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: مدخل

:  تعرٌف اللهجة

البٌان، : الفصاحةللتفرٌق بٌن الفصحى واللهجة ال بد من إعطاء تعرٌؾ بسٌط للفصحى،     

تكلم بالفصاحة، وتفصح الرجل فً  :بلٌػ، وأفصح: رجل فصٌح، وكالم فصٌح، أي: تقول

 .تكلؾ الفصاحة: كالمه، وتفاصح

المنطلق اللسان فً القول، الذي ٌعرؾ جٌد الكالم من ردٌبه، :    والفصٌح فً اللؽة

  .اللسان، الطلٌق، والكالم العربً: والفصٌح

عبارة عن لهجة أو مجموعة لهجات لها صفات خاصة، كاإلعراب :   والعربٌة الفصحى

لؽة : لؽة، ونجده كثٌراً فً كتب النحو والمعاجم، مثل– أحٌانا – والبٌان، وتسمى اللهجة 

هذٌل، ولؽة طًء
(1). 

وجرس . طرؾ اللسان: أولع به واعتاده، واللَّْهجة: لََه  باامر لََهجاً :     واللهجة، ٌقال

فالن فصٌح اللهجة، وهً لؽته التً جبل علٌها، فاعتادها ونشؤ علٌها، : الكالم، وٌقال

وسمى اللسان لهجة، ان كالًّ ٌله  بلؽته وكالمه .اللسان: واللهجة
(2)

 . 

وٌعنون به اللهجة فلؽة تمٌم ولؽة  (لؽة)   وشاع فً كتب اللؽوٌٌن العرب القدامى مصطلح 

هذبل ولؽة طٌا التً جاءت فً المعجمات ٌرٌدون بها اللهجة كما أطلق علٌها مصطلح 

اللحن، واللهجة فً االصطالح هً مجموعة من الصفات اللؽوٌة التً تنتمً الى بٌبة 

خاصة وٌشترك فً هذه الصفات جمٌع افراد تلك البٌبة وبٌبة اللهجة هً جزء من بٌبة 

أوسع وأشمل تشمل عدة لهجات لكل منها خصابصها، ولكنها تشترك جمٌعا فً مجموعة 

البٌبات، فالعالقة بٌن اللؽة واللهجة  من الظواهر اللؽوٌة التً تٌسر االتصال بٌن افراد هذه

هً عالقة العام والخاص، فاللؽة تشمل عادة عدة لهجات لكل منها ما ٌمٌزها، وهناك أسباب 

  :عدٌدة لنشؤة اللهجات منها

ٌعٌش أصحاب اللهجة الواحدة فً بٌبة جؽرافٌة واسعة تختلؾ : أسباب جؽرافٌة: أوال

الطبٌعة فٌها من مكان الى آخر كان توجد حبال او ودٌان تفصل بقعة عن اخرى بحٌث ٌنشا 

عن ذلك عزلة مجموعة من الناس عن مجموعة أخرى ٌإدي ذلك مع مرور الزمن إلى 

 .وجود لهجة تختلؾ عن لهجة أخرى تنتمً إلى اللؽة نفسها

للطبقات االجتماعٌة المختلفة تؤثٌر فً وجود اللهجات فالطبقة الراقٌة : أسباب اجتماعٌة: ثانٌا

 تتخذ لهجة 

                                                           

 .(ؾ ص ح): مادة:  محمد مكرم بن منظور، دار صادر، بٌروت: لسان العرب ٌنظر( 1)

 .(ل هـ ج): مادة: نفسه (2)
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 .ؼٌر لهجة الطبقة الوسطى أو الدنٌا وهناك لهجات بحسب طبقات المهن وما إلى ذلك

ٌإدي االحتكاك اللؽوي إلى نشؤة اللهجات كما حصل فً المجتمع : اختالط اللؽات: ثالثا

االسالمً بعد توسع الفتوحات حٌث ظهرت الكثٌر من اللهجات بعد االحتكاك بلؽات البلدان 

 .  التً فتحت

ٌختلؾ أفراد الجنس البشري فٌما بٌنهم فً النطق وٌإدي هذا : أسباب فردٌة: رابعا

. االختالؾ مع مرور الزمن الى تطوٌر اللهجة أو إلى نشؤة لهجة او لهجات أخرى

أسباب نشأة اللهجات 

العامل الربٌس فً تفرع اللؽة إلى لهجات، وال ٌإدي إلى ذلك  اللؽة   تعد سعة انتشار 

بشكل مباشر، بل تشاركها عوامل أخرى فً تؤدٌة هذه النتٌجة، وٌمكن إجمال هذه العوامل 

: فً التالً

ٌعٌش أصحاب اللهجة الواحدة فً بٌبة جؽرافٌة واسعة تختلؾ الطبٌعة : العامل الجؽرافً (1

 فٌها من مكان إلى آخر، وٌنشؤ عن ذلك عزلة مجموعة من 

الناس ٌإدي ذلك مع مرور الوقت إلى ظهور لهجة تختلؾ عن لهجة أخرى تنتمً الى اللؽة 

. نفسها

ٌتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق النظم االجتماعٌة، : العامل االجتماعً (2

والعرؾ والتقالٌد والعادات، والثقافة ومناحً التفكٌر والوجدان،  واختالؾ الطبقات 

االجتماعٌة له تؤثٌر كبٌر فً ظهور اللهجات، فالطبقة الراقٌة من المجتمع تتخذ لهجة ؼٌر 

  .لهجة الطبقة الوسطى أو الدنٌا، كما تظهر لهجات بحسب المهن والحرؾ

ٌإدي االحتكاك اللؽوي الى نشؤه اللهجات كما هو الحال فً : عامل اختالط اللؽات (3

المجتمع االسالمً، فبعد توسع الفتوحات ظهرت الكثٌر من اللهجات عن طرٌق  االحتكاك 

 .  بلؽات البلدان التً تم فتحها

العامل الفردي الفٌزٌولوجً وٌتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق فً  (4

. التكوٌن الطبٌعً اعضاء النطق التً ال تحافظ بفعله اللؽة على وحدتها ااولى أمدا طوٌال

    فانقسام المتكلمٌن باللؽة الواحدة بتؤثٌر العوامل المذكورة إلى جماعات متمٌزة، واختالؾ 

بعضها عن بعض اجتماعٌا، وفً خواصها الجنسٌة والجسمٌة وفٌما ٌحٌط بها من ظروؾ 

طبٌعٌة وجؽرافٌة، ٌساهم فً نشؤة لؽة عند كل جماعة، وٌرسم لتطورها فً المستوٌات 

 .(الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة)
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المستوى الصوتً 

باهتمام كبٌر لكون ااصوات تلعب دورا ربٌسا – منذ القدٌم – حظٌت الّدراسة الصوتٌة    

فً اكتمال الّنظام الّتواصلً بٌن أفراد المجتمع البشري، إذ أّن الّطبٌعة اإلنسانٌة تقتضً 

بالّضرورة العضوٌة، والّنفسٌة، واالجتماعٌة استعمال الّصوت لتحقٌق عملٌة الّتواصل
(3)

 .

أي أّن قٌمته تكمن فً أّنه المادة ااساسٌة للحدث اللّؽوي تنتجه أعضاء الّتلفّظ، بحكم أّن 

ٌّنة  اإلنسان ٌعّبر بالّصوت المنطوق عن الفكر المقصود، وما الكالم إال تسلسل أصوات مع

وفق طرٌقة مخصوصة 
(4)

   . 

ٌّنة، تؤتً    والّصوت اللّؽوي عملٌة حركٌة ٌقوم بها جهاز الّنطق، وتصاحبها آثار سمعٌة مع

من تحرٌك الهواء بٌن مصدر إرسال الّصوت، وصوت الكلمة الشمولً، ٌإدي بصفة 

لكن داخل هذه الوحدة الّصوتٌة ٌمكن إجراء تجزٌبات، . متواصلة، وكؤّنه ال ٌقبل التجّزإ

.  وتحدٌد وحدات متتالٌة صؽٌرة ؼٌر قابلة للتجّزإ من هذه الوحدات، ٌطلق علٌها ااصوات

لها معنٌان، فهناك المعنى الّشخصً " الّصوت"   ٌنبؽً أن ندرك من البداٌة أّن كلمة 

" الّصوت"المحض، الّسٌكولوجً، وكذلك المعنى الموضوعً أو الفٌزٌابً، وهكذا فإّن كلمة 

ٌمكن أن تعنً اإلحساس الّسمعً الذي ٌتوقّؾ بالّطبع عندما ٌستبعد العضو الحّساس 

. من المكان، وٌمكن أٌضا أن ٌعنً الّطاقة التً تصل إلى ااذن من الخارج (ااذن)للّصوت 

  وٌرى علماء اللّؽة أّن ااصوات اللّؽوٌة تتكّون من وحدات مستقلّة، باإلمكان نطق صوت 

ٌّن منعزال عن ؼٌره من ااصوات بؽّض الّنظر عن المعنى الذي ٌقع فٌه، وهذه  مع

ااصوات المختلفة، أو الوحدات الّصوتٌة المستقلّة عن بعضها، والتً ٌعّبر عنها بصوت 

عابلة من ااصوات "، بؤّنه "فونٌم"واحد، هً ما ٌطلق علٌه علماء اللّؽة الؽربٌون المحدثون 

ٌّنة، والتً تستعمل بطرٌقة تمنع وقوع أحد  المتـرابطة فٌمـا بٌنها فً الّصفـات فـً لؽة مع

"ااعضاء فً كلمة من الكلمات فً نفس الّسٌاق الذي ٌقع فٌه أي عضو آخر من العابلة
(5)

 .

أو بعبارة أخرى فهو أصؽر وحدة ّصوتٌة خالٌة من أّي معنى ٌمكن تحدٌده من معنى 

منطوق، وتحتوي كّل لؽة على عدد محّدد من الفونٌمات، ولكن صورها الّنطقٌة الفعلٌة 

كثٌرة كثرة فابقة
(6)

ومن هنا ٌجب الّتفرٌق بٌن الّصوت المنطوق، أو ما ٌشار إلٌه . 

، وبٌن الفونٌم أو ما ٌسّمى بالّصورة الذهنٌة للّصوت أو "phone"أو" allophone"بـ

                                                           

ٌُٔظر انتٕاصم ٔاالتصال، يختار يحًذ فؤاد، . 5: و1998يحًٕد عٕدج، دار انًعرفح انجايعٍح،. ٌُظر أصانٍة االتّصال ٔانتّغٍٍّر االجتًاعً (3)

 .49: و1992، 8يعٓذ عهٕو اإلعالو، انعذد – انجزائرٌح–انًجهح انجزائرٌح نالتصال 

، عثذ انحهٍى تٍ عٍضى، أطرٔحح جايعٍح نٍُم شٓادج انذكتٕراِ، جايعح – دراصح تركٍثٍح نهثٍُح انهغٌٕح – انخفح ٔانضٕٓنح فً انحذث انهضاًَ  (4)

 .26: و2004تهًضاٌ 

 .149: و1985، 3عانى انكتة، ط: يختار عًر أحًذ، انقاْرج: ٌُظر دراصح انصٕخ انهغٕي (5)

صانح انقريادي، َشرٌاخ يركز : جاٌ كُتٍُٕ، َقهّ إنى انعرتٍح ٔرٌهّ تًعجى صٕتً فرَضً خ عرتً: ٌُظر درٔس فً عهى األصٕاخ انعرتٍح (6)

 .135: و1966انذراصاخ ٔانثحٕث االقتصادٌح ٔاالجتًاعٍح، انجايعح انتَٕضٍح، 
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و ٌمكن أن أجمل القول فً أّن أّي صوت فً أّي لؽة ٌستعمل فً كلمة من . الوحدة الّصوتٌة

الكلمات مّرات متكّررة، ولكن كٌفٌة نطقه قد تختلؾ من كلمة إلى أخرى، ومن موضع إلى 

آخر ضمن الكلمة الواحدة اختالفا بسٌطا، تلك الفروق التً تالحظ على الفونٌم هً ما ٌطلق 

و كان اللّؽوٌون الؽربٌون القدامى .أو الّصور المختلفة للفونٌم " االوفونات"علٌه بـ

 carectere الحرؾ الّصوتً، وlettreٌستعملون مصطلحٌن مختلفٌن فً الفرنسٌة 

الحرؾ الخّطً،  ولّما صار التباس بٌنهما فً االستعمال تواضعوا على مصطلح جدٌد 

.  Lettre عوض Phonemeلمعنى ااّول وهو 

   ومن هنا ٌمكن اعتبار الحرؾ عند القماء، والّصوت اللّؽوي عند بعض المحدثٌن من 

الحرؾ ٌساوي الّصوت، ٌساوي )العرب، والفونٌم عند الؽربٌٌن مسّمٌات لمسّمى واحد 

(الفونٌم
(7)

 .

  وتتمّثل الوحدة الّصتٌة للّؽة العربٌة فً حروؾ الهجاء، التً تنتهً فً إطار تصنٌفها إلى 

: مجموعتٌن كبٌرتٌن

ب، م، و، ؾ، د، ث، ظ، د، ض، ت، ط، ل، ر، ن، س، ز، :  مجموعة الّصوامت وهً(1

وقد قّسمت من جهتها هً كذلك إلى . ص، ش، ج، ي، ق، ك، غ، خ، ع، ح، هـ، ء

: مجموعات فرعٌة حسب طبٌعة الّصوت ومٌزته إلى

ٌّز من : االنفجارٌة (أ تتشّكل بحبس مجرى الهواء المندفع من الّربتٌن حبسا تاّما فً ح

الباء، والتاء، : واالنفجارٌة هً. ااحٌزة، ثّم ٌحّرر فجؤة، فٌندفع محدثا صوتا انفجارٌا

.  والدال، والطاء، والضاد، والكاؾ، والقاؾ، والهمزة

تتشّكل - وهو الّصوت الّرخو عند القدماء -Fricatifsتقابل : الّصوامت االحتكاكٌة (ب

بتضٌٌق مجرى الهواء الخارج من الّربتٌن فً موضع من المواضع، بحٌث ٌحدث الهواء 

الفاء، والثاء، والسٌن، والصاد، والشٌن، : واالحتكاكٌة هً. أثناء خروجه احتكاكا مسموعا

والخاء، والحاء، والهاء، وهذه صوامت مهموسة، والذال، والظاء، والزاي، والؽٌن، 

. ووالعٌن، وهً صوامت مجهورة 

وٌتّم إنتاجها برفع مقّدم اللّسان نحو الؽار : أو المرّكبة( االحتكاكٌة)الّصوامت االنفجارٌة  (ج

فٌلتصق به، وبذلك ٌحجز وراءه الهواء المندفع من الربتٌن، وال ٌرفع هذا الحجز كما فً 

ااصوات االنفجارٌة، وإّنما ٌتّم بانفصال العضوٌن ببطًء، فٌترّتب عنه احتكاك الهواء 

                                                           

: و1987رصانح دكتٕراِ دٔنح فً فقّ انهغح جايعح انجزائر، ( انجزائر)ٌُظر يصطهحاخ انذراصح انصٕتٍح فً انتراث انعرتً اتٍ يانك آيُح،  (7)

172. 
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ٌّز به الّشٌن المجهورة  . (ج)الخارج بالعضوٌن المتباعدٌن احتكاكا مماثال لالحتكاك الذي تتم

. ومثل الّصوامت االنفجارٌة ـ االحتكاكٌة ـ الجٌم فً اللّؽة العربٌة

، ٌمّثلها فً العربٌة صوت الراء، وٌتشّكل بالّتكرار vibrantsتقابل : الّصوامت المكّررة (د

الّسرٌع فً لمسات اللّثة، بحٌث ٌكون اللّسان مسترخٌا فً طرٌق الهواء المندفع من الربتٌن، 

. وتذبذب الوترٌن الّصوتٌٌن حالة إصداره

، ٌمّثلها فً العربٌة صوت الالّم، latérauxتقابل : الّصوامت المنحرفة أو الجانبٌة (هـ

وٌصدر باعتماد طرؾ اللّسان على أصول ااسنان العلٌا مع اللّثة، بحٌث ٌوجد حابل فً 

وسط الفم ٌحول دون مرور الهواء منه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبً الفم أو 

.  وٌتذبذب الوترٌن الصوتٌٌن عند إصداره. من أحدهما

ٌّز من الفم، وبخفض : الّصوامت اانفٌة أو الؽّناء (و وتتشّكل بحبس الهواء حبسا تاما فً ح

ونكتفً بهذه الّصفات التً . المٌم والنون: وهما. الحنك اللٌّن ٌتسّرب الهواء عبر اانؾ

نعتمد علٌها أكثر من ؼٌرها فً بحثنا هذا، اّن هناك صفات أخرى لم نؤت على ذكرها، لقد 

فصلت فٌها العدٌد اابحاث، ومإلفات الكثٌر من علماء ااصوات المتؤّخرٌن منهم على 

. سبٌل الذكر إبراهٌم أنٌس، ومحمود السعران، وكمال بشر وؼٌرهم 

الّصوابت هً المجموعة الّثانٌة بعد الّصوامت، ٌصدق علٌها ما : مجموعة الّصوابت( 2

االؾ، )، وبحروؾ المّد أو اللٌّن (الفتحة، والضّمة، والكسرة)سّماه الّنحاة بالحركات 

بٌد أّن علماء ااصوات وقفوا عند أنواع أخرى تبدو من الّصوامت، وهً . (والواو، والٌاء

. من الّصوابت والعكس، وهً بما تعرؾ عندهم بؤشباه الّصوابت، وأنصاؾ الّصوابت

واالختالؾ بٌن الّصوامت والحركات، ٌرتبط بطرٌقة إنتاجها، فالّصوت ٌصدر من اندفاع 

الهواء من الربتٌن بضؽط الحجاب الحاجز، فٌؤخذ طرٌقه إلى الخارج عبر الحنجرة والفم، 

وقد ٌتحّرك الوتران الّصوتٌان عند مرور الهواء بهما فً شكل . بما ٌعرؾ بعملٌة الّزفٌر

والجهر والهمس . ذبذبة فٌنت  الّصوت المجهور، وقد ٌسكن الوتران فٌنت  الّصوت المهموس

صفتان تشترك فٌهما الّصوامت والحركات، وتتحقّق فً الفم تفرقة أخرى بٌن الّنوعٌن، ففً 

حـالة اعتراض جزء من أجزاء الفم الهواء المنبعث من الربتٌن عبر الحنجرة سواء أكـان 

اعتراضا تاما
(8)

 أم جزبٌا
(9)

 نت  الّصامت، وإذا لم ٌحدث هذا االعتراض نتجت الحركة
(10)

 .

                                                           

 .كحال إصدار الباء (8)

 .كحال إصدار الثاء والفاء (9)

وينظر مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، نور . 26ينظر المنهج الّصوتي للبنية العربية، عبد الصابور شاهين، المرجع السابق، ص (10)

 .36: م2000الهدى لوشن، المكتبة الجامعية األزاريطة اإلسكندرية، 
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هناك مجموعة أصوات أخرى أطلق علٌها فً اللّسانٌات المعاصرة :    أشباه الّصوابت

أشباه صوابت، لها بعض خواص الّصوابت من جهة، وبعض مٌزات الّصوامت : مصطلح

من جهة أخرى، فهو شبه صامت حال وقوعه قبل قّمة المقطع، وهو شبه صابت حال 

وقوعه بعد القّمة المقطعٌة، وُعّدت الالّم، والنون، والمٌم، والراء، من هذه المجموعة الّتً 

، وتصّنؾ من أوضح الّصوامت liquidesٌطلق علٌها أٌضا ااصوات المابعة التً ٌقابلها 

كما أّنها ال تدرج فً خانة ااصوات االنفجارٌة، وال فً خانة ااصوات . فً الّسمع

االحتكاكٌة
(11)

 .

  وٌكاد ٌجمع الباحثون العرب المعاصرون على أّن العربٌة الفصحى لم تستخدم فً نظامها 

أّما القدماء فقد أشار بعضهم إلى . الفونولوجً من أشباه الصوابت إالّ اثنٌن، هما الواو والٌاء

". الواو"، ونوعٌن من "الٌاء"وجود نوعٌن من 

معلاّل ذلك بؤّنهما ٌعالجان " أشباه أصوات اللٌّن"   أدرج إبراهٌم أنٌس الواو والٌاء فً خانة 

عالجا خاصا، اّن موضع اللّسان معهما قرٌب الّشبه بموضعه مع أصوات اللٌّن 

". ودلّت الّتجارب العلمٌة الّدقٌقة على أّننا نسمع لهما نوعا ضعٌفا من الحفٌؾ. (الصوابت)

ثم عقد مقارنة صوتٌة بٌنهما وبٌن الّضمة والكسرة تقرٌبا، والخالؾ الفنولوجً بٌنهما 

بسٌط، وهو أّن الفراغ بٌن اللّسان ووسط الحنك ااعلى حٌن الّنطق بالٌاء ٌكون أضٌق منه 

وكذلك الواو الّتً ال ٌوجد فرق بٌنها وبٌن الّضمة سوى فً أّن . حٌن الّنطق بصوت اللٌّن

. الفراغ بٌن أقصى اللّسان وأقصى الحنك عند الّنطق بالواو أضٌق منه عند الّنطق بالّضمة

" ااصوات المتوسطة"وٌلحق تمام حسان أشباه الّصوابت بالّصنؾ الّرابع من الّصوامت 

وبٌن الكسرة والضّمة، ٌكون عن طرٌق الّتشكٌل " نصفً العلّة"مستخلصا أّن الّتفرٌق بٌن 

"فالواو والٌاء تؤتٌان بعد صابت وقبله، بخالؾ الّضمة والكسرة"اللّؽوي 
(12)

 .

فّسرت الظاهرة الّصوتٌة لهذه المجموعة ببدء أعضاء الّنطق بها فً :    أنصاؾ الّصوابت

موضع حركة من الحركات، ولكّنها تنتقل من ذلك بسرعة ملحوظة إلى موضع حركة 

أخرى، واجل هذه االنتقال أو االنزالق، ولقصر قلّة الوضوح الّسمعً مقارنة بالّصوابت، 

وبشكل أّدق . عّدت صوامت ال صوابت، بالّرؼم مّما فٌها من شبه واضح بالّصوابت

. فاالختالؾ بٌن المجموعتٌن ٌرتبط بطرٌقة إنتاجها

 وخالصة ذلك كلّه أّن الفونٌم فً الّتعرٌؾ الّصوتً اللّسانً، هو أصؽر وحدة لسانٌة دالة، 

. ذو جانبٌن، أحدهما عضوي ٌّتصل بعملٌة الّنطق، واآلخر صوتً ٌّتصل بصفته

 
                                                           

(
11

 .64-63: و1975يكتثح اإلَجهٕ يصرٌح، : إتراٍْى أتٍش، انقاْرج: ٌُظر األصٕاخ انهّغٌٕح (

(
12

 .107: و1979-ْـ1400، 1979يُاْج انثحج فً انهّغح، تًاو حضاٌ، انقاْرج، انشركح انجذٌذج، دار انثقافح، انذار انثٍضاء، انًغرب  (
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 المستوى الصرفً 

.     المستوى الصرفً وٌطلق علٌه المورفولوجٌا الذي ٌعنى باالشتقاق والتصرٌؾ

    تعتبر الكلمة هً أساس هذا المستوى، فُتبحث من جانب أصلها وصٌؽتها ووزنها، 

.  ومعرفة الزابد وااصلً من أصواتها

فً لسان العرب عّدة معانً، فالّصرؾ رّد الّشًء على  (ص ر ؾ )   تضّمنت مادة 

وجهه، صرفه، ٌصرفه، صرفا، وهو الّتقلٌب، وتصارٌؾ اامور تخالٌفها، ومن تصرٌؾ 

الّرٌاح والّسحاب
(13)

 .

هو تحوٌل ااصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال تحصل إالّ بها، :   واصطالحا

كاسمً الفاعل والمفعول، واسم الّتفضٌل، والّتثنٌة، والجمع
(14)

 .

