريش لهجةو لهمزا تحقيق تميم لهجة أن لسابقةا رةلعباا من يفهم

 ختلفتا مهما بلعرا من لخاصةا صبحوأ تميم من لهمزا تحقيق كةلمشترا لعربيةا

 أو خطابة أو شعر من للقوا من يلجدا بألسلوا في لهمزا تحقيق نيلتزمو قبائلهم

 نهاأ الإ لهمزا تسهل بلخطاا تلهجا في نتكا وإن فهي يةزلحجاا لقبائلا حتى نثر

 ): قولهاو يةوالرا ليهإ ت إليهرشاأ ما هو اهذو ،بيةدألا ألساليبا في تحقيقه لتزمتا

 يةوالرا ذهه على نيسأ يماهبرإ ركتولدا عقب قدو." وانبر واضطرا إذا زلحجاا لوأه

 ليإ ونيلجأ حين ونيهمز انوكا نهمأ ىسو معنى من ارالضطرا الهذ فليس" : بقوله

 .26"للقوا من يلجدا للمجاا فيو جيةذلنموا للغةا

 لعربيةا للغةا هي قريش لهجة أن لىإ لمحدثينا من اهبوذ لذينا أن متقد ما خالصةو 

 لهجة ليست للغةا ههذ أن تضحا فقد ،ليهإ اهبوذ فيما ابلصوا جانبهم قد كةلمشترا

 عليه ءبناو. تهمز ال قريشو لفصحىا في لهمزا دجوو لكذ لةأد منو ها،حدو قريش

 لنظرا جهةو  لىإ بقروأ توفيقا كثرأ لمحدثينا من مخرا لفريقا أن نعتقد فإننا

 هيو.  لعربيةا تللهجاا من مزيجكة لمشترا لعربيةا أن لىإ ءالهؤ بذه فقد .للغويةا

 من اكثير تستمدا نهاأ الإ ،قريش لهجة سساأ على تكوينها مرحلة في قامت وإن

 لىإ هردتزو تنمو لوجها اهذ على تستمروا لمختلفةا لعربيةا تللهجاا من خصائصها

  ، لمختلفةا تللهجاا جانب لىإ يعيش مستقل نكيا لها صبحوأ ملعاا هارطاإ نتكو أن

 ممنو. لعامةا ةلحياا ونشؤ في تللهحاا نصطنع بينما يلجدا للمجاا في يصطنعو

 لعربيةا للغةا ةنشأ حديثه في ولتنا يلذا نيسأ يماهبرإ ركتولدا التجاها اذه تجها

 مكة أن نفكا: "  ليقو حيث بألسباوا وفلظرا لها هيئت عندما مكة في كةلمشترا

 يضاأ تستمدا لكنهاو لهجة على صفاتها من كثير في سستأ كةمشتر لغة بها تأنش

 رتتبلوو لزمنا مع للغةا ههذ نمت ثم ،ليهاإ تفد نتكا لتيا تللهجاا تصفا من لكثيرا

 دلوفووا لقبائلا مع تنتشرا ثم ت،للهجاا كل عن مستقل نكيا لها صبحوأ مسائلها

 اءلشعرا بها ينظم لتيا للغةا صبحتوأ ،ةلجزيرا شبه ءنحاأ جميع نتظمتا حتى

 فهي .للقوا تمجاال من يجد لمجاكل   في تصطنع لتيوا ءلخطباا بها يخطبو

  27"جميعا بلعرا من لتقديروا بإلعجاا محل   نتكا لتيا جيةذلنموا بيةدألا للغةا

 

 تخذأ لألصووا  ،عدالقوا من منسجم مزيج عنده كةلمشترا فاللغة سألساا اذه علىو

 على شأنها يقتصر الو لقبائلا من قبيلة لنفسها تّدعيها فال ملعاا لشكلا اهذ لزمنا مع

 لغة صبحتوأ مإلسالا قبل تكوينها ّتم قدو. ءلقدماا بلعرا تبيئا من بعينها بيئة

  لعربيةا لقبائلا شتى في سلناا جميع ليفهمه بها لكريما انلقرا لنزوأ جميعا بلعرا
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 ،تياوالروا لكتبا بعض في حياناأ دديتر كما ها،حد و قريش لغة نلقرآا يمّثل فال

.  بةكتاو خطابةو شعر من دبألا لغة ،جميعا بلعرا بين كةلمشترا للغةا يمثل نماوإ

 ، لكذ ادطرا معد فيالحظ لفصحىا لعربيةا صنصو عبده داود ركتورلدا ىءيستقرو

 أنّ  على ليالد منها يتخذو ذلك على ألمثلةا قيسوو ن،ألحياا بعض اهعداقوفي 

 بعض بذه كما ةحدوا لهجة نتكا فلو ،دةمتعد تلهجا من مزيجا الإ ليست لفصحىا

 في صلنصوا اءستقرا إن" :عبده ركتولدا ليقو دةمطر اهعداقو ءتلجا ءلعلماا

 مجاال عيد ال مما هاغير كثيرو لمتناقضةا عدالقوا ههذ مثل دجوو ليإ يشير لفصحىا

  28"تللهجاا من مزيجا بل ةحدوا لهجة ليست لفصحىا لعربيةا أن في للشك

 عنه يختلفو متقد ما مع نبهاجو بعض في يتفق موقفا جحيالرا عبده ركتولدا يتخذو

 قريش لهجة نيجعلو نهمأ يالحظ ءلقدماا القوأ ضيستعر حين فهو. ىخرأ نباجو في

 نهاأ يجد اهذ بسباأ عن يبحث عندماو  ،كةلمشترا لعربيةا للغةا ،لحكما هي هاحدو

 سلمو عليه هللاا صلي لنبيا نلكو لكذ كتسبتا لتيا قريش للهجة مهتمجيد من نابعة

 سلكها لتيا تهاذا لطريقا في رواسا نهمأ ىفير لمحدثينا راءآ لمناقشة ينتقل ثم ،قرشيا

 ليإ تستند الو ءلقدماا الألقو يددتر نهاأ فيالحظ منهم كثير البأقو يستشهدو ءلقدماا

 أن فيه يعتقد يلذا يهرأ تقديم لىإ لكذ بعد  جحيالرا ركتولدا يخلصو. يلغو ليلد

 لمحدثينا بعض مع يتفق لكذ فيو لعربيةا تللهجاا من مزيج كةلمشترا لعربيةا للغةا

 ال كةلمشترا للغةا ههذ أن لىإ هبيذ عندما عنهم يختلف لكنه ،رسطو قبل قدمنا كما

 ، لشعريةا صلنصوا  متدا ما جميعا بلعرا لىإ تنتسب لكنها تهاابذ قبيلة لىإ تنتسب

 ، تميمية أو قرشية ليست يفهم كما صلنصوا ذهوه ،بينها فيما تختلف دتكا ال لنثريةوا

 حتفظتا ، كةلمشترا للغةا ذهه دجوو معو. . .  مختلفة قبائل من هي بل ،فق، هذلية أو

 لىإ لخصائصا ذهه بعض لخود معو للهجيةا خصائصها ببعض لمختلفةا تللهجاا

  29هاغير على لغالبةا هي ليست قريش لهجة خصائص إن: لنقو لفصحىا للغةا

 

 

 

 
4.0 Conclusion 

 تباين يتضح حديثاو قديما لعربيةا ءعلما قفامو في اللتجوا اهذ لخال فمن:  بعدو

 هو لقلبا ليهإ يطمئن يلذا أيلروا. كةلمشترا لعربيةا للغةا تكوين في همنظر تجهاو

 لهجة نبأ ارإلقرا نستطيع ال لكننا ،لعربيةا تللهجاا من مزيج كةلمشترا للغةا أن

 على قامت كةلمشترا لعربيةا نبأ سلمنا لو فحتى ،لمزيجا اهذ في لغالبةا هي قريش
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 عن يغب لم فإنه ىألخرا تللهجاا من بعناصر جهاامتزا بعد قريش لهجة من سساأ

 أن لكذ لىإ ضفأ.  معينة لغوية بيئة لىإ ينتسب ال تكونه بعد لمزيجا اهذ نبأ بالنا

 رصو من هايستعير لتيا تلصفاا دةياز لىإ لزمنا مع دييؤ لمزيجا اهذ رنتشاا

 لحكما إن.  قريش لهجة غلبة على يساعد ال اهذو  ، مألياا مر على لمحليةا تللهجاا

 على يعتمد ترجيحي حكم لمزيجا اهذ في لغالبةا هي قريش لهجة أن على ينص يلذا

 من لغوية صنصو لدينا تتوفر لم نهأ لكذ ،علمي ليلد لىإ يستند الو  ، واةلرا القوأ

 كي  ،كةلمشترا لعربيةا تكوين  قبل لعربيةا تللهجاا من هاغير من أو قريش لهجة

 في تللهجاا ههذ من لهجة كل فيه  همتسا يلذا رلقدا نتبين أن خاللها من نستطيع

 قريش لهجة بغلبة للقوا نفإ لوجها اهذ على ألمرا أن طالماو كة،لمشترا لعربيةا للغةا

 تللهجاا من مزيج لفصحىا لعربيةا نبأ للقوا ماأ.  لتخمينوا سلحدا من ضربا يبقى

 ،لقضيةا ههذ في همألا لجانبا هو اهذو  ،عملّيو للغويةا صلنصوا به تشهد فأمر

 رلسطوا في لعربيةا لجملةا ءلبنا ستنادرا لخال من يتضح فسوو حّي جانب ألنه

 .  لتاليةا
 

5.0 Summary. 

 في قريشا أن لكذ ،قريش لغة هي كةلمشترا لعربيةا أن لىإ مىالقدا هبذ فقد

 ،لعتيقا لبيتا ارجو نيسكنو انوكا ألنهم لغة همصفاوأ بلعرا فصحأهم هنظر

 لقبائلا مختلف من تأتيهم دلوفوا نتكاو بيةوأد حيةرو سلطة ارلجوا اهذ فمنحهم

 من قيةرا رةصو نهأ اوّحسأ ماو طباعهم فقوا ما لسنتهاأ من رونفيختا لعربيةا

 لغتهم ءتفجا ،تللهجاا ههذ في لمسّفةا هرالظوا نيجتنبوو ،لفصحىا رصو

 .للهجيةا بشاوألا من خالصة

 دجوو لكذ لةأد منو ها،حدو قريش لهجة ليست للغةا ههذ وذهب المحدثون إلى أنّ 

 مخرا لفريقا أن يعتقدون نهمفإ عليه ءبناو. تهمز ال قريشو لفصحىا في لهمزا

 .للغويةا لنظرا جهةو  لىإ بقروأ توفيقا كثرأ لمحدثينا من
 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 . لماذا ذهب القدامى إلى أن العربية المشتركة هي لهجة قريشق1

 المحدثون إلى أن العربية المشتركة ليست لهجة قريش ق. لماذا ذهب 2

 . ما هو الرأي الراجح عندكق3
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7.0 Reference/Further Reading. 

