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Summary of the Research
Arabic language dialect is related to Al-qur'an reading and gives many
contributions for Al-qur'an learner. On the country of this comprehention,
researches try to explain arabic language accent by reviewing its development and
comprehention, background, historical study and famous dialects in arabian clans.
Keywords: Language, Dialect

مستخلص البحث
للهجات العربية عالقة وارتباط وطيدة بالقراءات القرآنية تتمثل جانبا كبَتا منها ,و دراستها تفيد كثَتا يف عزو
ىذه القراءات اللهجية اىل أصحاُّا وىي خدمة جليلة للقرآن الكرمي .فمن ىذا الصدد حاول الباحث يف بيان
اللهجات العربية و ما حيول حول تعريف اللغة و نشأهتا و ذكر اسباب حدوث اللهجات و تاريخ دراستها وشرح
بسيط عن العناصر و أنواع اللهجات العربية و أوصافها ادلشهورة من كل القبائل ٖتدث فيها.
الكلمات األساسية :اللغة ،اللهجة

مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا زلمد صلى اهلل عليو و على الو و صحبو وسلم،
وبعد ,فهذا ْتث يتناول عن اللهجات العربية ,تعريفها و نشأهتا و اسباب حدوث اللهجات و عن ٖتول اللغة
اىل اللهجات و بيان مبسط عن عناصر اللهجات العربية و قبائلها.
يهدف البحث إىل فهم اللهجة عاما و مفصال من بُت القبائل ادلوجودة يف بالد العرب و معرفة اسباب
حدوث اللهجات و معرفة العناصر و الصفات ادلشهورة بُت القراءات و اللهجات.
أما منهج البحث فيتمثل ىف عدد من النقاط التالية ،وىى:
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نشأة اللغة
مفهوم اللهجة
حملة تارخيية عن اللهجة العربية
عوامل حدوث اللهجات
عناصر اللهجات العربية
اللهجات العربية ادلشهورة و أوصافها و أمساء القبيلة نطقت ُّا

الكالم و البحث عن اللهجة ال يتجرد فقط يف البحث عن اللهجة بذاهتا _ السيما عن اللهجة العربية
ٓتاصة اليت ىي لغة القران_ امنا يتعلق كذلك بدراسة اللغة .و للغة مستويات أربع مستوى صويت ومستوى صريف
ومستوى ضلوي ومستوى داليل.
ِ
ب ُّا
فقد تساءل العلماء كثَتاً عن العربية اليت نزل ُّا القرآن الكرميَ ،
ووصلَنا ُّا الشعر اجلاىلي ،وُكت َ
تراثُنا اإلسالمي ،واليت ال تزال لغة العرب يف كل مكان ،ويستخدمها ادلسلمون يف العامل كلو يف عباداهتم ،ويف

كثَت من شؤون حياهتم ،تساءلوا :ىل كانت قبائل العرب ٚتيعاً تتكلم ُّذه اللغة ،أو ىي لغة قريش وحدىا
سادت بعد اإلسالم ونزول القرآن ُّا؟
ولقد اختلف العلماء يف اإلجابة عن ىذا السؤال ،فمنهم من ادعى أن العربية اليت وصلتنا ىي لغة
قريش وحدىا .ومنهم من قال :إهنا لغة مشًتكة للعرب ٚتيعاً ،تعاملوا ُّا ،واستعملوىا يف لقاءاهتم وموامسهم
الدينية والثقافية والتجارية ،وإىل جانب ىذه اللغة كان لكل قبيلة ذلجة خاصة ُّا ،أو لغة خاصة .
وإذا كان الرأي الثاين ىو األرجح فهل يعٍت أن القبائل العربية ادلتعددة كانت تتكلم بلغات ،أو
بلهجات بعيدة عن الفصحى ادلشًتكة ؟  .وىل وجود ىذه اللهجات يعٍت أن العرب مل يكونوا ٚتيعاً يتكلمون
الفصحى ،أو يتعاملون ُّا؟  .أو أهنم كانوا يتعاملون يف حياهتم اليومية بلغات خاصة مث يتخاطبون بالفصحى
عند لقاءاهتم؟ .
وقبل احلديث عن أشهر مسات اللهجات العربية وما بقي منها يف عربيتنا اليوم البد من التقدمي ْتديث
عن تعريف اللغة و اللهجة و نشأهتا ،وأسباب حدوثها .
ا ذا راجعنا اىل معجم العرب يف معٌت اللغة فنجد فيو مفهومات و تعريفات عديدة عنها ,فمن بُت
مفهمومها ما قالو علي بن زلمد اجلرجاين يف كتابو التعريفات أن اللغة ىي اصوات يعرب ُّا كل قوم عن
أغراضهم ).اجلرجاين(.15 :2112,
و أما عند علماء العرب القدامى مثل ابن خلدون ,فعرف اللغة بعبارة ادلتكلم عن مقصوده .و قال
السيوطي أن اللغة ىي األلفاظ ادلوضوعة للمعاين و حياة البشر و حاجاهتم كانت السبب يف تكون األلسن
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على إطالقها .عند علماء الغربيُت احلديث اللذون سكنوا يف دائرة ادلعارف الربيطانية قال بأن اللغة ىي نظام
من الرموز الصوتية .و الذي سكن يف دائرة ادلعارف األمريكية قال اللغة نظام من العالمات الصوتية
االصطالحية .و رأى العامل السويسري أن اللغة شكل و ليس مادة تتكون من رموز اصطالحية ليس للغة
داللة ذاتية و امنا تتحد كل عناصر من عناصر اللغة .و زاد إدوارد سابـَت بأن اللغة ىي وسيلة تفاىم خاصة
باإلنسان ٘تكنو من تبادل األفكار و العواطف و الرغبات بواسطة رموز صوتية اصطالحية ).الشنطى: 1191 ,
(.111

و ىكذا االختالف يكون بُت علماء الغربيُت ,حيث أن االختالف يكون يف أن اللغة نظام صويت
لذاتو يف قسم و نظام صويت مع اإلصطالحات اللغوية داللة و ضلوا و صرفا يف قسم آخر.
 .1نشأة اللغة
الكالم عن نشأة اللغة فليس ىناك كالم و ْتث علمي عنها مىت نشأت و بأي شيء تكونت؟
السيما عن اللغة العربية ٓتاصة ,فاختلف اللغويون عن أصل العربية لدى قدامى اللغويُت العرب ام احملدثُت
من أىل اللغة.
ىنالك العديد من اآلراء حول أصل العربية لدى قدامى اللغويُت العرب منها أن اللغة العربية
أقدم من العرب أنفسهم فزعموا أهنا لغة آدم يف اجلنة ،ولعب التنافس القبلي يف عصر اخلالفة العباسية دوراً
كبَتاً يف نُشوء ىذه النظريات ،فزعم بعضهم أن يعرب بن قحطان كان أول من تكلم ىذه العربية ،وفريق
ذىب أن إمساعيل ىو أول من تكلم ُّا ،وأنو نسي لسان أبيو ,إال أنو ال وجود لرباىُت علمية تُثبت أياً من
ىذه االدعاءات ،فجنوب اجلزيرة العربية ،موطن يعرب ادلفًتض كان يتحدث بعربية سلتلفة ذلا قواعدىا ،وعثر
يف مواضع ُمتع ّددة يف مشال شبو اجلزيرة العربية كذلك على كتابات قددية بلغات متباينة وسلتلفة عن عربية
القرآن أو الشعر اجلاىلي بل ىي سلتلفة عن بعضها البعض  ،ومل يهتم اللغويون العرب القدماء ُّذه اللغات
ومَرد ذلك جهلهم ،فقد اعتربوا لغة القرآن ىي األصل رغم أن تلك اللغات العربية
واعتربوىا لغات "رديئة"َ ،
اجلنوبية والشمالية أقدم من عربية القرآن  ,وبعضهم كان يرى أن دراسة وْتث تلك اللغات واللهجات