  وإّنما الّتؽٌٌر ٌحدث فً بنٌة الكلّمة، اعتمادا على عدد الحروؾ وترتٌبها، وحركاتها 

وسكناتها، وذاك ٌكون لؽرض معنوي، وإذا قصد فٌه ؼرض لفظً فٌحدث ذلك بتحوٌل 

المفرد إلى المثنى، أو الجمع، أو بزٌادة حرؾ، أو أكثر، أو نقص، أو إبدال، أو إدؼام، أو 

نقل على رأي أبً علً الفارسً
(15)

زٌادة وحذؾ، : ، وحّده ابن جنً بخمسة أقسام، وهً

وتؽٌٌر بحركة أو سكون، وبدل وإدؼام
(16)

 .

  وكانت هذه المسابل فً بداٌة اامر ضمن مسابل علم الّنحو الّذي تعرؾ به أحوال الكلم 

الّتصرٌؾ إّنما هو : "إفرادا وتركٌبا، وأبرز ابن جنً هذه الّصلة القابمة بٌن العلمٌن بقوله

"لمعرفة أنفس الكلم ثابتة، والّنحو هو لمعرفة أحواله المتنقلّة
(17)

 .

  ومع مرور الوقت أصبح علما قابما لذاته تدور موضوعاته حول تحدٌد بٌنة الكلمة، وبٌان 

. أصولها وزابدها، أي أّنه ٌدرس اللّفظة سواء من حٌث أّنها اسم معرب، أو فعل متّصرؾ

                                                           

 .(صرؾ)ابن منظور، مادة :  لسان العرب(13)

 .3: م1967مطبعة دار الكتب المصرٌة، : شذا العرؾ فً فن الّصرؾ، أحمد الحمالوي، القاهرةٌنظر  (14)

 – 288أبو علً الحسن بن أحمد الفارسً) ٌنظر التكملة، وهً الجزء الثانً من اإلٌضاح العضدي، ابن أحمد الفارسً (15)

 . 3: م1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : ، الجزابر(هـ377

، دار الكتب 3عالم الكتب، ط: (لبنان)أبو الفتح عثمان، تحقٌق محمد علً النجار، بٌروت)ابن جنً :   ٌنظر الخصابص(16)

 . 1/97: م1952المصرٌة، 

، تحقٌق إبراهٌم مصطفى (أبو الفتح عثمان بن جنً) المنصؾ، شرح كتاب التصرٌؾ ابً عثمان المازنً، ابن جنً(17)

 .1/43: م1954، 1مطبعة مصطفى البابً الحلبً، ط: وعبد هللا أمٌن، القاهرة
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وأّما الحروؾ أو ااسماء فهً مبنٌة، واافعال الجامدة فهً بعٌدة عنه، أي أّن مٌدانه 

االسم المتمّكن والفعل المتصّرؾ: انحصر فً دراسة نوعٌن فقط من الكلمة
(18)

 .

  وٌساهم علم الّصرؾ بقدر كبٌر فً إنماء اللّؽة وإثرابها، فٌجعل الكلمة مطاوعة للمعنى 

الّذي ٌراد تبلٌؽه بإٌجاز فً الّتعبٌر، واختصار فً ااداء، فكٌفً معرفة معانً حروؾ 

الزٌادة مثال للّتعبٌر عن المعنى الحقٌقً الّذي نرٌده من اللّفظة، نحو زٌادة الهمزة لتعدٌة 

أو زٌادة تاء وألؾ . خرج الطالب، أخرجت الطالب: الفعل فً العربٌة الفصحى، نحو

أو زٌادة االؾ والسٌن والتاء للّطلب . تقاتل، رشق، تراشق– لمشاركة أو تظاهر، نحو قتل 

استؽفر، باإلضافة إلى االشتقاق مع الفعل فً أزمانه الثالثة، وااسماء ااخرى كاسم : مثل

الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضٌل، والصفة المشّبهة، وكذلك المصدر بؤنواعه المختلفة، 

وهناك ثالثة أنواع . والمثنى، والجمع، اّن تؽٌٌر صٌؽة اللّفظة تإدي إلى تؽٌٌر فً المعنى

. من الّتؽٌرات الّتً تطرأ على صٌؽة من الّصٌػ

. (تصرٌؾ اافعال، واشتقاق ااسماء)تؽٌٌر صرفً ٌخص بااساس االشتقاق - 1

ٌفّك، )تؽٌٌر صرفً صوتً، خاص بتؤثٌر الّتؽٌٌر الّصوتً فً بنٌة الّصٌؽة صرفٌا فً - 2

. (بقوا

، فالنوع ااّول هو الّذي ٌرتبط (ازدهر، اّتصل)تؽٌٌر صوتً خاص بتعامل ااصوات - 3

بتؽٌٌر المعنى واختالؾ الصٌؽة، أّما الّنوعان اآلخران فؤثرهما بنابً ال معنوي
(19)

 .

   والعالقة بٌن االشتقاق والّصرؾ، أّن االشتقاق ٌزٌد اللّؽة نماء لفظٌا ٌتبعه مباشرة نماء 

ومعنى، فإّن  (أصلٌة)صرفً، أي إذا أخذ االشتقاق صٌؽة من أخرى متفقّتٌن مادة 

الّتصرٌؾ هو تحلٌل الكلّمة من بنٌة إلى أخرى، إّما بالزٌادة، أو الحذؾ، أو بتؽٌٌر 

ٌنبؽً أن ٌعلم أن بٌن الّتصرٌؾ واالشتقاق، : "وحّدد ابن جنً هذه العالقة بقوله. الحركات

شٌبا قرٌبا، واتصاال شدٌدا، اّن الّتصرٌؾ إّنما هو أن تجًء إلى الكلّمة الواحدة فتصرفها 

ضربب، وكذلك : ضرب فتبنً منه مثل جعفر، فتقول: فتؤتً إلى… "على وجوه شّتى 

الضرب الّذي هو المصدر فتشتق منه الماضً : االشتقاق أٌضا أال ترى أّنك تجًء إلى

                                                           

 .9: م1973دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، : (لبنان) ٌنظر الّتطبٌق الّصرفً، عبده الراجحً، بٌروت (18)

، 1دار الفكر والنشر والتوزٌع، ط: (ااردن)ٌنظر علم الّداللة والمعجم العربً، جماعة من ااساتذة، عمان ( 19)

 .13:م1989
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، فمن هنا تقاربا (ضارب)واسم الفاعل  (ٌضرب)، ثم تشتق منه المضارع (ضرب)

"واشتبكا
(20)

 .

تحوٌل ااصل : علمً وعملً، أّما العلمً، فهو:    وخالصة القول أّن للّتصرٌؾ معنٌان

الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال تحصل إالّ بها، كاسمً الفاعل والمفعول، واسم 

. التفضٌل، والتثنٌة، والجمع، ولهذا التؽٌٌر أحكام كالصحة، واإلعالل، والزٌادة، والحذؾ

.  علم بؤصول ٌعرؾ بها أحوال أبنٌة الكلّمة التً لٌست بإعراب وال بناء: أّما العملً، فهو

المستوى النحوي 

إذا كانت الوحدات الّصوتٌة هً مادة الّتحلٌل الّصوتً، وكانت الوحدات الّصرفٌة هً     

مادة الّتحلٌل الّصرفً، فإّن الّتراكٌب والجمل تشّكل أساس الّتحلٌل الّتركٌبً القابم على 

 .العالقات الّداخلٌة بٌن الوحدات اللّؽوٌة، والّطرق الّتً تتؤلّؾ بها الجمل من الكلمات

:     ٌخضع المستوى الّتركٌبً للوحدات اللّسانٌة إلى نوعٌن من العالقات هما

العالقات الجدولٌة، وهً تصنٌؾ الّصٌػ الّصرفٌة فً فصابل نحوٌة، كالجنس والعدد  (1

. التً لها دور أساس فً تشكٌل الّترتٌب وبنابه… والّشخص والّزمن

وتتمّثل فً موقعٌة الّصٌػ الّصرفٌة، أي فً تركٌب الفصابل الّنحوٌة، : والعالقة السٌاقٌة (2

وتنظٌمها ورصفها وفق سلسلة الكالم، بحٌث أّنها تخضع لقانون الّتجاور، وٌحّدد بعضها 

بعضا بما هو موجود، ولٌس بما ٌمكن أن ٌوجد، وتقوم هذه العالقات الّسٌاقٌة بتحدٌد 

.  الوظٌفة

   وأثبت علماء اللّؽة، أن أهمٌة دراسة اللّؽة تتوقّؾ على الحّد اادنى من الّتعبٌر المفٌد 

، الّذي تنطلق منه اللّؽة فً عملٌة الّتواصل، والتً عّرفها التولدٌون بؤّنها جهاز أو (الجملة)

: وسٌلة لتولٌد جمٌع الجمل الّصحٌحة، وهذا الجهاز ٌمثل

. الّنظام الّنحوي الذي ٌتناول البنٌة العمٌقة للجملة (1

. القواعد الّتحوٌلٌة التً تتناول البنٌة السطحٌة للجملة (2

. النظام الّصوتً الذي ٌتناول الكٌفٌة التً تنطق بها الجملة (3

                                                           

مطبعة مصطفى البابً :  المنصؾ شرح ابن جنً لتصرٌؾ المازنً، تحقٌق إبراهٌم مصطفى، وعبدهللا أمٌن، القاهرة(20)

 . 1/302: م1954، 1الحلبً، ط
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نظام المعانً الذي ٌدلّنا على معنى الجملة أو الكالم، باعتبارهما مترادفٌن، على رأي ما  (4

أّما الّكالم: "ذهب إلٌه النحاة المتقّدمون، منهم ابن جنً الذي ٌقول فً حّدهما
(21)

 فكّل لفظ 

"مستقل بنفسه مفٌد لمعناه، وهو ما سّمـاه الّنحاة بالجمل
(22)

وٌتضّمن القول بإشارة ضمنٌة . 

. توحً ـ بإجماع النحاة الذٌن سبقوه ـ على أّن الكالم مرادؾ للجملة

الكالم هو : "فً قوله (هـ538تـ )   وممن تبّنى رأي الّترادؾ بعد ابن جنً، الزمخشري 

زٌد : المرّكب من كلمتٌن أسندت إحداهما إلى ااخرى، وذاك ال ٌتؤّتى إالّ فً اسمٌن كقولك 

"وتشمل الجمل… ضرب زٌد: أخوك، أو فً فعل واسم، نحو قولك 
(23)

 .

:   وما ٌمكن استخالصه من حّد ابن جنً للكالم ـ الجملة ـ، أّنه ٌقوم على صفتٌن الزمتٌن

. االستقالل واإلفادة

الكالم عند الّنحوٌٌن عبارة عن كّل لفظ مستقّل : "فً ذلك أنّ  (هـ643تـ)  وٌرى ابن ٌعٌش 

"بنفسه مفٌد لمعناه وٌسّمى الجملة
(24)

الكالم : "فً قوله أنّ  (هـ646تـ)وذهب ابن الحاجب . 

"ما تضّمن كلمتٌن باإلسناد، وال ٌتؤّتى ذلك إالّ فً اسمٌن أو فعل واسم
(25)

ٌّنه ابن .  وع

اللّفظ المرّكب المفٌد … الكالم: "بالوضع فً قوله (هـ669تـ)عصفور اإلشبٌلً 

"بالوضع
(26)

. والؽرض من صفة الوضع، هو أن ٌكون المتكلّم قاصدا اإلفادة بكالمه. 

                                                           

 المستعمل من الكلّمة خمسة أصول، بها ضبط ابن جنً أصل الكاؾ والالم والمٌم، وما نجم عنهما من بنٌات مختلفة (21)

الكالم ما ؼلط من اارض، "و". فالكلم للجرح وذلك للشّدة التً فٌه "(1. تإسس كلّها حٌثما تقبل القّوة، والشّدة، والسلطان

لكمه إذا  (3. ٌكون حٌنبذ أقوى وأشّد منه إذا كان ناقصا ؼٌر كامل"وكمل الشًء إذا تّم، اّنه  (2". وذلك لشـدته وقّوته

فإذا قّل ماإها كره … وببر مكول إذا قّل ماإها (5. والملك لما ٌعطً صاحبه من القّوة والؽلبة (4". ضربه بجمع كؾّ 

هذه الّتشاقٌق الخمسة ربطها ابن جنً بمعانٌها المشتركة فً القّوة والشّدة، فال ؼرو فً ذلك ". موردها وتلك شّدة ظاهرة

 وما 1/13: ٌنظر الخصابص، ان جنً، المصدر السابق. أن ٌكون الكالم الملفوظ وسٌلة قوٌة، وحّجة شدٌدة فً الّتواصل

 .1/21: ت.وشرح المفصل، البن ٌعٌش ، المطبعة المنٌرٌة، د. بعدها

، دار الكتب 3عالم الكتب، ط: (لبنان)أبو الفتح عثمان، تحقٌق محمد علً النجار، بٌروت)ابن جنً :  الخصابص(22)

 .1/17: م1952المصرٌة، 

 .6: ، دار الجٌل للنشر والتوزٌع والطباعة2ط: (لبنان)الزمخشري، بٌروت :  المفّصل فً علم العربٌة(23)

 .1/20: عالم الكتب، د ت: بٌروت:  المفّصل(24)

 .59: دار التراث العربً للطباعة والنشر، د ت: ابن الحاجب، تحقٌق ٌوسؾ أحمد المطوع، القاهرة:  الكافٌة فً الّنحو(25)

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، : ابن عصفور اإلشبٌلً، تحقٌق أبو جناح، العراق:  شرح جمل الزجاجً(26)

 . 51: م1982/هـ1402
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   بٌنما الجملة عند ااصولٌٌن المتؤّخرٌن، هً أعّم من الكالم، اّنهال تضّم الّتركٌب المفٌد 

وؼٌر المفٌد، أّما الكالم، فهو عندهم أخّص، اّنه ٌقتصر على الّتركٌب المفٌد فقط، ربّما كان 

أّنه ال ٌوجد كالم إالّ حٌث تعمل اللّؽة : "هذا دافعا إلى القول برأي روالن بارت

"بوضوح
(27)

. (المتكلّم والمتلقًّ)، فً تحقٌق الفهم، معناه حصول الّتواصل بٌن طرفٌه 

أّن الكالم ٌترّكب من مجموعة :    وخلصت هذه اآلراء بتبٌانها الجزبً والّشكلً إلى

متناسقة من المفردات اداء معنى مفٌد، والجملة أصؽر صورة لفظٌة منه، الموضوعة 

وهً عملٌة تتشكّل أجزاإهـا فً ذهن المتكلّم الّذي سعى فً نقلها . خصٌصا للفهم واإلفهام

حسب العرؾ اللّهجً
(28)

.  إلى ذهن الّسامع

المستوى الداللً 

إّن تحدٌد المعنى أمر بالػ ااهمٌة، ودراسته لم تكن مقصورة على علماء اللّؽة فحسب،     

فقضاٌا المعنى تناولتها علوم أخرى سنتعرض لها باختصار الحقا، والبّد أن ٌقود هذا 

االشتراك فً دراسة المعنى إلى تعّدد الّنظرٌات واختالؾ المناه ، وإلى تشّعب الوسابل، بل 

. وإلى اختالطها أٌضا

  فقد تحٌط بالكالم مالبسات وظروؾ خاصة، تجعل المعنى مستؽلقا صعب الفهم، وقد أشار 

بلومفٌلد اامرٌكً إلى مجموعة من هذه الصعوبات، منها اختالؾ وجهات الّنظر الخاّصة، 

وتعّدد المواقؾ التً تستعمل فٌها الكلمة، والحاالت الّنفسٌة والّثقافٌة المحاطة بها، وصعوبة 

اّن داللة . استعمال الكلّمات فً ؼٌر المواقؾ التً اعتاد علٌها أكثر الّناس استعمالها فٌها

صٌؽة لؽوٌة ما، هً المقام الّذي ٌفصح فٌه المتكلّم عن هذه الّداللة، أو هً الّرد اللّؽوي أو 

الّسلوكً الّذي ٌصدر عن المخاطب
(29)

 .

.   والّدراسة الّداللٌة للؽة ما، تقوم بحصر جمٌع المقامات الّتً تستعمل فٌها هذه اللّؽة

ٌّنة، ٌتطلّب معرفة علمٌة حقٌقٌة بكّل ما ٌشّكل  والّتحدٌد العلمً الّدقٌق لّداللة صٌؽة لؽوٌة مع

وتحلٌل معنى الحدث الكالمً ٌفرض االستعانة بعلوم لؽوٌة أخرى، كما . عالم المتكلّم

ٌفرضها المجال الّصوتً بدوره
(30)

ٌمكن أن ٌإّثر فً المعنى فً كّل من الّتقرٌر،  (الّنبر)فـ. 
                                                           

: م1985، 1الشركة المؽربٌة للناشرٌن المحدثٌن، ط: روالن بارت، ترجمة إبراهٌم الخطٌب، المؽرب:  النقد والحقٌقة(27)

4. 

 . الّذي ٌراعً العالقات الحقٌقٌة القابمة بٌن المبنى والمعنى(28)

: ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، د ت(الجزابر)سالم شاكر، ترجمة بحٌاتٌن، بن عكنون : ٌنظر مدخل إلى علم الداللة( 29)

26. 

 .13: م1988، 2عالم الكتب، ط: أحمد عمر مختار، القاهرة:  ٌنظر علم الّداللة(30)
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واالستفهام، والتعجب، وكذا فً الّتركٌب الّصرفً، وبٌان المعنى الّذي تإّدٌه الّصٌؽة 

. الّتً لها أثر كبٌر فً الّتؽٌٌر الّداللً- اللّواصق واللّواحق – خصوصا معانً 

 والوظٌفة الّتركٌبٌة لكّل كلمة داخل الّتركٌب، والمعنى الّداللً الّذي ٌنجم عن كّل حالة، 

تتزحزح فٌها عناصر الّتركٌب عن مراتبها ااصلٌة، اّن تقدٌم ما حقه الّتؤخٌر، أو تؤخٌر ما 

. حقّه الّتقدٌم، ٌكون اؼراض كالمٌة مقصودة

عامالن لهما عالقة ببعد اللّؽة " بلومفٌلد"  وٌصّعب من دراسة الّدالالت من وجهة نظر 

:  االجتماعً

. االجتماعٌة، والمهنٌة: ، منهاConnotationتعّدد القٌم الحافلة بداللة االفاظ المركزٌة  (1

ٌّرها  (2  ٌّر حسب الّتجارب الجدٌدة ٌخ داللة االفاظ لٌست ظاهرة قاّرة، بحٌث ٌمكنها أن تتؽ

. المتكلّم

مدى تعقّد الّظواهر الّداللٌة، وإلحاحه أٌضا على العالقة المتٌنة القابمة " بلومفٌلد"كما أظهر 

. بٌن القول والمقام

  وعلى ضوء هذا كلّه، ٌمكن تعرٌؾ علم الّداللة بؤّنه العلم الّذي ٌدرس المعنى، أو هو ذلك 

الفرع الّذي ٌدرس الّشروط الواجب توافرها فً الّرمز حّتى ٌكون قادرا على حمل المعنى 

اللّؽوي على صعٌدي المفردات والّتراكٌب، وإلى جانب ارتباط علم الّداللة بعلـوم اللّؽة، فإّن 

كان - حوالً ربع قرن– له صالت بعلوم أخرى كالفلسفة والمنطق، وعلى عهد قرٌب 

للفالسفة واانثروبولوجٌٌن، ثّم بدأ السٌمانتٌك ٌؤخذ لنفسه " السٌمانتٌك"اللّؽوٌون ٌتركون 

مكانة فً علم اللّؽة إلى أن تّم فً السنوات ااخٌرة وضعه فً مكانة مركزٌة فً الّدراسات 

اللّؽوٌة
(31)

كما نالت الّداللة اهتماما كبٌرا عند علماء الّنفس لما لها من عالقة بالجانب . 

الفردي الّشخصً أو الّذاتً، حٌث كان اإلدراك ظاهرة فردٌة، فقد طّوروا وسابال لٌعرفوا 

بها كٌؾ ٌختلؾ الّناس فً إدراكهم للكلّمات، أو فً تحدٌد مالمحها الّداللٌة
(32)

 الّتً تبقى 

قبل هذا وذاك عنصرا من عناصر اللّؽة
(33)

 الّرامٌة إلى اإللمام بكّل الجوانب المترابطة 

. بالفهم الّصحٌح للمعنى

                                                           

 .15: أحمد مختار عمر: ٌنظر علم الّداللة( 31)

 .16:  نفسه(32)

 .5: م1963، 2إبراهٌم أنٌس، مكتبة اانجلو المصرٌة، ط:  ٌنظر داللة االفاظ(33)
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ٌّز كّل لؽة عن أخرى، أو كّل لهجة عن ؼٌرها بحكم القواعد الّتً    والخصوصٌات الّتً تم

تحكمها، ومكوناتها ااساسٌة وطبٌعة متحّدٌثها، كانت سبب اختالؾ وجهة نظر الّداللٌٌن من 

.  حٌث المنهجٌة فً تطبٌق نظرٌاتهم الّداللٌة

   ونشؤة الّدرس الّداللً عند العرب جاء أّوال بالبحث فً دالالت الكلمات، وكان هذا أهّم ما 

تسجٌل معانً "ومن اإلنجازات المبّكرة فً هذا المجال نجد . لفت اللّؽوٌٌن وأثار اهتمامهم

وحّتى جهد أبً ". …الؽرٌب فً القرآن الكرٌم، مجاز القرآن الكرٌم، والوجوه والّنظابر

ااسود الّدإلً فً شكل القرآن الكرٌم ٌعّد فً حقٌقته عمال داللٌا، اّن تؽٌٌر الّضبط ٌإّدي 

إلى تؽٌٌر فً المعنى، ولكن هذا ال ٌعنً أن علم الّداللة قدٌم، وإّنما قد أثٌرت بعض جوانبه 

. فً إطار لؽوي عام

  والمنهجٌة المعتمدة عند علماء اللّؽة ااوربٌٌن المتعلّقة بعالقة الّدال والمدلول تندرج ضمن 

معالجة قضاٌا الّداللة بمفهوم العلم، وبمناه  خاصة، وعلى أٌدي مختّصٌن، وظهرت "إطار 

أولٌات هذا العلم فً أواسط القرن التاسع عشر
(34)

 .

لفٌردنان دي سوسٌر أولى المبادرات فً " محاضرات فً االسنٌة العامة"  وتضّمن كتاب 

هذا المجال اللّؽوي، فقد أشار فٌه إلى أّن اللّؽة ما هً إالّ نظام عالمات تعّبر عن أفكار، وأّن 

اللّسانٌات جزء من هذا العلم الّذي ٌهتّم بدراسة أنظمة العالمات
(35)

كما عارض سوسٌر . 

.  أصحاب الّصلة بٌن االفاظ والّدالالت، إذ ٌراها اعتباطٌة ال تخضع لمنطق أو نظام مطرد

  فالّرابط بٌن الّدال والمدلول، إّنما هو من قبٌل االصطالح بٌن الّناس، إذ أّن كّل لفظ ٌصلح 

.  أن ٌعّبر به عن أي معنى من المعانً

  وقد رّكز بعض اللّؽوٌٌن على المقام االجتماعً فً تحدٌد المعنى الّداللً، فالوصول إلى 

ال بّد من استخدام الّطرق - من وجهة نظر تمام حسان – المعنى فً صورته الّشاملة 

الخاّصة بتحلٌل المعنى الوظٌفً ثّم : الّتحلٌلٌة الّتً تقّدمها فروع الّدراسات اللّؽوٌة المختلفة"

"المعجمً، كالّصوتٌات، والّصرؾ، والّنحو
(36)

فالمعنى الّداللً برأٌه مرتكز على . 

:  دعامتٌن

. المكّون من المعنى الوظٌفً، والمعنى المعجمً: المعنى المقالً (1

                                                           

 .22: م1988، 2عالم الكتب، ط: أحمد عمر مختار، القاهرة: ٌنظر علم الّداللة( 34)

فاردنان دي سوسٌر، ترجمة :  إّنها مجموع ما ٌنجم عن ترابط الّدال بالمدلول، ٌنظر محاضرات فً االسنٌة العامة(35)

 .89: م1986المإسسة الجزابرٌة للطباعة، : ٌوسؾ ؼازي، مجٌد النصر، د ط، الجزابر

 .168: م1980دار الثقافة للنشر والتوزٌع، : (المؽرب)تمام حسان، الدار البٌضاء :  اللؽة بٌن المعٌارٌة والوصفٌة(36)
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والمكّون من ظروؾ أداء المقال، وهً الّتً تشتمل على القرابن : والمعنى المقامً (2

فحٌن نفرغ من تحلٌل الوظابؾ على مستوى الّصوتٌات، والّصرؾ، والّنحو، : "الحالٌة أي

ومن تحلٌل العالقات العرفٌة بٌن المفردات ومعانٌها على مستوى المعجم، ال نستطٌع أن 

ندعً أّننا وصلنا إلى فهم المعنى الداللً، اّن الوصول إلى هذا المعنى ٌتطلّب العنصر 

"االجتماعً الّذي هو المقام
(37)

المتكلّم، والّسامع، : وتنطوي تحته عّدة عناصر منها. 