 

 لشويميا مصطفى ، /د تحقيق للغةا فقه في لصاحبيا رس،فا بن حمد. 1 7

 .52م( ص:1964ران،بد مؤسسة:   وتبير)

 .   211، ص : 1ج ،رهلمزا ،لسيوطيا.  18

 .   211،ص: 1ج ،نفسه رلمصدا .19

 ونشؤ دةعما:  ضلرياا)  ،لمعجما صناعةو للغةا علم، لقاسميا علي  /د .  20

 .88 م(، ص:1975 د،سعو لملكا جامعة ت،لمكتباا

 نهضة دار:  ةرهلقاا)  للغةا علم،فيوا حدالوا عبد على  / د .21

  .108- 106م( ص: 1967،مصر

   .42م( ص:1952،يةرالسكندا) ،لنحووا للغةا ن،عو حسن  / . د 22

 مكتبة: ةرهلقاا)  للغةا علم لىإ لمدخلا ،ابلتوا عبد نمضار  /.   د 23

 .168 م( ص: 1982 ، لخانجيا

:   وتبير ، )1، جبلعر نلسا ر،منظو بن ممكر بن محمد لدينا لجما . 24 

  .      24-22م( ،ص: 1968  ،وتبير دار و درصا دار

        .نفسه رلمصدا.  25 

  87.  ، ص:لعربيةا تللهجاا في ،نيسأ هيمابرإ /د . 26 

  9كة، ص:لمشترا لعربيةا للغةا مستقبل ،نيسأ يماهبر /د  .27

م( 1973، نلبنا مكتبة:  وتبير)  ،لعربيةا للغةا في ثبحاأ ،عبده داود /د  .28

    80ص: 

:  ةرهلقاا)  لقرآنيةا اءاتلقرا في لعربيةا تللهجاا ،جحيالرا عبده / . د29

 .49-  48م( ص: 1979 ،لخانجيا مكتبة

 

UNIT5:         الصفات اللهجية في بناء الجملة في العربية الفصيحة 
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2.0 Objectives 

3.0 Main content 

آراء القدامى في العربية المشتركة ولهجاتها    3.1         

آراء المحدثين في العربية المشتركة ولهجاتها    3.2          
 

4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

 

1.0 Introduction 

 ، جتماعيةا ةهرظا للغةا أن لحديثةا للغويةا تسارالدا في بها لمسلما رألموا من

 اهذ في لغة كل . بتأخره تتأخرو بتقدمه متتقد ،حضانهأ في تعيشو  بالمجتمع ترتب،

 من عصر كل في ثيحد لتغيرا اهذو. واملدا على رتتطوو عنقطاا بال تتغير لعالما

 ةجديد كيباترو داتمفر تظهر منز كلّ  ففي. تلمستوياا مختلف علىو للغةا رعصو

  ،للغةا بصحاأ من قصد دون لكذ يتمو.   ىخرأكيب اترو داتمفر تهملأو تختفيو

. وعلى هذا، يتدرس أيها الطالب الصفات اللهجية التي ساهمت  30هم رشعو دون بل

 ى.الفصح في بناء الجملة  في العربية
2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن:

 يحدث للغة إذا تغيّرت طبيعة الحياة لدى األفرادق ما يشرح. 1

 أو بغيرها من اللهجات ما يحدث إذا اتصل اللغة بلهجاتهايبيّن . 2

 كيف يمكن االبتعاد من التعليل والتأويل في بناء الجملة العربية الفصحىق. يكتب 3

 ذكر الصورتين للجملة الفعلية البسيطةقي. 2

 

3.0 Main content 

 تطور اللغة العربية الفصحى   3.1       

 نباجو بستيعاوا ،لمجتمعا تحاجا تلبية على درةقا تصبح أن ألجل للغةا رتتطوو

 أو لقيما في تغير نتيجة ادألفرا ىلد ةلحياا طبيعة تتغير ذافإ ، لمختلفةا ةلحياا
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 نظم تتغيرو ، ةلغوية جديد هراظو تتولد أن ميستلز لكذ نفإ  ، اتلمعتقدا أو رةلحضاا

 رلتطوا هرمظا  أن بمعنى ،رةمقد عظموأ تساعااكثر أ للغةا تصبح لكي  ، سابقة

 من حالة على لغة تبقى أن يعقل فال عليهو ،ةلحياا كةلحر ستجابةا للغةا في ثتحد

 اهذ على يخيةرلتاا ةلنظرا تستطيعو.  نمازألوا رلعصوا عبر دلجمووا تلثباا

 حياناأ للغةا في نالحظ عندما للغويةا هرالظوا من ةكثير مالمح تجلية سألساا

  .31ىألخرا رلصوا من  مقدأ يخيةرتا ةفتر هااحدإ تمثل ةهرلظا كثرأ أو تينرصو

 في ديتؤ تأثرو تأثير عملية عنه ينجم تللغاا من هابغير أو بلهجاتها للغةا لتصاوا

 فدروا من آخر فدرا لكذ نيكوو للغةا تلك لىإ تلصفاا من كثير لنتقاا لىإ لغالبا

 ألنها يةورضر لحالةا ههذ في نةرلمقاا للغويةا تسارالدا تصبحو ،للغةا في رلتطوا

 .للغويةا راهلظوا تلك تفسير في تساعد

  على ييجر ما عليها ييجر لغة هي بل ، تللغاا بين بدعا ليست لعربيةا للغةوا 

 سلسلة في حلقة تمثل حلهاامر من مرحلة كلو ،لتغييرا نيناقو من ىألخرا تللغاا

 عن ىبمنأ مرحلة سةدرا   - هذه لحالةوا - زيجوفال  .رلتطوا من طويلة تحلقا

 . نةرلمقاا تسارالدا عن لبمعز أو حلالمرا من هاغير
 

 بناء الجملة العربية الفصحى  3.2

 معها تفاعلتو ،لقديمةا تباللهجا تصلتا قد لفصحىا لعربيةا للغةا أن وفلمعرا منو

  ،للغويةا للهجيةا لخصائصا من مزيجا صبحتأ حتى ،صفاتها من لكثيرا ستوعبتوا

 لدالليا ىلمستوا لكذ في اءسو تلمستوياا مختلف في  ،32 ئهااثر على لكذ ساعد قدو

 في لبنائها جدو حيث لعربيةا بالجملة يتصل ما سةرالدا هذهه في يهمناو.  يلنحوا أو

 مئاوو مسال في دةلمتعدا رلصوا ذهه تعايشت قدو.  رةصو من أكثر تلحاالا بعض

 نلوويحاو مهعداقو نيضعو للغةا ءعلما خذوأ للغةا ينوتد عصر ءجا أن لىإ

 عليه احكمو الوإ لنحويةا يالتهمولتأ خضعوهأ مخالفا مثال واجدو ذافإ ،فرضها

 لزمنيةا ةلفترا تلك في لجملةا ءلبنا رتطو من ثيحد أن يمكن بما آبهين غير وذبالشذ

 . ةعديد ناوقر تمتدا لتيوا ،جالحتجاا رعصو عليها اطلقوأ لتيا لطويلةا

 

 من دةالستفاوا لفصحىا ءبنا في للهجيةا تلصفاا ههذ على فلتعرا أن شك الو

 ابعيد فضلأ بشكل لجملةا ءبنا فهم على يساعد ستهادرا في نةرلمقاا يخيةرلتاا ةلنظرا

 للجملة أن ملمعلوا من: لتالي ا لتوضيحيا لمثلا لذلك بلنضرو. يلولتأوا لتعليلا عن

 : تينرصو فاعلو فعل من لمكونةا لبسيطةا لفعليةا
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 ،نلطالباا حضر لفيقا لجمعوا لتثنيةا عالمتي من خاليا فيها لفعلا نيكو:  ليوألا

 ةلنحاا كتب في رةلمشهوا رةلصوا هي ههذو .تلطالباا تحضر ، بلطالا حضر

 .  بلعرا بين رانتشاا سعوألا هيو

 

 تلحقهو لمثنىا لفاعلا مع لتثنيةا عالمة فتلحقه ،لفاعلا مع فيها لفعلا يتطابق:  لثانيةا

 واحضر بلطالاو احضر نلطالباا: لفيقا جمعا لفاعلا نكا إذا لجمعا عالمة

)أكلوني  بلغة لنحوا كتب في لثانيةا رةلصوا ههذ تشتهرا قدو.  نحضر تلطالبااو

 .   ءةشنو وأزد طيو رثبلحا لهجة:  منها دةمتعد تلهجا لىإ نسبتو (غيثا لبرا

 

 رةلصوا في وانظر عندما لكنهم مهعداقو مع تنسجم لىوألا رةلصوا أن ةلنحاا جدو

 في اختلفوا لكنهمو ، لمنطقهم خضاعهاإ الووفحا  ، معها تتفق ال نهاأ رأوا لثانيةا

 ننوو لجماعةا وواو ، الثنينا لفأ أن  لىإ منهم فريق بذه حيث تعليالتهمو يالتهموتأ

 أمبتد أو لبد نهأ على بفيقر هرلظاا السما ماأ ،فاعل فعر محل في ضمائر ةلنسوا

 . مؤخر

 نيكو  لحالةا ههذ فيو لجمعوا للتثنية تعالما أو وفحر نهاأ لىإ آخر فريق هبذ و

 اعمو ثم) تعالي:.قوله في لفريقا اهذ نظر عندماو  ،33 لفاعلاوه هرلظاا السما

 43 ( 71 ميةة،المائداسورة ) (  ...منهم صّموا كثيرو

 في اولوا جعلو هر )كثير(لظاا السما في  (اعموو اصمو) لعاملينا زعتنا زواجاأ 

 دموجو لضميرا أن مع) لمهملا لفعلا في مستتر ضمير تقديرو للجمع عالمة لفعلينا

  35 لعربيةا من غرائب لكذ واعدو  (للجمع عالمة هوعتبرا نهمأ الإ لجماعةا واو هوو

 

 ابوذه مما بس،أ ألمرا أن مع عدالقوا امحتروا يلولتأوا لتعليلا بهم صلو لحدا اهذ لىإ

 رةلصوا تمثل  (غيثالبرا)أكلوني  لغة أن توضح نةرلمقاا يخيةرلتاا ةفالنظر. ليهإ

 لفعلا بين لمطابقةا تحقيق لساميةا تللغاا في ألصلا إن حيث لعربيةا في مألقدا

 دامفر لفعلا فيها نيكو لتيا لىوألا رةلصوا فتكونت ألصلا اهذ رتطو ثم ،36لفاعلوا

 دامفر لفعلا فيها نيكو لتيا لىوألا رةلصوا ههذ تنتشروا الألحوا كل في لفاعلا مع

 ،تمت لم ألصلا رةصو أن على.  بلعرا غالبية بين الألحوا كل في لفاعلا مع

  منعزلة. محافظة تبيئا أو بيئة في تستعمل بقيتو

 تينرلصوا رووا ينهاوتد مرحلة في للغةا لجمع نللغويووا واةلرا جخر عندماو

 الووحا لثانيةا رةبالصو اجهوو ما عندو.  ألغلبا ألعما على مهعداقو ةلنحاا ضعوو

 ميسانو متناسين ملمتقدا لوجها على يلولتأوا لتعليلا لىإ افجنحو.  لمنطقهم خضاعهاإ
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 للغويةا هرالظوا من هاغير علىو)  لعربيةا ملةلجا  ءبنا على يتجر لتيا رلتطوا