مضيعة للوقت وإحياء للجاىلية  ,فقد كانوا ُمدركُت أن ألسنة العرب متباينة وسلتلفة ).جواد علي :2111 ،
(566-539

و من أىل اللغة من حاول على بيان نشأهتا اىل تقسيم نظريات .نظرية تنظر اليها أىل اللغة من
علماء العرب و نظرية تنظر اليها علماء الغربيُت .ف عند علماء الغربيُت :أن اللغة نشأت على نظريات سبعة:
ٔ .نظرية ادلتطلبات اإلجتماعية  .2نظرية األصوات و التنغيم .3 .نظرية نظرية اإلستجابة الباطنية.4 .
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نظرية البو واو  Bow-Wowو تسمى أيضا احملاكاة.5 .نظرية دنج دونج  .6 .Ding-Dongنظرية يو-
ىي -ىو  .7 .Yo-He-Hoنظرية اإلشارية .و عند علماء العرب :أن اللغة نشأت على نظريتان إثنتان.ٔ :
نظرية مذىب " ادلواضعة و االصطالح" .2 .نظرية التوقيف أو الوحي و اإلذلام ).ولدان توفيق(2115:11 ,

و ٚتلة الكالم عن البحث و الطلب عن نشأة اللغة صعوبة جدا كاد الباحث ال
جيدىا يف البحث العلمي ٓتاصة السياما يف الدوريات تتكلم عنها ,مىت كانت و مىت بدأت؟
امنا استخلص الباحث يف نشأة اللغة العربية على نقطتُت أساسيتان .األول أن اللغة إذلام
رباين .و الثاين أن ا للغة تنشأ مواصلة بنمو اإلنسان استجابا صوتيا كانت أم فعليا و الذي بو
تولدت النظريات يف نشاهتا من العلماء الغربيُت.
 .2مفهوم اللهجة
لقد اختلف اللغويون يف تعريف اللهجة فقال الدكتور سعد بن عبد اهلل احلامد و خالد بن عبد
قالَ :ج ْرس
الرٛتن اجلريسي يف دراستو اللغوية أن اللهجة  -يف العُت للخليل -واللّهجة طََرف اللّسان ويُ ُ
الكالم ،ويُقال فصيح اللَّ ْه َجة .واللَّ َهجة وىي لغتو اليت ُجبِ َل عليها فاعتادىا ونشأ عليها .و يفهم من معٌت
اللهجة يف ادلعاجم العربية أهنا طريقة أداء اللغة أو النطق ،أو جرس الكالم ونغمتو .ويعرفها ادل ْح َدثون بأهنا:
ُ
الصفات أو اخلصائص اليت تتميز ُّا بيئة ما يف طريقة أداء اللغة أو النطق .كما عند عبد الواحد الوايف وغَته
)د .سعد بن عبد اهلل احلامد1341 ,htm.,هـ(0212/
و قال د .ابراىيم انيس يف كتابو يف اللهجات العربية اللهجة ىي عبارة عن رلموعة من
الصفات الصوتية يف بيئة معينة يتكلم ُّا أفراد ىذه البيئة ،اذ ادلقصود ٘تسك أفراد ىذه البيئة ).ابراىيم انيس,
ٖٕٓٓ ( و ىناك بعض العلماء قال :اللهجة رلموعة من الصفات اللغوية يف بيئة معينة يتمسك ُّا أفراد ىذه
البيئة .
عرفوا اللهجة باعتبار ما ينبغي أن تكون
الذين قالوا :بأن اللهجة رلموعة من الصفات الصوتيةَّ ،

عليو اللهجة ،يعٍت اللهجة ينبغي أال تتعدى الصفات الصوتية؛ ألن اللهجة لو تعدت الصفات الصوتية إىل
الًتاكيب وإىل ادلعاين ،وكثرت ىذه االختالفات اخلاصة بالًتاكيب؛ أصبح للهجة قواعدىا اخلاصة يعٍت قواعد
اإلعراب؛ وما دام اختلف اإلعراب اختلفت اللهجة عن أختها ،وأصبحت لغة.
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 .3لمحة تاريخية عن نشأة و مصادر دراسة اللهجات العربية
يف ىذا الصدد بُت الباحث نشأة دراسة اللهجات العربية من علماء العرب و علماء الغربيُت حيث
منهما نعرف و من زلاولتهما يف البحث عن دراسة اللغة العربية نفهم .فقال العربييون أن علماء العربية
القدامى مل يًتكوا مؤلفا مستقالًّ يف اللهجات العربية ,ولكن ليس معٍت ذلك أهنم مل يهملوىا بالكلية ,فقد
ألف كثَت منهم كتبًا أطلقوا عليها اسم «اللغات» من ىؤالء :يونس بن حبيب (ت ٖٕٛه ),والفراء (ت
ٕٓٚه) ,وأبو عبيدة (ت ٕٓٔه) ,واألصمعي (ت ٕٕٔه) ,وأبو يزيد األنصاري (ت ٕ٘ٔه) ,وغَتىم.
كما ألفوا يف «لغات القرآن» من ذلك «اللغات يف القرآن» رواية ابن حسنون ادلقرئ ادلصري بإسناده إىل
ابن عباس -رضي اهلل عنهما ,-وكتابو« :ما ورد يف القرآن الكرمي من لغات القبائل(أليب عبيد القاسم بن
سالم) .وقد وردت إشارات كثَتة يف كتب الًتاث على اختالف اىتماماهتا ,إىل اللهجات العربية.كما وردت
موضوعات خاصة باللهجات يف كتب األقدمُت ,ففي «اخلصائص» البن جٍت (ت ٕٖٜه(« ,باب يف
الفصيح جيتمع يف كالمو لغتان فصاعدا» ,وباب يف تركيب اللغات» ,وباب اختالف اللغات وكلها حجة»,
وباب يف العرب يسمع لغة غَته أيراعيها ويعتمدىا ,أم يلغيها ويطّرح حكمها» .و قال علماء الغربيُت مل تلق
الدرسات اللهجية عند الغربيُت اىتماما يذكر إال يف هناية القرن الثامن عشر ,حيث بدأت تدور بُت العلماء
« مناقشات تتعلق ٔتستوي الصواب اللغوي ,ؤتشكلة انقسام اللغة إىل ذلجات ,ومشكلة اللهجات الطبقية».
ويف القرن التاسع عشر «كانت النتائج ذا قيمة كبَتة ,حيث تركز االىتمام على الصيغ اللهجية,
وعلى أنواع من الكالم مل يكن يُنظر إليها حىت تلك اللحظة إىل على أهنا لغات تافهة ال تستحق الدراسة,
وحيث إن اللهجات مل تكن من ٚتيع جوانبها -مسجلة يف خالل تطورىا التارخيي ,فقد أدي ىذا إىل توجو
االىتمام إىل اللغات احلية ,وذلجاهتا ادلتشعبة».مث واصلت دراسة اللهجات تقدمها يف القرن العشرين ,على
ىذا فهي من العلوم احلديثة ,يقول الدكتور :إبراىيم أنيس« :تعد دراسة اللهجات من أحدث االٕتاىات يف
البحوث اللغوية ,فلقد منت ىذه الدراسة باجلامعات األوربية خالل القرنُت التاسع عشر والعشرين ,حىت
ست ذلا يف بعض اجلامعات الراقية فروع
أصبحت اآلن عنصرا ًّ
ىاما بُت الدراسات اللغوية احلديثة ,وأ ٍّ
ُس ْ
خاصة بدراستها ,تعٍت بشرحها ,وٖتليل خصائصها ,وتسجيل مناذج منها تسجيال صوتيًّا يبقي على
الزمن» ).األصمعي(.htm.