.  والّظروؾ، والعالقات االجتماعٌة، وااحداث الواردة فً الماضً والحاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .339: م1979، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 2مبناها ومعناها، تمام حسان، ط:  اللّؽة العربٌة(37)
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 (Dialectologi)علم اللهجات 

ٌعتبر علم اللهجات فرعا من فروع علم اللؽة االجتماعً ٌهتم بدراسة التنوعات      

م من المفردة  1577اول مرة فً عام  (اللهجة)وقد استعملت مفردة . النظامٌة فً لؽة ما

 . وتعنً طرٌقة معٌنة فً التحدث dialectus الالتٌنٌة

رؼم أن مثل هذه المفردة تمثل  accent لتعنً لكنة (لهجة)   واستعمل بعضهم مفردة 

كما أن اللهجات تختلؾ أٌضا فً قواعدها ومفرداتها . الجانب اللفظً الوظٌفً للهجة

. اللؽوٌة

 الممٌزة، منها خصابصها لكل لهجات، عدة تضم وأشمل أوسع بٌبة من جزء اللهجة   وبٌبة

 بعضهم البٌبات هذه أفراد اتصال التً تٌسر اللؽوٌة الظواهر من مجموعة بٌنها وٌربط

 .تسمٌتها اللؽة على اصطلح التً هً لهجات عدة من تتؤلؾ التً الشاملة البٌبة  وتلك.ببعض

جؽرافٌة  فً اللهجات تتعدد  وعندما،والخاص العام بٌن العالقة هً واللهجة اللؽة بٌن فالعالقة

 ال اللهجات أن ٌفهم من ذلك بٌنها، وال لهجٌة حدود ٌصبح من العسٌر وضع لؽوٌة واحدة،

. جارتها تمٌزها عن  التً المشتركة الصفات من مجموعة تحدها حدود، بل لكل لهجة

 :موضوعه

ٌهتم بدراسة االختالفات فً اللؽة على أساس التوزٌع الجؽرافً وما ٌتصل بها من     

سمات، أي أنه ٌهتم بمواضٌع من قبٌل اختالؾ اثنتٌن من اللهجات المحلٌة ذات أصل 

وٌتعامل فً ااساس مع سكان ٌعٌشون فً مناطقهم لعدة أجٌال دون . مشترك و تباٌن زمنً

 .أن ٌنتقلوا، و مع جماعات المهاجرٌن الحاملة للؽاتها إلى مستوطنات جدٌدة
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اللهجات العربٌة وجزٌرة العرب 

جزٌرة العرب فً الجنوب الؽربً آلسٌا، وقد سماها أهلها جزٌرة ان الماء ٌحٌط     تقع 

وٌرى جؽرافٌو . بها من ثالث جهات فً جنوبٌها وؼربٌها وشرقٌها؛ فهً شبة جزٌرة

العربٌة الصحراوٌة والعربٌة الصخرٌة أو الحجرٌة : الٌونان والرومان أنها ثالثة أقسام

ٌِّنوا حدودها، وكانوا ٌطلقونها على البادٌة  والعربٌة السعٌدة، أما العربٌة الصحراوٌة؛ فلم ٌع

الشمالٌة، وتمتد شرًقا إلى العراق والحٌرة، وكانت تقع فً شمالٌها مملكة تدمر التً حكمتها 

اء المشهورة وأما العربٌة الصخرٌة فكانوا ٌطلقونها على شبه جزٌرة سٌناء . أسرة الزبَّ

والمرتفعات الجبلٌة المتصلة بها فً شمالً الحجاز وجنوبً البحر المٌت، وهً التً أقام 

فٌها النبط مملكتهم واتخذوا مدٌنة سلع
(38)

أما العربٌة السعٌدة فكانت تشمل وسط الجزٌرة . 

 .وجنوبٌها، أي أنها تجمع القسمٌن ااول والثانً

تهامة والحجاز ونجد والعروض : وٌقسم جؽرافٌو العرب الجزٌرة إلى خمسة أقسام، هً  

وتسمى فً الجنوب باسم تهامة . والٌمن، وتهامة هً المنطقة المطلة على البحر ااحمر

الٌمن، وكان العرب القدماء ٌسمونها الَؽْور النخفاض أرضها، وهً أرض رملٌة شدٌدة 

راة من الشمال إلى الجنوب فاصلة بٌنها  الحرارة، وتمتد فً شرقً تهامة سلسلة جبال السَّ

 . وبٌن هضبة نجد ومإلفة إقلٌم الحجاز المعروؾ

   ولهجات العرب فً عمومها فصٌحة ٌستشهد بها وٌحت  بها فً استقراء واستنباط قواعد 

. اللؽة

  واعتمد النحو العربً على مفهومٌن وهما ااصل والفرع، وحدد النحاة ااصل على أنه 

العنصر الثابت المستمر الذي ال ٌتؽٌر، والفرع هو ااصل مع الزٌادة، وٌظهر التنوع فً 

. أداء اللهجات

  ومن اللهجات العربٌة الباقٌة مجموعتان ربٌستان عظٌمتان، إحداهما حجازٌة ؼربٌة، أو 

، "تمٌمٌة"أو كما تدعى أحٌانا " نجدٌة شرقٌة "وااخرى " قرشٌة " كما ٌطلق علٌها أحٌانا 

فهذه القسمة الثنابٌة الربٌسة للهجات العربٌة الباقٌة هً الحد اادنى لتلك المجموعة الواسعة 

. من الوحدات اللؽوٌة المنعزلة المستقلة

 الواقع اللّؽوّي الذي كان سابدا فً  أجمع المإّرخون واللّؽوٌون العرب القدامى على أنّ    

ٌّة قبل اإلسالم وبعده إلى حدود نهاٌة القرن الّرابع، كان ٌّتسم بالتعّدد  شبه الجزٌرة  العرب

ًّ فً تلك الفترة وعدم خضوعه  ٌّة للمجتمع العرب والّتداخل الّشدٌدٌن، بحكم الّتركٌبة القبل

ٌّة ٌّة واحدة إال بقٌام الّدولة اإلسالم . لسلطة سٌاس

                                                           

 .86/ 1": طبع بؽداد"جواد علً : تارٌخ العرب قبل اإلسالم( 38)
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وقد .    وكانت لهذا الواقع اللّؽوّي أهمٌة بالؽة، اّن القرآن الكرٌم نزل على سبعة أحرؾ

ٌّة، وهً . اخُتلؾ فً تفسٌر هذه ااحرؾ الّسبعة لكّن الؽالب على الظّن أّن داللتها رمز

. وذلك اّن الباحثٌن وجدوا فً لؽة القرآن أكثر من خمسٌن لهجة. الكثرة

   وكذلك الشؤن فً الحدٌث الّنبوّي الّشرٌؾ حٌث نجد الّرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌنطق 

ًّ بن أبً طالب . بؤلفاظ كثٌرة لم ٌكن ٌعرفها أهل الحجاز رضً هللا - اامر الذي دفع عل

ٌا رسوَل هللا ، نحُن بنو أٍب واحد، ونراك ُتكلِّم ُوفود العرب بما ال َنْعِرفه، : "ٌسؤله- عنه 

". فَمن َعلَّمك؟

ٌّون القدامى على اتصال مباشر وعلى نطاق واسع باللّهجات     ولقد كان الّنحاة واللّؽو

ٌّة، واختلفت مواقفهم منها فمنهم من فاضل بٌنها، حاصرا الفصاحة فً قبابل الحجاز . العرب

ٌّق فً صفة الفصاحة فجعلها مقصورة على لهجة قرٌش. ونجد وتهامة ومنهم . ومنهم ض

ٌّة  فصٌحة . من عّد كّل اللّهجات العرب

ٌٌّن قد عّدوا لؽة     ولعّل من أبرز المتناقضات فً هذا الشؤن أّن بعض أولبك الّنحاة واللّؽو

قرٌش أفصح اللّؽات، على الّرؼم من أّن مكة كانت مركزا تجارٌا، وكانت قرٌش تمارس 

ٌٌّن والّسرٌان وؼٌرهم، واعتمدوا معاٌٌر  الّتجارة على نطاق واسع مع الفرس والهنود والٌمن

ٌّة علٌها،  ٌّة، وتفضٌل لهجة  قبٌلة قرٌش الحضر ٌّة لالستنقاص من بعض اللّهجات البدو ذوق

ٌّة الخاّصة بتلك اللّهجات على المستوى الصوتً، مثل  مستهجنٌن بعض الظواهر النطق

بدل " ِمْنشْ : " وهً نطق الّشٌن مكان كاؾ  خطاب المإّنث عند الوقؾ نحو: الكشكشة

، كما هو الحال عند أسد وهوزان "ِمْنكْ "عوضا عن " ِمْنِكشْ :  "أو بعدها، نحو" ِمْنكْ "

وقد اختّصت بها – " لّبٌك " عوضا عن " لّبٌش: " الكاؾ شٌنا نحوابدال  وهً – والّشنشنة 

ٌّة  بدال " َعّنا : " وهً إبدال العٌن من الهمزة المفتوحة نحو : والعنعنة– بعض اللّهجات الٌمن

وهو نطق  العٌن الساكنة نوناً - واالستبطاء- فً لهجات قٌس، وقضاعة  وتمٌم"  أّن " من 

وذلك  فً لهجات هذٌل واانصار وقٌس وأهل الٌمن وسعد بن . (أنطى)" أعطى"  فً الفعل

: وهً زٌادة  سٌن بعد كاؾ الخطاب فً المإّنث ال المذّكر نحو: والكسكسة.  بكر

ُتكْ "بدال من "أعطٌُتِكْس " ٌْ وهو الّتباطإ والّتراخً فً الكالم، كما فً لؽة : والّتضّجع".  أعط

ٌّة. قٌس وتمٌم وأسد ٌٌّن: والّطمُطمان طاب : "وهً إبدال الم الّتعرٌؾ مٌما  كقول الحمٌر

وهو إمالة االؾ على نحو مشّط إلى الٌاء، : واالصنجاع". طاب الهواء"بدال من " امهواء

: وهً كسر حرؾ المضارعة، نحو: والّتلتلة. كما هو الّشؤن فً لهجات أسد وقٌس وتمٌم

المنسوبة إلى طًء، وهً ضرب من الّترخٌم ٌتجّسد فً قطع اللّفظ قبل : والَقْطعة". ِتلعب"

دة جٌماً، : والَعْجَعَجة".  ٌا أبا صالح" بدل"ٌا أبا صال : "إتمامه، نحو وهً نطق الٌاء المشدَّ

ًّ " عوضا عن " تمٌِم ّ : "نحو وهً نطق الحاء : والَفحَفحة. ، وقد نسبت إلى قضاعة"تمٌم

ناً نحو ٌْ وهً الكالم ؼٌر : والؽمؽمة.  فً لؽة ُهَذٌل" حّتى حٌن" عوضا عن " عّتى حٌن: "َع
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ٌّن  المنسوبة إلى  قضاعة " علٌِكْم : "وهو جعل ٌاء أو كسرة قبل الكاؾ نحو: والوْكم. الب

المفتوحة عٌناً ومّمن وهً خاصٌة "  أنّ "وهً إبدال همزة : والعنعنة. فً لؽة ربٌعة" بِكمْ "و

ٌّة. فً لؽة قبابل تمٌم وقٌس وقضاعة ٌّزت بها لؽة أهل : والفرات وهً الّسرعة فً الكالم تم

. عند بنً الحارث بن كعب وطًء"  أكلونً البراؼٌث"ولؽة . العراق

:  على مستوى الصٌغ

على  (المعتلة والساكنة العٌن )   كما هو الحال فً لؽة هذٌل فً الجمع على صٌؽة فعلة 

بٌنما استهجن أكثر العرب . جوزات وبٌضات: ، فقالوا فً جوزة وبٌضة(بفتح العٌن)فعالت 

وأما هذٌل . أن ٌحركوا العٌن هنا، ان الواو والٌاء إذا حركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفٌن

 .فتعتبر الفتحة عارضة، وؼٌر مطردة

:  على مستوى التراكٌب

بٌنما بنو ". ماهذا بشرا: "فقالوا" لٌس" النافٌة، وقد شبهوها بـ" ما"كإعمال الحجازٌٌن لـ 

.  تمٌم ال ٌعملونها

ٌُعرؾ بها أهله، فضال عن      ًّ ٌختّص بلهجة   أّما فً عصرنا الحدٌث فٌكاد كّل قطر عرب

. وجود أكثر من لهجة  فً عدة أقطار
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:  عالقة اللّهجات بالعربٌة الفصحى

    لقد أجمع الباحثون على أّن مرحلة الكالم عند اإلنسان جّد متؤّخرة بالّنظر إلى مراحل 

تطّوره، وهم ٌرّجحون أّن اإلنسان ااّول اجتهد فً الّنطق، الذي كان مجّرد مصادفة، ونمت 

فٌه قوة الّسمع قبل الّنطق، فسمع ااصوات الّطبٌعٌة دون أن ٌقلّدها، اّن ذلك كان ٌتطلّب 

منه قدرة عقلٌة عجز المحدثون أن ٌتصّوروها لإلنسان فً هذه المرحلة من حٌاته، وااهّم 

فً ذلك كلّه، أّن هذا المخلوق تمّكن من تجاوز الصعوبات الّتً واجهته، وحاول بكّل ما 

ٌملك أن ٌصدر أصواتا، فكان له ما أراد 
(39)

، إلى أن تشّكلت منها لؽات حكمت علٌها 

. عوامل جّمة بالحٌاة والّتشعب والتطّور، أو بالموت والفناء

    وكلّما ارتحلت اللّؽة عبر الّتارٌخ وتداولتها ااجٌال جٌال بعد جٌل، اختلفت فً مبناها 

. ومعناها، فتبتعد عن بنٌتها ااصلٌة أو تصٌر ممتزجة، أوقد تذهب كلٌّة فتنقلب لؽة أخرى

 المهٌمنة، مادام كانت هً لؽة Légitimeوقد كانت اللّؽة العربٌة هً اللّؽة الّشرعٌة 

ااقوى، ولّما امتّدت الّدولة اإلسالمٌة شرقا وؼربا، امتزجت اللّؽة العربٌة باللّؽات ااعجمٌة 

فضمرت ملكتها
(40)

ٌّرة  ، كتلك اللّؽة الّتً عاصرها ابن خلدون، والتً صارت متؽ

بالمخالطة، ممتزجة، بعٌدة فً بعض أحكامها عن لسان مضر بافتقادها حركات اإلعراب 

فً أواخر الكلم، ولٌس ذاك بضابر لها، مادامت اللّؽة تختلؾ باختالؾ المستعمل وسٌاق 

االستعمال، وهنا تتجلّى بوضوح المقاربة السٌولوجٌة للّؽة التً تربط اللّؽة بنٌة وداللة 

فقد ابتعدت لؽة عصره عن لؽة مضر. بمعطٌات اجتماعٌة وبروابط القوة
(41 )

حّتى انقلبت 

إلى أخرى مؽاٌرة، لكّنها ظلّت قادرة على تحقٌق الّتواصل والّتعبٌر عن المقاصد
(42)

 .

ومواكبة لهذا التطّور دعا ابن خلدون إلى دراسة خصوصٌات اللّسان العربً لعهده، الذي 

ولعلّنا لو اعتنٌنا "نسجه سٌاق اجتماعً وتارٌخً مؽاٌر، والكشؾ عن القوانٌن الّتً تخّصه، 

                                                           

 .  فما فوق11: م1975مكتبة اإلنجلو مصرٌة، : إبراهٌم أتٌس، القاهرة:  ٌنظر ااصوات اللّؽوٌة(39)

.  الملكة ٌقصد بها قدرة المتكلّم على اإلبانة عّما ٌختل  فً نفسه باللّؽة العربٌة الّسلٌمة التً ال ٌشوبها لحن أو خطؤ(40)

ٌّن الفاعل من المفعول ٌنظر المقدمة، ابن خلدون . وملكة العرب فً عهد الّسلٌقة كانت من القوة والّدقة فً استعمال التً تع

 .724/ 1: م1984، الدار التونسٌة للنشر، (أبو زٌد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون)

ولكن .  اللّسان المضري بقً حاله فً كثٌر من القواعد، ولم ٌفقد منها إالّ داللة الحركلت التً تعٌن الفاعل من المفعول(41)

كٌؾ ٌفهم المقصود وقد التبس اامر بترك اإلعراب ؟ والجواب أّنهم اعتاضوا منها بالّتقدٌم والّتؤخٌر وبقرابن تدّل على 

لسان مضر انقلب إلى لؽة أخرى حٌن خالط العرب العجم لّما استولوا على ممالك العراق، والشام، . خصوصٌات المقاصد

- 716/ 1: ابن خلدون: ٌنظر المقدمة. ومصر، والمؽرب، وصارت ملكته على ؼٌر الّصورة التً كانت علٌها فً البادٌة

723   -724. 

 .1/724: نفسه( 42)
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بهذا اللّسان العربً لهذا العهد واستقرٌنا أحكامه، نعتاض عن الحركات اإلعرابٌة التً 

فسدت فً داللتها بؤمور أخرى، وكٌفٌات موجودة فٌه، فتكّون لها قوانٌن تخّصها لعلّها تكون 

"فً أواخره على ؼٌر المنهاج ااّول فً لؽة مضر، فلٌست اللّؽات وملكاتها مجانا
(43)

 .

  واّتفق المهتّمون بدراسة الّتواصل االجتماعً، على أّن هناك سٌرورة مستمرة من التطّور 

اللّؽوي، تتحّدد بها الحركة الدٌنامٌكٌة لدى جمٌع الّشعوب، وهذه الحركة لٌست على وتٌرة 

واحدة فً كّل المجتمعات البشرٌة، مادامت هناك عوامل جّمة تسهم فً تسرٌعها أو الحّد 

منها، وتؤتً الحاجة البشرٌة إلى الخفّة والّسرعة فً الّتواصل فً طلٌعة تلك العوامل 

المساعدة، لهذا شهدت بعض المجتمعات تحّوالت كبٌرة رافقتها تبّدالت اجتماعٌة، كان لها 

الدور ااساسً فً خلق تعابٌر تواصلٌة أسهل، ٌتفاعل معها المجتمع بمستوٌات متماٌزة 

. وبإشكال متعّددة، وبمواقؾ تراوحت بٌن القبول والّترحٌب، والّتحفظ والرفض

  وإذا كانت اللّؽة مجموعة أصوات تإّدي دورا وظٌفٌا فً الّتعبٌر بواسطة جهاز صوتً 

عن حاجة الّناس، فهً تختلؾ فً دورها الؽابً باختالؾ ااقوام
(44)

، وتكّرر هذا الّتعرٌؾ 

فاللّؽة أصوات ٌعّبر بها كّل . "بمعناه العام والّشامل عند كثٌر من العلماء القدماء والمحدثٌن

"قوم عن أؼراضهم
(45)

قدرة ذهنٌة مكتسبة ٌمّثلها نسق ٌتكّون من رموز اعتباطٌة "وأّنها .

"منطوقة ٌتواصل بها أفراد مجتمع ما
(46)

 .

"وقرع الشفاه أحد المظاهر فٌها   "
(47)

 (اللّؽة) ثّم ٌتوّسع الّتعرٌؾ عند بعضهم على أّنها 

صورة وجود اامة بؤفكارها، ومعانٌها، وحقابق : "أكثر من تصوٌت أو قرع شفاه فهً

ٌّزا قابما بخصابصه "نفوسها وجودا متم
(48)

 .

                                                           

 .6/725: السابق( 43)

:  م1982، 1مإسسة نوفل، ط: (لبنان)رٌاض قاسم، بٌروت : ٌنظر اتجاهات البحث اللؽوي الحدٌث فً العالم العربً( 44)

112. 

، دار 2عالم الكتب، ط : (لبنان)، تحقٌق محمد علً النجار، بٌروت (أبو الفتح عثمان بن جنً) الخصابص، ابن جنً، (45)

 . 1/33: م1958الكتب المصرٌة، 

ٌّد، الكوٌت،  roy si haugmanروي جهمان: ٌنظر اللؽة والحٌاة والطبٌعة البشرٌة( 46) ، ترجمة داود حلمً، وأحمد الس

 . 15: م1989

 . 73: م1959، 1كمال ٌوسؾ الحاج، منشورات عوٌدات، ط:  دفاعا عن اللّؽة العربٌة(47)

 . 36/ 3: م1991منشورات المونم، : مصطفى صادق الرافعً، الجزابر:  وحً القلم(48)
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  وٌجمع اللّؽوٌون المحدثون على أّن أهم معالم كّل لؽة مشتركة
(49)

 تتلّخص فً الّصفتٌن 

:  الّتالٌتٌن

المستوى اللّؽوي اارقى من مستوى لهجات الخطاب، واستقّر أمرها على قواعد ونظم - 1

ٌٌّر أو التطّور إالّ قلٌال . ال تسمح لها بالتؽ

ٌّنة، قد فقدت مع -  2 اللّؽة المشتركة، وإن تؤّسست فً بدء نشؤتها على لهجة منطقة مع

الّزمن، أو نسً المتكلّمون فً أثناء استعمالها كّل المنابع الّتً استحدثت منها عناصرها، 

وقد سبق أن فّرق ابن خلدون بٌن ثالثة أنواع من اللّؽات، لؽة . وأصبح لها كٌان مستقلّ 

لؽة أهل الجٌل وٌعنً بها اللّؽة اادبٌة فً : وٌعنً بها اللّؽة الفصحى القدٌمة، وثانٌها: مضر

فهو اللّؽات الّتً تختلؾ من إقلٌم إلى آخر: زمانه، أّما الّنوع الّثالث
(50)

 .

أّنه متى انتشرت اللّؽة استحال على المتكلّمٌن بها :     ومن القوانٌن الّطبٌعٌة للّؽات

االحتفاظ بوحداتها ااولى زمنا طوٌال، لهذا فهً مإّهلة أن تتشّعب إلى عّدة لهجات تتصارع 

لقد : "وأوضح إبراهٌم أنٌس هذه المعادلة اللّسانٌة فً قوله.بفعل االحتكاك الّذي تخضع له 

انتظمت شبه الجزٌرة العربٌة على لهجات محلٌة كثٌرة، انعزل بعضها عن بعض، واستقل 

ٌّنة فرصة ظهور لهجة،  كل منها بصفات خاصة، ثّم كانت تلك الّظروؾ الّتً هٌؤت بٌبة مع

ثّم ازدهارها والتؽلّب على اللّهجات ااخرى، ثّم تفرّعها إلى لهجات موازٌة لها فً 

"االستخدام
(51)

،
 

ٌتّم حصرها فً بوتقة زمنٌة تتطّور نشوءا فً حلقات
(52)

 .

