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  )اختالف اللهجات العربية القدمية يف أمساء احليوان(
  )دراسة ومعجم (

  اخل جبريكاظم د
  جامعة املثىن/ كلية الرتبية 

 :ملخص البحث
 أمساء ُّ األمساء قسما رئیسا من أقسام اللغة ، وتعدُّ  تعد

 جيري علیها ما جيري على َّاحلیوان جزءا من هذه األمساء ومن مث
 .اللغة من ظواهر لغویة

 والظواهر اللهجیة من األمور الواضحة يف اللغـة الـيت تتجلـى            
جزئیاهتا وقـد كـان ألمسـاء احلیـوانِ كفـل منـها، إذ              مصادیقها يف   

اشتملت أمساء احلیوان على ظواهر هلجیة واضحة حدت بالباحث إىل مجع           
 مـن كتـب الـرتاث       – اعين هلجات أمساء احلیوان      –شتات هذه الظواهر    

اليت اهتمت باإلشارة إىل ذلك وحبثها موحدة لیـسهل علـى الدارسـني             
 من تذبذهبا هنا وهناك يف طیات تلك        دراستها، والوقوف علیها بدال   

 .الكتب
 :وقد اشتمل البحث على مبحثني

دراسة اشتملت على تعریف اللهجة لغة واصـطالحا ، ورد          : احدمها
اختالف أمساء احلیوان الواحد إىل االختالف اللـهجي، ودراسـة هلجـات            
أمساء احلیوان من حیث الشیوع والندرة ، والتحدیـد املكـاني هلـا             

 ، مث دراستها من حیث فصاحتها وعامیتها ، فضال عن دراسة            وعددها
 .الظواهر اللغویة الواردة فیها 

معجم اشتمل على هلجات أمسـاء احلیـوان رتِّـب حبـسب أمسـاء              : اآلخر
 .احلیوان هجائیا

 الدراسة: املبحث األول
 :اللهجة لغة واصطالحا

شيء لهجا ُأغري لهج بال: لغًة
به فثابر علیه فهو لهج والهج 

تناول : ، ولهج الفصیل أمه
: مهِّضرعها ميتصه ، ولهج بُأ

 ٠)١(اعتاد رضاعها 
هي جمموعة ((اللهجة : اصطالحا

من الصفات اللغویة اليت تنتمي 
إىل بیئة خاصة ، ویشرتك يف هذه 
الصفات مجیع أفراد هذه 

 .)٢()) البیئة
      عند حلاظ ما تقدم جند  

تساوقا بني املعىن اإلصطالحي 
،واملعىن اللغوي؛ إذ اللهجة هي 
لغة اإلنسان اليت جبل علیها 

 .،واعتادها
االختالف اللهجي أصل اختالف  -

 :أمساء احلیوان

           متثل العربیة 
الفصحى اللغة السائدة يف 
جزیرة العرب ، أما اللهجات 

 اللغة ، وتضمنت فهي فروع تلك
صفات لغویة اليت اختصت ببیئات 

 ،وتشتمل تلك )٣(خاصة حمددة
البیئات على بیئات اجتماعیة، 
وطبیعیة ، وميثل احلیوان جزءا 
مهما من أجزاء البیئة 
الطبیعیة ،ومن مث انعكس علیه 
آثار تلك اللهجات، وصارت 
تسمیه القبیلة مبا یناسب 
 طبیعة هلجتها فظهر االختالف يف
بعض أمساء تلك احلیوانات بني 
القبائل، وقد آخذ هذا االختالف 
طابعا لفظیا، أو داللیا، أو 
صرفیا، أو صوتیا سیأتي 

 .تفصیله يف السطور القادمة
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          ويف ضوء ما حنن يف 
سبیله ميكن مناقشة الرأي 