و يكون أىم مصادر دراسة اللهجات العربية من  .htm ):دراسة لغوية على أساس شبكة دولية(.

.1
.2
.3

القراءات القرآنية
ادلأثور عن العرب شلا حفظتو لنا بطون الكتب
اللهجات احلديثة حقائق عن اللهجات القددية
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.4
.5

ما كتبو ادلستشرقون والغربيون عامة
ما كتب عن اللهجات بأيدي علماء العربية

اذا نظرنا اىل ادلصادر يف دراسة اللهجات و تارخيها لوجدناىا يف القراءات القرآنية ,و ألن بقاء
القرآن و حفاظتو تؤدي اىل بقاء دراسة اللهجات العربية .مث صدرت دراسة اللهجات العربية كذلك يف
جعُت الساب َقُت) وجد الباحث أن
أقوال ادلؤثورات يف الكتب ادلدونة آن ذاك .و أما من حيث نشأهتا (من ادلر َ
دراسة اللهجات بدأت يف سنة مائتُت و سبعة اذلجري على يد الفراء و األصمعي يف سنة مائتُت و اثنتا
اضحا يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ,على يد رلموعة من
تقدما و ً
عشر ,و تقدمت ً

علماء اللهجات الغربيُت من أمثال :جاستون باريس ,وأنطوان توماس الفرنسيُت ,وكورنو ,وأسكويل
اإليطاليُت ومن أشهر ادلشتغلُت بتلك الدراسة «األب روسلو» ,الذي اىتم بالناحية الصوتية يف اللهجات ,
و«جيلَتون» ,الذي درس اللهجات من ناحيتها الداللية.
 .4عوامل حدوث اللهجات
ٖتدث و ٗتتلف اللهجة ادلوجودة يف كثَت من البلدان بعدة عوامل .و من العوامل ادلختلفة تؤدي إىل
حدوث اللهجات ما قالو د .إبراىيم أنيس يف كتاب اللهجات العربية العوامل اليت تؤدي اىل التطور اللغوي
للهجة ىي :االنعزال بُت اجليل الناشئ و جيل الكبار و كثرة التنقل و الرحيل و قلة عناية البدو بالنطق و
تعصبهم للصفات اليت تشتهر عنهم ).انيس (79 :2113 ,و أضاف د .عبد الغفار مفصال بكالمو أن
العوامل اليت تؤدي اىل حدوث اللهجات فبعوامل تالية )عبد الغفار ىالل ٖ(49-41: ٜٜٔ
أ .العامل اجلغرايف
فقد تتسع الرقعة اجلغرافية للمتكلمُت باللغة ،وتفصل بينهم اجلبال واألهنار ،ويقل االتصال
بينهم؛ فتأخذ اللغة يف التغيَت شيئاً فشيئاً ويسلك ادلتكلمون باللغة مسلكاً سلتلفاً عن غَتىم ،فيؤدي
ذلك إىل حدوث ذلجة جديدة.
ب .العامل االجتماعي
فالظروف االجتماعية يف البيئات ادلتعددة الطبقات تساعد على حدوث اللهجات؛ فكل
طبقة ٖتاول أن يكون ذلا لغتها ،أو أسلوُّا اللغوي ادلميز .
ج .العامل السياسي
فانفصال قبيلة أو دولة عن غَتىا ،واعتناق ادلذاىب السياسية ،أو الدخول يف الديانات
اجلديدة يساعد على دخول ألفاظ واصطالحات جديدة يف اللغة .
د .الصراع اللغوي واالحتكاك
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ورٔتا كان ذلك أىم العوامل اليت تساعد على حدوث اللهجات؛ فالصراع يؤدي إىل انتصار
إحداىا على األخرى طبقاً لقوانُت لغوية؛ فاألقوى حضارةً ومادةً قد يُكتَب لو االنتصار ،ولكن اللغة
ادلغلوبة تًتك أثرىا يف الغالبُت ،وتؤدي إىل تطور ،أو تغَت يف لغتهم .
ٗتتلف اللغة احلالية عما كانت عليو يف ادلاضي بسبب عامل التطور الزمٍت .يف ما خيتص
باللهجات اجلغرافية يعود االختالف اىل عامل ادلكان و يف حال اللهجات االجتهاعية يقوم التنوع
على بعض ادلزايا االجتماعية اليت ٘تتاز ُّا رلموعة معينة ).ميشال زكريا.(123 : 1193,
ذكر يف كثَت من ادلراجع عن بيان أسباب حدوث اللهجات العربية و أخذ الباحث أشهرىا من
كتاب د .عبد الغفار ىالل اللهجات العربية و كتاب ميشال زكريا ,و السبب األساسي ٕتعل اللغة تتغَت و
ٗتتلف من حُت اىل حُت حىت صارت اللهجة ىي اختالف البيئة اجلغرافية وقعت يف ٖتدثهم الكالمي و
تنوع الظروف اإلجتماعية و اختالط القبائل و اتقاذلم من مكان اىل مكان آخر.
 .5عناصر اللهجات العربية
ادلرجعُت التاليُت ,و امنا فقط ٗتتلف يف ادلصطلحات استخدمها
ال ٗتتلف اساسيا بُت العناصر يف َ
د .زلمد أديب و د .رشيد العبيدي ,استخدم زلمد أديب بكلمة "ادلستوى النحوي و الصريف" و استخدم
رشيد بكلمة " ادلستوى البنائي و اإلعرايب .و يكون االختالف يف اإلعراب و الداللة.
قال د .زلمد أديب عبد الواحد يف كتابو معجم الفصيح من اللهجات العربية ان حدوث التغَت
اللهجي يف كالم العرب اليومي يأيت من ثالثة عناصر االساسية ,و ىي عنصر صويت و عنصر مفرديت و
عنصر داليل) .عبد الواحد (ٕٗ-ٔٙ :ٕٖٓٓ ,و أضاف د .رشيد العبيدي اىل عنصر ضلوي و صريف استدالال
من ادلستويات اللغوية األربعة ,و ىي مستوى صويت ،ومستوى صريف ،ومستوى ضلوي ،ومستوى داليل .
و سنذكر ىنا تفصيال عن كل من ادلستويات األربعة ):رشيد العبيدي ,بدون سنة . (17-16 :