متكلّم، ومخاطب، :    واللّهجة شؤنها كشؤن اللّؽة الفصحى ترتكز على أركان ربٌسة، من

أّنها مجموعة أصوات تصدر عن اإلنسان بعد أن اكتسبها، وتدّل على : وفكر وكلمات، أي

ٌّنة من االستعمال، بؽرض الّتعبٌر  معان أعطاها التواطإ تقدٌرا فً الّذهن عبر مراحل مع

والفارق بٌن اللّهجة واللّؽة. عن أحوال الفرد ومحٌطه
(53)

، ال بّد منه فً كّل  ًّ  طبٌعً وجل
                                                           

فندرٌس : ٌنظر اللّؽة.  خاصٌة اللّؽة المشتركة ااساسٌة أّنها لؽة وسطى تقوم بٌن لؽات أوالبك الّذٌن ٌتكلّمونها جمٌعا(49)

 . 341: م1972مكتبة اانجلو مصرٌة، : تعرٌب الدواخلً، والقصاص، القاهرة 

 .299: م1984، الدار التونسٌة للنشر، (أبو زٌد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون)المقدمة، ابن خلدون   ٌنظر(50)

 .8: م1956د ط، : إبراهٌم أنٌس، القاهرة :  مستقبل اللّؽة العربٌة المشتركة(51)

 .54: أسعد أحمد علً، المرجع السابق: ٌنظر تهذٌب المقدمة اللؽوٌة للعالٌلً( 52)

ٌّز اللّهجة عن اللّؽة، أجملها (53) وٌقصد بها :الحٌوٌة  (2الّتوحٌد اللّؽوي،  (1. فً سبعة معاٌٌر" بٌل" هناك فروق كبٌرة تم

ٌّة من المتكلّمٌن،  فٌجب أن :االستقاللٌة  (4المقصود بها الّثبات الطوٌل الممتّد فً الّزمن، : الّتارٌخٌة (3وجود جماعة ح

. الواقعٌة (7االمتزاج،  (6االختصار،  (5ٌشعر متكلموا لؽة، بؤّن لؽتهم تختلؾ عن اللّؽات ااخرى وأّنها قابمة بذاتها، 

 .89 – 88: م1989، 1دار الجبل، ط : (لبنان)أنٌس فرحٌة، بٌروت : ٌنظر اللهجات وأسلوب دراستها
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لؽة من لؽات البشر، وهذا الفارق أخذ ٌنشؤ منذ القدٌم، لكّنه عظم فً عصرنا الحدٌث، 

ٌّز عنها  وأضحت اللّهجة بموجب هذا العامل الطبٌعً قابمة بذاتها إزاء اللّؽة الفصحى، تتم

فً الّصفات الّصوتٌة وطبٌعتها وكٌفٌة نطقها، وفً اللّفظ، والمعنى، والّتركٌب، دون أن 

ٌإّدي إلى القطٌعة، اّن المجتمع الذي ٌتكلّم أفراده لؽة واحدة ال وجود له
(54)

 .

  والعالقة التً ٌمكن رصدها بٌن اللّؽة واللّهجة، والعامٌة، والمنطوق، هً عالقة 

ٌّن تعّوده منه بتكلّم عام ٌشترك فٌه . العام بالخاص فالفرد الّناطق أشّد ولعا بتكلّم أو أداء مع

مع ؼٌره، وكما ٌلزم الفصٌل ثدي أّمه، إذا له  به، فكذلك كّل ناطق ٌلزم ما اعتاده من اللّه  

به من مناه  وانحاء فً الكالم
(55)

إذا فاللّهجة عبارة عن قٌود صوتٌة تلحظ عند ااداء، أو . 

هً عبارة عن مجموعة من الّصفات اللّؽوٌة تنتمً إلى بٌبة خاصة، وٌشترك فً هذه 

الّصفات أفراد هذه البٌبة، وبٌبة اللّهجة هً جزء من بٌبة أشمل وأوسع تضّم عّدة لهجات، 

ٌّر  لكّل منها خصابصها، ولكنها تشترك جمٌعا فً مجموعة من الّظواهر اللّؽوٌة التً تس

والمحدثون من علماء اللّؽة ٌطلقون على هذه الّصفات التً . االّتصال بٌن أفراد هذه البٌبات

ٌّز كّل لهجة بالعادات الكالمٌة تم
(56)

، اّنها لٌست إالّ مجّرد عادات نشؤ علٌها أبناإها، 

ٌّزهم عن ؼٌرهم من التكلّمٌن بلؽات  وتؤّثروا بها جٌال بعد جٌل حّتى أصبحت طابعا لهم ٌم

أخرى، وتلك العادات الكالمٌة هً عادات مكتسبة ال أثر للوراثة فٌها
(57)

واكتسبت اللّهجة . 

ٌّزة بدقّة، لهجة محلٌّة  ٌّنٌن، تعرٌفات مم ٌّنة، وعلى أناس مع فً ضوء حصرها فً بٌبة مع

أو جهوٌة هً المتداولة فً محٌط واحد من البالد، ولهجة اجتماعٌة هً المنطوقة من لدن 

ٌّنة تنتمً إلى نفس الّطبقة االجتماعٌة  . جماعة مع

وذهب جمهور العلماء القدامى والمحدثٌن إلى أّن اللؽة الفصحى هً لؽة قرٌش التً نزل    

بها القرآن الكرٌم، وقد اكتسبت هذا الشرؾ بما توافرت لها من أسباب القوة اللؽوٌة 

: والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، قبل اإلسالم وبعده، وعزز هذا الرأي ابن فارس بقوله

أجمع علماإنا بكالم العرب، والرواة اشعارهم العلماء بلؽاتهم وأٌامهم ومحلهم أّن قرٌشا "

أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لؽة، وذلك أّن هللا جّل ثناإه اختارهم من جمٌع العرب 

واصطفاهم واختار منهم نبً الرحمة محمدا صلى هللا تعالى علٌه وسلم فجعل قرٌشا قطان 

                                                           

 .20: م1992هـ، 1414، 2مكتبة وهبة، ط: (مصر)توفٌق محمد شاهٌن، القاهرة :  ٌنظر علم اللّؽة العام(54)

 .16: عبد الجلٌل مرتاض، دار الؽرب للنشر والتوزٌع، د ت: الجؽرافٌة اللسانٌة فً التراث اللؽوي العربًٌنظر  (55)

 .20:ابراهٌم أنٌس: ٌنظر ااصوات اللؽوٌة( 56)

أحمد عبد الرحمان حماد، دار المعرفة :  ٌنظر الخصابص الصوتٌة فً لهجة اإلمارات العربٌة، دراسة لؽوٌة مٌدانٌة(57)

 .19: الجامعٌة، دار سوتر اإلسكندرٌة، د ط، د ت
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مع فصاحتها وحسن لؽاتها ورقة ألسنتها – حرمه وجٌران بٌته الحرام ووالته وكانت قرٌش 

إذا أتتهم الوفود من العرب تخٌروا من كالمهم وأشعارهم أحسن لؽاتهم وأصفى كالمهم – 

فاجتمع ما تخٌروا من تلك اللؽات إلى نحابزهم وسالبقهم التً طبعوا علٌها فصاروا بذلك 

"أفصح العرب
(58)

ٌّبت لها : " وٌقول الدكتور إبراهٌم أنٌس.  وهكذا نرى أّن بٌبة مكة قد ه

ظروؾ وفرص بعضها دٌنً وبعضها اقتصادي واجتماعً مّما ساعد على أن تصبح 

المركز الذي تطلّعت إلٌه القبابل، وشّدت إلٌه الرحال قرونا عدة قبل اإلسالم، فكان أن نشؤت 

"بها لؽة مشتركة أسست فً كثٌر فً صفاتها على لهجة مكة
(59)

وٌقول عمٌد اادب طه . 

لؽة قرٌش إذن هً هذه اللؽة العربٌة الفصحى فرضت على قبابل الحجاز فرضا : "...حسٌن

ال ٌعتمد على السٌؾ وإنما ٌعتمد على المنفعة وتبادل الحاجات الدٌنٌة والسٌاسٌة 

واالقتصادٌة وكانت هذه ااسواق التً ٌشار إلٌها فً كتب اادب كما كان الح  وسٌلة من 

"وسابل السٌادة للؽة قرٌش
(60)

ورفض الدرس اللؽوي المعاصر مسؤلة المفاضلة بٌن . 

اللؽات، وما ذهب إلٌه القدماء أن ّ سبب تفضٌلهم لؽة قرٌش مرتبط باعتقادهم أّن النبً 

وأّن العٌوب التً خلت منها لهجة قرٌش، والتً تنسب إلى . قرشً، وأن القرآن نزل بلؽتهم

. كثٌر من القبابل العربٌة اعتبرها بعضهم مبالؽة نابعة من دافع افتخار كل قبٌلة بلؽتها

والتطور اللؽوي حسم فً أّن شبه الجزٌرة العربٌة كانت بها لهجات كثٌرة مختلفة تنسب كل 

لهجة منها إلى أصحابها، وإلى جانب هذه اللهجات كانت هناك لؽة عربٌة مشتركة تكونت 

على مّر الزمن ال تنسب إلى قبٌلة بذاتها، لكنها تنسب إلى العرب جمٌعا ما دامت النصوص 

الشعرٌة والنثرٌة ال تكاد تختلؾ فٌما بٌنها، وهذه النصوص كما نعلم لٌست قرشٌة أو تمٌمٌة 

فقط بل هً من قبابل مختلفة مما ٌدل على أن هذه اللؽة المشتركة هً التً كان اادباء 

.  ٌصطنعونها فً فنهم القولً

   والتطور الذي مس لؽات القبابل المستقرة فً المدن المتحضرة فً مختلؾ المستوٌات اللؽوٌة  

ٌتخلؾ تماما عن التطور الذي أصاب لؽات القبابل البدوٌة المتنقلة، فحٌاة الحضر تطلب التصنع 

فً تحسٌن النطق وتخٌر العبارات والحرص علً الوضوح واجتناب اللبس، على حٌن أن حٌاة 

 .البادٌة ٌمٌل فٌها أهلها السرعة فً النطق وإٌجاز فً الكالم، مما كان له أثر واضح فً اختالؾ

    وٌرى اللؽوٌون المحدثون أن جمع النصوص اللؽوٌة من هذه اللهجات المختلفة

 قد أوجد بعض الخالفات التً ظهر أثرها فً التقعٌد النحوي، ولو اكتفى القدماء من علماء

                                                           

   .23: م1910ابن فارس، القاهرة :  ٌنظر الصاحبً(58)

 .9-8: م1960إبراهٌم أنٌس، الجامعة العربٌة، : مستقبل اللؽة العربٌة( 59)

 .133: م1952طه حسٌن، المعارؾ : ٌنظر فً اادب الجاهلً( 60)
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اللؽة بلؽة القرآن الكرٌم ولؽة العصر الجاهلً، لما طرحت المسابل الخالفٌة، وابتعد الدرس 

 النحوي عن كثٌر من تؤوٌالتهم التً تبعد عن الفهم الصحٌح للظاهرة اللؽوٌة،

 . لكن ااخذ عن القبابل العربٌة كان له أثره الواضح فً وضع القواعد النحوٌة

   ومن جانب آخر ٌعتقد العلماء المحدثون أن الفترة الزمنٌة التً اعتمد علٌها القدماء فً

جمع النصوص فً عصر االحتجاج طوٌلة، بحٌث ضمت هذه الفترة كل من عصر الجاهلٌة 

وصدر اإلسالم، والعصر ااموي، وشطرا من العصر العباسً، وال محالة أن تكون اللؽة فً 

هذه المدة الممتدة عرضة للتطور على مختلؾ مستوٌاتها الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة 

ٌّز باالضطراب من ناحٌتٌن.والداللٌة  : إذ ٌرى تمام حسان أّن منه  القدماء تم

حوالً مابة وخمسٌن عاما  شمول دراستهم لمراحل متعاقبة من تارٌخ اللؽة العربٌة، تبدأ من (1 

قبل اإلسالم وتنتهً بانتهاء ما ٌسمونه عصر االحتجاج وفً هذه الحقبة ال تظل اللؽة ثابتة على 

 .حالها بل تتطور من نواح مختلفة

  .خلطهم بٌن لهجات مختلفة ومحاولة إٌجاد نحو عام لها جمٌعا(  2

 : نشأة اللغة العربٌة المشتركة الفصحى

 :   تؤخذ اللؽات فً حٌاتها اتجاهٌن متعاكسٌن

   إما ٌجنح بها إلى االنقسام كما حدث للؽة الجرمانٌة التً انبثق عنها االنجلٌزٌة واالمانٌة 

 .والهولندٌة

   وإما أن ٌجنح بها نحو التوحد الذي ٌإدي إلى تكوٌن اللؽات المشتركة، إن توافرت الظروؾ 

إلحدى اللهجات فتطؽى على أخواتها فً بٌبة لؽوٌة معٌنة، كما هو الشؤن للهجة بارٌس التً 

وكذلك الشؤن بالنسبة . طؽت على معظم أخواتها إلً أن أصبحت لؽة اآلداب والكتابة فً فرنسا

وعادة ما تقتضً . للهجة لندن التً طؽت أشهر لهجات انجلترا مكونة اللؽة االنجلٌزٌة المشتركة

التوحٌد اللؽوي حاجات اجتماعٌة عندما ٌتجه اافراد إلى توطٌد التفاهم وتعزٌز الروابط فٌما 

و ٌرى اللؽوٌون أن نشؤة اللؽة .        بٌنهم، اامر الذي ٌنت  عنه تقارب فً صور الكالم

 المشتركة عملٌة تدرٌجٌة ال تتم فً جٌل أو

جٌلٌن، وإنما تقتضً زمنا طوٌال، وظروفا اجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة، وهً تعتمد 

دابما على االتصال واالختالط ولالشتراك فً الحٌاة، وقد تفرزه حرب تإدي إلى اختالط أناس 

من لهجات مختلفة، أو قد ٌنجم عن إقامة ااسواق العامة التً ٌفد إلٌها الناس من بٌبات لؽوٌة 

 . مختلفة لقضاء حاجاتهم ومصالحهم، وؼٌر ذلك

 خصائص اللغة المشتركة   

 :     من أهم الخصابص الممٌزة للؽة المشتركة ما ٌلً

. أنها مستوى لؽوي أرقى من لهجات الخطاب، أي أنها فوق مستوى العامة  (1
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أن اللؽة المشتركة و إن تؤسست فً بدء نشؤتها على لهجة معٌنة وتضمنت بعض صفات  (2

اللهجات ااخرى، إال أنها قد فقدت مع الزمن كل المنابع التً استمدت منها عناصرها، وأصبح 

 . لها كٌان مستقل، فلم تعد تنتسب إلً بٌبة محلٌة تعٌنها

وما وصل إلٌنا  ال .   أثبت الدرس اللؽوي العربً أنه لم تصل إلٌنا معلومات عن طفولة العربٌة 

 .ٌتجاوز العصر الجاهلً الذي ٌإرخ له ٌنحو مابة وخمسٌن عاما قبل ظهور اإلسالم

  اختلفت علماء اللؽة العربٌة سواء أكانوا قدماء أو محدثٌن فً نظرتهم إلً العربٌة المشتركة 

 : ولهجاتها

عن أبً  (م911:ت)   فٌرى القدامى إلى أن العربٌة المشتركة هً لؽة قرٌش ونقل السٌوطً 

كانت قرٌش أجود العرب انتقادا لألفصح من االفاظ وأسهلها على اللسان ): نصر الفارابً قوله 

 . عند النطق، وأحسنها

  وقد حدث إجماع على علو منزلة لهجة قرٌش بفضل ما تجمع لدٌها من رقة اللسان والبعد عن 

 .االفاظ الموحشة وبفضل ما اختارته من لهجات القبابل

  كما أشارت الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة إلى تؤثر لهجة قرٌش بؽٌرها من لهجات القبابل نتٌجة 

االتصال المستمر حٌث إن احتكاك اللهجات بعضها ببعض تنصهر بموجبه الفوارق اللهجٌة، 

وٌإدي فً النهاٌة إلى أن تتؽلب إحدى هذه اللهجات على شقٌقاتها متى أتٌحت لها الظروؾ، كما 

ولٌس معنى هذا أّن . ٌإدي إلى أن تترك هذه اللهجات آثارها فً اللهجة الؽالبة، لكننا فً الوقت

أفصح اللهجات العربٌة إذ أن المفاضلة بٌن اللهجات ال تتفق مع وجهة النظر اللؽوٌة  لهجة قرٌش

 . الحدٌثة

  والدراسات الحدٌثة ال تسلم بجعل لهجة قرٌش وحدها لؽة القرآن والحدٌث واآلداب، فقد سبق 

الذكر فً نشؤة اللؽات المشتركة بؤن هذه اللؽات وإن قامت فً بدء نشؤتها على أساس لهجة 

 سادت ؼٌرها اسباب اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة، إال أنها تصبح مع الزمن

  .ملكا للجمٌع، وٌنسى الناس جذورها ااولى

  هكذا الشؤن بالسبة إلى اللؽة العربٌة المشتركة فإن قامت فً بداٌة نشؤتها على أساس لهجة 

 قرٌش إال أنها أخذت على مر السنٌن خصابص لؽوٌة من قبابل عربٌة مختلفة

 نتٌجة اتصال قرٌش بهذه القبابل فً مناسبات عدٌدة، فلم تعد اللؽة المشتركة

لهجة قرٌش وحدها بل هً مزٌ  منسجم من اللهجات العربٌة، ولتوضٌح ذلك أكثر فظاهرة 

فهً من الخصابص البدوٌة التً اشتهرت بها قبابل وسط الجزٌرة -  أي تحقٌق الهمز- النبر

صفة حضرٌة امتازت - وشرقٌها، تمٌم وما جاورها، وأن عدم النبر أي تسهٌل الهمز أو تخفٌفه 

وٌفهم من . بها لهجة القبابل فً شمال الجزٌرة وؼرٌبها، قرٌش وما جاورها من القبابل الحجازٌة

ذلك أن لهجة تمٌم تحقٌق الهمز ولهجة قرٌش تسهٌلها، وقد أخذت العربٌة المشتركة تحقٌق الهمز 

من تمٌم، وأصبح الخاصة من العرب مهما اختلفت قبابلهم ٌلتزمون تحقٌق الهمز فً ااسالٌب 

الشعرٌة أو خطابٌة أو النثر حتى القبابل الحجازٌة، فهً وإن كانت فً لهجات الخطاب تسهل 
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 .الهمز إال أنها التزمت تحقٌقه فً ااسالٌب اادبٌة

  أهمٌة علم اللهجات العربٌة

لدراسة اللهجات العربٌة القدٌمة أهمٌة كبٌرة فً الدراسات اللؽوٌة فعن طرٌقها ٌمكننا      

معرفة التطور فً دالالت االفاظ ومعرفة ما تإدٌه من معان مختلفة الختالؾ البٌبات، كما 

تعٌن فً نسبة كثٌر من اللهجات الحدٌثة وإعادتها إلى اللهجات القدٌمة وتفٌدنا فً رسم 

الخارطة اللؽوٌة للتوزٌع اللهجً وانتشار القبابل العربٌة وهجرتها، وأماكن سكناها وتعد 

دراسة اللهجات المختلفة فً اللؽة الواحدة من وجهة نظر علم اللؽة الحدٌث أفضل مساعد 

.  لفهم طبٌعة تلك اللؽة ومراحل نشؤتها وتطورها وبٌان تارٌخها

   و ال تخلو دراسة اللهجات العربٌة القدٌمة من هذه ااهمٌة، فبواسطتها تحصل معرفة 

التطور فً دالالت االفاظ وما تإدٌه من معان مختلفة الختالؾ البٌبات، كما ٌساعد هذا 

الدرس فً إعادة اللهجات الحدٌثة الى اللهجات القدٌمة، وتفٌد فً وضع الخارطة اللؽوٌة 

 للتوزٌع اللهجً وانتشار القبابل

.  العربٌة وهجرتها

:  وٌمكن أن تشمل هذه ااهمٌة النقاط التالٌة

الحاجة الملحة إلى الوقوؾ على مراحل تطور اللؽة العربٌة فً العصر الحدٌث من جهة  (1

ااصوات، والمفردات، والصٌػ، والداللة، وفً الجمل والتراكٌب، وفهم قضاٌا متعلقة بها 

على مختلؾ المستوٌات، كتالشً أصوات، وتحوٌر أخري، وفهم أسباب بعض الظواهر 

والمترادؾ، وكثرة المصادر والجموع السماعٌة، وظواهر  ، كاالشتراك اللفظً، والتضاد

 .الشذوذ المختلفة، كل ذلك تمكننا دراسات اللهجات من فهمه

ارتباط اللهجات العربٌة بالقراءات القرآنٌة، التً تمثل اللهجات جانبا كبٌرا منها،  (2

 .ودراسة اللهجات تساعد على نسب هذه القراءات اللهجٌة إلى متكلمٌها

توصلت دراسة اللهجات القدٌمة إلى معرفة ما إذا كانت العربٌة الفصحى ولؽة الشعر،  (3

عبارة عن حصٌلة لهجات عدة، أم أنها لهجة قبٌلة معٌنة، كانت سابدة اتخذها الشعراء قالباً 

 .ٌنظمون فٌه أشعارهم

ٌّنت أن    دراسة اللهجات تساعد على إعطاء تحلٌالت علمٌة للتكوٌن اللؽوّي للؽة العربٌة، فب

الفصحى عبارة عن خلٌط من لهجات شتى، كان لكل قبٌلة نصٌب فً صنعه بحسب ظروؾ 

 .كل قبٌلة ومكانتها
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ؼٌاب معجم تارٌخً للؽة العربٌة للربط بٌن حاضرها ومستقبلها وبٌن ماضٌها، ودراسة  (4

 . اللهجات القدٌمة والحدٌث تلح على وضع مثل هذا المعجم

دراسة اللهجات قدٌمها وحدٌثها تمكن من اكتشاؾ القوانٌن التً سارت علٌها العربٌة فً  (5

تطورها، والعوامل التً وجهت هذا التطور وأثرت فٌه، وارتباط كل ظاهرة بمسبباتها فً 

 .المكان أو الزمان

تكشؾ لنا دراسة اللهجات العربٌة الحدٌثة عن احتفاظها بعناصر لؽوٌة كثٌرة من  (7

 .اللهجات القدٌمة

   فالبحث فً اللهجات الحدٌثة كشؾ أنها ترجع فً كثٌر من الحاالت إلى اللهجات العربٌة 

 .القدٌمة، أكثر من رجوعها إلى اللؽة الفصحً المشتركة

كما كشفت دراسة اللهجات الحدٌثة عن ااماكن التً استقرت فٌها القبابل العربٌة بعد  (8

 .الفتوح اإلسالمٌة، حٌث إن كل منطقة نطقت العربٌة بلهجة من نزل بها من العرب

 .دراسة اللهجات ساعدت على نسبة أقوام متفرقٌن فً أماكن مختلفة إلى أصل واحد (9
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مصادر دراسة اللهجات 

من مصادر منها ما هو خاص باللهجات مادتها القدٌمة والحدٌثة تستقً دراسة اللهجات   

القدٌمة، ومنها ما هو خاص باللهجات الحدٌثة، ومنها ما هو مشترك بٌن القدٌمة والحدٌثة 

 :على السواء، ومن هذه المصادر

 :القراءات القرآنٌة (1

 :   وهً أهم مصادر اللهجات القدٌمة وأوثقها جمٌعاً، اسباب منها

ِبٌنٍ )أن القرآن الكرٌم نزل - أ ًٍّي مُّم على أفصح الخلق أجمعٌن، . 195:الشعراء: (ِبلَِساٍن َعَرِب

وعلى هذا . وهً لؽة عربٌة فصحً لهجة قرٌش ولهجات قبابل عربٌة أخري نصٌب فٌها

اء القرآن الكرٌم كانوا من جزٌرة  فالقراءات القرآنٌة كانت ممثلة لهذه اللهجات، ان قُرَّ

العرب التً اشتملت على هذه القبابل جمٌعا، وبذلك تتوطد الصلة بٌن القراءات واللهجات،  

 .وما ٌوضح ذلك أنه نزل بسبعة أحرؾ أو سبع لهجات

وضع العلماء للقراءة الصحٌحة شروطا ثالثة البد من توافرها فٌها، وهً أن تكون - ب

 .متواترة، وأن موافقة للرسم العثمانً، وأن توافق العربٌة ولو بوجه

 وثاقة منه  نقل القراءات القرآنٌة، فهو ٌختلؾ فً طرٌقة نقلها عن الطرٌق التً نقلت - ج

والنثر، بل اختلفت طرٌقة نقلها عن طرٌقة نقل الحدٌث  بها المصادر ااخرى كالشعر،

 .الشرٌؾ، إذ أنها تعتمد على التلقً والعرض

 :المأثور عن العرب مما حفظته لنا بطون الكتب (2

  فالقدماء لم ٌتركوا لنا مإلفا مستقالً فً اللهجات، وإنما جاءت إشارات عنها مبثوثة فً 

وكتب الطبقات ، بطون كتب التراث من لؽة، وأدب، وتفسٌر، وتارٌخ، ونحو، ومعاجم

 . والتراجم

البٌان ) فً كتابٌه ( ه255تـ )    فمن هذه اإلشارات اللهجٌة تلك التً قّدمها الجاحظ 

، (أحسن التقاسٌم فً معرفة ااقالٌم) فً كتابه ( ه375تـ)والمقدسً (. البخالء)، و(والتبٌن

 . من العلماءفً مقدمته، وؼٌرهم (هـ808تـ )وابن خلدون 

  كما تضمنت بعض الكتب التً اهتمت بتصحٌح وتصوٌب ما ورد من لحون فً كالم 

( إصالح المنطق)، و(هـ189تـ )للكسابً  (ما تلحن فٌه العامة)العامة والخاصة، مثل كتاب 

دّرة الؽواص فً أوهام )، و( ه276تـ )البن قتٌبة ( أدب الكاتب)،  و( ه244تـ )البن السكٌت 

 .(هـ516تـ )للحرٌري  (الخواص
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 :فً اللهجات الحدٌثة حقائق عن اللهجات القدٌمة (3

   الدرس الحدٌث فً اللهجات المعاصرة كشؾ لنا حقابق عن اللهجات العربٌة القدٌمة، 

بحٌث تشٌر إلى الكثٌر من العامٌات فً اللهجات العربٌة إلى ما تضمنته اللهجات العربٌة 

ما تضمنته الكثٌر من اللهجات الحدٌثة ما ٌتفق فً اللفظ والمدلول مع : القدٌمة، منها مثال

 .العباٌة التً هً ضرب من ااكسٌة، فهً العامٌة والفصحى سواء: الفصحى، نحو
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القراءات القرآنٌة  

:     اللهجات والقراءات القرآنٌة

 : تعرٌف القراءة

القراءة لؽة مصدر مفرد وجمعها قراءات، وقرأ الكتاب قراءة قُرءانا بالضم : مصدر: لؽة

أٌضا جمعه وضمه، ومنه سمً القرآن انه ٌجمع السور  (بالضم)وقرأ الشًء قرآنا 

وٌضمها
(61)

َنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه : " ، وقوله تعالى ٌْ ، أي قراءته، وجمع 17:، القٌامة"إِنَّ َعلَ

.  القارئ قرأة مثل كافر وكفرة، والقُراء بالضم والمد المتنسك

مذهب ٌذهب إلٌه إمام من أبمة القراء، مخالفا به ؼٌره فً النطق بالقرآن : واصطالحا 

الكرٌم مع اتفاق الرواٌات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة فً نطق الحروؾ أم فً 

. نطق هٌباتها

هذا التعرٌؾ ٌعرؾ القراءة من حٌث نسبتها لألمام المقرئ كما ذكرنا من قبل، أما ااصل 

. فً القراءات فهو النقل باإلسناد المتواتر إلى النبً

.  هو العالم بالقراءات، التً رواها مشافهة بالتلقً عن أهلها إلى أن ٌبلػ النبً:والمقرئ

    من الصعب حصر لهجات القبابل التً وردت فً القرآن الكرٌم فً عدد مضبوط، لذا 

اختلفت اآلراء فً هذه المسؤلة فً وقت مبكر وتعددت وجهات النظر، وارتبط هذا 

االختالؾ بالحدٌث الشهٌر المروي عن الصحابة ـ رضً اللـه عنهم ـ بطرق مختلفة عن أن 

اقرأنً جبرٌل على حروؾ فراجعته، فلم أزل : " الرسول ـ علٌه الصالة والسالم ـ قال

"استزٌده وٌزٌدنً حتى انتهى إلى سبعة احرؾ
(62)

وفً رواٌة أخرى عن عمر بن . 