 ال للغويةا هرالظوا تفسير يللغوا مهمة أن  مع  يةرمعيا لنزعة ستجابةا (بالطبع

 للغةا ارطوأ من ينرطو نتمثال نهماأ على تينرلصوا لىإ لنظرا يمكن بذلكو ،تعليلها

 ربالصو خذألا  لعلو.  اجديد راطوو قديما راطو أو الحقا راطوو سابقا راطو: 

 من كثير منو يثقلها يلذا لتشعبا اهذ من لنحوا عداقو تخليص  على يساعد ةلجديدا

 لمتاعبا ةطأو من يخففو الألقووا لوجوها دتعدو فلخالا ليووذ ،لتقديرا رصو

 حلامر تمثل لتيا هيو ةهرلظاا  من ىألخرا رلصوا ماأ.  سينارلدا كاهل تثقل لتيا

  رةصو كل بين بالعالقة يستأنسو ، لنحواتاريخ  في عليها فينص سلفت منيةز

 لنحويينا دجهو نفإ مرأ من يكن مهماو .37يلنحوا رلتطوا تاهتجاا سمر في تاليتهاو

 تلصفاا ذهه طمس لىإ بهم أدت لتنظيموا لتقنينا لىإ ميلهمو ةلقاعدا دطر على لعاملةا

 على لمنهجا اهذ أثر قدو نألحياا من درلناا في الإ ليهاإ رةإلشاا معدو 38للهجيةا

 لمو ستهادرا على وايتوفر لمو  ، لكافيا متماهالا اهيمنحو  فلم تللهجاا لىإ نظرتهم

 تللهجاا سةدرا صبحتأ أن لكذ نتيجة من نكاو.  صفاتها من ليسيرا رلنزا الإ وواير

 للغويةا دةلماا نأل ةلعسيرا رألموا من ليهاإ اءهتدالا لةومحاو عصرنا في لقديمةا

 راتإلشاا ذهه أن مشقة ألمرا يزيد مماو ،39لكذ على تعين ال يديناأ بين  لتيا لضخمةا

 لقليلا وأن لدالليةوا لصوتيةا تسارابالد تتصل  غالبيتها في نتكا يةولمرا للهجيةا

 جهةو من راتطو للغويةا هرالظوا قلأ لجملةا ءبنا  نأل لكذ .بالجملة يتصل منها

  .40لحديثةا للغويةا لنظرا

  

  أدرك فقد:  تللهجاا لىإ لعربيةا ءعلما ةنظر لبحثا ضيعر:  لنقو ملختاا ففي

 لكتبا  الفووأ ستهادرا على افأقبلو ،لفصحىا طبيعة فهم في تللهجاا ميةأه نلمحدثوا

 نلشأا اهذفي  لعربيا لعالما ءنحاأ في للغويةا لمجامعوا تلجامعاا متهساو ،فيها

 على يساعد تللهجا كةلمشترا لخصائصا على فلتعرا نبأ مدهعتقاا من نطالقاا

 ولتناو ،لعربيةا ألمةا ءبناأ بين مهلتفاا تعميق لىإ دييؤو ،بينها فيما لمسافةا تقريب

 على ءجا اهياإ لهموتنا لكنو ،  للغويةا ستهمدرا في تللهجاا مىالقدا لعربيةا ءعلما

 في ا ساليبهأ أو صفاتها تبين متكاملة سةدرا يكن لموكتبهم  في ةمتناثر راتشاإ شكل

 دون معينة قبائل عن ألخذا على للغةا جمع في منهجهم مقا قدو.  لكذ غير أو لتعبيرا

 هو كما هاحدو قريش لغة هي لفصحىا للغةا هل:  ؤللتساا لىإ لكذ نادقاو اهاسو

 إلجابةا لهذه عمليا تطبيقا سةرالدا ههذ ءتجا قدو.  تللهجاا من مزيج هي أم رمشهو

 لنتقاا لكذ نتيجة من نكاو ر،لعصوا مر على بلهجاتها لفصحىا لعربيةا تصلتا فقد

 .لفصحىا لجملةا ءبنا لىإ تلصفاا من كثير
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Self-Assessment Test 

 طبيعة الحياة لدى األفرادق. ماذا يحدث للغة إذا تغيّرت 1

 . ما الذي يحدث إذا اتصل اللغة بلهجاتها أو بغيرها من اللهجاتق2

 . اذكر اللهجات التي تنسب إليها لغة )أكلوني البراغيث(ق3

 . ما هي مهمة اللغويق4
4.0 Conclusion. 

  يعين على للتعرف على الصفات اللهجيةنة رلمقاا يخيةرلتاا ةالنظرفتبنِّي منهج 

 يلذا لتشعبا اهذ من لنحوا عداقو تخليص  على يساعدوللغوية ا هرالظوا تفسير

 يخففو الألقووا لوجوها دتعدو فلخالا ليووذ ،لتقديرا رصو من كثير منو يثقلها

 . سينارلدا كاهل تثقل لتيا لمتاعبا ةطأو من
6.0  Summary. 

 في ديتؤ تأثرو تأثير عملية عنه ينجم تللغاا من هابغير أو بلهجاتها للغةا لتصاوا

 فدروا آخر من فدرا لكذ نيكوو للغةا تلك لىإ تلصفاا من كثير لنتقاا لىإ لغالبا

 للغة.ا في رلتطوا

 معها تفاعلتو ،لقديمةا تباللهجا تصلتا قد لفصحىا لعربيةا للغةا أن وفلمعرا منو

  ،للغويةا للهجيةا لخصائصا من مزيجا صبحتأ حتى ،صفاتها من لكثيرا ستوعبتوا

 لدالليا ىلمستوا لكذ في اءسو تلمستوياا مختلف في  ،32 ئهااثر على لكذ ساعد قدو

 نلوويحاو مهعداقو نيضعو للغةا ءعلما خذأ ،للغةا ينوتد عصر. وفي يلنحوا أو

 رووا ينهاوتد مرحلة في للغةا لجمع نللغويووا واةلرا جخر عندماو فرضها.

 ما عندو.  ألغلبا ألعما على مهعداقو ةلنحاا ضعومن الفعل والغاعل ف  تينرلصوا

 يلولتأوا لتعليلا لىإ افجنحو.  لمنطقهم خضاعهاإ الووحا لثانيةا رةبالصو اجهوو

 من هاغير علىو)  لعربيةا لجملةا  ءبنا على يتجر لتيا رلتطوا ميسانو متناسين

   ية.رمعيا لنزعة ستجابةا بالطبع( للغويةا هرالظوا
6.0  Tutor Marked Assignment. 

 . كيف يمكن االبتعاد من التعليل والتأويل في بناء الجملة العربية الفصحىق1

 . اذكر الصورتين للجملة الفعلية البسيطةق2

 . ما أصل لعة )أكلوني الباغيث(ق3
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 . ماذا يفعل يفعل النحاة إذا تعارضت قواعدهم مع نموذج لغويق4
7.0 Reference/Further Reading 

 ، لمغربيةا لنشرا دار  ، يللغوا رلتطوا رهمظا بعض، لهاشميا جيالرا لتهاميا . 30

 11-10م، ص: 1978، طلرباا

م، 1983، لخنجيا   مكتبة ،ةرهلقاا ، يللغوا رلتطوا اب،لتوا عبد نمضار/  د .31

 .7ص: 

 . 35 - 34 ص: يللغوا رلتطوا هرمظا بعض ،لهاشميا جيالرا لتهاميا /د  .32

  ،ضلرياا، لجميدا عبد لدينا محي محمد حشر ، 1ج ، لمسالكا ضحأو م،شاه بنا .33

-19م، ص:1974، إلسالميةا دسعو بن محمد مإلماا ،  ص) م 19-106.  جامعة

 محي محمد تحقيق ،1ج ،مالك بنا لفيةأ على شرحه ألشمونيا  يضاأ نظروا . 106

  171 -170 م، ص:1955المصرية،  لنهضةا مكتبة ، ةرهلقاا، لحميدا عبد لدينا

 لكتبا ءحياإ دار ، ةهرلقاا ،1،جعقيل بنا على حاشية ،يلخضرا يضاأ نظروا. 34

 . 162- 161 :ص ،تاريخ ونبد لعربيةا

  ، يخرتا ، دونلعربيةا لكتبا ءحياإ دار، ةرهلقاا  ،عقيل بنا على حاشيته نلصباا .35

 في لضميرا رستتاا بجوو (لعربيةا ئباغر من) بقولهم نيعنوو ص47.  .47ص: 

 .   اصمو أو اعمو لفعلا

    .81، ص: لعربيةا فقه في لفصو ، ابلتوا عبد نمضار /د  36

م، 1976،  نعما ،نيةردألا لجامعةا ،لعربيةا يخرتا في ،لموسىا دنها /. د  37

   .209ص:

 9، ص:  لعربيةا ،فلك نهايو. 38

 ،للمالييين لعلما دار ،وتبير ، رنلمقاا للغةا فقه ،ئيالسامرا هيمابرإ / .  د39

 .26م، ص: 1978

 

 

MODULE THREE 

لهجات تفّرع اللغة إلى  عوامل  



99 
 

UNIT1:   الجوانب التي يجب توفرها في اللهجة 

CONTENTS: 

1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

       3.1 وجود مجموعة من الصفات اللغوية المشتركة في بيئة خاصة    
       3.2 وجود هذه البيئة الخاصة في بسيئة أوسع تضّم عدة بيئات ذات صفات لغوية مع سهولة التواصل  

                                                                                             بين أفرادها                              
4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

المصطلح اإلنجليزي  مصطلح لهجة مصطلح حديث في الدرس اللغوي العربي يقابل

dialect ،والفرنسي dialecte  أما علماء العربية األوائل  فيشيع عندهم استخدام لغة.

في مؤلفاتهم .فقد ترد هذين المصطلحين وب هجةتارة، ولحن أخرى، للداللة على الل

  (7)بابا في اختالف لغات العرب بوب أحمد بن فارس في كتابه الصاحي في فقه اللغة

وروى السيوطي عن أبي    (8 )اختالفها كلها حجة" وقال ابن جني "اللغات على

وهم في كل ذلك إنما يعنون ما  (9)لحني وال لحن قومي" " ليس هذا: المهدي قوله

وستتعلم أيها الطالب من خالل هذا الدرس بعض  .تسمشته باللهجة اصطلح على

 الخصائص التي يجب توفرها في اللهجة.