أوال :المستوى الصوتي
سيظهر الكثَت من اخلالف على ادلستوى الصويت بُت ذلجيت قريش و٘تيم سواءً يف ىذا
القسم أو حُت نتحدث عن القراءات  .الثاء عند ٘تيم تقابلها الفاء عند أىل احلجاز  .فاللثام ومث
عند التميميُت ىي اللفام وفُ ّم عند احلجازيُت  .وقد جاء أن العرب تبدل الفاء ثاءً فيقولون جدف
و جدث القرب  ،ووقع قي عافور شر وعاثور شر  .ونالحظ أن القرآن استخدم مثَّ ومل يستخدم
فُ ّم  .ومن اخلالف ايضاً إحلاق ٘تيم القاف باللهاة حىت تغلظ كثَتا  ،فيقولون للقوم  :الكوم فتأيت
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بُت الكاف والقاف  ،وىذه ذلجة معروفة يف بٍت ٘تيم .من ذلك أيضا اختالف ذلجيت احلجاز
و٘تيم يف ( ض  ،ظ ) فأوذلما صوت شديد نسب إىل ٘تيم  ،والثاين رخو نسب إىل احلجاز.
وقد ورد يف لسان العرب :فاضت نفسو تفيض فيضا  :خرجت  ،وىي لغة ٘تيم.
وحكى ادلازين عن أيب زيد قال  :كل العرب تقول فاظت نفسو إال بٍت ضبة فإهنم يقولون فاضت
نفسو بالضاد  ،وأىل احلجاز وطيء يقولون فاظت نفسو  .وقضاعة و٘تيم وقيس يقولون فاضت
نفسو مثل فاضت عينو  .ومن اجلدير ذكره أن اخلالف حول صويت الضاد والظاء شغل النحويُت
قدديا إىل درجة أهنم ألفوا فيو  ،ومن ذلك كتاب ابن مالك " االعتضاد يف معرفة الظاء والضاد
".
ومن اخلالف أيضا إبدال التميميُت التاء طاءً  ،ويف ىذا يقول ابن سيدة يف ادلخصص "
وقد أبدلت الطاء من التاء يف فعلت إذا كانت بعد حرف من حروف اإلطباق  .وىي لغة ٘تيم
قالوا  :فحصط برجلك وىم يريدون فحصت (.ابن سيدة,بدون سنة)271 / 13 :
ثانيا و ثالثا  :المستوى النحوي و الصرفي
ٖتدث اللهجات العربية يف ىذه ادلستوى النحوي و الصريف ٖتتوي على نقاط تالية مثالية:
 )1في التذكير والتأنيث :
تقول قريش  :ىي التمر والرب والشعَت والذىب بينما َّ
تذكر ٘تيم ىذا كلو  ،فتقول ىذا التمر
والرب.
إن أىل احلجاز أنثوا أعضاء اجلسم كالعنق والعضد بينما جعلها التميميون من ادلذكر فيقولون ىذا
عنق .أنَّث أىل احلجاز أمساء األماكن كالطريق والسبيل والسوق والصراط  ،بينما أجرهتا ٘تيم رلرى
ادلذكر أيضاً فتقول  :ىذا طريق  ،وىذا سوق.
 )2في العدد :
َّ
إن " اثنتُت " يف ذلجة احلجاز تصبح " ثنتُت " يف ذلجة ٘تيم بدون ألف  .وإن " عشرة " إذا

كان مركبا سلتوما بالتاء ضلو  ( :فانفجرت منو اثنتا عشرة عيناً ) .تُس ّكن شينو عند احلجازيُت أما
بنو

فيكسروهنا.

٘تيم

 )3في الموصول:

يشدد التميميون النون يف األمساء ادلوصولة وأمساء اإلشارة حُت تكون بصيغة ادلثٌت ٍّ :
اللذان ،
َّ
وىذان ٍّ ،
ٍّ
ىاتان  .يف حيف خيفف احلجازيون وسائر العرب ىذه النون.
اللتان ،

 )4في أسماء االشارة :
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إ ّن احلجازيُت يقولون ( ذلك و تلك ) بينما يقول التميميون ( ذاك و تيك ) َّ
إن احلجازيُت
ديدون اسم االشارة " أوالء " أما التميميون فيقصرونو ويقولون " أوىل " .إن قريشا تقول " ِ
ىذه "
وصال ووقفاً  ،أما بنو ٘تيم فيقولون " ىذه " يف الوقف و " ىذي " يف الوصل ضلو  :ىذي ورقة.
 )5في المصدر بعد " أما "
إن التميميُت يرجحون نصب ادلصدر النكرة بعد أما ضلو  :أما علماً فعاملٌ  ،وجييزون الرفع ضلو
علم فعاملٌ  ،غَت أهنم يوجبون رفع ادلصدر إذا كان معرفة وليس للنصب إليو سبيل ضلو  :أما
اما ٌ
العلم فعاملٌ  .أما احلجازيون فينصبون مطلقا يف ادلصدر النكرة  ،ويرجحون رفع ادلصدر ادلعرفة.
ُ
 )6في صيغ األسماء :

إن الصيغة الدالة على أمساء الزراعة يف " فِعال " عند احلجازيُت بكسر الفاء  ،بينماىي فعال
عند التميميُت بفتحها .فقريش تقول ِ :حصاد  ،قِطاف  .بينما تقول ٘تيم َ :حصاد و قَطاف .
بينما نزل القرآن بلهجة ٘تيم بفتح أمساء الزراعة حيث يقول ربنا تعاىل يف زلكم التنزيل  ( :وءاتوا
حقَّو يوم َحصاده).
إن احلجازيُت قالوا ِمرية بالكسر  ،بينما قالت ٘تيم ُمرية بالضم.احلجازيون يقولون  :كراىة  ،و ٘تيم تقول  :كراىية.فال احلجازيون  :قلنسية  ،وقالت ٘تيم  :قلنسوة.اذلدي مشددا كالعشيّ .
قالت قريش ْ :اذلدي سلففا كالرمي  ،وقالت ٘تيم ّ :
 )7في صيغ الفعل :