الخطاب ـ رضً اللـه عنه ـ قال سمعت هشاماً بن حكٌم ٌقرأ سورة الفرقان فً حٌاة رسول 

اللــه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ فاستمعت لقراءته، فإذا هو ٌقرأها على حروؾ كثٌرة لـم 

ٌقربنٌها رسول اللـه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ فكدت أساوره فً الصالة، فانتظرته حتى سلم 

أقرأنٌها رسول اللـه ـ صلى : من أقرأك هذه السورة؟ قال: ثـم لببته بردابه أو بردابً فقلت

كذبت، فواللـه إن رسول اللـه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ أقرأنً هذه : اللـه علٌه وسلم ـ قلت له

: السورة متى سمعتك تقرأها، فانطلقت أقوده إلى رسول اللـه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ فقلت

ٌا رسول اللـه إنً سمعت هذا ٌقرأ بسورة الفرقان على حروؾ لـم تقرأنٌها، وأنت أقرأتنً 

                                                           

 .(ق ر أ)مادة : ابن منظور: ٌنظر لسان العرب( 61)

  . رواه ابن عباس ـ رضً اللـه عنهما، حدٌث متفق علٌه(62)
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اقرأ ٌا هشام، فقرأ هذه  :سورة الفرقان، فقال رسول اللـه ـ صلى علٌه وسلم ـ أرسله ٌا عمر

ثـم قال . قال رسول اللـه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ هكذا نزلت. القراءة التً سمعته ٌقرأها

هذا القرآن أنزل على سبعة أحرؾ، فاقرأوا ما تٌسر ": رسول اللـه ـ صلى اللـه علٌه وسلم ـ

والمقصود بااحرؾ فً هذا الحدٌث كان عند القدماء والمحدثٌن موضع اختالؾ، . "منه

وكانت عند بعضهم أفصح لهجات القبابل التً تضمنها القرآن الكرٌم، وكان عند بعضهم 

اآلخر لهجات أخرى لؽٌر القبابل العربٌة السبعة الفصحى، ولذا كن العدد المذكور فً 

الحدٌث للداللة على رمزٌة الكثرة، ولٌس على العدد، أي أّن القبابل العربٌة اشتمل القرآن 

الكرٌم لهجاتها ال ٌنبؽً تقٌٌدها بعدد معٌن، فقد حصرها بعضهم فً أكثر من ثالثٌن 

لهجة
(63)

فعدد اللهجات ٌفوق اللهجات السبع، فالعدد سبعة ال ٌقصد به بالعدد الوارد فً . 

الحدٌث، وإنما هو كناٌة عن الكثرة فً اآلحاد كما أن السبعٌن تستعمل كناٌة عن الكثرة فً 

ولكن المجمع حوله والمتفق علٌه أن . العشرات، والسبعمابة كناٌة عن الكثرة فً المبات

قرٌش، : اللهجات التً اشتملتها لؽة القرآن فهً أفصح لهجات القبابل وهً عند بعضهم

قرٌش، : وهً عند بعضهم اآلخر. وهذٌل، وتمٌم، واازد، وربٌعة، وهوزان، وسعد بن بكر

وهذٌل، وسعد بن بكر، وثقٌؾ، وخزاعة، وأسد وضبة، وتمٌم، وقٌس، وتذهب جماعة ثالثة 

قرٌش، وكنانة، وأسد بن خزٌمة، وهذٌل، وتمٌم أو تٌم الرباب، ضبة، : إلى القول بؤنها هً

وقٌس
(64)

  والقاسم المشترك بٌن بٌن اآلراء الثالثة.

قرٌش، وهذٌل، وتمٌم، إلى أن أجمع الكثٌر من : حول القبابل السبع نجد قبابل ثالثة، وهً

قرٌش، : العلماء على أّن القبابل التً ٌمكن اعتبار لهجاتها تضمنتها لؽة القرآن الكرٌم، هً

. وهذٌل، وتمٌم، وكنانة، وسعد بن بكر، وهوزان، وثقٌؾ، فهذه

   تعتبر القراءات القرآنٌة أهم مصدر لمعرفة اللهجات العربٌة، ودراسة القراءات القرآنٌة 

تتناول مسابل منها أصل نشؤة القراءات ومسار تطورها، ومسؤلة توثٌق النص القرآنً، 

وبٌان القراءات الصحٌحة والشاذة، ومصادر القراءات فً التراث الفكري القدٌم، ولهجات 

 . القراءات، والقراء ومسؤلة الخالؾ بٌن النحاة والقراء

توثٌق النص القرآنً فبدأ مع رسول هللا فكان أّول قارئ للقرآن، وكان ٌعجل بقراءته     أما 

ْك ِبِه لَِساَنَك  " :لقد اتضح ذلك فً قوله تعالىحٌن تلقٌه من أجل حفظ النص وتثبٌته،  اَل ُتَحرِّ

ومن مظاهر توثٌق النص القرآنً كذلك كتابته سواء فً زمنه أو .  16:، القٌامة"لَِتْعَجَل ِبهِ 

ثم توسعت الدولة اإلسالمٌة عن طرٌق الفتوحات، وخرج الصحابة إلى . فً زمن خلفابه

ونشط الخلفاء فً إٌفاد القراء من الصحابة إلى اامصار . اامصار اإلسالمٌة الجدٌدة
                                                           

  .58: م1993، مإسسة الكوٌت للتقدم العلمً، 1أحمد مختار عمر، ط: لؽة القرآن دراسة توثٌقٌة فنٌة  ٌنظر(63)

 ..217/ 1: ،  الحلبً الثانٌة1تح  محمد ابو الفضل، ط: الزركشً بدر الدٌن:  ٌنظر البرهان فً علوم القرآن(64)

 .   
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لٌعلموا الناس القرآن، فكثر القراء اابمة، وتعددت القراءات المؤخوذة عنهم، وبدأ الناس 

ٌقبلون على قراءات بعض اابمة دون بعض، فقبلوا بعض القراءات ورّدوا بعضها اآلخر، 

ٌّنة لعل أهّمها :  معتمدٌن فً ذلك على قواعد محّددة وأصول مع

: الرابع- اآلحاد: الثالث- المشهور: الثانً- المتواتر: ااولأنواع القراءات حسب أسانٌدها 

المدرج  : السادس- الموضوع: الخامس- الشاذ 

ااحرؾ السبعة والقراءات  

 : تعرٌف الحرف

الحرؾ فً أصل كالم العرب معناه الطرؾ والجانب، وحرؾ السفٌنة والجبل : لؽة

.  جانبهما

سبعة أوجه فصٌحة من اللؽات والقراءات أنزل علٌها القرآن : ااحرؾ السبعة: واصطالحاً 

.  الكرٌم

   اإلقرار باألحرف السبعة فً الحدٌث النبوي الشرٌف 

.   األحرف السبعة والقراءات السبع 

  ااحرؾ السبعة المقصود سبع لؽات نزل بها القرآن، وااحرؾ السبعة لٌس معناها 

. القراءات السبع المشهورة، كما ٌعتقد البعض

   القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت فً القرن الرابع، على ٌد اإلمام المقرىء ابن 

مجاهد الذي اجتهد فً تؤلٌؾ كتاب ٌجمع فٌه قراءات بعض اابمة البارزٌن فً القراءة، 

.  فذهب أن هذه القراءات سبعة موافقة لعدد ااحرؾ

 .  حقٌقة األحرف السبعة  

    ذهب بعض العلماء إلى استخراج ااحرؾ السبعة باستقراء أوجه الخالؾ الواردة فً 

قراءات القرآن كلها، صحٌحها وضعٌفها، ثم تصنٌؾ هذه ااوجه إلى سبعة أصناؾ، على 

وهما . حٌن عمد آخرون إلى التماس ااحرؾ السبعة فً لؽات العرب، فنشؤ بذلك مذهبان

أقوى ما قٌل، وأرجح ما قٌل فً بٌان المراد من ااحرؾ السبعة التً نزل بها القرآن 

. الكرٌم، ؼٌر أن المذهب الثانً أرجح وأقوى

مذهب استقراء أوجه الخالؾ فً لؽات العرب، وفً القراءات كلها ثم :    المذهب ااول

إن كل … : تصنٌفها، وهو تصنٌؾ اإلمام أبً الفضل عبد الرحمن الرازي، حٌث قال

 . حرؾ من ااحرؾ السبعة المنزلة جنس ذو نوع من االختالؾ
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اختالؾ أوزان ااسماء من الواحدة، والتثنٌة، والجموع، والتذكٌر، والمبالؽة، نحو : أحدها  

ونَو :" قوله تعالى اعُه مْم رَو هِذ دِذ هْم عَو مْم وَو اتِذهِذ انَو مْم ألَومَو ٌنَو هُه الَّلذِذ مْم . ، وقرئ8: ، المؤمنون"وَو تِذهِذ انَو  ألَومَو

 . باإلفراد

 اختالؾ تصرٌؾ اافعال وما ٌسند إلٌه، نحو الماضً والمستقبل، واامر، وأن ٌسند :ثانٌها

 فَوقَوالُهوا : "نحو قوله تعالى. إلى المذكر والمإنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل، والمفعول به

ا نَو فَوارِذ سْم
نَو أَو ٌْم دْم بَو اعِذ ا بَو نَو بَّل دَو : ، بصٌؽة الدعاء، وقرئ19: ، سبأ"رَو اعَو ا بَو نَو بَّل  . فعال ماضٌارَو

ٌدٌب : "نحو قوله تعالى. وجوه اإلعراب: ثالثها هِذ ال شَو اتِذبٌب وَو ارَّل كَو ٌُهضَو ال  ، قرئ 282: ، البقرة"وَو

جِذٌد: " وقوله. بفتح الراء وضمها شِذ الْممَو رْم و الْمعَو جِذٌدُه  برفع ،15: ، البروج"ذُه .   وجرهالْممَو

ثَوى: "الزٌارة والنقص، نحو قوله تعالى: رابعها األُهنْم رَو وَو كَو لَوقَو الذَّل ا خَو مَو رَو ، قرئ 3: ، اللٌل"وَو كَو الذَّل

ثَوى األُهنْم  . وَو

لُهونَو : "نحو قوله تعالىالتقدٌم والتؤخٌر، : خامسها تَو ٌُهقْم تُهلُهونَو وَو قْم ٌَو : وقرئ، 111: ، التوبة" فَو

تُهلُهون،  قْم ٌَو لونَو و تَو ٌُهقْم وجاءت سكرة : ، قرئ19: ، ق"وجاءت سكرة الموت بالحق: " وقولهفَو

 . الحق بالموت

رْم إِذلَوى : "القلب واإلبدال فً كلمة بؤخرى، أو حرؾ بآخر، نحو قوله تعالى: سادسها انظُه وَو

ا هَو زُه فَو نُهنشِذ ٌْم امِذ كَو ظَو .  بالراءننشرها : بالزاي، وقرئ، 259: ، البقرة"الْمعِذ

ى: "اختالؾ اللؽات، نحو قوله تعالى: سابعها ٌثُه مُهوسَو دِذ اكَو حَو لْم أتَو ، بالفتح 15: ، النازعات"هَو

 . وؼٌر ذلك من ترقٌق وتفخٌم وإدؼامموسىو أتى :  فًاإلمالةو 

 . أن المراد بااحرؾ السبعة لؽات من لؽات قبابل العرب الفصٌحة: المذهب الثانً

 فالمعنى ااصلً للحرؾ هو اللؽة، فؤنزل القرآن على سبع لؽات مراعٌا ما بٌنها من 

الفوارق التً لم ٌؤلفها بعض العرب، فؤنزل هللا القرآن بما ٌؤلؾ وٌعرؾ هإالء وهإالء من 

أصحاب اللؽات، حتى نزل فً القرآن من القراءات ما ٌسهل على جّل العرب إن لم ٌكن 

 . كلهم، وبذلك كان القرآن نازال بلسان قرٌش والعرب

 :القراءات السبع

   شروط القراءة المقبولة  

:     لقد اشترط علماء القراءات القراءة المقبولة ما ٌلً
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   أن تكون القراءة موافقة للعربٌة ولو بوجه، وأن تكون موافقة لرسم أحد المصاحؾ ولو 

.  احتماال، وأن ٌكون سندها متواترا، فهً القراءة الصحٌحة

   أما الشرط ااول فموافقة العربٌة ولو بوجه، بمعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة 

لوجه من وجوه النحو، ولو كان مختلفا فٌه اختالفا ال ٌضر مثله، فال ٌصح مثال االعتراض 

امِذ : " على قراءة حمزة لقوله تعالى حَو رْم
األَو لُهونَو بِذهِذ وَو اءَو ي تَوسَو َو الَّلذِذ

قُهوا  َّل اتَّل بجر ، 1: ، النساء"وَو

.  اارحام

   أما موافقة خط أحد المصاحؾ ولو احتماال، فذلك أن النطق بالكلمة قد ٌوافق رسم 

المصحؾ تحقٌقا إذا كان مطابقاً للمكتوب، وقد ٌوافقه احتماالً أو تقدٌراً باعتبار ما عرفنا أن 

ملك : " كقوله تعالى. رسم المصحؾ له أصول خاصة تسمح بقراءته على أكثر من وجه

، من "ملك ٌوم الدٌن: "بدون ألؾ فً جمٌع المصاحؾ، فمن قرأ (ملك)رسمت ، "ٌوم الدٌن

، فهو موافق تقدٌراً، لحذؾ هذه االؾ (مالك): دون ألؾ فهو موافق للرسم تحقٌقٌاً، ومن قرأ

.  من الخط اختصاراً 

   أما تواتر السند فهو أن تعلم القراءة من جهة راوٌها ومن جهة ؼٌره ممن ٌبلػ عددهم 

.  التواتر فً كل طبقة

   أنواع القراءات حسب أسانٌدها 

:  لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانٌدها إلى ستة أقسام

وهو ما نقله جمع ؼفٌر ال ٌمكن تواطإهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى : المتواتر (1

.  السند، وهذا النوع ٌشمل القراءات العشر المتواترات

فلم ٌعدوه : وهو ما صح سنده ولم ٌخالؾ الرسم وال اللؽة واشتهر عند القراء: المشهور (2

.  من الؽلط وال من الشذوذ، وهذا ال تصح القراءة به، وال ٌجوز رده، وال ٌحل إنكاره

 وهو ما صح سنده وخالؾ الرسم أو العربٌة، أو لم ٌشتهر االشتهار المذكور، :اآلحاد (3

، والصواب (رفارؾ حضر وعباقري حسان )مثل ما روى على . وهذا ال ٌجوز القراءة

.  76: ، الرحمن"َرْفَرٍؾ ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّي ِحَسانٍ : "الذي علٌه القراءة

َملََك ٌوَم : "وهو ما لم ٌصح سنده ولو وافق رسم المصحؾ والعربٌة، مثل قراءة : الشاذ (4

.  مفعوالً  (ٌوم)، ونصب (ملك)، بصٌؽة الماضً فً "الدٌن

 . وهو المختلق المكذوب: الموضوع (5

.   من أنواع الحدٌث، وهو ما زٌد فً القراءة على وجه التفسٌرالمدرج ما ٌشبه (6
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. وهذه اانواع ااربعة ااخٌرة ال تحل القراءة بها

  : القراءات المتواترة وقُهّراؤها 

  لقد تفرغ قوم للقراءة وااخذ، واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا فً ذلك أبمة ٌقتدى بهم 

أبو جعفر ٌزٌد بن القعقاع، ثم شٌبة بن نصاح، : فكان بالمدٌنة. وٌرحل إلٌهم، وٌإخذ عنهم

.  ثم نافع بن عبد الرحمن بن أبً نعٌم

ٌْص:    وكان بمكة وكان . عبد هللا بن كثٌر، وحمٌد بن قٌس ااعرج، ومحمد بن ُمَح

ٌحٌى بن وثاب، وعاصم بن أبً النَّجود ااسدي، وسلٌمان ااعمش، ثم حمزة بن : بالكوفة

.  حبٌب، ثم الِكسابً أبو علً بن حمزة

عبد هللا بن أبً إسحاق، وعٌسى بن عمر، وأبو عمرو بن العالء، ثم :   وكان بالبصرة

.  عاصم الجحدري، ثم ٌعقوب الحضرمً

عبد هللا بن عامر، وعطٌة بن قٌس الكالبً، وإسماعٌل بن عبد هللا بن  :  وكان بالشام

.  المهاجر، ثم ٌحٌى بن الحارث الذماري، ثم شرٌح بن زٌد الحضرمً

 (هـ 324 )إلى أن جاء اإلمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى سنة 

فاحتلت مكانتها فً " القراءات السبعة: " فؤفرد القراءات السبع المعروفة، فدونها فً كتابه

.  التدوٌن، وأصبح علمها مفرداً ٌقصدها طالب القراءات

  أهمٌة األحرف السبعة والقراءات

إن ااحرؾ السبعة والقراءات ظاهرة هامة جاء بها القرآن الكرٌم من نواح لؽوٌة وعلمٌة   

ذلك أن تعدد التالوة من قراءة إلى أخرى، : متعددة، منها زٌادة فوابد جدٌدة فً تنزٌل القرآن

.  ومن حرؾ آلخر قد تفٌد معنى جدٌداً، مع اإلٌجاز بكون اآلٌة واحدة

ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم : "  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ٌَ ِد ٌْ َفاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ

نِ  ٌْ بالنصب عطفاً على ما سبق، فؤفاد  (وأرِجلَكم): ، قرئ6: المابدة، "َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَب

هو : هو جر على المجاورة، وقٌل: وجوب ؼسل القدمٌن فً الوضوء، وقرئ بالجر، فقٌل

.  بالجر إلفادة المسح على الخفٌن

االعتماد على القراءات الشاذة إلى جانب الصحٌحة فً معرفة اللهجات العربٌة 

  كان العلماء ٌعتمدون على القراءات الشاذة كاعتمادهم الصحٌحة فً معرفة اللهجات 

العربٌة، العبرة فً اختالؾ القراءات إنما كانت الختالؾ اللهجات، والقراءات الصحٌحة 

لٌست كل القراءات التً كان ٌقرأ بها المسلمون ااولون لكنها اشتهرت حٌن سّبع ابن 
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فالقراءات الشاذة جاءت منقولة مروٌة، والرواٌة . مجاهد القراءات السبع وشذذ ما عداها

تبلػ بها عصر الرسول، وكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به فً العربٌة سواء أكان 

متواترا أم آحادا أو شاذا
(65)

. 