إذا تعددت وجوه : ((القائل
 استعمال احلیوان تعددت

 .)٤()) أمساؤه
قوف على هذا الرأي ینتهي والو

 :بنا إىل أمور هي
 

ینسب هذا الرأي تعدد أمساء  .١
احلیوان إىل تعدد وجوه 

 .استعماله فقط
هذا الرأي یصدق عندما یكون  .٢

االختالف يف بیئة حمددة واحدة ، 
 .ولیس بني بیئات متعددة

یصدق أیضا على االختالف  .٣
اللهجي اللفظي، والداليل الذي 

رتادف ، واالشرتاك ینتج عنه ال
)٠)٥ 
ال یصدق هذا الرأي على  .٤

االختالف الصريف، والصوتي 
 .الناتج عن االختالف اللهجي

مفاد هذا الرأي یقتصر على  .٥
احلیوان اململوك بدلیل 

يف حني یشتمل اسم ) االستعمال(
احلیوان على غري اململوك ، اعين 

   ٠)الوحشي(به 
أن أهم :       خالصة القول

 اختالف أمساء احلیوان هو عوامل
 .االختالف اللهجي

اللهجات يف أمساء احلیوان يف ضوء 
 :التحدید املكاني

                 یظهر 
استقراء اختالف أمساء احلیوان يف 
ضوء مكان اللهجات ، أا على 

 :أربعة أقسام
اللهجات اليت : القسم األول -١

حددت حتدیدا مكانیا 
بنسبتها إىل ، وذلك )جغرافیا(

مكان معني، ومصادیقها سبعة 
نسب إىل أهل ) اهلجرس: (فقط وهي

نسب إىل أهل ) النغر(احلجاز ، و
نسب إىل ) الكتع(املدینة ، و

نسب ) الباقورة(أهل الیمن، و
نسب ) السبع(إىل أهل الیمن، و

نسب إىل ) الثعلب(إىل أهل جند ،و
نسب إىل ) القالب(أهل الكوفة، و

نسب إىل )احلدیا(من ، وأهل الی
 .أهل احلجاز

اللهجات :  القسم الثاني-٢
اليت حددت حتدیدا اجتماعیا 

، وذلك بنسبتها إىل )قبلیا(
 قبیلة معینة ومصادیقها سبعة 

، )السبندي(،و)اجلحش: (     هي
نسبت ) السید(،و) السرحان(و

ینسب إىل ) الكسعوم(إىل هذیل، و
 ، و)ِحمیر(

نسب إىل بين متیم، ) هلجرسا    (
 .نسب إىل بين فزارة) اهلنرب(و 
اللهجات :  القسم الثالث-٣

، أو )بعض العرب(اليت نسبت إىل
وقد ورد يف بعض ) قوم(اىل 

 . األمثلة سنشري إلیها
اللهجات :  القسم الرابع-٤

اليت مل تنسب وهذا القسم هو 
 .الغالب

لو نسبت هذه :       أقول
 األماكن أو اللهجات إىل

القبائل لكان أجدر؛ إذ تثري 
الدراسة اللهجیة من جهة، 
وترفد الدارسني باملزید من 

  ٠الظواهر من جهة أخرى
ـــ اختالف اللهجات يف أمساء 
احلیوان من حیث الشیوع 

 :والندرة
      عند استقراء اللهجات 
الواردة يف أمساء احلیوان یتضح 
أن منها الشائع ،ومنها 

 وميكن االستدالل على النادر،
 :شیوع اللهجات من أمرین

التصریح بأا اللهجة  -١
 .املشهورة أو الفصحى

أو ) لغة(وصف غريها بأا  -٢
 ).خطأ(

   كما ميكن االستدالل على ندرة 
 :اللهجة من أمرین أیضا

أو )لغة( وصفها بأا  -١
 ٠)خطأ(
، )املشهورة(وصف غريها بأا  -٢

 ٠)الفصحى(أو 
      وعند حلاظ أمساء     

احلیوان يف ضوء ما تقدم ننتهي 
 : إىل تقسیمها على ثالثة أقسام
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ما كانت إحدى هلجاته :  األول
واحدة أو (شائعة ، واألخرى 

نادرة ،وهذا هو الكثري ) أكثر
 .، والغالب

ما ورد فیه هلجتان :  الثاني
مشهورتان ، وثالثة نادرة ، 

 ٠)احلكَأة(ومثاله 
 ما كانت هلجاته كلها : الثالث

أللقحة ، (مشهورة،ومثاله 
 ٠)واجلرو ، والبغاث

   ـ اللهجات يف أمساء احلیوان 
 : من حیث العدد

         اختلفت أمساء احلیوان 
ذات اللهجات من حیث عدد 
اللهجات الواردة فیها ، 
فمنها ما ورد فیه سبع هلجات 

، ومنها ما )اخلازباز: (ومثاله
: ربع هلجات ومثالهورد فیه أ

، )السبندي(، و)االِنكِلیس(
، ومنها ما ورد )الِشقراق(و

: فیه ثالث هلجات ومثاله
، )البعري(، و)البازي(
، و )اخلنفساء(، و)احلكأة(و
، و )الصقر(، و)الدیك(
، و )اللبؤة(، و )الَفرهود(
، ومنها ما )اهلالل(، و)اهلجرس(

ته كثرية ورد فیه هلجتان ،وأمثل
، )البقرة(، و)البعوض(منها 

وغريها كثري ستأتي اإلشارة 
 .إلیه

       یبدو مما تقدم أن احلد 
األعلى لعدد اللهجات الواردة 
يف أمساء احلیوان هو سبع لكنه 
ورد يف اسم واحد ، مث تلته 
ثالثة أمساء وردت يف كل منها 
أربع هلجات، مث عشرة أمساء وردت 

 ثالث هلجات، وهذه يف كل منها
كلها أقل مما وردت فیه هلجتان 
؛ إذ یبلغ تسعة وثالثني امسا 
ومن ّمث یتضح أن أغلب تلك 
األمساء اشتمل على هلجتني حىت بدت 