3.0  Objectives 

 ستطيع الطالب أن:في نهاية الدرس ي

 .. يشير إلى ما تتميز به لهجة عن أخواتها في بيئة لغوية أوسع1

 يشرح متى تُنسب الصفات اللغوية إلى  بيئة معيّنة .2

ح نوع العالقة بين اللغة واللهجة3  . يُوّضِ

 جاتها. يُبيِّن كيف يتيسَّر التواصل بين أبناء اللغة الواحدة على اختالف له4
3.0 Main content 
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 وجود مجموعة من الصفات اللغوية المشتركة في بيئة خاصة  3.1  

وتتمثل هذه الصفات اللغوية في التفاوت بين مختلف لهجات اللغة الواحدة، وهو           

تفاوت نلحظه في بعض المستويات اللغوية، سواء أكانت على مستوى الصوت، أو 

مستوى بنية الكلمة، أو مستوى اإلعارب، أو المستوى الداللي، ولعل في ما سنشير 

إلى لهجات خير شاهد  اللغةإلى تفرع إليه الحقا بوصفه العامل اللغوي الذي يؤدي 

 اللغوية. اتلتفاوت هذه الص

 

بعينها، ال يتعداها ووجود الصفات اللغوية المميزة للهجة، قد نلحظه في بيئة لغوية 

، ىحتّ في  ىإلى غيرها من البيئات .ومن هذا الضرب فحفحة هذيل نحو قولهم، عتّ 

أيضا قد نلحظ اشتارك عدة  (10)التي أجمع اللغويون على نسبتها إليهم دون سواهم

ومثال ذلك كسر أوائل  زةبيئات من بيئات اللغة الواحدة في هذه الصفات اللغوية الممي

قريش وأسد، والعنعنة التي نسبت إلى تميم، وأسد،  المضارع فقد روي عن غير

ولم يجانب الصواب أحد العلماء حين الحظ أن  "معظم  ،(11)وقيس في أرجح األقوال

التطور الصوتي يقتصر أثرها على بيئة معينة، وال نكاد نعثر على تطور  ظواهر

صوتي لحق جميع اللغات اإلنسانية في صورة واحدة، فتحول صوت القاف   مثال 

من قوله   ويُستشفُّ   (12)إلى همزة لم يظهر إال في بعض المناطق التي تتكلم العربية"

  تنوع لهجي يشير إلى هذه البيئة الخاصة. هذا، أن محدودية هذا التغيير الصوتيّ 

 

مشتركة بين متكلمي البيئة اللغوية الواحدة، ومن  الصفات اللغويةوالبد أن تكون هذه 

لذا قال  ،سهيلالتّ ذلك نبر أهل العالية من تميم وأكثر البدو، بينما يميل الحجازيون إلى 

نبرون، وقف عليها عيسى بن وأهل مكة والمدينة ال يهذيل "أهل الحجاز  ُ و: أبو زيد

وأهل الحجاز  النّبر بالنبر، وهم أصحاب عمر الثقفي فقال :ما آخذ من قول تميم، إاّل 

فهذا االشتارك حتمي ال يخرج عنه أحد من أهل البيئة اللغوية،  (13)إذا اضطروا نبروا

 . النبرلذا ال يقبل علماء العربية من التميمي إالَّ  يُضطّر، أن إاّل 

 

 

 

وجود هذه البيئة الخاصة في بيئة أوسع تضّم عدة بيئات ذات صفات لغوية  3.2  

 مع سهولة التواصل بين أفرادها 

 غةبالل هجةفعالقة الل .غةضمن إطار أكبر هوالل اللَّهجةوهذا الجانب يوضح وجود   

 هجات الّتيوتتفاوت اللغات في عدد اللَّ . هي عالقة الجزء بالكل الذي يندرج تحته
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. "وتختلف هذه اللهجات غاتتندرج تحتها بحسب المساحة التي تنتشر فيها هذه اللّ 

منها؛ فمنها ما يشغل  في المساحة التي يشغلها كلٌّ  ابعضها عن بعض  اختالفا كبير

ى  بضع قرً مقاطعة كاملة من مقاطعات الدولة، ومنها ما تضيق منطقته فال تشمل  إاّل 

 اللغوية ما تختلف هذه المناطق اوكثير  .بين هذا وذاكمتقاربة، ومنها ما يكون وسطا 

في حدودها عن المناطق المصطلح عليها في التقسيم اإلداري والسياسي؛ فقد تقسم 

أكثر، وقد يجتمع في   القرى التي تتألف منها منطقة لغوية واحدة بين محافظتين، أو

 (14 )"محافظة

بين أي لهجتين، أو لهجات تنتمي للغة  اللغويةعلى الرغم من وجود الفروق      

واحدة، إال أن القاسم المشترك بين هذه اللهجات، أكبر وأعظم من هذه الفروق، أو 

الواحدة على اختالف لهجاتها،  غةر التواصل بين أبناء الليسِّ الخصائص اللغوية، مما يُ 

فى هذا التفاهم أما إذا انت .التواصل قائما اوتظل في إطار اللغة الواحدة ما دام هذ

فال  .وهو ما حدث للغة السامية األم ،وانعدم، فهي لغات مستقلة عن بعضها البعض

                                                                                                                       ميّ امن امر يكاد العبري يفهم من العربي شيئا وال يكاد يفقه األشوريّ 

    

4.0 Conclusion. 

اللغة أوسع وأعم كن اللهجة إذ تندرج لهجات كثيرة تحت لغة واحدة. والصفات 

اللغوية المشتركة بين أبناء اللغة الواحدة يجب أن تكون غالبة على اللخصائص 

لسهولة التواصل بينهم، فإذا تغلّبت الخصائص اللهجية على الصفات اللغوية  اللهجية 

 المستركة انحلَّت اللغة وأصبحت اللهجات لغات قائمة بذاتها.
5.0 Summary. 

الصفات اللغوية تتفاوت بين مختلف لهجات اللغة الواحدة في المستويات الصوتية والصرفية والنحوية 

 والداللية. 

اللغوية المميزة للهجة، قد نلحظه في بيئة لغوية بعينها، ال يتعداها ووجود الصفات 

أيضا قد نلحظ اشتارك عدة بيئات من بيئات اللغة الواحدة في  .إلى غيرها من البيئات

مشتركة بين  الصفات اللغويةوالبد أن تكون هذه  .زةهذه الصفات اللغوية الممي

هي عالقة الجزء بالكل الذي  غةبالل هجةفعالقة الل. متكلمي البيئة اللغوية الواحدة

في حدودها عن المناطق المصطلح  اللغوية المناطق ما تختلف اوكثير، يندرج تحته

 .عليها في التقسيم اإلداري والسياسي

6.0 Tutor Marked Assignment. 
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. اذكر نوع العالقة الذي بانتفائه تنحّل اللغة إلى لهجات مستقلّة تصبح كّل واحدة 1

 منها لغة بذاتهاق

قة على الصفات اللغوية المشتركةق2  . ما األمر إذا أصبحت الخصائص اللهجية متفّوِ

ق بين المناطق اللغوية والمناطق السياسية اإلداريةق3  . فِرّ
7.0 Reference/Further Reading  

 حســن أحمــد عليــه علــق فــارس، بــن أحمــد اللغــة، فقــه فــي الصــاحبي. 7 

  . 24م، ص: 2007 العلميــة، الكتــب دار بســج،

 . 10ص: ، 2ج جني، ابن الخصائص،. 8

 البابي، عيسى ينوآخر المولى جاد أحمد محمد تحقيق السيوطي، المزهر، . 9

  .255، ص:1ج تـاريخ، بـدون القاهرة،

، 6ط القاهرة، الخانجي، مكتبة التواب، عبد رمضان العربية، فقه في فصول . 10

  .138م، ص:1999

 .138. المصدر نفسه، ص: 11

 القاهرة، والنشر، للطباعة مصر نهضة دار وافي، الواحد عبد علي ، اللغة علم . 12

 . 361م، ص:2006، 11ط

 لبنان، بيروت، للماليين، العلم دار الصالح، صبحي اللغة، فقه في دارسات. 13

 .77 م، ص:2007، 18ط

 . 178:  ص وافي، الواحد عبد علي اللغة، علم .14

 

 

 

 

 

  

UNIT2: عوامل تفرع اللغات إلى لهجات       

CONTENTS: 

1.0 Introduction 
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2.0 Objectives 

3.0 Main content 

       3.1   عوامل سياسية 
       3.2   عوامل اجتماعية                                                                                                    

                عوامل جغرافية   3.3      
4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

5.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

بعض الخصائص التي يجب توفرها في رس الماضي درست أيها الطالب دفي ال

ومنها وجود مجموعة من الصفات اللغوية المشتركة في بيئة خاصة، ومنها  اللهجة

ّم عدّة بيئات ذات صفات لغوية مع سهولة التواصل بين ضأيضا وجود بيئة أوسع ت

تؤدّي إلى تفّرع اللغة إلى لهجات متى  أبنائها. وفي هذا الدرس، ستدرس عوامل

 توفرت.

2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن:

 . يذكر العوامل السياسية لتفرع اللغة إلى اللهجات1

 . يذكر العوامل االجتماعية لتفرع اللغة إلى اللهجات2

 . يذكر العوامل الجغرافية لتفرع اللغة إلى اللهجات3
3.0 Main content 

 عوامل سياسية  3.1

المركزي السُّلطان  "وتتعلق باستقالل المناطق التي انتشرت فيها اللغة، وضعف     

اتساع الدولة، وكثرة المناطق  الذي يجمعها، ويوثق ما بينها من عالقات .وذلك أنَّ 

 لطانالتابعة لها، واختالف الشعوب الخاضعة لنفوذها، كل ذلك يؤدي إلى ضعف الس

المركزي، وتفككها من الناحية السياسية، وانقسامها إلى دويالت، أو دول مستقل 

إلى انفصام  يبعضها عن بعض،   وغني عن البيان أن انفصام الوحدة السياسية  يؤدِّ 

إذن  "تتضح حدودها إذا كانت تطابق    هجة."  فاللَّ غويّةالوحدة الفكرية والوحدة الل

طويال بعد زوال الظروف التي أدَّت إلى  زمنا دودتقسيما سياسيا وتبقى هذه الح
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ومن أمثلة ذلك في نظم اإلدارة األهلية في بعض البالد العربية على    (16)تحديدها"

" "العمدة   ودانببالد الشام ويقابلها في مصر والس مستوى الداللة، كلمة "المختار"

 لك كلمة "شيخ."في العارق لدى العشائر البدوية، وفي اليمن فيقابل ذ اأمّ 

 

 عوامل اجتماعية 3  2

االجتماعية،  ظامالنِّ  "وتتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في  

فمن الواضح  والعرف، والتقاليد، والعادات، ومبلغ الثقافة، ومناحي الفكر، والوجدان.

القبيل نجد أن أن االختالف في هذه األمور يتردد صداه في أداة التعبير." ومن هذا 

المجتمعات التي يسود فيها نظام الطبقات االجتماعية، مثلما هو الحال في اليمن، 

"فالمجتمع اليمني القبلي سواء في الريف أو المدينة ينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، 

 ائح كما يأتي: روكل مجموعة منها تتألف من أربع ش

ن الغرم في السلم والحرب وينقسمون طبقة األغلبية وهم المحاربون أو من يدفعو -أ

بدورهم إلى:  "القضاة  "وهم من الفقهاء المؤهلين من غير بني هاشم. و "شيوخ 

ل النظام القبلي   سائدا فيها، و أبناء القبائل  "ذوي از يا القبائل "في المناطق التي ما

ربين من األصول القحطانية من سكان اليمن األصليين، واألشارف العدنانيين المحا

 سكان المناطق السنية،. ثم  "التجار والفالحين والمثقفين العصريين". 