إن التميميُت دييلون غالبا إىل كسر عُت ادلاضي ادلفتوحة عند احلجازيُت  .فيقول احلجازيون
زىد و ِ
 :زىد و ح َقد  ،بينما تقول ٘تيم ِ :
حقد.
َ
ئت  .وتقول قريش يف ىذا الباب أنا منك براء
تقول قريش  :بر ُ
أت من ادلرض وتقول ٘تيم  :بر ُ
 .بينما تقول ٘تيم وسارئر العرب  :أنا بريء منك  .واللهجتان يف القرآن .
قليت .قريش تقول " التو " أي نقصو حقو ،
تقول قريش ُ :
قلوت البُـَّر  .بينما تقول ٘تيم ُ :
بينما تقوذلا ٘تيم " االتو " واللهجتان يف القرآن  ،حيث يقول ربنا تعاىل  ( :ال يلتكم من اعمالكم
شيئا  ،ويقول تعاىل ايضاً ( وما ألتناىم من عملهم من شيء ).
رابعا :المستوى الداللي
اللهجات ال بد أن تشًتك فيما بينها بقدر كبَت من ادلفردات والدالالت وصيغ
االفعال وأنواع اجلموع وأداة التعريف وقواعد النحو  ،وإن مل يتوفر ىذا الكم الكبَت من االشًتاك
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ٖتولت إىل لغات ال إىل ذلجات تنتمي إىل لغة واحدة  .لذلك من البديهي أن ال صلد يف ىذا
الباب كثَتا لنذكره إذ ادلقارنة بُت ذلجتُت ال بُت لغتُت  ،ولكن نذكر ىنا قفط يف بٍت ٘تيم و
قريش :
تقول ٘تيم " األعفك " أي األعسر .يف كلمة بِع يل ٘ترا " أي اش ًِت يل  .قالوا "
اجليب " وىو ما حول البئر .وقالوا  " :جبذ " وىم يريدون ُّا جذب فأبدلوا مكان احلرفُت .
وقالت ٘تيم أيضا  " :جل الشيء " أي معظمو .وتستخدم ٘تيم البغي ٔتعٌت احلسد  ،وُّذا
ادلعٌت وردت يف زلكم التنزيل  " :بغياً بينهم أي حسدا .األمة عند ٘تيم تعٍت النسيان  ،وقد
وردت ُّذا ادلعٌت يف القرآن الكرمي أيضا  ،حيث يقول ربنا تعاىل  " :و َّادكر بعد أُمة  .تستخدم

األرض خاشعة .
ك ترى
٘تيم " خشع " ٔتعٌت اقشعر  ،ومنها قولو تعاىل  " :ومن آياتو انّ َ
َ
خرص ٔتعٌت كذب ذلجة ٘تيم  ،وقد وافق القرآن لساهنا حيث يقول اهلل تعاىل يف زلكم التنزيل :
" إن ىم إال خيرصون .و قالت قريش يف الفرسك وتريد بو ٙتر اخلوخ .و يف كلمة الدجر وىو
عندىا اللوبياء .و كذلك يف قوذلم ادلسطح وىو ادلكان الذي ينشر فيو التمر .و قالوا ايضا
الضال األشكل  ،أي السدر اجلبلي.
 .6اللهجات العربية المشهورة و أوصافها و أسماء القبيلة التي نطقت بها
البيان و الشرح عن أنواع اللهجات العربية مذكورة يف كثَت من ادلراجع ,و اختلفوا فقط يف طريقة
كتابتها .كتب د .أٛتد الليثي عن التعريف يف كل من االنواع اللهجات مث ذكر الشواىد أو ادلثال منها مع
بيان قبيلة بنسب اليو .و ىكذا ّبُت الدكتور رمضان عبد التواب أنواع الللهجات العربية و تعربفاهتا و زاد

مع ذكر األحاديث بيانا عن فصاحة اللغة العربية ,مثل ما روى اجلاحظ ,فيقول( :و قال معاوية يوما :من
أفصح الناس؟ فقال قائل  :قوم ارتفعوا خللخانية الفرات و تيامنوا عن كسكسة بكر ,ليست ذلم غمغمة
قضاعة .و اليك البيان تفصيال عن كل من أنواع اللهجات العربية و أمساء القبائل اليت نطقت ُّا نقال ٔتا
كتب ُّا د .رمضان عبد التواب (عبد التواب: )ٕٔٗ-ٕٔٓ :ٜٜٜٔ ,
ب مهزة َّ
أن عينًا؛ فيقولون َع َّن بدل أ ََّن .
 .1ال َْعنْ َعنَة :قَـلْ ُ
رسول اهلل.
ون:ظننت َع َّن عبد اهلل قائم ،وكذا
أشهد أَنَّك ُ
(أشهد َعنٍّك ُ
فيقولُ
رسول اهلل) أيُ :
ُ
ُ
وذكر بعض اللغويُت أن كل مهزة مبدوء ُّا تبدل عيناً ضلو (إنَّك وأُذُن ) يقولون ِ
(عنَّكُ ،ع ُذن .وأطلقها
خباعنا ) بدل (ىذا خباؤنا ) و(خاسعُت)
بعضهم يف كل مهزة أين ما وقعت يف الكالم ،فيقولون (ىذا ُ
بدل (خاسئُت) و (وعلى األرائك متكعون) بدل (متكئون).
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وتنسب لتميم ومن جاورىم كبعض قيس وأسد وطيئ وبعض بٍت كالب بن عامر بن
صعصعة الذي ينتهي نسبهم إىل قيس .وذلا بقايا يف منطقة اجللفة باجلزائر؛ يقولون :العِمام أي ِْ
اإلمام
والقرعان أي القرآن.
 .2الْ َك ْس َك َسة  :إبدال الكاف سيناً يف حال الوقف مع الكاف ادللحقة بادلؤنث ،أو زيادةُ س ٍ
ُت على
كاف ادلخاطبة يف الوقف.
ِ
أخوس بدل ِ
وعمس بدل َعم ِ
س بدل أُم ِ
ك .و ِ
أخوك ،وأُم ِ
ِ
ك.
فيقولون:
أبوس بدل أبوكَ ،
ومنهم من وضع تاء قبل السُت ادلبدلة من الكاف؛ فيقولون  :أبوتس بدالً من ِ
أبوك  ،وكتابتس بدالً
كتابك  ،ولتس بدالً من ِ
ِ
لك .وتنسب هذه اللهجة لقبيلة هوازن وبكر وربيعة ومضر ،وتكثر
من
في نجد وشمالها اليوم.