 ٠الظاهرة األكثر وضوحا
ـــ اللهجات يف أمساء احلیوان 

 :بني العربي الفصیح وغريه
       یظهر لنا يف ضمن هذا 

 :املطلب اجتاهان

اجتاه یرى أن بعض : أحدمها
اللهجات لیست عربیة أصیلة 
ویتمثل برأي أبي عمرو بن 

إذ یقول ) ھ١٥٤(العالء 
مالسان ِحمري وأقاصي الیمن ((

بلساننا وال عربیتهم 
 إذ یتضح من )٦())بعربیتنا

قوله أن هلجات أمساء احلیوان 
احلمريیة،والیمانیة لیست 

 ).عربیة فصحى(
أن إحدى اجتاه یرى : واآلخر

هلجات أمساء احلیوان عامیة 
،ولیست فصیحة ،ویتمثل برأي 
اجلوهري الذي أنكر فصاحة 

، وصرح بعامیتها )القنبرة(
وقد جاء يف : ((قائال

كما تقول ) قنربة(الشعر
 ٠)٧())العامة

         ویرد الرأي األول 
القائل ) ھ٣٩٥(برأي ابن فارس 

فأما من زعم أن ولد إمساعیل ((
یعريون ولد قحطان )علیه السالم(

أم لیسوا عربا وحيتجون علیهم 
بأن لسام احلمريیة وأم یسمون 

: الذئب القلوب مع قوله
. )٨()وأخاف أن یأكله الذئب(

فلیس اختالف اللغات قادحا يف 
األنساب ، وحنن وإن كنا نعلم 
أن القران نزل بأفصح اللغات 
فلسنا ننكر أن تكون لكل قوم 

 )).)٩(غة ل
       ویرد الرأي الثاني 
برأي البطلیوسي 

وقنبرة أیضا بإثبات :((القائل
 .)١٠()) النون وهي لغة فصیحة

 ــ الظواهر اللغویة يف هلجات 
 :أمساء احلیوان

االختالف يف اللفظ واالشرتاك : أوال
 .يف الداللة

         یتضح من قراءة بعض 
اللهجات اختالف ألفاظها 

ك يف الداللة  فیصدق واالشرتا
علیها معىن الرتادف، وأمثلة 

البعوض، واجلرجس، (ذلك هي 
واخلندع،  (، )والطیثار

الدبر، (، و )واخلفاش
السید، (، و )والزنابري
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، )النغر، والبلبل(، و )واألسد
؛ ومن ّمث )اهلنبر، والضبع(و 

اذهب إىل ما ذهب إلیه الدكتور 
القائل )رمحه اهللا(حاكم الزیادي 

بأن اختالف اللغات سبب لوقوع 
 وال اذهب إىل ما )١١(الرتادف 

ذهب إلیه الدكتور إبراهیم 
أنیس الذي أنكر وقوع الرتادف 
يف هلجات العرب املختلفة حینما 
: أعجب برأي اإلصفهاني القائل

جيب إذا اال نلتمس الرتادف من ((
 ٠)١٢())هلجات العرب املتباینة
ول متعلقة   ومتابعة الرأي األ

 : وهي)١٣(بقوة أدلته 
تفسري ما ورد يف القران  -١

الكرمي من ألفاظ مرتادفة 
 ٠باختالف اللغات

إن اختالف اللغات املتمثل  -٢
بوجود عدة أمساء للشيء الواحد 
ال ميكن أن یفسر إال على سبیل 

 .الرتادف
       فضال عن قوة أدلته ، 
دقته يف حصر الرتادف يف األلفاظ 

 أمثال ما -تلفة متاما املخ
 وعدم وصف –عرضناه قبل سطور 

األلفاظ ذات التعبري الصوتي 
صقر، (بأا مرتادفات أمثال 

 ٠)وسقر، وزقر
       وهذا موافق لرأي 

بأن وقوع :((األصولیني القائل
الرتادف يف مثل أسد، وسبع، 
وغريمها یدل على جوازه ،وإلمكان 
أن تضع قبیلة الذي وضعت له 