طبقة الهجر، وهم األقليات المعفاة من غرم الحرب والسلم ويستمدون الحماية من  -ب

وهم الهاشميون  القبائل التي يعيشون بينها .ويندرج في إطار هذه الطبقة  "السادة "

 المناطق الزيدية، الخاضعين لحماية القبائل، "اليهود"غير المحاربين، من سكان 

واألقليات الدينية من أهل الكتاب وغيرهم، و"المازينة " وهم ذوي الحرف والمهن 

ادون وغيرهم من أصحاب رون والحدَّ اويأتي في إطارهم الحالقون والجزَّ  ،اليدوية

           (17 ).صول أفريقيةوهم من أ الحرف. ثم من يسميهم المجتمع  "بالخدم أو األخدام"

فهذا النظام الطبقي، وهو من النظم االجتماعية، ألقى بظالله على وسيلة التعبير، 

معان خاصة في  ت اللغة به، وأصبحت بعض هذه المفردات تعبرعنغفاصطب

  في غير تلك البالد. اللغوي المحضالمجتمع اليمني، بينما ال تشير إال إلى معناها 

          

  عوامل جغرافية3.3

، وطبيعة البالد، وبيئتها، "تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الجوِّ 

ت، اوشكلها، وموقعها، وفيما يفصل كل منطقة عن غيرها من جبال وأنهار، وبحير

 يفال يخفى أن هذه الفروق والفواصل الطبيعية، تؤدِّ  .ا، وغابات وهلم جارًّ يوصحار

." ومما تسببت فيه هذه العوامل الجغارفية ما غاتللُّ اآجال إلى فواصل في  عاجال أو
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يشيع في اللهجات العربية القديمة في استخدامهم لالغتسال كلمتي "ابترد"وهي 

ابُتََردَ الماء: صبَّه على رأسه  (18)لالغتسال بالماء البارد خاصة، وقد ورد في اللسان

  باردا، قال عروة بن أنينة:

 إذا وجدُت أَُواَر الحّبِ في كبدي      أَقبلُت نحو سقاء القوِم أَبتِردُ          

 ٍد على األحشاء يتَِّقدُ َهْبني بّّرْدُت بِبَرِد الماِء ظاهَره        ََمن ِلبَر         

ل ثم صار كل اغتسال صأما االستحمام: فهو االغتسال بالماِء الحاّر، هذا هو األ

، بينما أهل البالد الباردة يغتسلون بالماء الحارِّ  ومعلوم أنَّ  (19).اء كاناستحماما بأي م

هو الشائع امن في مناطق البقارة  و ة للماء البارد في اغتسالهم.يميل أهل البالد الحارّ 

فهذه العوامل الجغارفية . د(برّ تفي جمهوريتي السودان وتشاد فهم ال يقولون إال )

هذا  االغتسال لفظين مختلفين الختالف ماء الغسل في كل منهما.جعلتهم يطلقون على 

ن وإة  ومن ثم جرى التعميم في اإلقليمين، بمعنى أن أهل البالد الحارّ ، هو األصل

علي عبد الواحد وافي لهذه العوامل  /و أضاف د )يتبردون.!!( فهم اغتسلوا بماء حارّ 

 هما:( 20) عاملين آخرين

 

 عبيةشعوامل . 1

"تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في األجناس، والفصائل اإلنسانية 

فمن الواضح أن لهذه الفروق آثار  التي ينتمون إليها، واألصول التي انحدروا منها.

 الواحدة إلى لهجات ولغات."  غةاللُّ  عبليغة في تفرُّ 

 

 . عوامل جسمية2

مناطق المختلفة من فروق في التكوين الطبيعي "تتمثل فيما بين سكان ال            

ألعضاء النطق .فمن المحال مع وجود فروق كهذه أن تظل اللغة محتفظة بوحدتها 

األولى   أمدا   بعيدا." والذي أميل إليه أن اعتبار العاملين السابقين من عوامل تفرع 

  -اللغة اإلنسانية وانقسامها إلى لهجات محل نظر لآلتي:  

اإلنسان من المجتمع  إن من خصائص اللغة اإلنسانية أنها مكتسبة، يتعلمها. 1       

العربية  وإن  –ال محالة  – الذي ينشأ فيه، فالطفل الذي يولد في محي، عربي يتحدّث

كان من أصل غير عربي .وبالتالي ال مجال لفصيلته اإلنسانية واألصل الذي انحدر 

إذا  كان الحال كذلك فال شأن ألصول وتحدثها . منه، قيمة في تحديد اللغة التي سي

 الواحدة.   غةالبشر، وأنسابهم التي انحدروا منها في أحداث هذا التنوع في لهجات الل
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برهن علماء التشريح أن أعضاء النطق لدى كل البشر متحدة في كل  .2        

مما يعني بالضرورة عدم تأثير أعضاء النطق في إحداث أي تغيير في  ،(21)تفاصيلها

 اللَّهجة.             
Self-Assessment Test 

ع اللغة إل1  لهجاتق ى. كيف تؤثِّر العوامل السياسية في تفرُّ

 . كيف تؤثر العوامل االجتماعية في تفّرع اللغة إلى لهجاتق2

 تفّرع اللغة إلى لهجاتقية في جغرافكيف تؤثر العوامل ال. 3

           
4.0 Conclusion. 

إذا ضعف السلطان المركوي انفصلت كل بيئة بلهجتها وتميّزت عن غيرها 

يتردد صداه في أداة  العوامل االجتماعيةن االختالف في إ. بمصطالحات سياسية

التعبير." ومن هذا القبيل نجد أن المجتمعات التي يسود فيها نظام الطبقات 

تتأثر بها في  نظام تعبيراتها، فقذ أصبحت  االجتماعية، مثلما هو الحال في اليمن

معان خاصة في المجتمع اليمني، بينما ال تشير إال إلى  بعض هذه المفردات تعبرعن

 .في غير تلك البالد لمحضاللغوي امعناها 

، غاتللُّ اآجال إلى فواصل في  عاجال أو يالفروق والفواصل الطبيعية، تؤدِّ إّن 

 وبالتالي تفرع في اللهجات.

5.0 Summary. 

اتساع الدولة، وكثرة المناطق التابعة لها، واختالف الشعوب الخاضعة لنفوذها،  أنَّ 

المركزي، وتفككها من الناحية السياسية،  لطانكل ذلك يؤدي إلى ضعف الس

 العوامل الجغرافية وتتمثل. وانقسامها إلى دويالت، أو دول مستقل بعضها عن بعض

االجتماعية، والعرف، والتقاليد،  ظامالنِّ  فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في

فيما بين  ل الجغرافيةالعوام تتمثل. والعادات، ومبلغ الثقافة، ومناحي الفكر، والوجدان

، وطبيعة البالد، وبيئتها، وشكلها، سكان المناطق المختلفة من فروق في الجوِّ 

ت، اوموقعها، وفيما يفصل كل منطقة عن غيرها من جبال وأنهار، وبحير

 .ا، وغابات وهلم جارًّ يوصحار

 

6.0 Tutor Marked Assignment. 



107 
 

ة عن تميّزم. كيف أثَّرت الطبقات االجتماعية في اليمن إلى توليد خصائص لهجية 1

 سائر اللهجات العربيةق

 مثاال لتأثير العوامل الجغرافية في تنوع داللة المفردات اللغويةق. اضرب 2

 . هل توافق أن العوامل الشعبية والجسمية من عوامل تفرع اللغة إلى لهجاتق3
7.0 Reference/Further Reading. 

 .175 ،ص اللغة، علم.  .15

 مكتبة القصاص، ومحمد الدواخلي الحميد عبد ترجمة فندريس، جوزيف اللغة، . 16

 .327م، ص: 1950، 1المصرية القاهرة، ط األنجلو

17by Hana Ahmed 1/9/2014 6;45 pm 

http://nashwannews.com/articles.php?action=view&id=8560   

 . 83، ص:3ج، العرب لسان. 18

 . 154، ص: 12 ج، العرب لسان . 19

 .176 -175: ص ،وافي الواحد عبد علي اللغة، علم. 20

 بدون بيروت، العربي، الشروق دار األنطاكي، محمد اللغة، فقه في دارسات  . 21

 .219:ص تـاريخ، بـدون طبع،
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UNIT3: عامل التأثر بلغات أجنبية        

CONTENTS: 

1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

 االحتكاك اللغوي 3.1       
       3.2   الخضوع لعناصر أجنبية
4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

ي إلى تفّرع اللغة إلى اللهجات متى توفّرت  في الوحدة الثانية درست العوامل التي تؤدِّ

 وهي العوامل السياسية واالجتماعية والجغرافية، وعلمت تاثيرات هذه العوامل في

ثير العوامل لهجات بعض العرب، كما يالحظ في دالالت بعض المفردات من تأ

الجغرافية كداللة استحمام على االغتسال بالماء الساخن وابتراد على االغتسال بالماء 

ستدرس ما للتأثر بلغات    البارد في بعض لهجات عربية معينة. وفي هذا الدرس،

 أجنبية من دور في تشكيل اللهجات وإحداث االختالف فيما بينها.

2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن: 

 . يشرح مدى تأثير االحتكاك اللغوي في تغييرات في لهجة1

 . يشرح مدى تأثير الخضوع لعناصر أجنبية في تغييرات في لهجة2

 . يضرب مثاال للهجات تأثرت باالحتكاك اللغوي 3

 . يضرب مثاال للهجات تأثرت بالخضوع لعناصر أجنبية4

3.0 Main content 

 االحتكاك اللغوي 3.1   

ونلحظ ذلك عند احتكاك بعض متكلمي اللغة، بلغة أخرى، نتيجة لمجاورتهم شعب  

آخر يتحدث لغة أخرى، أو إثر خضوع جزء من البلد الستعمار عناصر أجنبية 
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بين هاتين اللغتين تتسرب  ع لغويّ اإلى نشوب صر يمما يؤدِّ  ، تتحدث لغة أخرى

إلى األخرى، مما يكسبها صفات لغوية مميزة تخالف  غتينعلى ضوئه بعض نظم اللّ 

التي تنتمي إليها في هذا المحي، الجغارفي .وما هذه الصفات اللغوية إال   غةبها اللّ 

فالعامية السودانية  .والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى ،ضرب من التعدد اللهجي

اء، وتغيرت بعض تجردت من بعض أصوات الفصحى مثل الثاء، والذال، والظ

مخارجها كالقاف، إضافة إلى اقتارض الكثير الدخيل عليها من النوبية، وغيرها من 

وقد الحظ  قدامى اللغويين أثر هذا العامل، أعني التأثر اللغات التي احتكت بها. 

بلغات أجنبية ) االحتكاك اللغوي(، بوضوح تام تمثل في رفضهم األخذ "من لخم 

(  وقضاعة وغسان وإيّاد لمجاورتهم أهل 22ل مصر والقب، )وجذام لمجاورتهم  أه

(  فإنهم كانوا بالجزيرة 23الشام، وأكثرهم يقرؤون بالعبارنية، وتغلب والنمر)

(. وأشار الزبيدي إلى ذلك   24مجاورين لليونان". .....إلى آخر عبارة السيوطي)

تنزع في نطقها قائال: " لم تزل العرب العاربة في جاهليتها  وصدر إسالمها 

بالسجية، وتتكلم على السليقة، حتى فتحت المدائن ومصرت األمصار، ودونت 

الدواوين، فاختل، العربي بالنبطي، والنقي الحجازي بالفارسي، ودخل الدين أخالط 

  (25األمم، وسواق، البلدان، فوقع الخلل   في الكالم  وبدأ اللحن غي ألسنة العوام.")