 الخالصة

 : تعد القراءات القرآنٌة من أهم مصادر اللهجات القدٌمة وأوثقها جمٌعاً، اسباب منها  

ًٍّ " أن القرآن الكرٌم  نزل على أفصح الخلق أجمعٌن صلى هللا علٌه وسلم  (1 بِذ رَو اٍن عَو بِذلِذسَو

نٍ  بٌِذ ، ولؽة عربٌة فصحً منتقاة، من لهجة قرٌش ولهجات قبابل عربٌة 195:، الشعراء"مُّم

اء القرآن الكرٌم  كانوا من  أخري، ولهذا جاءت القراءات القرآنٌة ممثلة لهذه اللهجات، وقُرَّ

ت الصلة بٌن القراءات  جزٌرة العرب التً اشتملت على هذه القبابل جمٌعا، وبذلك تقوَّ

. واللهجات

أن تكون : وضع العلماء للقراءة الصحٌحة شروطا ثالثة البد من توافرها فٌها، وهً (2

متواترة، وأن توافق الرسم العثمانً، وأن توافق العربٌة ولو بوجه، وٌمكن تفسٌر الشرط 

. ااخٌر بصحة القراءة بلهجة العرب على اختالفها

وثاقة منه  نقل القراءات القرآنٌة، فهو ٌختلؾ فً طرٌقة نقلها عن الطرٌق التً نقلت  (3

بها المصادر ااخرى كلها، كالشعر، والنثر، بل اختلفت طرٌقة نقلها عن طرٌقة نقل الحدٌث 

. الشرٌؾ، إذا كانت وال زالت تعتمد على التلقً والعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 17: للسٌوطً: االقتراح  ٌنظر(65)
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بٌن اللهجات القدٌمة واللهجات الحدٌثة 

      لقد عرفنا سابقا اللهجة بؤنها فً اإلصالح؛ مجموعة من الصفات اللؽوٌة تنتمً إلى 

ْشَتِرك  ٌَ بٌبة خاصة؛ ضمن بٌبة أوسع وأشمل تضم عّدة لهجات، لكل منها خصابصها، لكن 

 .فً الصفات اللؽوٌة لكل بٌبة؛ جمٌُع أفرادها

  والصفات التً تتمٌز بها عادة اللهجة؛ تنحصر فً طبٌعة ااصوات، وكٌفٌة إنتاجها،  

وال ٌعنى . والممٌز بٌن لهجة وأخرى ٌكمن فً بعض االختالؾ الصوتً فً أؼلب ااحٌان

 . هذا أنها تخلو من بعض الممٌزات فً بنٌة الكلمة وداللتها

   كما تشترك جمٌع اللهجات فً مجموعة من الصفات اللؽوٌة، والعادات الكالمٌة التً 

 .تشكل لؽة مستقلة عن ؼٌرها من اللؽات

؛ فالعالقة بٌن اللؽة "اللؽة"   وقد اصطلح على البٌبة الشاملة التً تتؤلؾ من عّدة لهجات بـ 

فاللؽة تشمل فً العادة عدة لهجات، لكل منها ما . واللهجة، هً العالقة بٌن العام والخاص

 .ٌمٌزها

  والتطور التارٌخً الذي طرأ على اللؽة اام والذي أفرز ما هو معروؾ عندنا باللهجة 

 .العامٌة فهً بدورها لؽة عند القدماء

  وجعل بعض اللؽوٌٌن اللهجة فً الدرس اللؽوي الحدٌث ال تخرج عن مجالٌن، مجال  

وعلى اختالفها فكان لها لسان مشترك ٌجمعها، . اختلفت فٌه لؽات القبابل العربٌة فٌما بٌنها

وهو الذي وصلت به إلٌنا كتب التراث العربً، فال ٌمكن التصور أنهم كانوا ٌتحدثون فً 

 .بٌعهم وشرابهم وهزلهم باللؽة ذاتها التً ٌنظمون بها شعرهم أو ٌضعون بها خطبهم

   أما المجال الثانً وهو ما دخل فٌه اللسان العربً من العامٌة نتٌجة الصراع الذي عاشته 

اللؽة العربٌة على المستوى الشعبً فً أقطار المتكلمٌن بها، فقد احتكت بؤجناس وجماعات 

بشرٌة مختلفة، مارست الحدٌث الٌومً بها، فؤخذت وأعطت وتؽٌرت تؽٌرات مختلفة 

بحسب الظروؾ التً ٌتمٌز بها كل قطر، فكانت هناك لهجات شعبٌة تستخدم أداة للتفاهم 

 .الٌومً فً كل قطر

   فالعربٌة لؽة الشعوب العربٌة كلهم، لكنهم فً تطبٌق هذه اللؽة ٌختلؾ قطر عن قطر فً 

أصوات الحروؾ وصفاتها من تفخٌم وترقٌق وإمالة وؼٌر ذلك، فكٌفٌة النطق عند 

 .المصرٌٌن تختلؾ عن كٌفٌته النطق لدى المؽاربة أو ؼٌرهم

   ومن ؼٌر المنطقً تقسٌم اللهجات العربٌة الحدٌثة حسب البلد، كالقول بلهجة سورٌة أو 

لهجة مصرٌة أو لهجة سعودٌة أو لهجة لبنانٌة اّن ذلك ؼٌر مجسد فً الواقع، بل ال بد من 

فهناك مثال لهجة قاهرٌة . تقسٌم اللهجات الحدٌثة فً الوطن العربً حسب المدٌنة أو القرٌة
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ولهجة اسكندرانٌة ولهجة صعٌدٌة، وفً الجزابر لهجة عاصمٌة، ولهجة تلمسانٌة، وؼٌر 

 .  ذلك

كثٌرا من اللهجات العامٌة المختلفة ولٌس للهجات العامٌة  وفً عصنا الحدٌث فإن للعربٌة

قواعد نحوٌة أو صرفٌة أو معاجم لمفرداتها وكلماتها أو طرٌقة لكتابتها وبعض اللهجات 

 .العامٌة تكون أقرب إلى الفصحى من اللهجات ااخرى

    وٌقسم بعض المحدثٌن اللهجة إلى عابلٌة وضٌعة مبتذلة، وأخرى رفٌعة، وبٌنهما 

متوسطة، وٌإكد أن اإلنسان ٌمكنه استعمال عدة لهجات بطرٌقة ال شعورٌة فً حٌاته 

والمتوسطة لهجة المهنة والمكتب . فالمنخفضة لهجة البٌت والمقهى والشارع. الٌومٌة

 .والرفٌعة لهجة المناسبات الخاصة والخطب والمواقؾ العامة. والعالقات االجتماعٌة

عناصر اللهجات العربٌة وقبائلها 

   ما روي عن علماء اللؽة القدماء أن اللهجات العربٌة لها صفات خاصة؛ نسبها بعضهم 

إلى قبابل معٌنة، والبعض اآلخر اكتفى باإلشارة إلى أن تلك الصفات كانت مما تقوله العرب 

 : وتتلخص هذه الصفات فً التالً.فً بٌبتهم الَقَبلٌة

الجانب اإلعرابً 

  ٌرى علماء النحو العربً أن هناك خالؾ إعرابً ُنسب إلى قبابل ُمعٌنة، كالذي نسب إلى  

ه و تجٌز " َكمْ "قبٌلة تمٌم؛ التً َتْنصب تمٌٌز  الخبرٌة مفرداً، أّما لهجة ؼٌرهم توجب َجرِّ

 َكْم قصٌدٍة حفظت؟: أما ؼٌرهم ٌقولون.. َكْم قصٌدًة حفظت؟ : فٌقولون. إفراده وجمعه

لسُت : ونسب إلى بنً أسد أنهم ٌصرفون ماال ٌنصرؾ بعلة الوصفٌة وزٌادة؛ فٌقولون

 .بسكرانٍ 

 الجانب الصوتً

   انعزال القبابل العربٌة فً صحراء شبه الجزٌرة العربٌة كان السبب فً أن تؤخذ طابعاً 

. صوتٌاً خاصاً بهم، وقبابل أخرى ُمتحّضرة عاشت فً بٌبة حضرٌة بالقرب من الُمدن

 .بالتالً؛ أصبح لكٍل من تلك القبابل المختلفة صفات صوتٌة خاصة بها

 :وٌكمن حصر صفات اللهجة بشكٍل عام بٌن البدو والحضر فً

 المٌل لإلمالة

   تختلؾ اإلمالة بٌن البدو والحجازٌٌن، فالحجازٌون ٌستخدمون اإلمالة بالٌاء أو بالكسر 

إلى الكسرة وباالؾ   بالفتحةالمٌل  واإلمالة هً.بدالً من الواو أو من الّضم؛ والبدو العكس
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فاإلمالة الكبرى، وٌقال لها البطح  وإمالة صؽرى، إمالة كبرى: وهً نوعان. إلى الٌاء

واإلمالة . واإلضجاع، هً أن ٌنطق باالؾ مركبة على فتحة تصرؾ إلى الكسر كثٌرا

 .الصؽرى حدها أن ٌنطق باالؾ مركبة على فتحة تصرؾ إلى الكسرة قلٌال

، "َحوث: "   قبٌلة طًء أو قبٌلة تمٌم؛ وكالهما من البدو، أّثرت الّضم فً أقوالهم، فٌقولون

 ."حٌث"بدالً من 

 ". الذٌن"بدالً من " اللذون: "  قبٌلة هذٌل ٌقولون

 الخفة والسرعة فً النطق

   السكٌنة والهدوء اللذان ٌنعمان بهما أهل البادٌة ٌجعل الحٌاة مطبوعة بالتراخً والكسل، 

فتمٌل القبابل البدوٌة إلى السرعة فً النطق، وتبحث عن أٌسر الُسبل، . حتى فً النطق

: فتدؼم ااصوات بعضها فً بعض، كالذي عرؾ عن بعض من بنً تمٌم الذٌن ٌقولون

، بدالً "الجعبة: " كما عرؾ عن قبابل عربٌة أخرى أنها كانت تقول."معهم"بدالً من " مّحم"

 ، "اجتمعوا"، بدالً من "اجدمعوا" و."الكعبة "من 

اللهجات الحدٌثة 

   ركز الكثٌر من علماء اللؽة المحدثٌن فً دراساتهم للهجات على اللهجة الِمصرٌة؛ التً 

تسمى اللهجة القاهرٌة، التً احتفظت ببعض الصفات القدٌمة بالرؼم من اختالؾ نطق 

 ..بعض تلك الصفات تمثلت فً اآلتً. بعض كلماتها

 الناحٌة الصوتٌة

الثاء، والذال والظاء، "     فقدت اللهجة المصرٌة بعضاً من ااصوات العربٌة الفصحى، كـ

 ."التاء، و لدال، والضاد، والهمزة أو الجٌم"؛ واستبدلت بـ "والقاؾ

واالستفال هو انخفاض اللسان عند النطق بالحروؾ إلى . والمٌل إلى االستفال فً الكالم   

قاع الفم، وٌقل التجوٌؾ الفمً، وال ٌصعد الصوت إلى الجزء العلوي من الفم، وٌكون 

 .صوتاً نحٌالً؛ فُتْنطق الصاد سٌناً، والطاء تاًء، والضاد داال، والظاء زاٌا مخففة

فً بوادي " گ"، أو "ق"  وتختلؾ اللهجات العربٌة الحدٌثة فً نطق القاؾ كثٌرا، فٌنطق  

 .فً بوادي فلسطٌن" ك"، أو  كل من مصر وسورٌةلٌبٌا، والخلٌ  العربً، أو همزة فً

، فؤصبح "الدال"الذي تطور فً اللهجات الحدٌثة إلى " الذال" كما نلحظ تطور صوت   

" هاذول"نحو كلمة . ”الدال“ٌُستعمل كلمات عّدة منها من أبقت علٌه، ومنها من أبدلته بـ 

للخطاب، " هاذول"، كان العرب القدماء ٌستخدمون كلمة "هإالء"الُمشتقة من اسم اإلشارة 
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وهنا ٌتضح امتداد اللهجات القدٌمة؛ للحدٌثة مع تؽٌٌر شكلها، . للكتابات اادبٌة" هإالء"و

، وفً العراق "َهاُذول: "فً شرق ااردن، وبالد الشام كلمة ٌقولون. لكنها أبقت نفس المعنى

وفً الٌمن ". دٌل: "السودان ٌقولون". دول، دوال: "فً مصر ٌقولون". ُذول، ذوال: "ٌقولون

 ".هاَذولْ : "والمؽرب العربً ٌقولون

 الناحٌة الداللٌة

التً كانت تعنً " الَهَم "   لقد قام المجاز بدور كبٌر فً تطور المعانً العامٌة؛ نحو كلمة 

التً كانت تعنً برٌق " َشَنب" وكلمة ."فوضوٌٌن"البعوض، أصبحت تستعمل بمعنى 

 ".َشاِرب"ااسنان؛ أصبحت تستعمل بمعنى 

، "ب"   أما من ناحٌة التركٌب فمثالً، فً لهجات الشام العامٌة ٌبدأ الفعل المضارع بالسابقة 

، أما دول الشمال اافرٌقً فتظهر "أنا ما بعرؾ: " ، نحو قولهم"ما"والنفً ٌكون باستعمال 

وتنفً " ب"، وتكون اللهجة المصرٌة وسطا بٌن الطرفٌن إذ تستعمل السابقة "ش"الالحقة 

 ".أنا ما بعرفش: " ، نحو قولهم"ش"باستعمال الالحقة 
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المستشرقون والغربٌون واللهجات العربٌة 

لؽة هً كلمة مؤخوذة من شرقت الشمس شرقاً وشروقاً إذا طلعتاالستشراق   
(66)

واسم ، 

ااخذ فً ناحٌة المشرق، وّشرقوا ذهبوا إلى الشرق، وكل : والتشرٌق... المشرق: الموضع

 ما طلع من المشرق فقد شرق
(67)

ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن : "، وفً الحدٌث

ّشرقوا أو ّؼربوا
(68)

 ، وتتضمن كلمة االستشراق معنى الطلب، أي االتجاه نحو الشرق؛ .

.  وبمعنى أدق طلب علوم الشرق وآدابه ولؽاته وأدٌانه

علم الشرق أو علم العالم الشرقً: "ٌعنً  orientalisme   ومفهوم االستشراق
أو  (69)

ذلك التٌار الفكري الذي تمثل فً الدراسات المختلفة عن الشرق اإلسالمً، والتً شملت "

"حضارته وأدٌانه وآدابه ولؽاته وثقافته
(70)

أسلوب للتفكٌر ٌرتكز على : "وٌقصد به أحٌاناً . 

ذلك العلم الذي : "ومرة ٌراد به". التمٌٌز المعرفً والعرقً وااٌدلوجً بٌن الشرق والؽرب

"تناول المجتمعات الشرقٌة بالدراسة والتحلٌل من قبل علماء الؽرب
(71). 

الذي " جربر دوي أورٌك "ٌعود إلى الراهب الفرنسً  (االستشراق)  وٌرى بعٌض أن مبدأ 

قصد بالد ااندلس اإلسالمٌة، وتتلمذ على ٌد أساتذتها فً إشبٌلٌة وقرطبة، حتى أصبح 

وقد تقلَّد فٌما بعد منصب البابوٌة فً روما باسم سلفستر الثانً . أوسع علماء عصره اطالعاً 

.  (م1003ــ999)

 من ادعى أن بداٌة االستشراق ٌعود إلى القرن الثانً عشر، حٌث تّمت فٌه ترجمة هناكو

. القرآن الكرٌم إلى اللؽة الالتٌنٌة، وظهر فٌه أول قاموس التٌنً ــ عربً

مصطلح االستشراق فً الؽرب منذ قرنٌن من الزمان، لكن البحث فً لؽات ظهر    و

 . الشرق وأدٌانه وبخاصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثٌر

أّن  Arberry    ولعل كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، ٌرى آربري

                                                           

 .(ش ر ق): مادة:  لسان العرب(66)

 .(ش ر ق): مادة:  المعجم الوسٌط(67)

 .494رواه البخاري برقم :  متفق علٌه(68)

 .18: م1997محمود حمدي زقزوق، دار المعارؾ، القاهرة، :  االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للصراع الحضاري(69)

 .16: م1997عبدهللا محمد اامٌن، المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، القاهرة،:  االستشراق فً السٌرة النبوٌة(70)

 .20: م2002، دار المدار اإلسالمً، بٌروت، 1ساسً سالم الحاج، ج:  نقد الخطاب االستشراقً(71)
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م1638كان فً سنة  (مستشرق)المدلول ااصلً الصطالح 
(72)

، فً حٌن ٌرى الفرنسً 

، أن مصطلح االستشراق لم ٌظهر فً اللؽة  Maxime Rodinsonمكسٌم رودنـسون

م1838م ، وظهر فً اللؽة اإلنجلٌزٌة عام 1799الفرنسٌة إال عام 
(73)

 .

دراسات أكادٌمٌة تتناول قضاٌا : وإذا حاولنا إعطاء تعرٌؾ شامل لالستشراق فهو    

اإلسالم والمسلمٌن فً العقٌدة وفً الشرٌعة وفً المجتمع وفً السٌاسة أو الفكر من قبل 

وٌمكن أن ُنلحق باالستشراق . الؽربٌٌن ــ من أوربٌٌن، وأمرٌكٌٌن وبما فً ذلك السوفٌت ــ

.  أٌضاً ما ٌكتبه نصارى العرب ممن ٌنظر إلى اإلسالم من منظار ؼربً

: وٌمكن تلخٌص نشؤة االستشراق وأهدافه فً التالً

بدأ االستشراق فً الشرق مطلع القرن العاشر، ولكن ٌعّد عمله بشكل رسمً وآكادٌمً  (1

تنّوعت أسالٌب االستشراق . فً بداٌة القرن التاسع عشر، واستمر حتى القرن العشرٌن

خالل القرنٌن الماضٌٌن، وتحّولت إلى أشكال حدٌثة معظمها تدور حول دراسات فً اللؽة 

 .العربٌة وتارٌخ اإلسالم

كان لالستشراق أهداؾ ودوافع مختلفة؛ من دٌنٌة واقتصادٌة واستعمارٌة وعلمٌة،   (2

 .والدافع العلمً ٌعد المحور ااساسً لدراساتهم فً اللؽة العربٌة

. االستشراق جهد علمً من قبل الؽربٌٌن لدراسة تارٌخ الشرق ودٌاناته وثقافته وآدابه (3

أنجز االستعراب الروسً دراسات عمٌقة وتؤلٌفات متنوعة حول تارٌخ اإلسالم واللؽة  (4

.  العربٌة

:    ما كتبه المستشرقون والغربٌون عامة

  اهتم المستشرقون باللهجات العربٌة القدٌمة والحدٌثة، وكان لهم السبق فً ذلك، وممن 

اللهجات العربٌة فً : "تشٌم رابٌن، فً كتابه الموسوم: كتبوا عن اللهجات العربٌة القدٌمة

جوستون، : ، وكتب عن اللهجات الحدٌثة كثٌر من المستشرقٌن منهم"ؼرب الجزٌرة العربٌة

ًّ الجزٌرة العربٌة: "وكتابه كما كانت للمستشرق االمانً ٌوهان ". دراسات فً لهجات شرق

المستشرق اهتم و". العربٌة دراسات فً اللؽة واللهجات وااسالٌب: "فك دراسة مشهورة

بلهجة حضرموت، وجنوب الجزٌرة العربٌة،  Carlo Landberg السوٌدي  كارلو الندبرج

                                                           

  .8: م1946ولٌم كولٌنز، : ج آربري، تعرٌب محمد الدسوقً النوٌهً، لندن. ا:  المستشرقون البرٌطانٌون(72)

تصنٌؾ شاخت وبوزورث،  (القسم ااول)مكسٌم رودنسون، : الصورة الؽربٌة والدراسات الؽربٌة اإلسالمٌة فً تراث اإلسالم (73)

 .27: م1978-/هـ1398سلسلة عالم المعرفة، : ترجمة محمد زهٌر السمهوري، الكوٌت
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م كتابه عن لهجتً حضرموت ودثٌنة، وله كتاب  1913-1901فؤصدر فٌما بٌن عامً 

". لهجة بدو قبٌلة عنزة"بعنوان 

بحثاً فً لهجات الحجاز G.Kampfmeyer     ونشر المستشرق االمانً جورج كمبفماٌر

، كما نشر العدٌد "لهجة قبابل الٌمن وما جاورها من جنوب الجزٌرة العربٌة"والٌمن عنوانه 

 .من البحوث فً علم اللهجات العربٌة

   وخدم جورج كانتٌنو الدراسات اللهجٌة، بما جمعه فً بحوثه عن منطقة شرقً الجزٌرة 

 . العربٌة، فقدم عنها تحلٌالً صوتٌاً كامالً وآخر صرفٌاً مفٌداً 

ُعرض فً مإتمر  (لهجة نجد الحالٌة)بحثاً فً  J.Hess هس.ونشر المستشرق االمانً ج

م كتاباً عن المالمح 1938م، كما نشر سنة 1912المستشرقٌن الذي ُعِقَد فً فٌٌنا عام 

.  الصوتٌة والصٌػ النحوٌة فً لهجة قبٌلة عتٌبة

فً هذا المجال بدراساته   Maximian Bitiner    وأسهم المستشرق النمساوي بتنر

لهجة سكان )المهرٌة، والسقطرٌة : للهجات جنوب الجزٌرة العربٌة، فكتب عن اللهجات

 .(لهجة قبابل الشحرة)والشحرٌة  (جزٌرة سقطرة

تمٌٌزاً عن  (جوٌدي الكبٌر)الذي ٌطلق علٌه    وكان المستشرق االٌطالً اجنتسٌو جوٌدي 

عالم السامٌات الشهٌر، عدة دراسات مإلفات تعد  (أوجوٌدي الصؽٌر- ماٌكل انجلو )ابنه 

 . من أهم  المصادر التً كتبت عن لهجات جنوب الجزٌرة العربٌة

 .لهجة عدن وحضرموت Rossi   ودرس المستشرق روسً

   ولم ٌذكر هذا االهتمام عند الؽربٌٌن إال فً نهاٌة القرن الثامن عشر، حٌث بدأت تدور 

مناقشات تتعلق بمستوي الصواب اللؽوي، وبمشكلة انقسام اللؽة إلى لهجات، "بٌن العلماء 

"ومشكلة اللهجات الطبقٌة
(74)

. 

   وعلى الرؼم من هذه المحاوالت العلمٌة إال أنها لم تلب الحاجة، فقد كان العلماء حتى ذلك 

الوقت ؼٌر محفزٌن لدراسة اللهجات وذلك لألسباب اآلتٌة
(75)

  :

. اتساع مجال البحث فً اللؽة الفصحى، فلم ٌكن لدٌهم متسع لدراسة اللهجات- 

                                                           

 .231:  أسس علم اللؽة(74)

 .388 : ٌنظر اللهجات العربٌة نشؤة وتطوًرا( 75)
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إلى دراسة اللهجات على أنها مصدر خطر على اادب، - نظرة العلماء فً ذلك الوقت- 

. ولذا ٌنبؽً االقتصار فً الدراسة على الفصحى

. دراسة اللهجات تتطلب ااسفار والرحالت، للوقوؾ على مصادرها من أصحابها - 

   وفً القرن التاسع عشر توصلت دراسات المستشرقٌن إلى نتاب  ذات قٌمة علمٌة كبٌرة،  

ٌُنظر إلٌها وقتبذ إال  حٌث تركز االهتمام على الصٌػ اللهجٌة، وعلى أنواع من الكالم لم ٌكن 

- من جمٌع جوانبها- على أنها لؽات تافهة ال تستحق الدراسة، وحٌث أن اللهجات لم تكن 

مسجلة فً خالل تطورها التارٌخً، فقد أدي هذا إلى توجه االهتمام إلى اللؽات الحٌة، 

ولهجاتها المتشعبة
(76)

 .

من : "   وأصبحت هذه الدراسات اللهجات عند المستشرقٌن حسب منظور إبراهٌم أنٌس

أحدث االتجاهات فً البحوث اللؽوٌة، فلقد نمت هذه الدراسة بالجامعات ااوربٌة خالل 

ا بٌن الدراسات اللؽوٌة , القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن حتى أصبحت اآلن عنصرا هاّمً

سْت لها فً بعض الجامعات الراقٌة فروع خاصة بدراستها, الحدٌثة , تعنً بشرحها, وأُسِّ

ا ٌبقً على الزمن, وتحلٌل خصابصها ًٌّ "وتسجٌل نماذج منها تسجٌال صوت
(77)

  .

   ومن أشهر المستشرقٌن الؽربٌٌن فً دراسة اللهجات العربٌة التً تقدمت تقدًما واضًحا 

، الذي (ااب روسلو)على أٌدٌهم فً أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن، نجد 

 . اهتم بالناحٌة الصوتٌة فً اللهجات، و جٌلٌرون، الذي درس اللهجات من الناحٌة الداللٌة

:  ما كتب عن اللهجات بأٌدي علماء العربٌة

   فقد صب العدٌد من علماء اللؽة فً العصر الحدٌث اهتمامهم على الكتابة فً علم 

. اللهجات، فتناولت دراساتهم اللهجات القدٌمة والحدٌثة

:  ما كتبه علماء العرب القدماء

    لم ٌترك علماء العرب القدماء مصنفا مستقالًّ فً اللهجات العربٌة، ولٌس معنً ذلك أنهم 

ٌونس : ، ومن هإالء(اللؽات)أهملوها كلٌة، فكانت للكثٌر منهم مصنفات أطلقوا علٌها اسم 

، ( ه212تـ )، وااصمعً ( ه210تـ )، وأبو عبٌدة ( ه207تـ )، والفراء ( ه283تـ )بن حبٌب 

.  ، وؼٌرهم( ه215تـ )وأبو ٌزٌد اانصاري 

                                                           

 .234 : أسس علم اللؽة (76)

 .9 : محمد أحمد خاطر/ د : فً اللهجات العربٌة(77)
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رواٌة ابن حسنون  (اللؽات فً القرآن)من ذلك " لؽات القرآن"   كما كانت لهم كتب فً 

.  المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس رضً هللا عنهما

. وقد وردت إشارات كثٌرة فً كتب التراث على اختالؾ اهتماماتها، إلى اللهجات العربٌة

" الخصابص"كما تناولت كتب ااقدمٌن موضوعات خاصة باللهجات، على نحو ما ورد فً 

الفصٌح ٌجتمع فً كالمه لؽتان " ، الذي ضمه أبوابا، فً ( ه392تـ )البن جنً 

"فصاعدا
(78)

"اختالؾ اللؽات وكلها حجة" ، و"فً تركٌب اللؽات"، و
(79)

 .