یلة األخرى لفظا القب
 .)١٤())٠٠.آخر

االختالف يف الداللة  / ثانیا 
 : واالشرتاك يف اللفظ

        وردت مصادیق متعددة 
البعري محار (من هذا النوع وهي 

اجلحش ولد (،)عند بعض العرب
، )الضبیة يف لغة اهلذیل

) الدران ، الثعلب(و
السبندي یقال للنمر، (،و

یقال السرحان (،و) ولألسد
الشاة ، (، و)للذئب، ولألسد

العیثوم (، )احلمار الوحشي
) یقال للضبع ،وألنثى الفیل

الفرهود ولد السبع، وولد (،
الكتع یطلق على (،   و) الوعل

) ولد الثعلب، والذئب
اللیث لألسد، وضرب من (،و

النهار لولد (،      )العناكب
، ) احلبارى ،وفرخ القطاة

لصقر النهشل للذئب، وا(
اهلجرس ولد الثعلب ، (،و)ایضا

وولد الدب ، والقرد ، 
اهلزبر لألسد، (، )والثعلب

واهلالل (، )وللسنور الوحشي
 ٠)للحیة، واجلمل األجرب

هل ميكن :         ولسائل یسأل
 عد ما تقدم مشرتكا لفظیا ؟

        للجواب عن هذا 
 : السؤال البد من عرض رأیني

أي الدكتور إبراهیم ر: أحدمها
إن مثل هذه : أنیس الذي یقول

الكلمات ال ميكن عدها مشرتكا 
لفظیا ؛ ألا تتكون من داللتني 

، )حقیقیة(احدامها حسیة 
جمازیة ) معنویة(واألخرى 

فاللیث من معاني األسد، وضرب 
، ولكي یؤكد ) ١٥(من العنكبوت 

نفي املشرتك اللفظي البد من 
قیقیة ،  حتدید الداللة احل

 . واألمر عزیز)١٦(واازیة 
رأي ابي منصور احلسن بن : اآلخر

) هـ٧٢٦ت(یوسف بن املطهر احللي 
الذي یرى إمكان وقوعه بني 
القبیلتني، أو القبیلة 

 .الواحدة
من عدم :         أقول

إمكانیة حتدید الداللة احلقیقیة 
وأسبقیتها كما تبني من الرأي 

 نذهب األول، ومن تصریح احللي
إىل عد ما تقدم مشرتكا لفظیا؛ 
إذ یصدق علیه حده وهو 

الكلمة الواحدة اليت تعبر عن (
 ٠)١٧()أكثر من معىن واحد
 / الظواهر الصوتیة 

         الظواهر الصوتیة 
الواردة يف هلجات أمساء احلیوان 
تتمثل بالتغیري الصوتي لبعض 
أصوات االسم من صوت إىل صوت 

ا التغیري الصوتي آخر، وحيدث هذ
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نتیجة التقارب يف الصفة أو 
 :املخرج ومصادیق ذلك اآلتي

قلب الصاد سینا يف  -١
 ٠)الحرقوس(،و ) الحرقوص(
قلب الصاد سینا أو زایا  -٢

 .)زقر(، و )سقر(،و ) صقر(يف 
قلب الشني سینا يف  -٣
 ٠)السبوط(،و)الّشبوط(
قلب الكاف قافا يف  -٤
 ).األنقلیس(،و ) ساألنكلی(
قلب اجلیم قافا يف  -٥
 ٠)القرفس(،و )اجلرجس(
قلب الدال تاًء يف  -٦
 ٠)السبنيت(،و ) السبندي(
، )داجن(قلب النون هاًء يف  -٧

 ).دِاجه(و 
ً  يف  -٨ قلب الیاء واوا
 ).القلوب(، و )القلیب(
تسهیل اهلمزة واوا  يف  -٩
 ٠)اللبوة(، و )اللبأة(

تسهیل اهلمزة یاًء يف  -١٠
 ٠)ذیب(، و )ِذئب(

        فالصاد ،والسني 
،والزاي أصوات أسلیة ، أو 
أصوات الصفري؛ إذ السني صوت 
رخو مهموس، والصاد صوت رخو 
مهموس یشبه السني يف كل شيء 
سوى أن الصاد أحد أصوات 

 ، وكذلك الزاي )١٨(اإلطباق 
صوت رخو إال انه جمهور وهو من 

 )١٩( یناظر صوت السني جهة أخرى
؛ ومن مث ميكن تفسري ما حدث يف 

 ٠)٢، ١(النقطتني 
       والشني، والسني كالمها 
صوت رخو مهموس إال أن الشني 
خيتلف يف أن منطقة اهلواء يف 
الفم عند النطق به تكون أوسع 

 ،وهبذا یفسر ما حدث يف )٢٠(
 ).٣(النقطة

       والكاف، والقاف كالمها 
 ،وبه یفسر )٢١(ید مهموسصوت شد

 ).٤(ما حدث يف النقطة 
      واجلیم ،والقاف كالمها 
صوتان ینبعثان من أقصى 
اللسان كما یقول ابن جين يف سر 

 وبه یفسر ما حدث ،) ٢٢(الصناعة
 ).٥(يف النقطة 

         وميكن تفسري ما حدث يف 
يف ضوء رأي ابن )٤(النقطة

خلدون الذي مفاده أن نطق 
ني البدو يف عصره أنه القاف ب

بني القاف والكاف أي ما یشبه 
 )٢٣()كـ(اجلیم القاهریة 

فاالنكلیس ،او االنقلیس كانت 
، وأرى إن )األنكلیس(تنطق بـ 

 .هذا التفسري أقرب إىل الصحة
ما حدث يف :         أقول

ميكن أن یشتمل ) ٥(النقطة 
علیه رأي ابن خلدون ،وإن مل 

ظه يف یصرح به يف ضوء ما نلح
اللهجة القاهریة فاجلرجس، أو 

 ٠)الكركس(القرقس تنطق بـ 
        والدال، والتاء كالمها 
صوتان شدیدان أال أن الدال 
صوت جمهور والتاء صوت مهموس 

 وبه نفسر ما حدث يف )٢٤(
 ).٦(النقطة 

          وما حدث يف النقطة 
ميكن تفسريه أنه نوع من )٧(

 نتج عنه اإلخفاء األنفمي للنون
نوع من احلفیف الذي ینتج اهلاء 

 والیاء، والواو كالمها من )٢٥(
أصوات اللني اهلوائیة، وتغیريمها 
ما هو األ إمالة إىل الكسر، أو 
إمالة إىل الضم حبسب ما تقتضیه 
طبیعة اللهجة وبه یفسر ما 

كذلك ما ) ٨(حدث يف النقطة    
فهو ) ١٠ ، ٩(حدث يف النقطتني 

 اهلمزة؛ إذ مالت نوع من تسهیل
اللهجات العربیة يف العصور 
اإلسالمیة إىل ختفیف اهلمزة 
والفرار من نطقها حمققه مبا 
حتتاج إلیه من جهد     عضلي 