 

 الخضوع لعناصر أجنبية 3.2    

وفي الشق الثاني أعني خضوع جزء من البلد لغزو عناصر أجنبية، نلحظ العامية 

التشادية وما تحفل به من مفردات فرنسية مثل وتير)سيارة ( وتجمع على وتاير، 

وسرسار )رتبة عسكرية( وغير  ( مبَّا )للخبز من اللغة الفرنسية ( ولبتان )مستشفى 

في حين تستخدم أقرب اللهجات العربية لها، مفردات عربية  ت.ذلك من المفردا

صرفة في مقابل كثير من ذلك الدخيل من الفرنسية.  ولم يتوقف األمر على اقتارض 

المفردات، بل تعداه إلى تغيير بعض المالمح الصوتية من مخارج األصوات، 

فرنسية، والتركية، والعامية المصرية، وما بها من رواسب ال .وغيرها في تلك اللهجة

 واإلنجليزية، لتعاقب تلك األمم في غزو مصر،خير شاهد لما نقول. 

"ونحن نجد من سمع لغة أهل  :ومّمن أيد ما ذهبنا إليه ابن حزم األندلسي في قوله

فحص البلوط، وهي على ليلة واحدة من قرطبة، كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير لغة 

البالد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى، تتبدل  أهل قرطبة، وهكذا في كثير من

وما هذا الرفض الذي مال إليه القدماء،  (26" )لغتها تبديال ال يخفى على من تأمله

والخلل في الكالم، واللحن كما سماه الزبيدي، والتبدل الذي أشار إليه ابن حزم، إال   
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في بيئة خاصة،  مقارنا  ضرب من التغيير، والتنوع في بعض المستويات اللغوية،

 .هجةبالفروع األخرى للغة ذاتها، والذي اصطلحنا على تسميته باللَّ 
Self-Assessment Test 

 ق. أي لهجة تستخدم وتير و لبتان ومبَّا1

 . ما معنى هذه المفردات الدخيلة: وتير و لبتان ومبَّاق 2

 . متى تسّرب اللحن في لسان العربق3

 القدامى احترزوا من االحتكاك اللغويق. ما الدليل على أن 4

 
4.0 Conclusion. 

 ألخرى، بيئة من اللغوية، المستويات من مستوى في وتباين تنوع، عن عبارة هجةاللَّ  

 والتباين التنوع، هذا لخلق عوامل عدة وتتضافر. المشتركة اللغة هذه متحدثو يلحظه

االحتكاك اللغوي عامل التأثر بلغات أجنبية بشقَّيه  منها الواحدة، اللغة إطار في

 والخضوع لعناصر أجنبية.
5.0 Summary. 

 ضوئه على تتسرب اللغتين بين لغويّ  عاصر نشوب إلى ييؤدِّ االحتكاك اللغوي  

 التي غةاللّ  بها تخالف مميزة لغوية صفات يكسبها مما األخرى، إلى غتيناللّ  نظم بعض

 البلدة أهل بمجاورة فإنه البالد من كثير في واحد. و جغارفي محي، في إليها تنتمي

 إليه مال الذي الرفض هذا وما. تأمله من على يخفى ال تبديال لغتها تتبدل أخرى، بأمة

 ابن إليه أشار الذي والتبدل الزبيدي، سماه كما واللحن الكالم، في والخلل القدماء،

  خاصة، بيئة في اللغوية، المستويات بعض في والتنوع التغيير، من ضرب   إال حزم،

 .هجةباللَّ  تسميته على اصطلحنا والذي ذاتها، للغة األخرى بالفروع مقارنا
 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 . اشرح مدى تأثير االحتكاك اللغوي في تغييرات في لهجةق1

 . اشرح مدى تأثير الخضوع لعناصر أجنبية في تغييرات في لهجةق2

 . اضرب مثاال للهجات تأثرت باالحتكاك اللغويق 3

 . اضرب مثاال للهجات تأثرت بالخضوع لعناصر أجنبيةق4
7.0 Reference/Further Reading. 



111 
 

 ما والصواب النب، السيوطي عبارة وفي. 104: ص العربية، فقه في فصول. 22

   .أثبتناه

   .اليمن السيوطي عبارة وفي. 104: ص السابق، المرجع. 23

   .212، ص: ج المزهر،. 24

   .59: ص الزبيدي، العوام، لحن. 25

 األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو األحكام، أصول في اإلحكام. 26

، 1ج دون تاريخ،ب ،بيروت الجديدة، امفاق دار شاكر، أحمد الشيخ تحقيق القرطبي،

 .31ص: 
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UNIT4: العامل اللغوي         

CONTENTS: 

1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

 االمستوى الصوتي 3.1       

 المستوى الصىفي 3.2       

 المستوى اإلعرابي 3.3       
       3.4 المستوى الداللي    
4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

ما للتأثر بلغات أجنبية من دور في تشكيل اللهجات وإحداث في الدرس السابق، درست 

، وفي هذا الدرس ستضيف العامل اللغوي إلى العوامل األخرى االختالف فيما بينها

 بوصفه اللغوي العامل يبرز التي درست والتي تعمل على تفرع اللغة إلى لهجاتق

   اللغوي العامل يبدو لهجات، إلى عالتفرّ  إلى باللغة تسارع التي العوامل أهم أحد

 وقد ثيها،متحدِّ  ألسنة على تغيير من اللغة يعتري ما إلى همردُّ  امحضً  داخليا عامال

 بعض إنتاج إلى -شعوريا ال -اللغة أبناء من البعض فيجنح.  واسعة بقعة في انتشرت

 مغايرة، صرفية صيغة تستخدم أن أو األخرى، المناطق تخالف بطريقة اللغة أصوات

 اللغوي العامل دور في هذا مذهبنا يؤيدو .األخرى غويةالل المستويات في ذلك غير أو

 واالقتصادية، السياسية العوامل أهمية كانت ومهما"  بقوله فندريس جوزيف األستاذ

 الخارجية الظروف نحسب عندما ىوحتّ  لغوي، كيان شيء كل وقبل اًل أو اللهجة فإن

 الطبيعي التطور إلى جوهريا تستند الظروف هذه أن يبقى اللهجات، تكون في

 اللغوية، مستوياتها مختلف في اللهجة يعتري اللغوي العامل هذا  (72) ."اللغة لعناصر

 اللغوية المستويات لكل األمثلة هذه في -الحصر ال التمثيل سبيل على- جليا   ويبدو

 :امتي النحو على
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2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن: 

 عربية . يبيّن دور المستوى الصوتي في إحداث تغييرات في لهجة1

 عربية لهجةإحداث تغييرات في  ستوى الصفرفيم. يشرح دور ال2

 عربية لهجة. يبيّن دور المستوى اإلعرابي في إحداث تغييرات في 3

 عربية لهجة يبيّن دور المستوى الداللي في إحداث تغييرات في. 4

 

 

3.0 Main content 

 االمستوى الصوتي 3.1       

اختالف مخارج بعض األصوات، فالجيم العربية من وس، اللسان مع ما يحاذيه  -أ   

 من الحنك األعلى، بينما تبرز الجيم القاهرية من أقصى اللسان مع ما بقابله من الحنك

      (28 ).األعلى

اختالف بين الهمز والتسهيل، ومثاله الخالف بين همز التميميين في بئس وفؤاد  -ب 

 وكأس وتسهيل الحجازيين لتصبح بيس و فواد وكاس.        

اختالف في الحركات بين الكسر والفتح في أوائل المضارع، قال  الفارء هي  -ج

 (29). مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم يكسرها

 اختالف بين الفتح واإلمالة في نحو رمى وقضى.           -د

االختالف في قوانين التأثر الصوتي حيث قلبت تاء افتعل  داال مع الجيم في  -هـ

ومثله ما أورده ابن  ( 30).بعض اللغات، فقالوا اجدمعوا واجدز، في اجتمعوا واجتز

         (31 )والزقر. جني في الخصائص قولهم الصقر والسقر 

ه فتميم تجنح إلى اإلدغام بينما تميل قريش على فكّ  ،اختالف في إدغام المتماثلين -و 

ولم  (32) (أَواَل يَْستَِطيُع أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِالعَْدلِ ) :وقد جاءت اللغتان في امية

        (33)يورد صاحب النشر في هذه امية،  اختالفا  في القارءات.

 (34 ).االختالف في التقديم والتأخير في نحو صاعقة وصاقعة -ز 

 

 في رالمستوى الص3.2    

ويتمثل في االختالف في بعض صيغ بناء الكلمة، ومثاله بناء صيغة المفعول         

من الثالثي األجوف فتأتي على مدين، ومبيع في الحجازية، ومديون، ومبيوع في 
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ن وسكرى وغضبان االتميمية .ومنه مؤنث فعالن صفة لمذكر يأتي على فعلى كسكر

وبعض   (36)وسكارنة  (35) نحو غضبانةوغضبى أما عند بني أسد فيأتي على فعالنة 

إِن يَأْتوُكم ) :صيغ الجموع نحو أسرى و أسارى وبهما جاءت اميتان في رواية حفص

.ورهان ورهن، جاءت  (38)و)َوَما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى( (37)أَُساَرى تُفَادُوُهم( 

فَُرهٌُن ): نما هي في رواية الدوريبي (فَِرَهاٌن َمْقبُوَضة) :األولى في رواية حفص

بين  .ومنه في لهجة األندلس قولهم أحمر بين الحمورة، وأصفر (39) (َمْقبُوَضةٌ 

مشؤوم .ومنه في رجل  (14)) ورجل مشوم وبعضهم يقول رجل ميشوم (04) الصفورة

أيضا في اللهجة األندلسية يقولون للقملة الصغيرة صئبانة بدال من صؤابة، وجمع 

 (24)لُُجملجام على ألجم   بدال من  

 

 

 المستوى اإلعرابي 3.3     
 ومن مشهوراختالف اللهجات في الجوانب اإلعاربية، إعارب الخبر الواقع بعد )ما (

 ،(34)( َما َهذَا بََشًرا) :فهو في الحجازية منصوب، وبها جاءت رواية حفص ،النافية

 لذا قال سيبويه:، :ما هذا بشرٌ  اوخبرً  أما التميميون فال يعملونها ويكون ما بعدها مبتدأً 

         (44) المصحف في كيف هي درىفعونه إال من يروبنو تميم 

وهو يرفع، وال  في األرض تميمي إال وقريب من هذا خبر ليس إذا اقترن بإال "فما

من ذلك استعمال متى و،" (54)كما قال أبو عمرو بن العال  "،حجازي إال وهو ينصب

وسمع  (64 )هُذَيلشرطية واستفهامية لدى غالبية العرب، وبمعنى من االبتدائية لدى 

 :قول أبي ذؤيبوبها جاء  ،(74 )""أخرجها متى كمه :من بعضهم

  ( 84)نَتِيُج  َشِرْبَن بَِماِء البَْحِر ثُمَّ تََرفَّعت    َمتَى لَُججٍ ُخْضٍر لَُهنَّ                   

حرف  حيث جرت متى كلمة لجج. ومنه أيضا ما روي عن عقيل في استخدام لعل

فَقُْلُت اُْدعُ أُْخَرى َواْرفَعِ الصَّوَت َجْهَرةً      لَعَلَّ        :وبها جاء قول الشاعر  ،(49)جر

 (05) أَبِي الِمْغَواِر ِمنَك قَِريبُ 

ب المنادى احيث استخدمت لعل حرف جر في اللغة المذكورة .ومنه خالفهم في إعر 

قَْد نت ك      ن وإِ  لِ لُّ دَ ا التَّ ذَ هَ  عدَ بَ  اًل هْ مَ  ُُ مَ اطِ فَ أَ  المرخم في نحو قول امرئ القيس:

   ْ    (15)ْرٍم فَأَْجِمِليأَْزَمْعِت صَ 

فهو مبني على ما يرفع به على لغة من ال ينتظر، ومنصوب في لغة من ينتظر من 

 (25)ب العر
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  المستوى الداللي   3.4 
من الثابت لدى علماء العربية األوائل، والمحدثين ممن ذهب إلى ورود التاردف 

والتضاد في العربية، من الثابت لديهم أن اختالف لغات العرب والمشترك اللفظي 

وهذه الجوانب  وإن ارتبطت  (35)أسهم في ورود هذه الجوانب الثالثة في اللغة العربية

بنواح داللية إال أنها مما أضفى على اللغة جانبا من جوانب التنوع الذي هو اللغات 

ديما، فتسمية المسميات في العربية يختلف المختلفة التي كانت عليها القبائل العربية ق

من بيئة ألخرى حسب ما لحظه فيها المسمون وبحسب الجذر الذي جاءت منه 

التسمية وطريقة االشتقاق. وما يقترن بذلك أحيانا من تبدل المفردات، فالمقابر في 

في  االسودان تقابلها المجنة في اليمن، والقارفة في مصر .ومنه   أيضا ما شاع مؤخر

بعض البالد العربية من تسمية العسكر المدافعين عن بعض األنظمة فهم البلطجية في 

مصر، والبالطجة في اليمن، والشبيحة في سوريا، والمرتزقة في ليبيا وغير ذلك. 