"فً اختالؾ لؽات العرب"بابا  (هـ395تـ )" الصاحبً" وأورد ابن فارس فً مصنفه 
(80)

 ،

"اللؽات المذمومة"وبابا فً 
(81)

"انتهاء الخالؾ فً اللؽات"، وبابا فً 
(82)

 .

آراء فً الضعٌؾ، والمنكر، " المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها"  وكان للسٌوطً فً 

والمتروك من اللؽات
(83)

، والرديء المذموم من اللؽات
(84)

، ومختلؾ اللؽة
(85)

 ،

وداخلها
(86)

 .

  وازدهرت دراسة اللهجات العربٌة فً العصر الحدٌث، فكانت رسالة حفنً ناصؾ بعنوان 

ممٌزات لؽات العرب، تخرٌ  ما ٌمكن من اللؽات العامٌة علٌها، وفابدة علم التارٌخ من "

م، ثم    1886أول دراسة للهجات ألقاها فً مإتمر المستشرقٌن الذي انعقد فً فٌنا سنة " ذلك

وتعّد هذه الدراسة مصدًرا " فً اللهجات العربٌة"ساهم إبراهٌم أنٌس بدراسة تحت عنوان 

. مهّما لكل من كتب عن اللهجات فً العصر الحدٌث

                                                           

 . .1/371: ابن جنً:  الخصابص(78)

 .2/12:  نفسه(79)

 . ن ص(80)

 .28: الصاحبً( 81)

 .35:  نفسه(82)

 . 1/214: السٌوطً: المزهر( 83)

 .67:  نفسه(84)

 .1/255: السابق (85)

 .1/262 : نفسه(86)
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وقد خصص مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة للدراسات اللهجٌة لجاًنا خاصة، تضم عدًدا كبًٌرا 

من المتخصصٌن فً هذا الشؤن، وما ذلك إال اهمٌة هذا النوع من الدراسات، كما خصص 

لها الجامعات المصرٌة مساحات فً مناهجها الدراسٌة
(87)

  .

 : الّتركٌب اللهجٌة

   البنٌة هً قوام اللّؽة وعصبها، ولكن إذا نظرنا إلٌها نظرة شاملة، نجد أّن البنٌة 

والّتراكٌب ال تحقّقان وحدهما الّتواصل على الوجه ااكمل، إذ تتداخل البنٌة، والّنظام 

وتبدو لنا اللّهجة فً هذا اإلطار . الّصرفً والقاموسً فً سٌاق محكم لتحقٌق هذه الؽاٌة

بمفرداتها ومرّكباتها صرفا ونحوا على إباحة مطلقة، اّن قواعد اللّؽة العربٌة لم تستطع أن 

. تسٌطر على ألسنة الّناس

  والبحث فً المسابل المتعلّقة بترتٌب الكالم ٌعتبر أحد أقسام علوم اللّسان
(88)

، الذي ٌرمً 

أّوال إلى الّنظر فٌما جاء مرّتبا من الكالم، ومن الممكن أن ٌنشؤ فً اللّهجة على نسق واحد 

بٌن المتكلّم والمخاطب، وفق نماذج مثالٌة مكّونة من قبل فً الفكر، بما ٌعرؾ عند 

تشومسكً بالكفاٌة اللّؽوٌة، وهً معرفة المتكلّم المستمع المثالً للّؽة، أي القدرة الّتً 

ٌمتلّكها المتكلّم المستمع المثالً للؽته
(89)

، والتً تخّول له إنتاج عدد ال حصر له من جمل 

لؽة بٌبته ااولى، اعتمادا على اإلمكانٌات الكامنة عنده، الموقوفة على مجموعة من العادات 

. الكالمٌة المشّكلة فً ذهنه

  وتتجّسد العملٌة اآلنٌة التً ٌإّدٌها مستعمل اللّهجة بهدؾ صٌاؼة تراكٌبه وتفّهمها تبعا 

للّنظام الّذي ٌضمن الّربط بٌن ااصوات، وما تحمله من معان على أساس أّن اللّهجة أداة، 

وتعنً الجانب ااّول لها، وهو الّصوت
(90)

، إلى جانب المفهوم للّتبلٌػ والّتخاطب
(91)

اّن . 
                                                           

 .4:  نظر دراسات فً اللهجات العربٌة(87)

، فهً من SUNTAXIS ٌقابله فً العربٌة علم قوانٌن ااطراؾ المخصوص بمعجم الّنحو، وٌقابله فً اإلؼرٌقٌة لفظة (88)

SUN و" مع" بمعنىTAXIS7: م1985ٌنظر مدخل فً اللّسانٌات، صالح الكشو، الدار العربٌة للكتاب، .  أي الّتركٌب. 

 البنٌة الّتركٌبٌة فً رحاب اللّسانٌات التولٌدٌة التواصلٌة، أحمد حسانً، مجلة تجلٌات الحداثة، معهد اللّؽة العربٌة (89)

 . 74: م1992وآدابها جامعة وهران، العدد ااّول، 

 ٌرى اللّسانٌون أّن تطّور اللّؽات فً جانبها الّصوتً أسرع وأكثر تنّوعا من تطّورها فً جوانب الصٌػ، والّنحو، (90)

والمفردات، وااسالٌب، ولعّل الّسبب واضح فً هذا، وهو أّن الجانب المنطوق فً اللّؽة ٌمارس حرٌة أكثر من الجانب 

هـ 1406مإسسة الرسالة، دط، : (لبنان)ٌنظر المنه  الصوتً للبنٌة العربٌة، عبد الصابور شاهٌن، بٌروت . المكتوب

 .11-10: م1980

: م1،1971 ٌنظر أثر اللّسانٌات فً النهوض بمستوى مدنً اللؽة، عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة اللّسانٌات، عدد(91)

32. 
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المعروؾ عن الّناس، إّنما ٌكلّم بعضهم بعضا لٌعرؾ الّسامع ؼرض المتكلّم ومقصوده
(92)

 ،

فإن تحقّق الفهم معناه حصل الّتواصل بٌن الّطرفٌن المساهمٌن جدلٌا فً وجود الكالم 

. واستمراره

– الـتً تتـطلّب البساطة فً كّل اامور المتعلّقة بالحٌاة –    وصلـة اللّهجة بالحٌاة العاّمة 

جعلت المتحـّدثٌن ٌتخلّصـون مـن مجاري أواخر الكلم
(93)

، اّنها لٌست من موقوفاتها 

لصعوبتها
(94)

،
 

ولٌست أٌضا أمرا جوهرٌا فـً عملٌات الفهم واإلفهـام
(95 )

والّتفكٌر
(96)

 على 

                                                           

ٌنظر دالبل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً، تقدٌم علً أبو رقٌة، سلسلة أنٌس اادبٌة، المإسسة الوطنٌة للفنون ( 92)

 .   347: م1991المطبعٌة، 

جاء خالْد، ومررت بخالْد، وعدا ذلك فهو ضرب من اللّحن، : كان العرب ٌقفون بالسكون فً حالتً الرفع والجر، مثل (93)

وإن وجدتم فً : "وٌشٌر الجاحظ فً هذا الّصدد بقوله. 1/295: 10ٌنظر ضحى اإلسالم، أحمد أمٌن، دار الكتاب العربً، ط

هذا الكتاب لحنا، أو كالما ؼٌر معرب، أو لفظا معدوال عن جهته، فاعلموا أّننا تركنا ذلك، اّن اإلعراب ٌبؽض هذا الباب 

نقال عن التطّور اللّؽوي التارٌخً، إبراهٌم ". إالّ أّن أحكً كالما من كالم متعاقلً البخالء وأشحاء العلماء. وٌخرجه عن هذه

وٌستدّل الدكتور إبراهٌم فً هذا، بخلو اللّهجات اإلقلٌمٌة الحدٌثة من اإلعراب على عدم . 62: السمرابً، المرجع السابق

وإّن إؼفال اإلعراب كان من اامور السابدة فً اللّهجات، . 56المرجع نفسه، ص. شٌوعه فً اللؽة العربٌة فً مراحلها ااولى

ومعنى ذلك أّن الّناطقٌن بها ٌجرون فً ذلك على فطرتهم العامٌة التً تتخفّؾ من القٌود، وتمٌل إلى اإلٌجاز، وطبٌعً أّن 

  .161: اإلعراب قٌد كان ثقٌال على كثٌر من الّناس فً سابر عصور العربٌة، ٌنظر المرجع نفسه

من اابواب ( المثل السابر)فً  (238ت )هذه الصعوبة وقؾ عندها القدماء فً مناسبات عدٌدة، منها موقؾ ابن ااثٌر  (94)

ٌنظر المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر، تحقٌق أحمد العوفً وبدوي طبانة، . الّنحوٌة التً ال نحتاج إلٌها فً إفهام المعانً

إزاء عدم مالءمة كتب الّنحو فً عصره للتعلّم والتعلٌم موقؾ الرافض لها بحكم أّنها فً  (هـ808ت )وأبدى ابن خلدون . 1/44

أّما مواقؾ العلماء، التً دعا . 512-508: ٌنظر المقدمة، ابن خلدون، المصدر السابق. منظوره ال ترّبً أٌة ملكة عند المتكلّم

فٌها أصحابها إلى تٌسٌر الّنحو فً العصر الحدٌث، منها موقؾ الشٌخ محمد عبده الذي طالب بتسهٌل ااسلوب فً الكتابة، 

ٌنظر معالم التطّور فً اللّؽة العربٌة وآدابها، محمد خلؾ هللا أحمد، . وامتعض الشٌخ حسٌن المرصفً من معوقات تعلٌم الّنحو

نحو الّنزول عند مطالب العصر فً هذا الشؤن،  (ؼنٌة الطالب ومنٌة الراؼب)واتجه أحمد فارس الشدقٌاق فً مإلفه . 31ص

م لجنة ٌترأسها طه 1938وأخذت هذه الدعوة التٌسٌرٌة طابعا رسمٌا بمصر حٌن شكلت سنة . وتبعه فً ذلك ناصؾ الٌازجً

حسٌن لدراسٌة إمكانٌة تسهٌل الّنحو، وخلص عملها بتقدٌم اقتراح فً المسعى خاص بالّنحو، والّصرؾ، والبالؼة، وقد نحى هذا 

ٌنظر اتجاهات البحث اللّؽوي . المنحى فرٌق من دار العلوم بتقدٌم اقتراح رأوا فٌه بضرورة االستؽناء عن اإلعراب الّتقلٌدي

 .109-108-107: م1982، 1مإسسة نوفل، ط: (لبنان)الحدٌث فً العالم العربً، رٌاض قاسمبٌروت 

فً أّن لؽة العرب لهذا العهد لؽة مستقلّة مؽاٌرة للؽة :  ٌنظر مقدمة ابن خلدون موضوع الفصل الّتاسع والّثالثون(95)

 .مضر وحمٌر، والفصل ااربعون فً أّن لؽة أهل الحضر واامصار لؽة قابمة بنفسها مخالفة للؽة مضر

ولكن لكونه ؼٌر . لو أّن لإلعراب ضرورة للفهم واإلفهام، لبقً ولحافظت علٌه جمٌع اللّؽات التً كانت معربة "(96)

ٌّالة ال تعوق الفكر وال تتطلّب جهدا ٌنظر اتجاهات البحث ". ضروري تسقط، وأصبح التكلّم والّتفكٌر بلؽة محكمة سلسة س

وٌرى أنٌس فرٌحة، . 164: م1982 ،1مإسسة نوفل، ط: (لبنان)اللؽوي الحدٌث فً العالم العربً، رٌاض قاسم، بٌروت 

اإلعراب لٌس له قٌمة بقابٌة، ولو أّنه كان ضرورٌا للفهم والّتفاهم ابقت علٌه الحٌاة، ولكن اّنه زخرفها، واّنه بقٌة " أّن 

إّن اإلعراب عقبة فً سبٌل الّتؽٌر، : " وٌضٌؾ قابال". من بقاٌا العقلٌة القدٌمة فً اللّؽة، بل فً كّل لؽة، فإّن الحٌاة نبذته

 . 174: م1955، الدار الّثقافٌة، (لبنان)ٌنظر نحو عربٌة مٌّسرة، أنٌس فرٌحة، بٌروت ". وذلك مّما ال شّك فٌه
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ٌّز بشذوذٌة الّتراكٌب اعتبار أّنها تتم
(97)

ٌّرها ال  ، فً اكتفابها بتطبٌق عام للقوانٌن التً تس

اّن اللّؽة تفهم اعتمادا وحصرٌا من . ؼٌر، فهً خاضعة للّتداعً والّترابط بٌن الكلّمات

خالل فهم العالقات بٌن أجزابها، بؽّض الّنظر عن العوامل الخارجٌة، هذا ما جعل البنٌوٌٌن 

ٌعتبرونه طرحا اجتماعٌا، ولٌس لسانٌا، اّن اللّؽة عندهم إذا كانت ظاهرة مستقلّة لها حٌاة 

. خاصة بها، كؤّنها مإسسة قابمة فً حّد ذاتها تدرس، بحسب تمثٌل سوسٌر

  وال شّك أٌضا أّن اللّهجة تحكمها أعراؾ كالمٌة ٌراعٌها المتكلّم بدقّة، وٌصدر عنها 

كالمه
(98)

، ولكّنه ال ٌشعر بالعناء، بل إّنه ال ٌكاد ٌفكر فٌها اّنها عنده ال تزٌد على عادات 

اعتمدها
(99 )

ٌٌّز بٌن ما هو تركٌب لسانً عـام . منذ أن تعلّم اللّهجة فً محٌطه ولذا ٌجب التم

خاضع لقوانٌن لؽوٌة
(100)

، وبٌن ما هو تركٌب كالمً عفوي متمّرد، ظلّت على إثره 

العالقة اإلعرابٌة
 

ٌّقة فً الممارسة الّتواصلٌة ض
(101)

، بحٌث أّن مفرداتها تظّل ثابتة على 

ٌّر مهما كانت وظٌفتها، نحو قولهم ِرٌْت "، "(جاء أخوك)َجا َخاْك : "هٌؤة واحدة ال تتؽ

َخاكْ 
(102)

كما أّنها أي اللهجة، ". (مشٌت مع أخٌك)ْمِشٌْت ْمَع َخاْك "، "(رأٌت أخاك) 

                                                           

ٌنظر دراسات .  ترى نظرٌة الشذوذٌة أّن عملٌة التواصل ال تقتضً بالضرورة قواعد محّددة لتراكٌب بسٌطة وساذجة(97)

 . 129: لسانٌة فً السامٌات واللهجات العربٌة القدٌمة، عبد الجلٌل مرتاض، المرجع السابق

ٌنظر الكتاب، سٌبوٌه، .  فالعرب أٌضا نطقت على طبعها وسجٌتها وعرفت مواقع كالمها وقامت فً عقولها علله(98)

 . 272: المصدر السابق

، فاللّؽة عنده تسٌطر على محدثٌها ولو بطرٌقة ؼٌر "ولٌس أنا الذي أتكلّم" هً التً تتكلّم"أّن اللّؽة :  وٌرى لوسركل(99)

ٌنظر عنؾ اللّؽة، جان جاك لوسركل، ترجمة وتقدٌم محمد بدوي، . شعورٌة، فقواعد الّنحو تمارس الّتسلٌط على المتكلّم

 .36: م2005مراجعة سعد مصلوح، لسانٌات ومعاجم بٌروت المنظمة العالمٌة للترجمة، 

أّن القواعد اإلعرابٌة المتشّعبة الّدقٌقة لم تكن مرعاة إالّ فً اللّؽة الفصٌحة، : Marcel Coher ٌرى مارسٌل كوهٌر (100)

أّما لؽة الّتخاطب، فلم تكن معربة، وٌستدل فً ذلك بؤّن القواعد شؤنها فً التشّعب والدّقة وصعوبة الّتطبٌق وما تتطلّبه من 

إلى : وٌذهب أنٌس فرٌحة. االنتباه ومالحظة عناصر الجملة وعالقة بعضها ببعض، فهذا ؼٌر ممكن فً لؽة الّتخاطب

. اعتبار اإلعراب زٌنة ٌمكن االستؽناء عنه، بتوجٌه العناٌة إلى أحكام الّتركٌب بالّتركٌز على الجملة المفٌدة وعناصرها

منشورات الجامعة : (لبنان)أنٌس فرٌحة، بٌروت  (اقتراح ونموذج )ٌنظر تبسٌط قواعد اللّؽة العربٌة على أسس جدٌدة 

أّما ٌوهان فك فهو ٌرى أّن الحركات صفة تنفرد بها العربٌة الفصحى دون ؼٌرها من اللّهجات . 42: م1959اإلمرٌكٌة 

  .121: دراسات فً اللؽة واللهجات واسالٌب، المرجع السابق: ٌنظر العربٌة. التً انبثقت عنها

 لهجة المتكلّم انفعالٌة ال ٌسٌطر علٌها المنطق وال ٌتحّكم فٌها العقل، وهً لؽة خفٌفة الحركة، ٌكثر فٌها استعمال (101)

أشباه الجمل، وتقتصر على االهتمام بؤبرز رإوس الفكرة، أّما الّروابط المنطقٌة التً تربك الّكلمات أو أجزاء الجمل 

ٌنظر علم اللّؽة بٌن التراث . بعضها ببعض، فقد ٌشار إلٌها إشارات جزبٌة ٌستعان فٌها بالّتنؽٌم واإلشارة إذا اقتضى الحال

 .138-137: والمعاصرة، عاطؾ مدكور، المرجع السابق

". مررت برجالن، وقبضت منه درهمان، وجلست بٌن ٌداه وركبت عاله: " وهً لؽة بلحارث بن كعب، فهم ٌقولون(102)

 . 61:دار ااندلس، د ت: (لبنان)ٌنظر التطّور اللّؽوي التارٌخً، إبراهٌم السمرابً، بٌروت 
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التً تلحق أواخر الكلّمات سواء فً ذلك ما  (الحركات)تستؽنً عن أصوات المّد القصٌرة 

فالوظٌفة الّنحوٌة فً المثل الّسابق . كان منها عالمة إعراب، أو ما كان منها حركة بناء

فـ . اقتصرت على عالقات مواضع الكلّمات بما ٌعرؾ بمورفٌمات ترتٌبٌة، ال على إعرابها

، فإّنها لم تعق عملٌة الّتبلٌػ"أخوك" عوض من " جا خاك"
(103)

، ففهم عناصر الجملة كما 

ٌخّصها به المتكلّم، حدث دون لبس من خالل الّتركٌب البسٌط لها، بمعنى أّن ااؼراض 

المعقولة والمعانً المدركة تتحقّق بااسماء، واافعال، والحروؾ التً تزخر بها اللّهجة، 

ٌّدت بها الفصحى . من دون مراعاة قوانٌن أحوال الّتركٌب التً تق

   ولهـذا الّسبب أخذت ااصوات الّساكنة
(104)

 أكبر قسط فً اللّهجات الحدٌثة دون أن 

ٌحـدث تشوٌش فً المعنى أو اضطراب فـً الّنظام الّتؤلٌفً للجملة
(105)

، ومرّد ذلك إلى 

:  سببٌن ربٌسٌن

ااّول لما لها من وضوح فً الجرس، والّثانً سهولة نطقها
(106)

، وإخراج اللّفظ بؤقّل جهد 

.  إلظهار المعنى بسرعة

:    وهذه الّسكنات منها ما أبدلت عن الحركات ؼٌر اإلعرابٌة فً

أّول الكلّمات (1
(107)

.  فً ثناٌا الكلمات (2. 

.    واجتماع الّسواكن فً الكلمة الواحدة

                                                           

 .1/62:  البٌان والتبٌٌن، الجاحظ(103)

 المتواصلة منها مستكرهة فً العربٌة، قلما تستقٌم على لسان المتكلّمٌن، ولتجّنبها تستخدم همزة الوصل كوسٌلة (104)

على نحو الفصحى التً تدّل فٌها بعض . 279: صوتٌة، ٌنظر العربٌة مبناها ومعناها، تمام حسان، المرجع السابق

ثّم تطّورت فؤضافوا " اعشوشب"، و"اخرٌط"و" اجفٌل: "الموازٌن على أّنها كانت تبتدئ بالّساكن فً مراحلها ااولى، كـ

 .81: ٌنظر تهذٌب المقدمة اللّؽوٌة، للعاللً، أسعد علً. الهمزة توصال إلى الّنطق بالّساكن

أّن اللّؽة وظٌفة اجتماعٌة، وإّن إنتاج ااشكال اللّسانٌة تتّم فً إطار سٌاق الموقؾ : FIRTH ٌرى اللّسانً اإلنجلٌزي (105)

االجتماعً، والّثقافً، وٌعّد المعنى فً نظره مجموعة مرّكبة من العالبق الّسٌاقٌة، وعلى الّدراسة الّتركٌبٌة، والمعجمٌة، 

ٌنظر مباحث فً اللّسانٌات، احمد حسانً، المرجع . والّداللٌة أن تعال  مكّونات هذه المجموعة فً إطار سٌاقها المناسب

 .154: السابق

 .20: م1972دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، : (لبنان) ٌنظر فقه اللؽة العربٌة، علً عبد الواحد وافً، بٌروت (106)

ٌنظر المنه  الصوتً للبنٌة العربٌة ، عبد الصابور .  تختلؾ بها عن الفصحى التً تقتضً مقاطعها البدء بمتحرك(107)

 . 41: شاهٌن
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   وتقتضً المجاورة، والمجانسة، والّتناؼم بٌن ااصوات مخالفة الّضوابط
(108)

 فً العدٌد 

ْعَمْل ِحٌْمَصه َفاَطاِجٌْن  (الذبب)أَِدٌْب : "من ألفاظ اللّهجة، مثل قولهم ٌَ ٌّْؾ  ِض ٌْ فً )ِك 

أبدل عن الضّمة حسب " حٌمصه"كلمة " حاء"فصوت اللٌّن القصٌر الكسرة فً ". (الطاجٌن

مقٌاس لهجة تلمسان، وهذا اإلبدال تؤّثرت به عالمة الّصاد فتحّركت بفتحة لتحافظ على 

.  تركٌبها الّصوتً المتكّون من مقطعٌن، منفتح قصٌر زابد منؽلق طوٌل

ٌَّْب ِحٌْط أََناْس : "  والكسرة الّناببة عن الفتحة فً قولهم ٌّب لو َ  (الّناس)ِد ر ِجٌْب ِد ٌر ٌْ َرِبً 

" حاٌط"أصلها حابط قلبت الهمزة ٌاء، فؤصبحت بها الكلمة " حٌط"فـ". (حابطه)ِحٌُطو 

ٌّرت حركة الحاء بما ٌنسجم مع الٌاء،  فاستثقلت اللتقاء الساكنٌن، فحذفت منها االؾ، وؼ

طْ "وتنطق فً جهات أخرى  ٌْ . ، بفتح الحاء وإسكان الٌاء"َح

، "ِمْدَفعْ "، بدل من "لمْدَفعْ : "  فتح ما كان أصل حركته كسرة على الّنحو الذي شاع عندهم

.  اّن الكسرة التً بعدها سكون تكون أثقل على اللّسان من الفتحة التً ٌلٌها ساكن

   كما اعتاد أصحاب اللّهجة على عادة إشباع حركات ااصوات 
(109)

َهاْد : " مثل قولهم

ارْ  ". ِفٌَها ْلَبَراَكه  (الدار)ادَّ

    وهذا الّسلوك اللّؽوي الخاضع لقوانٌن التطّور الّصوتً تالشت معه حركات اللٌّن 

". ِك ِعٌَس ِك ُموسَ : "الطوٌلة فً آخر الكلّمات، على نحو قولهم

  تضعٌؾ ؼٌر المضّعؾ
(110)

اافعال فً صٌؽة المضارع المسندة إلى ضمابر الجمع : 

لَّْعُبو: "تضّعؾ فاإها، مثل ْرُبو"، و"ٌْ شَّ َضْرُبو "، و"ٌْ ".  (ٌضربون)ٌْ

ومن خصابص اللّهجة أٌضا، حرٌة التصّرؾ فً عناصر الّتركٌب، منها التً حافظت علٌها 

بال قٌاس، ودون مخالفة ااصول العامة من ؼٌر أن ٌقع إهدار، أي الّتعبٌر عن صور 

اافكار فً جمل ال عٌب فً تراكٌبها، بما ٌعرؾ عند اللّسانٌٌن بتطابق بنى اللّهجة مع البنى 

 (تظلّل)َتَضلَّْل : "الفكرٌة، بحٌث ال ٌتعّذر بهذه الحال معرفة الفاعل من المفعول فً قولهم

ْجَره  ْخَره، َوْتقُوْلَها  (الشجرة)السَّ فٌلتزم احترام ". ْلِهٌهْ  (ابتعدي)كحزي  (تقول لها)الصَّ

الّترتٌب، الفاعل أّوال والمفعول به ثانٌا
(111)

ٌّد المطلق بالقاعدة، وهو نمط واقعً،  ، دون التق

                                                           

 . حركة الضّمة قلٌلة إذا قٌست بالحركات ااخرى(108)

ٌّزت بها الفصحى كذلك(109)  . 23: ٌنظر اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، اانباري.  تم

 .100: ٌنظر معجم شمال المؽرب، عبد المنعم سٌد عبد العال.  ظاهرة نفر منها القدامى(110)

الفاعل كجزء من أجزاء الفعل، وااصل تقدٌم الفاعل وتؤخٌر المفعول، قال : " أورد السٌوطً فً هذا الّشؤن قاعدتٌن(111)

ٌنظر ااشباه ". إّنما كان ااصل فً الفاعل التقدٌم اّنه ٌنزل من الفعل منزله الجزء وال كذلك المفعول: "أبن النحاس
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اّن ااسلوب المّتبع فً تركٌب هذا المثل ٌسٌر على قواعد صادرة عن السجٌة 

الفطرٌة
(112) ،

وتنطلق بصورة عفوٌة من موضوع وخبر وتكملة، ٌتؤلؾ من ركنٌٌن 

فهو ما قبل : ، أّما الّركن الثانً"الشجرة"هو موضوع الحدٌث عنه : أساسٌٌن، الّركن ااّول

تقولها "أّما . ، الذي تقوم علٌه الجملة بمعنى الخبر عن الموضوع"تظلّل"عن المتكلّم علٌه 

وهذا الّتركٌب اعتمد على نموذج الكالم ال على . عناصر تكملة" كحزي لهٌه (تقول لها)

أّن المعنى لعب فٌها الّدور الربٌس فً تحدٌد عناصر الجملة : أساس حركات اإلعراب، أي

. التً ٌدركها الّسامع بالحّس، ال بالعقل كما هً الحال فً الفصحى

   وإذا أردنا أن نوّضح أكثر إحداث الّتركٌب الفطري لعناصر الكالم فً اللّهجة، نجد طاقة 

َربًِّ : "الّتحلٌل الحّسً الفردٌة، هً التً تخّصص المكان لهذا اللّفظ أو ذاك كما فً قولهم

ُموَنه َتْعَرْؾ َرِبً ٌْ ُموَنه ،ْوَم ٌْ ْعَرْؾ َم ٌَ"
(113)

فً المحّل " رّبً"فحسب هذا الّترتٌب، فـ . 