)٢٦(. 
الظواهر الصرفیة يف هلجات أمساء 

 : احلیوان
         متثلت الظواهر 
الصرفیة باالختالف احلركي بني 

 يف – أي تغیري حركة –اللهجات 
 البنیة أو عینها أو فاء(

، أو االختالف احلريف )المها
املتمثل بزیادة حرف، أو حذفه، 
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أو اختالف ترتیبه ،أو تشدیده 
 .وختفیفه

 : ومصادیق النوع األول ما یأتي
 : تغري حركة الفاء: أوال

 : تثلیث الفاء وأمثلته هي -١
و ) بغاث ،وبغاث، وبغاث(
و ) جرو، و جرو، وجرو(
 ).راقٌ، وِشقراق، وِشقراقُشق(
فتح الفاء، وكسرها مثل  -٢
) سبندي، وِسبندي) (بعري، وبعري(

 ).اللقحة، واللقحة(و 
فتح الفاء، وضمها مثل  -٣
 ).َفروج، وُفروج(

فتح (تغیري حركة العني : ثانیا
سبع، (مثل ) العني، وضمها

 ).وسبع
 ً تغیري حركة الفاء، :ثالثا

 ).عنظب، وعنظب(م مثل والال
ومصادیق النوع الثاني ما 

 : یأتي
زیادة حرف مثل ِشقراق،  -١

 .وِشرقراق
زیادة حرفني مثل بقرة،  -٢

 .وباقورة
قلب احلرف مثل قنربة،  -٣

 .وقربة
تغیري موضع احلرف مثل  -٤

 .خفاش، وخشَّاف
حذف احلرف وزیادته مثل  -٥

 .يبازي، وباز،ٍٍ وباز
         ومثة ظاهرتان تدخالن 
يف ضمن النوعني سابقي الذكر 

 : ،مها
 . التصغري-١
 .تشدید احلرف-٢

         فتصغري البنیة 
الثالثیة هو ضم فاء الكلمة 
،وإضافة یاء ساكنة مكسور ما 

حِدأة، (قبلها ، ومثاله 
إذ تشتمل هذه الصیغة ) وحدیا

، )زیادة حرف(على ثالثة أمور 
) تغیري حرف(، و)تغیري حركة(و

،ومثال تشدید احلرف وختفیفه 
إذ التشدید هو ) األیل ،واألیل(

 ،وهذه الصیغة )٢٨(تضعیف احلرف
زیادة (أیضا تشتمل على أمرین 

 ).حرف، وتغیري حركة

 املعجم: املبحث الثاني
بفتح اهلمزة : (( االنكلیس-

والالم وكسرها مسك شبیه باحلیات 
و الذي یسمى رديء الغذاء وه

وفیه لغتان االنكلیس ، ٠٠اجلريء
واالنقلیس بفتح اهلمزة ،والالم 

 .)٢٩())ومنهم من یكسرها
بتشدید الیاء : (( األیل-

) واألیل(املكسورة ذكر األوعال ،
 .)٣٠())٠٠.لغة فیه

أفصح لغاته : (( البازي-
خمففة الیاء ، ) بازي(

، )باز(والثانیة
یاء بتشدید ال) بازي(والثالثة

 .)٣١())     حكاها ابن سیدة
ویسمى يف العراق، : (( البعوض-

قال ) اجلرجس(وبالد الشام 
، )القرقس(وهو لغة يف : اجلوهري

 .)٣٢()) وهو البعوض الصغار
قال جماهد يف قوله : (( البعیر-

)) وِملن جاء به ِحمل بعري:((تعاىل
؛ ) احلمار(أراد بالبعري : )٣٣(

: رب یقول للحمارألن بعض الع
وهو شاذ ولو أوحى ببعري ) بعري(

 )٣٤())تناول الناقة على األصح
 :وبنو متیم یقولون((، 
بكسر الباء ،وسائر ) بِِِعري(

 .)٣٥())) بعري: (العرب یقولون
بفتح الباء : ((البَِغاث -

املوحدة ، وكسرها ،وضمها ثالث 
لغات، وبالغني املعجمة طائر 

  ).٣٦()) ٠٠.أغرب
 وأهل ٠٠٠٠: ((البقر األهلي -

الیمن یسمون البقرة 
صلى اهللا (، كتب النيب )باقورة(

إلیهم كتاب ) علیه واله وسلم
يف كل ثالثني باقورة ((الصدقة 

 ). ٣٨)))  (٣٧(بقرة 
ولد الظبیة يف لغة : ((اجلحش -

، وولد احلمار عند سائر ))هذیل
 ٠)٣٩(العرب 

، وهو لغة يف القرقص: ((اجلرجس -
 .)٤٠())البعوض الصغار

، بكسر اجلیم ،وفتحها: ((اجلََُرو -
وضمها ثالث لغات مشهورات 

 .)٤١())الصغري من أوالد الكلب
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ولد النعامة لغة : ((اجلعول -
 . )٤٢())ميانیة قاله ابن سیدة