 .3الْ َك ْش َك َشة :إبدال كاف ادلؤنثة شيناً .فيقولون :علَيشِ ،
ومنْش ،وإِلَيش ،وبِش ،يف َعلَي ِ
ك
ْ
ْ
َْ
ِ
ك ،وبِ ِ
ك ،وإِلَي ِ
ومْن ِ
ك.
ْ
وذىب بعضهم إىل زيادة شُت بعد الكاف اَّرورة يف الوقوف خاصة ،فيقولون ِ :
عليكش،
ك ِ
وإليكشِ ،
ومنكشِ ،
ِ
ك ،وبِ ِ
ك ،وإِلَي ِ
ومْن ِ
وبكش ،يف َعلَي ِ
ك .ومنها قوذلم" :جعل اهلل الربكة يف دارش،
ْ
ْ
وحيك ِ
أي يف دارك .و"وحيش مالش؟ أي ِ
مالك؟"
ش َٖتَتَ ِ
وقد قرئ ُّا يف سورة مرمي ،من قولو تعاىل( :قد جعل َرب ِ
(وُىٍّزي
ش سريَّا) وقولو تعاىل َ
إِلَي ِ ِِ
ط َعلَْي ِ
ش ُرطَبًا َجنِيًّا .قال ابن ِسيده :قال ابن جٍت :وقرأت على أيب بكر زلمد
َّخلَِة تُ َساقِ ُ
ش ّت ْذِع الن ْ
ْ
ِ
ترضيش.
لي فيما ابتغي أبغيش بيضاء ترضيٍت وال
بن احلسن عن أيب العباس أٛتد بن حيِت لبعضهم َ :ع َّ
وتنسب إىل بٍت سعد ،وربيعة ،ومضر ،وبكر ،وناس من أسد.
َّ .4
الش ْن َشنَة  :ىي جعل الكاف ِشيناً مطلقاً.
(قلت لَش)
ش َّ
ش) ،أيَ :
لبيك .و ُ
اللهم لَبَّـْي َ
فقد مسع بعض أىل اليمن يف عرفة يقول( :لَبَّـْي َ
قلت لك  .وتنسب إىل بعض قبائل اليمن وبٍت تغلب ومنطقة جازان .وال يزال ينطق ُّا أىل
أي ُ
عليك.
عليش بدالً من َ
حضرموت إذ يقولونَ :
 .5الغَ ْمغَ َمة :يقول احلريري" :وأما َغ ْمغَ َم ُة قضاعة فصوت ال يفهم تقطيع حروفو ".والغَ ْمغَ َمةُ يف
األصل أصوات الثَتان عند الفزع ،وأصوات األبطال عند االقتتال ،مث دلّت على عدم تبُت الكالم.
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قطيع
وقال صاحب تاج العروس" :ويف التـ ْهذيب :الغَ ْمغَ َمةُ أَن تَ ْس َم َع َّ
الص َ
وت ال يَبُِت لك تَ ُ
ِ
الع َجم".
الكالم وأَ ْن يكون
الكالم ُم ْشبِهاً لكالم َ
ُ
ُّ ِ
ميما.
 .6الط ْمط َمانيَّة  :إبدال الم التعريف (ال) ً
ويروى أن كعب بن عاصم من أىل اليمن سأل النيب صلى اهلل عليو وسلم "ىل من امرب
امصيام يف امسفر؟" فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :ليس من امرب امصيام يف امسفر" ،يريد:
إثبات صحتو من عدمها.
الرب
ليس من ٍّ
الصيام يف السف ِر) .والشاىد ذلجة احلديث وليس َ
ُ
ويف رواية لرسالة بعث ُّا النيب صلى اهلل عليو وسلم لوائل بن ُحجر من أىل حضرموت :قال
ِ
نسب لِقبيلة ِح ْميَر وطيئ واألزد واألشعر وعك وبعض أهل
"ومن زنا من امبكر فاصقعوه مئَ ًة" .ت َ
تهامة واليمن.
 .7التَّ لْتَ لَة :ىي كسر حرف ادلضارعة ،فيقال :أنا إِعلم ،وضلن نِعلم ،وأنت تِعلم ،وىو يِعلم .وقوذلم:
ِِ
ِ
للمرار قولَو :قد
ـحب ،وتِ ْـم ِسك بدل ٘تَْ ِسك  .وروى ابن األنباري َّ
ب بدل تُ ّ
تدري بدل تَدري ،وتـح ّ
اعنُها ِمن ٍّ ِ ِ ٍ
تِعلم اخليل أيَّاماً تُطَ ِ
ابن َمنْظُوِر
أي شنْشنَة َ
أنت َ
ُْ ُ
وقال ح َكم بن ٍّ ِ
ضلُ َها يف َحس ٍ
قلت
قلت ما يف قومها مل تِْيثَم يـَ ْف ُ
ب وميس ِم .أي :لو ُ
الربْع ٍّي :لو ُ
َ ُ ُ
َ
ِ
ما يف ِ
ضلُ َها مل تَأْ َمثْ (تَـْيثَم) .فلما ُكسرت التاء أُبدلت اذلمزةُ إىل ياء َّانستها للحركة اليت
قومها أح ٌد يَـ ْف ُ
قبلها .وقد قرئت (وإياك نَستعُت) بفتح النون على لغة قريش وغَتىم يكسرىا فيقولون ( نِستعُت).
وحكى بعضهم قال :رأيت أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وىو يقول( :رب اغفر وأرحم وٕتاوز
وجل" :وال تِـركنوا إىل الذين ظلموا فَتِ َم َّس ُك ُم
بعضهم َ
قول اهلل َّ
عز َّ
عما تِعلم) فكسر التاء من تَعلم .وقرأ ُ
ِ
بهراء.
َّار" وقولو تعاىل" :مالك ال تِْئ َمنَّا على يوسف" بكسر التاء .ن ِسبَ ْ
ت هذه اللهجة إلى قبيلة َ
الن ُ
وت نْ َسب كذلك إلى تميم وقيس وأسد وربيعة وعقيل وكثير من العرب.
التقعر فيو.
 .9التضجع  :وىو
ُ
التباطؤ والًتاخي يف الكالم أو ُ
ض َج ِاع احلركات ٔتعٌت اإلمالة فيها أو اخلفض ،إذ تُـْنطَ ُق الفتحةُ بُت الفتحة
وقيل مأخوذٌ من إِ ْ
مكسور) وذلك كقولك
حرف
الصرحية والكسرة الصرحية .ويقول سيبويو (:واأللف ٘تَُ ُ
ال إذا كان بعدىا ٌ
ٌ
ِ
و(عامل :عيلِم) وإمنا أمالوا للكسرة اليت بعدىا أرادوا أن يقربوىا منها .ينسب هذه
( :عابِد :عيبِد)
اللهجة لقيس وبعض قبائل تميم وأسد وع امة أهل نج د.
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لو:اعتللت ،اعتييت .وبدل َٚتَل َٚتَي .وقيل ىي عجلة يف
الرتَّة :قلب ادلتكلم الالم ياءً .بدل قو
ُّ .1
ُ
الكالم مع قلة األناة فيو ،أو ىي عيب يف النطق  ،كقلب (الراء) (غينًا) أوقلب (الالم( )ياءً).
العْيب وقيل:
وقال صاحب تاج العروس" :عن أَِيب َع ْم ْرو  :الرتَّةَُ :رَّدةٌ قبيحةٌ يف اللّسان من َ
الرتَ ِ
ِ
ِ
ت
ت ويف لسانِو ُرتٌَّة .وأََرتَّوُ اهللُ َتعاىل َفر َّ
ُت َّ
ورجل أََرت بَـ ٍّ ُ
ىي ُ
الع ْج َمةُ يف الكالم ،واحلُ ْكلَ ُة يف اللٍّسانٌ .
نع منو أ ََّول
وحْب َسة ويَـ ْع َج ُل يف كالمو وال يُطا ِو ُعو لسانُو  ...والرتَّةُ ٍّ
كالريح ٘تَْ ُ
وىو أََرت :يف لسانو ُع ْق َدةٌ ُ
الرجل إِذا تَـعتع يف الت ِ
ِ
َّاء وغ َِتىا .عن أَيب
ايب َ :رتْـَر َ
َْ َ
َّصل بو  ...عن ابن األَعر ّ
ت َّ ُ
الكالم فإذا جاءَ منو ات َ
ٍ
كرََّّب :ادلرأَةُ اللثْغاءُ ".تنسب للعراق.
َع ْمرو :الرتَّى ُ
ِ
ِ
ض ِيف
 .11اللَّ ْخلَ َخانيَّة :قال السيوطي يف ادلزىر" :وذكر الثعاليب يف فقو اللغة  ...اللَّ ْخلَ َخانيَّةُ تَـ ْع ِر ُ
لُغَِة أ َْعر ِ
"م َشا اللّو كان" يريدون" :ما شاء اللّو كان ".وقيل حذف
ٍّح ِر ُ
اب الش ْ
وعمان كقوذلمَ :
َ
احلروف اللينة كادلثال السابق.
وقيل حرف بُت القاف والكاف يف لغة ٘تيم وىذا ىو صوت  /g/ادلتغَت عن ق ،يـُْنطَق
كاجليم ادلصرية .أو حرف بُت اجليم والكاف يف لغة اليمن.
وقال ابن منظور يف لسان العرب ىي "العُجمة يف ادلنطق ،ورجل خللخاين ،وامرأة خللخانية،
رجل فيو خللخانية .) ...قال األَزىري وروينا عن ابن عباس
إذا كانا ال يفصحان .ويف احلديث( :فأتانا ٌ
ِ
ِ
ِ ِِ
الح" ،قال مشر يف كتابو:
قصة
اىيم إِياه يف احلََرم ،قال "والوادي يومئذ ٌّ
ىاجر وإسكان إبر َ
إمساعيل وأ ٍُّمو َ
َ
ِ
ِ
ي عن ابن األَعرايب أَنو قال( :جوف
إِمنا ىو ٌ
الخ خفيف أَي معوج الفم ،ذىب بو إىل ا ِإلخلاء ُ ...رِو َ
متالخ لكثرة شجره ِ
وقلة
متضايق
الخ) أَي
ٌّ
الخ) أَي عميق .قال :واجلوف الوادي .ومعٌت قولو (الوادي ّ
ٌ
أشبو بالعُ ْج َمة لتداخلو
اعوجاج الفم بالكالم ،فيكون
عمارتو" .فإن كان كذلك فاللَّ ْخلَ َخانِيَّة
ُ
احلديث َ
ُ
بعضو يف بعض.
.11