ُموَنه"ااّول، و ٌْ ، فربً هو ٌعرؾ، ومٌمونه "َتْعَرؾْ "فً المحّل الّثانً بعد الفعل " َم

. المعروفة عنده، والمعنى ٌختلؾ فً تؽٌٌر العنصرٌن فً التركٌب الّثانً

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

واعتبر علماء العربٌة أّن الفاعل بنٌوٌا بمثابة جزء من .  وما بعدها2/62: والنظابر،  تحقٌق أحمد العوفً، و بدوي طبانة

الفعل الذي ٌسبقه، أي أّن الفعل وفاعله الذي ٌكونان معا وحده نحوٌة ال انفصام فٌها، وهذا ما استنتجه الدكتور عثمان أمٌن 

ٌنظر فلسفة اللّؽة العربٌة، عثمان ". بؤّن الفعل ال ٌستقّل بالّداللة دون الذات، وأّن الذات مّتصلة بالفعل فً تركٌبه ااصلً"

 .15: ت.ط، د.أمٌن، د

ٌّنة بؤّنها (112) ٌّزات الحدس عند بناء اللّؽة من حٌث القدرة على الحكم على جمل مع  اعتبر شومسكً هذا السلوك من مم

ٌنظر مبادئ اللّسانٌات، . واضحة مقبولة أو ؼامضة مرفوضة، أي أّن الحدس دلٌل مستقل وأصلً فً الحكم على الجمل

 .258: أحمد محمد قدور

 . مثل ٌضرب على بدٌهٌات اامور(113)
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المقاطع اللهجٌة فً األشعار الجاهلٌة 

    ٌرى بعض العلماء أن اادب الجاهلً ال ٌمثل اللؽة الجاهلٌة
(114)

وأن  هناك خالفا . 

 (وهً العرب المستعربة )، ولؽة عدنان (وهً العرب العاربة)جوهرٌا بٌن لؽة حمٌر 

:  لسببٌن

.  ما لسان حمٌر بلساننا، وال لؽتهم بلؽتنا: ما قاله أبو عمرو بن العالء: األول

أن الدراسات الحدٌثة أثبتت خالفا جوهرٌا بٌن اللؽة التً كان ٌصطنعها الناس فً : والثانً

فالقحطانٌة شًء، . جنوب البالد العربٌة، واللؽة التً كانوا ٌصطنعونها فً شمال هذه البالد

.   والعدنانٌة شًء آخر

 إن الٌمنٌٌن قد اتخذوا لؽة العدنانٌٌن لؽة أدبٌة لهم، ٌنشبون بها شعرهم ونثرهم 

حق ال ٌحتمل شكا وال جداال بعد ظهور اإلسالم، ان " الفنٌٌن، فٌقبل هذا القول على أنه 

اللؽة العربٌة الفصحى، وهً لؽة الدٌن الجدٌد، ولؽة القرآن، أصبحت لؽة رسمٌة، ثم لؽة 

 التً من –أما قبل اإلسالم، أن السٌادة السٌاسٌة واالقتصادٌة . أدبٌة للدول اإلسالمٌة كلها

.   قد كانت للقحطانٌٌن دون العدنانٌٌن–شؤنها أن تفرض اللؽة على الشعوب 

:  اختالف اللهجات

 ذهب بعض العلماء إلى أن  قبابل عدنان لم تكن متحدة اللؽة، وال متفقة اللهجة قبل 

وكان من البدٌهً أن تختلؾ لؽات العرب العدنانٌة، وتتباٌن لهجاتهم قبل . أن ٌظهر اإلسالم

 فإذا صح هذا كله كان من المعقول جدا أن تكون لكل قبٌلة من هذه القبابل …ظهور اإلسالم 

العدنانٌة لؽتها ولهجتها ومذهبها فً الكالم، وأن ٌظهر اختالؾ اللؽات وتباٌن اللهجات فً 

شعر هذه القبابل الذي قٌل قبل أن ٌفرض القرآن على العرب لؽة واحدة ولهجات متقاربة، 

ولكن لم ٌكن شًء من ذلك فً الشعر الجاهلً، فالمعلقات التً هً عند بعضهم نموذج 

الشعر الجاهلً الصحٌح، فٌها مطولة المرئ القٌس وهو من كندة أي من قحطان، وأخرى 

لزهٌر، وأخرى لعنترة، وثالثة للبٌد، وكلهم من قٌس، ثم قصٌدة لطرفة، وقصٌدة لعمرو بن 

فهذه  القصابد السبع لٌس فٌها . كلثوم، وقصٌدة أخرى للحارث بن حلزة، وكلهم من ربٌعة

. شًء ٌشبه أن ٌكون اختالفا فً اللهجة، أو تباعدا فً اللؽة، أو تباٌنا فً مذهب الكالم

. واالفاظ مستعملة فً معانٌها كما تجدها عند شعراء المسلمٌن، والمذهب الشعري هو هو

كل شًء فً هذه المعلقات ٌدل على أن اختالؾ القبابل لم ٌإثر فً شعر الشعراء، والسبب 

مرده إلى أمرٌن، إما أنه لم ٌكن هناك اختالؾ بٌن القبابل العربٌة من عدنان وقحطان، ال 

                                                           

 .  وما بعدها88: السابق( 114)
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فً اللؽة، وال فً اللهجة، وال فً المذهب الكالمً، وإما أن هذا الشعر لم ٌصدر عن هذه 

.  القبابل

 فالشعر الذي وصلنا من العصر الجاهلً ٌدل داللة قاطعة على أن القبابل العربٌة 

الشمالٌة قد اصطلحت فٌما بٌنها على لهجة أدبٌة فصحى، كان الشعراء على اختالؾ قبابلهم 

وتباعدها ٌنظمون فٌها شعرهم
(115)

، قد "اللؽة المشتركة" ، وأن هذه اللؽة، التً ٌطلق علٌها 

انصهرت فٌها اللهجات العربٌة، وتفاعلت فً عملٌة تنقٌة وتهذٌب، فما استجٌد منها ُضّم إلى 

ان هذه اللؽة الموحدة هً التً تستوعب كل . وما استقبح نفً عنها. الفصحى رصٌدا لؽوٌا

االحتٌاجات على المستوٌات العلٌا، وتتسع إللقاء الخطب فً المإتمرات، وصٌاؼة 

االتفاقٌات، وإبرام المعاهدات، وإلقاء الشعر فً ااسواق، وإن الذٌن ٌتعاملون بها هم صفوة 

من الناس، تمٌزوا من ؼٌرهم بسعة الثقافة، ورقة اإلحساس، ورفعة الذوق، فكان ال بد أن 

تكون لهم لؽة خاصة تستعلً على لؽة الحٌاة الٌومٌة، وما فٌها من لهجات، رأوا أنها معٌبة 

وال شك أن لؽة الشعر القدٌم : "بروكلمانقال . وقبٌحة، ٌجب الترفع باللؽة النموذجٌة عنها

هذه ال ٌمكن أن ٌكون الرواة واادباء اخترعوها على أساس كثرة من اللهجات الدارجة، 

ولكن هذه اللؽة لم تكد تكون لؽة جارٌة فً االستعمال العام، بل كانت لؽة فنٌة قابمة فوق 

"اللهجات، وإن ؼذتها جمٌع اللهجات
(116)

 .

 واللؽة المشتركة التً ذابت فٌها الفوارق اللهجٌة، وانعدمت خاللها المٌزات القبلٌة، 

 …امرئ القٌس والنابؽة، وااعشى، وزهٌر، وبشر بن أبً خازم : صّح أن ٌكون كل من

. من أشعر الناس؟: جوابا عن

 فلو كان كل شاعر من هإالء ٌنظم شعره بلؽته الخاصة ولهجة قبٌلته، فمن ٌكون 

الحكم، واي لهجة تعطى ااولوٌة، وفٌَم تتبارى الهمم، وتتنافس القدرات، إذا لم تكن وحدة 

: " قال إبراهٌم أنٌس. اللؽة قاسما مشتركا حتى ٌمكن المقارنة والموازنة، وبالتالً المفاضلة

كان ال بد اولبك الشعراء الذٌن جاإوا من بٌبات متباٌنة أن ٌنظموا شعرهم بلؽة خالٌة من 

عنعنة أو عجعجة أو كشكشة لٌنال إعجاب سامعٌه، وال ٌكون موضع سخرٌتهم وهزبهم، 

وإال فكٌؾ كان من الممكن أن ٌفضل شاعر على شاعر فً تلك المناظرات إذا كان القٌاس 

"مختلفا ، وأداة القول متباٌنة 
(117)

 .

                                                           

 . 131: شوقً ضٌؾ:  ٌنظر العصر الجاهلً(115)

 . 1/42: كارل بروكلمان:  ٌنظر تارٌخ اادب العربً(116)

 . 40 – 39: إبراهٌم أنٌس:  ٌنظر  فً اللهجات العربٌة(117)
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كانت العرب ٌنشد بعضهم شعر بعض، وكل ٌتكلم : "    قال ابن هشام فً شرح الشواهد 

على مقتضى سجٌته ومن هنا كثرت الرواٌات فً بعض اابٌات 
(118)

، وبذلك كانوا ٌرون 

ٌروى عن ااصمعً أن . أن الشعر العربً كان ٌحمل خصابص لهجات صوتٌة وداللٌة

أهو بالصاد أم بالسٌن؟ فاتفقا أن ٌحكم أول وارد علٌهما،  (صقر)رجلٌن اختلفا فً كلمة 

"ال أقول كما قلتما، إنما هو الزقر: "فقال
(119)

 .

    إن الشعر الجاهلً ال ٌمثل لهجة بعٌنها، وإنما انتشرت فٌه خصابص كثٌرة
(120)

، فذو 

:  الرمة مثال تؤثر بعنعنة تمٌم وهو لٌس منها

ماء الصبابة من عٌنٌك مسجوم **      أعن ترسمت من خرقاء منزلة  

. (عنك: أنك)والعنعنة فً لهجة قٌس وتمٌم هً جعل الهمزة المبدوء بها عٌنا 

: قال لبٌد بن ربٌعة

نمٌرا والقبابل من هالل **     سقى قومً بنً مجد وأسقى 

فؤسقى وسقى بمعنى واحد وبلؽتٌن مختلفتٌن
(121)

 .

: قال طرفة بن العبد

منً الثواب وعاجل الشكم **     أبلػ قتادة ؼٌر سابله  

. (الشكر)وأراد بكلمة شكم 

:  وقال علقمة الفحل

إثر ااحبة ٌوم البٌن مشكوم **     أم هل كبٌر بكى لم ٌقض عبرته  

: قال آخر

تقضى الحمد والشكد **     أناس ما انقضوا حتى 

                                                           

 .1/261:  ٌنظر المزهر(118)

 .1/372: ابن جنً: ٌنظر الخصابص (119)

 .1/370:  نفسه(120)

 .1/370:  نفسه(121)
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: وروي آلخر

ًّ فإن أشكرك فؤنت موضع شكب    أنت أسٌدتها إل

هً لمعنى واحد  (الشكم، والمشكوم، والشكد، والشكب)فاالفاظ الواردة فً االبٌات السابقة 

. فً لؽات مختلفة، وهناك من ٌرى ؼٌر ذلك

:  قال زهٌر بن قٌس

ٌقذفن بالمهرات و اامهار **    ومجنبات ما ٌذقن عدوفة  

لم أصحؾ أنا : "عدوفة بدال مهملة، ومنهم من ٌرى أنها عذوفة بذال معجمة، قال ابو عمرو

وال أنت، تقول ربٌعة هذا الحرؾ بالذال المعجمة، وسابر العرب بالدال المهملة، منها قبٌلة 

"ربٌعة
(122)

  .

: ومما روي بالسٌن والشٌن قول الكمٌث

قشاعم ٌنتهشن وٌنتقٌنا **     وؼادنا على حجر بن عمرة  

قال ااصمعً نهشته الحٌة ونهشته إذا عضته، والنهس والنهش هو أخذ اللحم بمقد ااسنان، 

. وإبدال ااصوات ظاهر فً اللهجات العربٌة

:  قال هوبر الحارثً

دعته إلى هابً الترابعقٌم **     تزود منا بٌن أذناه ضربة 

. أذناه باالؾ والواجب أن تكون بالٌاء لإلضافة

:  وقال العجاج

وشّدها بالراسٌات الثبت **     وحى لها القرار فاستقرت  

. أراد أوحى، والعرب تقول أوحى ووحى

:  قال ذو ااصبع العدوانً

وما وهً مألمور فانصدعا **   اجعل مالً دون الدنا ؼرضا 

. هً من لؽة العرب (من)وحذؾ النون من 

                                                           

 .(ع د ؾ)مادة : ابن منظور: لسان العرب( 122)
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     ثبت المصادر والمراجع     

المصادر 

.  جالل الدٌن السٌوطً، تحقٌق أحمد العوفً، و بدوي طبانة: ااشباه والنظابر فً النحو (1)

، الحلبً 1تح  محمد ابو الفضل، ط: الزركشً بدر الدٌن: البرهان فً علوم القرآن (1)

. الثانٌة

أبو علً الحسن )التكملة، وهً الجزء الثانً من اإلٌضاح العضدي، ابن أحمد الفارسً  (1)

.  م1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : ، الجزابر(هـ377 – 288بن أحمد الفارسً

عالم (: لبنان)أبو الفتح عثمان، تحقٌق محمد علً النجار، بٌروت)ابن جنً : الخصابص (2)

 .م1952، دار الكتب المصرٌة، 3الكتب، ط

، تحقٌق محمد علً النجار، بٌروت (أبو الفتح عثمان بن جنً)ابن جنً، : الخصابص (3)

. م1958، دار الكتب المصرٌة، 2عالم الكتب، ط : (لبنان)

عبد القاهر الجرجانً، تقدٌم علً أبو رقٌة، سلسلة أنٌس اادبٌة، : دالبل اإلعجاز (4)

.    م1991المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، 

دار الكتب : ابن عصفور اإلشبٌلً، تحقٌق أبو جناح، العراق: شرح جمل الزجاجً (5)

 .م1982/هـ1402للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

دار التراث : ابن الحاجب، تحقٌق ٌوسؾ أحمد المطوع، القاهرة: الكافٌة فً الّنحو (6)

 .العربً للطباعة والنشر، د ت

أحمد الحوفً : ضٌاء الدٌن بن ااثٌر، تح: المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر (7)

.   وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، الفجالة، القاهرة

، دار الجٌل للنشر والتوزٌع 2ط(: لبنان)الزمخشري، بٌروت : المفّصل فً علم العربٌة (8)

. والطباعة

أبو الفتح عثمان بن )ابن جنً: المنصؾ، شرح كتاب التصرٌؾ ابً عثمان المازنً (9)

مطبعة مصطفى البابً الحلبً، : ، تحقٌق إبراهٌم مصطفى وعبد هللا أمٌن، القاهرة(جنً

. م1954، 1ط
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جالل الدٌن عبد الرحمان بن أبً بكر )السٌوطً : المزهر فً علوم العربٌة وأنواعها (10)

، شرح وضبط وتصمٌم محمد أحمد جاد المولى، وعلً محمد البجاوي، ومحمد أبو (هـ911

 .  م1958دار إحٌاء الكتب العربٌة، : الفضل إبراهٌم، القاهرة

، الدار التونسٌة (أبو زٌد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون)المقدمة، ابن خلدون  (11)

 .م1984للنشر، 

فواز أحمد زمرلً، : محمد عبد العظٌم الزرقانً، تح: مناهل العرفان فً علوم القرآن (12)

.  م1995/  هـ 1415، 1دار الكتاب العربً، بٌروت، ط

المراجع  

أثر اللّسانٌات فً النهوض بمستوى مدنً اللؽة، عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة  (13)

 .م1،1971اللّسانٌات، عدد

ٌٌّر االجتماعً (14)  .م1998محمود عودة، دار المعرفة الجامعٌة،: أسالٌب االّتصال والّتؽ

الطبعة الثامنة : عالم الكتب الطبعة: أحمد مختار عمر الناشر: أسس علم اللؽة المإلؾ (15)

 . م1998-هـ1419

.  م1975مكتبة اإلنجلو مصرٌة، : إبراهٌم أتٌس، القاهرة: ااصوات اللّؽوٌة (16)

البنٌة الّتركٌبٌة فً رحاب اللّسانٌات التولٌدٌة التواصلٌة، أحمد حسانً، مجلة تجلٌات  (17)

.  م1992الحداثة، معهد اللّؽة العربٌة وآدابها جامعة وهران، العدد ااّول، 

أحمد شوقً عبد السالم ضٌؾ الشهٌر بشوقً : تارٌخ اادب العربً العصر الجاهلً (18)

. ضٌؾ، دار المعارؾ

عبد الحلٌم النجار، رمضان عبد التواب، : كارل بروكلمان، تح: تارٌخ اادب العربً (19)

 . م1977دار المعارؾ، 

". طبع بؽداد"جواد علً : تارٌخ العرب قبل اإلسالم (20)

أنٌس فرٌحة، بٌروت ( اقتراح ونموذج )تبسٌط قواعد اللّؽة العربٌة على أسس جدٌدة  (20)

 .م1959منشورات الجامعة اامرٌكٌة : (لبنان)
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(: لبنان)رٌاض قاسم، بٌروت : اتجاهات البحث اللؽوي الحدٌث فً العالم العربً (21)

 .م1982، 1مإسسة نوفل، ط

دار النهضة العربٌة للطباعة (: لبنان)عبده الراجحً، بٌروت : الّتطبٌق الّصرفً (22)

 .م1973والنشر، 

.  دار ااندلس، د ت(: لبنان)التطّور اللّؽوي التارٌخً، إبراهٌم السمرابً، بٌروت  (23)

– الجزابرٌة–مختار محمد فإاد، المجلة الجزابرٌة لالتصال : التواصل واالتصال (24)

 .م1992، 8معهد علوم اإلعالم، العدد 

عبد الجلٌل مرتاض، دار الؽرب للنشر : الجؽرافٌة اللسانٌة فً التراث اللؽوي العربً (25)

. والتوزٌع، د ت

أحمد عبد : الخصابص الصوتٌة فً لهجة اإلمارات العربٌة، دراسة لؽوٌة مٌدانٌة (26)

 الرحمان حماد، دار المعرفة الجامعٌة، دار سوتر اإلسكندرٌة، د ط، د ت

، عبد الحلٌم بن – دراسة تركٌبٌة للبنٌة اللؽوٌة – الخفة والسهولة فً الحدث اللسانً  (27)

 .م2004عٌسى، أطروحة جامعٌة لنٌل شهادة الدكتوراه، جامعة تلمسان 

 .  م1985، 3عالم الكتب، ط: مختار عمر أحمد، القاهرة: دراسة الصوت اللؽوي (28)

دار : مرتاض عبد الجلٌل، الجزابر: دراسة فً السامٌات واللهجات العربٌة القدٌمة (29)

.  م1987هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، 

جان كنتٌنو، نقله إلى العربٌة وذٌله بمعجم صوتً : دروس فً علم ااصوات العربٌة (1)

صالح القرمادي، نشرٌات مركز الدراسات والبحوث االقتصادٌة : فرنسً ت عربً

 .م1966واالجتماعٌة، الجامعة التونسٌة، 

.  م1959، 1كمال ٌوسؾ الحاج، منشورات عوٌدات، ط: دفاعا عن اللّؽة العربٌة (30)

 .م1963، 2إبراهٌم أنٌس، مكتبة اانجلو المصرٌة، ط: داللة االفاظ (31)

محمود حمدي زقزوق، دار : االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للصراع الحضاري (32)

. م1997المعارؾ، القاهرة، 

عبدهللا محمد اامٌن، المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، : االستشراق فً السٌرة النبوٌة (33)

 . م1997القاهرة،
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مطبعة دار الكتب المصرٌة، : أحمد الحمالوي، القاهرة: شذا العرؾ فً فن الّصرؾ (34)

. م1967

 . هـ1435، 10دار الكتاب العربً ط(: لبنان)أحمد أمٌن، بٌروت : ضحى اإلسالم (35)

 .، دار المعارؾ22شوقً ضٌؾ، ط: العصر الجاهلً (36)

. م1988، 2عالم الكتب، ط: أحمد عمر مختار، القاهرة: علم الّداللة (37)

دار الفكر والنشر (: ااردن)جماعة من ااساتذة، عمان : علم الّداللة والمعجم العربً (38)

. م1989، 1والتوزٌع، ط

علم اللؽة بٌن التراث والمعاصرة، مدكور عاطؾ، كلٌة اآلداب جامعة القاهرة، دار  (39)

.  م1987الثقافة للنشر والتوزٌع 

هـ، 1414، 2مكتبة وهبة، ط(: مصر)توفٌق محمد شاهٌن، القاهرة : علم اللّؽة العام (40)

. م1992

عنؾ اللّؽة، جان جاك لوسركل، ترجمة وتقدٌم محمد بدوي، مراجعة سعد مصلوح،  (41)

 .م2005لسانٌات ومعاجم بٌروت المنظمة العالمٌة للترجمة، 

دار النهضة العربٌة (: لبنان)فقه اللؽة العربٌة، علً عبد الواحد وافً، بٌروت  (42)

. م1972للطباعة والنشر، 

 .ت.ط، د.فلسفة اللّؽة العربٌة، عثمان أمٌن، د
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