) ِحدأ(احلدأة مجعها : ((احلِِدأ ة -
أما أهل احلجاز : قال أبو حامت

احلدیا : ئرفیقولون هلذا الطا
،وهو خطأ وروي عن ابن عباس 

ال بأس بقتل اِحلدو، : ((انه قال
هي : قال األزهري)) و األفعو

: لغة فیها، وقال ابن السراج
بل هي على مذهب الوقف ال على 

قلب األلف واوا : هذه اللغة
، )حدا: (على لغة من قال

 .)٤٣()) ..).أفعى(وكذا
 يف بالسني) احلرقوس: (((احلرقوص -

  .)٤٤())٠٠٠٠لغة عوض الصاد
هي : دویبة وقیل: ((الحكأة -

العظلة الضخمة یهمز ،وال یهمز 
مقصور، وأهل ) الحكا(واجلمع 

) العظاءة(مكة یسمون      
) الحكا(،واجلمع )احلكاءة(

 .)٤٥())مقصورة
واخلزبار لغة : ((الخاِزبار -

 ،وقیل فیه سبع )٤٦())فیه
،وخزباز، خازباز : (لغات

وخازي بازي ،وخازي باز وخاز 
 .)٤٧() بازي، وخزبز، وخزى بزى

 .)٤٨())لغة يف اخلفاش: ((اخلشَّاف -
ومعناه صغري : ((الخندع -

اجلنادب، وقیل أنه اخلفاش يف 
 .)٤٩())بعض اللغات

ِخنفسة ، : ((اخلنفِْساء -
وِخنفساءة ،وضم الفاء يف كل 

 .)٥٠()) ذلك لغة
ومن العرب من یقوهلا : ((دِاجن -

 .)٥١())) داجه(باهلاء 
الدیك يف كالم أهل : ((الدیك -

الیمن الرجل املشفق الرؤم 
والدیك الربیع يف :،قیل

  )٥٢()) كالمهم
الثعلب ، وأهل : ((الدران -

)) الكوفة یسمون األمحق درینة
)٥٣(. 
الدبر، وهي تؤنث : ((الزنبور -

 .)٥٤()) ٠.بري لغة فیها،والزنا
بضم الباء، : ((السبع -

 – وما أكل السبع –وإسكاا 

بإسكان الباء، وهي لغة ألهل 
 .)٥٥())جند
السبندي : ((السبندي -

،والسبندي، والسبنيت النمر، 
 .)٥٦())وقیل األسد هذلیة

بكسر السني : ((السرحان -
 والسرحان األسد بلغة ٠٠.الذئب
  .)٥٧()) هذیل

األسد بلغة ((السید  -
 .)٥٨())هذیل

الشاة أیضا احلمار : ((الّشاة -
 .)٥٩())الوحشي

: قال اللیث: ((الّشبوط -
والسبوط بالسني املهملة لغة 

 . )٦٠())فیها
 وقد ...ُذباب الكلب: ((الشَّذا -

 .)٦١()) یقع على البعري
طائر صغري یسمى : ((الّشقراق -

اة اخللیل ،وذكر حك٠٠.األخیل
ِشقراق بكسر :فیه ثالث لغات

الشني، وإسكان القاف ، وُشقراق 
بفتح الشني، وإسكان القاف 
،وُشقراق بضم الشني ،وإسكان 

 . شرقراق: القاف، ورمبا قالوا
 .)٦٢())      انتهى

 وزقر بإبدال ٠٠: ((الصقر -
الصاد زایا ،وسقر بإبداهلا 

يف شرح سینا ، وقال الصیدالني 
كل كلمة فیها صاد : املختصر

وقاف ففیها اللغات الثالث 
كالبصاق ، والبزاق ، والبساق 

) بسق(، وأنكر ابن السكیت 
 إمنا معناه : وقال

، قال تعاىل ) طال    (
 . )٦٤) )) (٦٣ ())والنخل باسقاٍت((
: بنت طبق ، وأم طبق -
السلحفاة، وقیل هي حیة ((

 ٠)٦٥())عظیمة
بالذال املعجمة : (العاِئذ -

الناقة اليت معها ولدها، 
 . )٦٦())الناقة اليت وضعت:وقیل

املارد من : ((الِعفریت -
الشیاطني ، والتاء فیه زائدة 

قال ِعفریت من : ((قال تعاىل
 ، وقرأ )٦٧())اجلن إنا أتیك به

أبو رجاء العطاردي، وعیسى 
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، ورویت عن )ِعفریة(الثقفي 
بكر الصدیق ، وقرأت فرقة أبي 