الع ْج َع َجة  :ىي ٖتويل الياء ادلشددة أو ادلخففة جيماً.
َ

قال ابن عصفور( :وأن اجليم أبدلت من الياء ال غَت ،مشددة وسلففة ،فيبدلون من الياء
"الر ِ
اع ُج َخَر َج َمعِج" أي الراعي خرج
ادلشددة جيماً مشددة ومن الياء ادلخففة جيماً سلففة) .ومنو قوذلم َّ
معي".
٘تيمج).
ب الياء ادلشددة جيماً و يقولون يف
(٘تيميّ ،
وقال السيوطي يف ادلزىر العجعجةُ قلْ ُ
ّ
وقال سيبويو" :وأما ناس من بٌت سعد فإهنم يبدلون اجليم مكان الياء يف الوقف ،الهنا خفية ،فأبدلوا من
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٘تيمي ،وىذا َعلِ ٌّج ،يريدون َعلِ ٌّـي ،ومسعت
موضعها أَبْـ ََ
ُت احلروف ،وذلك قوذلم :ىذا ّ
٘تيمج ،يريدون ّ
بعضهم يقول ُ :عربانج يريدون ُعرباينّ.
الفراء (وذلك يف بٍت ُدبَت من بٍت أسد خاص ًة) يُقال( :بِج) بدل ِ(يب) ،وتنسب إلى
قال ّ
ِ
يل إلى بعض أهل اليمن.
بعض بني سعد وبعض بني حنظلة وبعض بني تميم وطيء وق َ
 .12الفحفحة أو الفخفخة  :ىي قلب احلاء عيناً ،وىي خاصة بكلمة (حىت) .قرأ ابن مسعود يف
(ليسجنّـنَوُ َح َّىت حُت) [يوسف ،]ٖ٘:قالَ :ع َّىت حُت.
اآلية الكردية
ُ
أنزل ىذا
(ع َّىت حُت) فكتب إليو عمر بن اخلطاب (إِ َّن اهللَ َ
يقول ابن مالك :وقرأ ابن مسعود َ
يش فال تُق ِرئْـهم ِ
القرآ َن عربيًّا ،وأنزلو ِ
بلغة قر ٍ
بلغة ُى َذيل) .وقال أبو الطيب اللغوي :ويقال اصرب حىت
ُ
آتيك ،وعىت آتيك .
وذُكر أنو يقابل (حىت) العربية (عد) يف العربية واآلرمية واألكادية والسبئية .و تنسب له َذيل وثقيف.
.13

االستنطاء :وىو جعل العُت الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء ،مثل أنطى بدالً من أعطى.

وقد قرأ احلسن البصري (إنا أنطيناك الكوثر) وروي عنو -صلَّى اهلل عليو وسلَّم -أنّو قال:
ِ
خَت من
(اللهم ال مانع دلا أنطيت ،وال ُمْن ِط َي دلا منعت ).ونسب إىل رسول اهلل قولوُ :
(اليد الْ ُـمْنطيّةُ ٌ
رسول اهلل) .ينسب إلى
الْ ُمْنطَاة ).ويف كتابو -صلَّى اهلل عليو وسلَّم -لتميم
الداري( :ىذا ما أنطى ُ
ٍّ
هذيل وقبائل سعد بن بكر واألزد وقيس وبعض األنصار في المدينة وأهل اليمن.