ث، ومظان اللهجات، ولحن العامة بالكثير من هذا الضرب ومنه، اوتحفل كتب التر

هو  يّدوالسّ  رحانمعنى السوالشائع في  (45)يةاستعمال  وثب بمعنى جلس في الحمير

أيضا في لهجة األندلس،  ذلكومن   (55)تستعملهما بمعنى األسدُهذَيل الذئب، لكن 

للقاضي أوالحاكم الذي يتولى شؤون بلدة صغيرة،  (75)والمسدد  (65)الحاجب للوزير

كال منهم  موكل بدرب من دروب البلد. ومن ذلك ذلك أن  (85)والداربون للعسس

  (59)األخضر حشيش الخالف في الداللة في لهجة األندلس أيضا قولهم للكأل 

والتطفيف هو عندهم التوفية والزيادة، وال يعرفون فيه غير ذلك، ويقولون إناء 

 (06)مطفف أي مآلن
Self-Assessment Test 

 عربية لهجة . اشرح كيف تحدث تغييرات صوتية في1

 عربية .اشرح كيف تحدث تغييرات صرفية في لهجة2

 عربية . اشرح كيف تحدث تغييرات إعرابية في لهجة3

 عربية . اشرح كيف تحدث تغييرات داللية في لهجة4

 

4.0 Conclusion. 

في مخارج الحروف أو  اختالفيحدث تغيير صوتي في لهجة عربية من خالل 

 أوائل في والفتح الكسر بين الحركات في اختالفأو  والتسهيل الهمز بين اختالف

 حيث الصوتي التأثر قوانين في اختالفأو  واإلمالة الفتح بين اختالف أو المضارع
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أو  المتماثلين إدغام في اختالفأو  اللغات بعض في الجيم مع داال  افتعل تاء قلبت

 .والتأخير التقديم في االختالف

، الكلمة بناء صيغ بعض فيويحدث تغيير صرفي في لهجة عربية من خالل اختالف 

 الجوانب في اللهجات يحدث تغيير إعرابي في لهجة عربية من خالل اختالفكما 

في معاني  وكذلك يحدث تغيير داللي في لهجة عربية من خالل اختالف اإلعاربية

 في والقارفة اليمن، في المجنة بلهاتقا السودان في فالمقابربعض المفردات العربية، 

 وكذلك. مصر

 

5.0 Summary. 

 يبدوو لهجات، إلى عالتفرّ  إلى باللغة تسارع التي العوامل أهم من اللغوي العاملإّن 

 ألسنة على تغيير من اللغة يعتري ما إلى همردُّ  امحضً  داخليا عامال   اللغوي العامل

 اللغة أصوات بعض إنتاج إلى -شعوريا ال -اللغة أبناء بعض يجنح حيث ثيها،متحدِّ 

 ذلك غير أو مغايرة، صرفية صيغة تستخدم أن أو األخرى، المناطق تخالف بطريقة

تظهر هذا التغيير في المستويات الصوتية والصرفية  .األخرى غويةالل المستويات في

 والنحوية والداللية.

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 للتغيير على المستوى الصوتيق. اضرب ثالثة أمثلة 1

 . اضرب ثالثة أمثلة للتغيير على المستوى الصرفيق2

 . اضرب ثالثة أمثلة للتغيير على المستوى اإلعرابيق3

 . اضرب ثالثة أمثلة للتغيير على المستوى الداّلليق4
7.0 Reference/Further Reading. 

 .327ص فندريس، جوزيف لغة،. 27

 بدون طبع، بدون القاهرة، المصرية، األنجلو أنيس، اهيمرإب اللغوية، األصوات .28

 .69:ص تاريخ،

  .25: ص اللغة، فقه في الصاحبي. 29 

 الكتب دار رشدي، وأحمد حسن محمد جني،تحقيق ابن اإلعارب، صناعة سر. 30 

 .198 ، ص:1، ج2007، 2ط،بيروت  ،العلمية
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UNIT5: اللهجة الحجازية         

CONTENTS: 

1.0 Introduction 

2.0 Objectives 

3.0 Main content 

 الجانب الداللي 3.1       
 الجانب الصىفي 3.2       

 الجانب النحوي 3.3       
        
4.0 Conclusion. 

5.0 Summary. 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

7.0 Reference/Further Reading. 

 

1.0 Introduction 

في الوحدة الرابعة درست دور العامل اللغوي في إحداث تغيرات في اللهجات العربية 

القديم إلى العصر الحديث من خالل مستويات صوتية وصرفية وإعرابية منذ العصر 

وخصائصها التي  وداللية. وفي هذا الدرس، ستدرس بالتفصيل اللغة الحجازية

تميّزت بها عن أخواتها من اللهجات العربية والمستويات اللغوية التي تعاكس هذه 

 الخصائص.

 فودو ألن ذلك ،ةديعد بمميزات اللهجات من غيرها عن تتميز ةيالحجاز اللهجة إنّ 

 هؤالء .ةعدّ  مسموا فيو ، سنويا  فالآب  ينمرالح إلى نوفدي اروّ الزو الحجاج

 ضعب كذلكو الكثير، الشيء االجتماعية التقاليدو  داتعاال من تركوني نوالوافد

ا فريدا قلّما نجده في تميز يةالحجاز  أهل لهجة كسبت مما الكلماتو  باراتعالل

 (32)اللهجات األخرى. 

 

 

2.0 Objectives 

 في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن:

ص مظاهر التغي1  .ة الحجازيةجرات الصوتية في اللهي. يلّخِ
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ص مظاهر التغييرات الصرفية في اللهجة الحجازية.2  . يلّخِ

ص مظاهر التغييرات الداللية في اللهجة الحجازية.3  . يلّخِ
3.0 Main content 

 الجانب الداللي 3.1       

وما لها أإما فصيحة  سأذكرهنا بعض الكلمات االمنتشرة في اللهجة الحجازية وهي:

 جذور في اللغة الفصيحة. 

)أََجل( تُستخدم  هذه الكلمة بمعنى )نعم ( في جواب السؤال فمثال يقال: هل ذاكرت  -

نى عن  بميبفتحت (أََجلْ )  :في اللسانو  فصيح. ربيهو عو أجل.دروسكق فيقول :

ف  رفي مغني اللبيب  :حو. (24)م( ع)ن لإنما هو جواب مث أََجل(قولهم: ) و م (عَ )نـَ 

  (25). ووعدا للطالب ر،للمستخب تصديقا للمخبر، وإعالما  فيكونم ( ع)ن  لجواب مث

يني أو أدَّاه حقَّه( - يني الكتاب أو أّداه حقَّه أي: ) أعطني الكتاب وأعطاه حقه(  .)أدِّ أدِّ

: )إِنَّ هللاَ يَأُْمُرُكم أَن تَُؤدُّوا األََمانَةَ إِلَى أَْهِلَها( يمرن الكرارد في القوقد و ،يحةصهي فو

 (26). 58النساء 

هو جمع صحيح )جمع الجمع(. و امي (أس) ىسم (علا)أسامي( : وهي جمع كلمة ) -

سوار( و)األساور( جمع  )  ( أساور) ومثالها . (27) (أسامجمع األسماء)في اللسان و

 (28)31جمع الحمع. ومنه قوله تعالى: )يَُحلَّوَن فِيَها ِمن أََساِوَر ِمن ذََهٍب( الكهف آية 

 و)األقاويل( و)المصارين( جمع )مصران( و)مصير( دي(اوكذلك )أألي

 ) ِ أوادم(  -

 وهي عربية صحيحة ،ضيوف أوأشخاصعندنا  أوادم( ويقصدونيقولون: )عندنا 

ى لداللة هذه الكلمة تطور ملحوظ فأصبحوا رقد جو (29)(. آدم) و)أوادم( جمع

ولعله فات حسنة فيقولون :هو )آدمي(  صب متصفن بها عن إنسان مهذب يعبرو

أي: ، (فالن مؤدل مبشر)   :يعقال األصمو )محبوب ( مأخوذ من )رجل مؤدم(، أي:

  (30).هو جامع يصلح للشجة والرخاء

ي أشق (أي) أو  لمعيء تشي أ ق ( لمعش تأيقولون في السؤال )يالحجاز )أَيش(  -

والعبارة عربية صحيحة حدث فيها يء ما .  شهو السؤال عن حقيقة و ،يءشي أ

اهو ، أي أن العبارة حصل فيها نحت( ءشي ( و)يأ)  من  ٌ نة؛ فهي مكوحذف وإدغام

قد تطورت داللة و:  (31ا)ب  قديمعرفته الرلوب عسهذا األوكلمة من جملة ،  ينتكو

 :مثلة ذلكأمن وة يض األلفاظ في اللهجة الحجازعب
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النساء   ىهي امن تطلق علوال يمس   رممح  لك  ىكانت تطلق عل يم(ر)الح .1

رد في لسان ويحة صبية فر( االكلمة عةممحر)  رأةقال للموي ( 32) اصةخ

 :يمه رحو  لجرال مرحوهله، وأمه رح :لجرمة الرح) ُبعرال

قد وة يالحماويم روذ من التحخاللفظ مأ  لصأهذا هو و يحميه (وعنه   لقاتيما  

 (يم رالجمع  )حوة( حرم)  المرأة  ىعل صبحت هذه اللفظة علماأ

  

 الهمجي()فيقولون  ه.بِّ وسخص ما شهذه الكلمة في تحقير   متستخد :)الهمج(  .2

، ط خال:هم األ لقيوعاع من الناس ، رال لهمج(ا) والمهمل. منظم للإلنسان غير ا

 لهم من ال نظايالذ  ل:هم الهملقيو

 ماب ثَ وجوه الدو  ىقع عليوض عالب  لذباب صغير مث داللة هذه الكلمة:  لصوأ

 (33)التشبيه  ىعاع من الناس علرال  ىطلق علأ

 (43)( ةائدامال) تطلق على صبحت امنأ رسافطعام الم التي كانت  : . الُسفرة3

 . (53)عليها   لكأتبس، إذا ألنها سفرة  عليها سميت   لؤكيالتي   رةالسفو

الصحن: وهو ساحة وس، الدار، ساحة وس، الفالة  ونحوها من متون األرض   .4

وقد أقّره مجمع اللغة العربية  .وكما  يقال في اللهجة الحجازية ُ  (63) وسعة بطونها َ

 (73)م. اعاني الطأو)صحن ( إناء من 

 

 في رالجانب الص3.2     

فقدت اللهجة الحجازية بعض األصوات العربية القديمة مثل :الثاء ، الذال ، الظاء 

ببعض األصوات الرخوة   واستبدلت بها :التاء ، الدال أوالزاي ، الضاد بمعنى االنتقال

القليلة الشيوع في الفصحى  إلى نظائرها من أصوات الشدة. وكذلك مالت األصوات 

المطبقة إلى االستفال في معظم األحيان، فأصبحت الصاد سينا والطاء تاء والضاد 

 داال، واألمثلة على  ذلك ..