 .)٦٨())، وكل ذلك لغات )ِعفر(
الّذكر من اجلراد : ((العنطب -

 .)٦٩())،وفتح الظاء لغة فیه
الضبع حكاه : (( العیُثوم-

اجلوهري عن أبي عبیدة ،وقال 
)) العیثوم أنثى الفیل: غريه

)٧٠(. 
من األلفاظ :(( العني-

املشرتكة،قال بعض أهل 
عني طائر أصفر أن ال٠٠:.اللغة

البطن، والظهر يف حد 
 .)٧١())القمري

الفيت من الدجاج، : (( الفروج-
والضم فیها لغة حكاها 

 .)٧٢()) اللحیاني
ولد السبع ، : (( الفرهود-

ولد الوعل ، ویقال : وقیل
 . )٧٣ ())للغالم الغلیظ: أیضا

واحدة القرب قال : (( القربة-
لشعر وقد جاء يف ا: اجلوهري

كما تقول العامة ، ) قنربة(
 وقنربة ٠٠:.وقال البلطیوسي

: أیضا بإثبات النون ، قال
 .)٧٤())وهي لغة فصیحة

طائر جيول اللیل : (( القطرب-
ابن سیدة : كله ال ینام ، قال

انه الذكر من 
 .)٧٥())٠٠.السعايل

والِقلوب ، : (( الِقلیب-
والقلوب ،والقلوب ،والِقالب ، 

 .)٧٦())الذئب ميانیة
ولد الثعلب : (( الكتع -

،والكتع الذئب بلغة أهل 
 . )٧٧()) الیمن

كحلقوم احلمار :  (( الكسعوم-
لغة محريیة، واملیم زائدة فیه، 

حي من ِحمیر يف ) كسع(و 
  )٧٨())الیمن

بضم الباء : (( اللبؤة-
وبعدها مهزة أنثى األسد، 

ة ساكنة والللبَأة ،واللبو
الباء غري مهموزة لغتان حكامها 

 ابن 
 . )٧٩())السكیت

فتح بالكسر وال: (( أللقحة-
لغتان مشهورتان، والكسر 

بكسر الالم )ِلقح(واجلمع  ،أشهر
،وفتح كبركة ،وبرك، وهي 

 .)٨٠())٠.الناقة ذات اللنب
األسد ومجعه لیوث : (( اللیث-

،وهو أیضا ضرب من العناكب 
اب ،وهو اصغر من یصطاد الذب

 .)٨١())العنكبوت
القطاة امللساء، :((ماریة -

وبالتخفیف البقرة 
 .)٨٢())الوحشیة

انه من طري : ((مالك احلزین -
املاء ، وقال ابن بري يف 

 .)٨٣())انه الباشون:حواشیه
بفتح العني املهملة : ((املعز -

 .)٨٤())،وتسكینها لغتان
ه ان: قال اجلوهري: ((النغر -

 وأهل املدینة ٠.طري كالعصافري
 .)٨٥())یسمونه البلبل

 ولد احلبارى ، ٠٠٠: ((النهار -
هو فرخ :وقال قوم

 .)٨٦())القطاة
الذئب ، والصقر : ((النهشل -

 .)٨٧())أیضا
 ٠٠.ولد الثعلب: ((اِلهجرس -

هو ولد الدب ،وقال أبو : وقیل
هو القِْرد وقیل أن أهل : زید

لون اهلجرس، وبنو احلجاز یقو
 . )٨٨())متیم جيعلونه الثعلب

أنه : وقیل٠.األسد: ((اِلهزبر -
حیوان على شكل السنور 

 .)٨٩())الوحشي
ولد الضبع ، قال : ((اهلنرب -

من أمساء الضبع أم : أبو زید
 .)٩٠())هنرب يف لغة بين فزارة

: احلیة مطلقا ، وقیل:((اهلالل -
الل أیضا الذكر من احلیات ، واهل

اجلمل الذي جرب حىت أداه ذلك 
إىل اهلزال، واهلالل أیضا اهلالل 

 .)٩١())املعروف
 : اهلوامش واحلواشي

 / ١٢: لسان العرب: ینظر -١
 .٥/٢١٤:  ، معجم منت اللغة٣٤٠

: يف اللهجات العربیة -٢
 .١٥: إبراهیم أنیس
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  .١٥: املصدر نفسه: ینظر -٣
 ٠د: الرتادف يف اللغة: ینظر -٤

 ، وینظر ١٥٢: حاكم الزیادي
 .٣٩٥: الوجیز يف فقه اللغة

 .١٦٤: املصدر نفسه: ینظر -٥
 .١/٢٣: طبقات فحول الشعراء -٦
 .٢١٩/ ٨:اجلوهري: الصحاح -٧
 .١٣: یوسف -٨
ابن : الصاحيب يف فقه اللغة -٩

 .٥٥: فارس
االقتضاب يف شرح أدب  -١٠

ابن السید : الكتاب
 .٢٥١: البطلیوسي

: لرتادف يف اللغةا: ینظر -١١
١٥٩. 

: يف اللهجات العربیة: ینظر -١٢
١٥٤. 

: املصدر السابق:  ینظر -١٣
١٥٩. 

: هتذیب الوصول يف علم األصول -١٤
 .٤٧: احللي

يف اللهجات :  ینظر -١٥
 .١٧٣ -١٧١: العربیة

 .١٧٥: املصدر نفسه:   ینظر -١٦
 .١٦٦: املصدر نفسه: ینظر -١٧
: األصوات اللغویة: ینظر -١٨

 .٦٨ -٦٧: إبراهیم أنیس
 .٦٨:املصدر نفسه: ینظر -١٩
  .٦٨: املصدر نفسه:  ینظر -٢٠
 .٧٣:املصدر نفسه:ینظر -٢١
: سر صناعة األعراب:   ینظر -٢٢
 ، واألصوات ٢٨٧ ،١/١٨٧

 .٧٣: اللغویة
مقدمة ابن :  ینظر -٢٣

 .٣٠٢:خلدون
: األصوات اللغویة:  ینظر -٢٤
٤٦. 
 -٧٧ :املصدر نفسه:  ینظر -٢٥
٧٩. 
 .٦٤: املصدر نفسه:  ینظر -٢٦
: شرح الشافیة:  ینظر -٢٧