 .14القط َْعة :قال ابن منظور يف لسان العرب " ال ُقطْ َعة يف طيء كالعنعنة يف ٘تيم" ،وىي قطع
اللفظ قبل ٘تامو وىي من احلذف الذي يقرب من الًتخيم (وترخيم حواشي الثوب أي تقصَته)
وىو أن يقول ادلتكلم ( يا أبا احلكا ) يريد "احلَ َكم" ،فيقطع كالمو قبل مساع ٘تامو .ومثل ذلك
و(س ْل ِخي) بدل (مساء اخلَت) ،و(مكا)
قوذلم (يا ُزلَ َّما) بدل (يا ُزلَ َّمد) و(يا َوَال) بدل (يا َولَد)َ ،
بدل (مكان).تنسب لقبيلة طيء.

السع ِ
الت َع ْم َرو
.15
أرقم من الرجز :يَا قَـبَّ َح اهللُ بٍَِت َّ ْ
َ
الوتْم  :إبدال السُت ً
تاء .كقول علباءَ بن َ
ات السعالت :الغول عند العرب ،و(شرار ِ
َّات لَيسوا أَكِفَّاء والَ أَ ْكي ِ
ِ
بن ير ٍ ِ
النات) أي
ََ َ
َْ
بوع شَر َار الن ْ ُ
ِ
شرار ِ
األكيات أي األكياسٚ :تع كيٍّس وىو الْ َف ِط ُن ،فقلبوا سُت أكياس تاءً.
الناس ،و

33

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2017
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

وقال ابن السكيت يف كتابة اإلبدال عن األصمعي :قال األصمعي يقال :الكرم من س ِ
وس ِو
ُ
ِِ
رجل حفيسأٌ وحفيتأٌ إذا كان ضخم البطن إىل القصر .لغة اليمن
ومن تُوسو أي من خليقتو .ويقالٌ :
و"عنهم"
"منه ُم"
.16
ُ
الو ْهم  :كسر اذلاء يف ضمَت الغائبُت ادلتصل مطل ًقا .أي كسر ىاء ُ
َ
و"بينهم" ،فيقولون (من ِهم) و(عن ِهم) و (بين ِهم)  ،والعربية تبقى ذلذه الضمائر حركتها األصلية
ُ
ِ
وىي الضم إال إذا وقع بعد كسرة أو ياء ،فتك ــسر ،مث ــل (علي ِهم ،وُّم ،وكل ِهم) وينسب لبٍت
كالب (قبيلة كلب) ،ونسبها سيبويو إىل قوم من ربيعة.

الوْكم :كالوىم إال أنو يكون يف نطق الكاف من ضمَت ادلخاطبُت بالكسر ( ُكم ) إذا ُسبقت
.17
َ
(عليكم ،وبِ ِكم) .فيقولون (السالم ِ
ِ
عليكم) بكسر الكاف .قال
الكاف بياء أو بكسر ضلو
أحالمكم ) ِ
ِ
و(بكم ) شبهها باذلاء .ومسعنا أىل ىذه
سيبويو( :وقال ناس من بكر من وائل (من
ضل أ ِ
ٍِ ِ
ِ
َحالمكِم
اللغة يقولون والشاىد للحطيئة َ :وإِن َ
قال َمو ُ
الىم َعلى ُج ٍّل حادث م َن األَمر ُرّدوا فَ ْ َ
َردوا .ينسب لربيعة وهم قوم من كلب اليمانية.
الخالصة
ويف اخلتام رأى الباحث أن لغة االتصال اليومي اليت ليس فيها القواعد و دخل معها اللغة األم
باللغة األصلية إمنا ىي ذلجة ،ومىت ارتقت إىل الرمسيات وادلعامالت العامة فهي لغة بأي أسباب كانت و
بدأت .و رأى الباحث أيضا أن دراسة اللهجات و معرفتها دراسة مهمة يف حفظ فصاحة اللغة العربية اليت
ىي لغة القرآن ,مهم يف معرفة اللغة من حيث نشأهتا اليت منها نفهم كيف بدأت اللغة و صارت ذلجة ,و
من حيث تارخيها و معرفة العوامل اليت تكونت ُّا اللهجة و غَت ذلك من العناصر و أنواع اللهجات و
معرفة أمساء القبائل ادلوجودة يف جزيرة العرب.
بالرغم من ان حياول الباحث على ا٘تام بيان ىذا البحث فيحتاج أيضا اىل ْتث مستمر و أوسع
عن ىذه الدراسة اللغوية ,من اللهجات العربية ما يعم يف أوسع بلدان العرب ,مثل ذلجة مصرى و سَتيا و
س بياهنا مفصال يف ىذا البحث .
در ْ
ذلججة سودان و غَتىا من اللهجات اليت مل تُ َ
قائمة المراجع
ابراىيم انيس ,يف اللهجات العربية ,مكتبة األصللو ادلصرية.ٕٖٓٓ ,
عبد الغفار ىالل,اللهجات العربية ,القاىرة  :مكتبة وىبةٜٜٖٔ ,
عبد الراجحي ,اللهجات العربية يف القراءات القرآنية ,القاىرة  :مكتبة اخلنجحي.ٜٜٔٚ ,
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زلمد سامل زليسن ,ادلقتبس من اللهجات العربية و القرآنية ,اسكندرية :مؤسسة شبان اجلامعة.ٜٜٔٛ ,
زلمد أديب عبد الواحد ,معجم الفصيح من اللهجات العربية ,مصرى :مكتبة األصللو ادلصرية.2113 ,
ميشال زكريا ,األلسنة (علم اللغة احلديث) ادلبادئ و األعالم ,لبنانو بَتوت. ٜٖٔٛ ,
علي ناصر غالب ,ذلحة قبيلة أسد ,دار الشؤون الثقافية العامة.ٜٜٜٔ ,
حسام النعيمي ،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت ,بغداد :دار الرشيد. ٜٔٛٓ ،
علم اللهجات تعريفو اللهجات علم من علوم - ...علم اللغة األصمعي .htm.دراسة لغوية على أساس
شبكة دولية.
ِ
النّص القرآين بُت ِ
ذلجة قُر ٍ
وذلجات القبائل األخرى .htm.دراسة لغوية على أساس شبكة دولية.
يش
ّ
اللهحات العربية و عالقتها باللغة العربية الفصحى .إعداد :زلمد شفيع الدين
اللهجات العربية و أمهيتها .إعداد :أسعد زلمد علي زلمد حسن
مدخل اىل الدراسات احلديثة للهجات العربية .إعداد :د /عبد السالم حامد
تاثَت اللهجات ادلختلفة على لغة األمة أو اللغة العربية .إعداد :د /ليلى خلف السبعان
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