في نطق  رسهو الذي في لسانه عو غ (لثُ )أَ من ذلك و ى:خربأ روف. إبدال الح1

 اءرل  العيج هو الذي:   لقيواء رنطق الين أستطيع يالذي ال  أو  روفض الحعب

رفع لسانه في  تمّ يهو الذي ال  ، وقيل:لسانه    رففي ط عينا أو الما أو يجعل الراء

ل  فيها إبدال صمال حعتسفالكلمة صحيحة اال ( ُ دَ لْ )أَ فيه   لقيو.(  38) لفيه ثقو  نطقال

 . دَ لْ أَ بدلت التاء داال فقالوا: أ مثَ  الثاء تاء ،

)توب( بالتاء بدل  :كثيرا ما ينطقون حرف الثاء تاء، فيقالوفي اللهجة الحجازية 

 وذلك لوجود بدل )الكثير ( )الكتير (وثخينة( ون ي)ثخبدل   ( و)تخين وتخينة()ثوب
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أن األول صوت أسناني والثاني  مهموس إال ٌ عالقة بين التاء والثاء، فكالهما حرف

 (39) أسناني لثويّ 

مستخدمة في ليغ اصالوزان  وة بكثير من األيكما احتفظت اللهجة الحجاز.  2 

  ل:مث ىحصالف

 )فَعََل( َخَرَج، أََكَل، ذََهَب، نََظَر، َجاَء، َزَوَع، فَتََح.

َم.  )فعَّل( قَشََّر، َكسََّر، َكرَّ

 دَاَرَس، َحاَضَر. )فَاَعَل( ذَاَكَر، َخاَصَم،

 )أَْفعََل( أَْخَرَج، أَْكَرَم ، أَْحَسَن.

َج.  َع، تََخرَّ  )تَفَعََّل( تََحدََّث، تََسمَّ

 ومن ثم تطور إلى )التأم( ق(ز)اِْفتَعََل( اِشتََرَك، اِْجتََهدَ، اِْلتََحَم، الُجُرُح، أي )اِْلت

مكان، أقام، سدح الشئ، بسطه على )اِْنفَعََل( اِْنَكَسَر، اِْنَسدََح، فهو بمعنى سدح بال

 نلحظ تطورا دالليا لهذه الكلمة.  (04)األرض.

 .)اِْستَْفعََل( اِْستَْخَرجَ 

كما احتفظت بأوزان الجموع   ومنها :وزن )فُعُول(اهو جمع كثفه مثل  : ُضيُوف، 

ُصُحون ، بُيُوت ، فُلُوس، جمع )َضيف  وصحن وبيت  وفلس(  .ووزن ) فَعَاِلل  ( 

      (14): ُسلَّم َكَراِسي، َعنَاِكب، ونحوها . وكذلك )فُعَّال(: ُجهَّال و )فُعَّل( َ مثل:

ها العرب من قبل، نيشتق م عجمية لم وأبية رسماء عأال من عفوألفاظ أتقاق اشكذلك 

 ( ذَهَّبَهي، ) سالو معجم رد فيوكما  ( ُمذَهَّباألعيان من الذهب  )كاستقاق من أسماء 

هه) َ  أي ُطلي ي  )أ ( دَهَّنَ ) تَ و ( ادََّهن)  فعلالدهن  ( ال، ومن )( 24)(بالذهبُ   موَّ

 (34)( ) الدهن هفترمن حو( : بائع الدهن الدَّهَّان)، ومنه أيضا  ( بالدّهن  أو الزيتِ 

 

 الجانب النحوي 3.3     

 أتكلّم، أسمعصيغ المضارع العربية فيقولون:)آكل، أشرب، بتحتفظ اللهجة الحجازية 

 (، )يسمع، يأكل، يدرس، يتكلّم(

وكذلك تستخدم  األفعال الالزمة والتعدّية كما هي في الفصحى غالبا، كما تستخدم 

 .للفصحى تقريبا الجملة الفعلية واالسمية بشكل متماثل

حذف فعل الشرط للداللة عليه فيقولون: ) اعمل واجبك وإال أحرمك  -ومن األمثلة : 

من المصروف(  فهنا أسلوب الشرط حذف فيه فعل الشرط اختصارا لتقدم ما يدّل 

 (44)عليه. وتقديره )إن ال تعمل واجبك أحرمك من المصروف( وهذا جائز في اللغة. 

كما في قول  ب)ال(  ةيجوز حذف ما علم من شرط إن كانت األداة )إن( مقرون

 (54)تطلّقها يعُل اإ ال ُ  أي:  ( وإال يعُل مفرقك الحسام)   ر:الشاع
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كلمة )وي( عند الحجازيين  تستخدم  للتعجب وهي ، عربية فصيحة و)وي ( اسم  -

َ يكَ ومنه قوله تعالى: )وَ  ( 64)فعل  مضارع بمعنى أعجب ْزَق ِلَمن يََشاُء ال ،ُ سُ بْ يَ  هللاَ  نَّ أ ّرِ

 .82القصص، آية  (ِمن ِعبَاِدِه َويَْقِدرُ 

 أسماء اإلشارة :  -

يستعمل أهل الحجازاإلشارة إلى المفرد القريب بـ)دا ( وللبعيد بـ)داك (، وللمفردة  

  :يقولونأحيانا القريبة بـ)دي ( وللبعيدة  بـ)ديك ( وهم يقصدون )ذا ،ذاك ، ذه ،ذيك ( 

ض التغيير في اللفظ مع إبدال ععليه ب رأصحيح ط عربي  استعمالهوو )هداك (

ثة إلى نظيره يض اللهجات الحدعف  الذال القديم في برقد تطور حوالذال داال  .

صوت   ود عليالدال الشد هذا يعني أنهم آثروا صوتذلك ، ووهو الدال . ود يالشد

(74)وهذا وارد في لهجة تميم قديما ّرخو، وذلك أيسر، الذال ال
  

Self-Assessment Test 

صْ . 1  قمظاهر التغييرات الصوتية في اللهجة الحجازية لّخِ

صْ 2  قمظاهر التغييرات الصرفية في اللهجة الحجازية . لّخِ

صْ 3  قمظاهر التغييرات الداللية في اللهجة الحجازية . لّخِ
 

4.0 Conclusion. 

   وهو لهجات، إلى عالتفرّ  إلى باللغة تسارع التي العوامل من اللغوي العامل إنّ 

 ثيها،متحدِّ  ألسنة على تغيير من اللغة يعتري ما إلى همردُّ  امحضً  داخلي عامل

 المناطق تخالف بطريقة اللغة أصوات بعض إنتاج إلى -شعوريا ال - ونفيجنح

 غويةالل المستويات في ذلك غير أو مغايرة، صرفية صيغة ماستخدا أو األخرى،

. قد تمثّلت هذه التغييرات اللغوية التي تسبب تفرع اللغة إلى اللهجات في األخرى

 اللهجة الحجازية من الجوانب الداللية والصرفية والنحوية كما تقدّم.

5.0 Summary. 

عن أخواتها  الهجة الحجازية منذ القرون العديدة   تميّزت بهاصائص التي خالإّن 

ستخدام المفردات والتعابيرامتية: من الجانب الداللي في افي هذا الدرس  تتلخص 

 (الهمج)و (يمرالح)، )أسامي( و)أوادم( و)أيش( و(هحقَّ  اهأدَّ  أو ينيأدِّ ))أجل( و

 و)السفرة( و)الصحن(.

، واحتفاظها على كثير من الصيغ ىخربأ روفالح إبدالومن الجانب الصرفي في 

 من العفوأ لفاظأ تقاقاش كذلك وأوزان الجموع و الفصحى، واألوزان المستخدمة في
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 ومن الجانب النحوي في يشتق منها العرب من قبل.  لم عجميةوأ بيةرع سماءأ

األفعال الالزمة والتعدّية كما هي في   متستخد ذلككاحتفاظها  بالمضارع العربية، و

 متماثل تقريبا للفصحى.الفصحى غالبا، كما تستخدم الجملة الفعلية واالسمية بشكل 

  لهأ  عملست، و ييحةصف بيةرع ، هيو جبعللت  متستخد  نييالحجاز عند( وي) كلمة

 يد)بـ بةريالق  ةدرللمفو ،( اكد)بـ يدعللبو ( اد)بـ قريبال المفرد إلى  ةارشاإل الحجاز

 .( كي،ذ ذه ، ،ذاك ذا) نودصقي همو ( كدي)بـ  ةيدعللبو (

 

6.0 Tutor Marked Assignment. 

 . ما معنى )أجل( وكيف يستخدمها الحجازيونق1

 . اذكر األصوات العربية القديمة المفقودة في اللهجة الحجازيةق2

. اذكر بعض األلفاظ العربية التي تطورت داللتها في اللهجة الحجازية إلى دالالت 3

 أخرق. 

 اللهجة الحجازيةق . اذكر أدلة من الدرس على أن اللغة العربية الفصحى من أصل 4
7.0 Reference/Further Reading. 

 كلما الذهن في المعنىحضور منه  يلزم هوو انيهاعم  ىعل األلفاظ داللة أي (61) 

، يوالحا محمد عثمان ،تطبيقاو ةسدراو التأصي الداللة علم:نظف. االلفظ رحض

 8:ص م،2006 -1428مكتبة المتنبّي، الدمام، المملكة العربية السعودية، 

 12، ص:11( لسان العرب البن المنظور،ج62)

، تحقيق مازن مبارك وآخرين، هشام ( مغني اللبيب عن كتبى األعاريب البن63)

 .29ص:

 .401، ص:14( اللسان، ج64)

( األسماء على وزن )األفعال( جمع قلة، وجمه )أسامي( على وزن )أفعال(، أي 65)

دار المعارف،  الجموع، عبّاس أبو السعود،جمع الحموع، وانظر: الفيصل في ألوان 

 .136ص: م،1971القاهرة، 

 (5. الحاشية )209، ص:2( شرح شافية ابن الحاجب للرضي، ج66)

 المصير: المِعيّ  .210، 109، 95، ص:2شرح شافية ابن الحاجب للرضي، ج (67)

 .873،ص: 2، جي،وسال لمعجما انظفو (  األمالء)
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 13-12، 12( اللسان، ج68)

 ( المصدر نفسه.69)
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 .36( المزهر في الصرف، ص: 81)
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