:  ، شذا العرف٢/٣٥: الرضي
 ، دراسات صرفیة ١٤٨

حممد عبد الغين :وادبیة
 .٣١٩:املصري

الظواهر اللغویة يف :  ینظر -٢٨
صاحب أبو ٠د: قراءة أهل احلجاز

 .٤٥:جناح
/ ١: حیاة احلیوان الكربى -٢٩
٦٤. 
 .١٥٠/ ١ : املصدر نفسه -٣٠
 .١٥٢/ ١:  املصدر نفسه -٣١
 ، ١/١٧٩:  املصدر نفسه -٣٢

 .٣/٢٩٤: ینظر الصحاح
 .٧٢: یوسف -٣٣
 .١/١٨٨: املصدر السابق  -٣٤
 ، لسان ١/١٨٨::املصدر نفسه -٣٥

 ، يف اللهجات ٥/١٣٧:العرب
 .٢٢٩العربیة 

 .١/١٩٤:  املصدر نفسه -٣٦
: هتذیب األحكام:  ینظر -٣٧

يف : ( احلدیثونص. ٦٢١:الطوسي
البقر يف كل ثالثني بقرة تبیع 

 ).٠٠.حويل
/ ٥: لسان العرب:  ینظر -٣٨

:  ، حیاة احلیوان الكربى١٤٠
 ، يف اللهجات ١/٢٠٨

 .٢٣٠:العربیة
 ٦/١٥٧: املصدر نفسه:  ینظر -٣٩

 ٢٦٢/ ١: ، حیاة احلیوان الكربى
 .٢٣٨: ، يف اللهجات العربیة

:  حیاة احلیوان الكربى -٤٠
١/٢٧٣. 

 .٢٧٣/ ١:  املصدر نفسه -٤١
 .٢٧٩/ ١:  املصدر نفسه -٤٢
. ٣٢٥/ ١: املصدر نفسه -٤٣

 ، يف ٤٧/ ١:لسان العرب: وینظر
 .٢١٢: اللهجات العربیة

 .٣٣١/ ١:  املصدر نفسه -٤٤
 ، يف ٥٢/ ١:  لسان العرب -٤٥

 .٢١٢: اللهجات العربیة
 . ٤١٠/ ١:  املصدر نفسه -٤٦
 ابن  شرح الرضي على كافیة -٤٧

 .٢٣٤/ ٣: احلاجب
 .٤١٦/ ١:  املصدر السابق -٤٨
 .٤٢٠/ ١: املصدر نفسه -٤٩
 .٤٣٦/ ١: املصدر نفسه -٥٠
 .١/٤٦٢:  املصدر نفسه -٥١
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 ، ٣١٤ / ١٢:  لسان العرب -٥٢
: وینظر يف اللهجات العربیة

٢٥٢. 
 ، ١٧/١٠:  املصدر نفسه -٥٣

: وینظر يف اللهجات العربیة
٢٦٥. 

ن  حیاة احلیوا -٥٤
 .١/٥٣٨:الكربى

 .٥٤٣/ ١:  املصدر نفسه -٥٥
 ، ١٨٧/  ٤:  لسان العرب -٥٦

وینظر يف اللهجات 
 .٢٢٧:العربیة

 ، ٣١١/ ٣:  املصدر نفسه -٥٧
حیاة احلیوان : وینظر ، وینظر

يف :  ، وینظر٥٥٣/ ١: الكربى
 .٢٢٤: اللهجات العربیة

/ ١:  حیاة احلیوان الكربى -٥٨
٥٧١. 

 .٥٨٤/ ١:  املصدر نفسه -٥٩
 .١/٥٩٦:  املصدر نفسه -٦٠
 .٥٩٨/ ١:  املصدر نفسه -٦١
 .١/٦٠٤:  املصدر نفسه -٦٢
 .١٠:  ق -٦٣
 ، ٣٧/ ٦:  لسان العرب -٦٤

 .٦١٨/ ١: حیاة احلیوان الكربى
:  حیاة احلیوان الكربى -٦٥
١/٦٧٠. 

 .١٤/ ٢:  املصدر نفسه -٦٦
 .٣٩:  النمل -٦٧
 .٣٢/ ٢:  املصدر نفسه -٦٨
 .٨٦/ ٢: صدر نفسه امل -٦٩
 .٩٤/ ٢:  املصدر نفسه -٧٠
 .٩٨/ ٢:  املصدر نفسه -٧١
 .١٧٢/ ٢:  املصدر نفسه -٧٢
 .١٧٢/ ٢:  املصدر نفسه -٧٣
 االقتضاب يف شرح أدب  -٧٤

 ٢١٩ /٨: ، الصحاح٢٥١: الكتاب
  ٢/١٩٦: ، حیاة احلیوان

/ ٢:  حیاة احلیوان الكربى -٧٥
٢١٩. 

 ، ٢/١٨٢:  لسان العرب -٧٦
يف اللهجات : نظروی

 .٢/١٨٢:العربیة

 ، ٦/١٨٠:  املصدر نفسه -٧٧
: يف اللهجات العربیة: وینظر

٢٤٦. 
 ، ١٨٥/ ٦:  املصدر نفسه -٧٨

حیاة احلیوان : وینظر
يف :  ، وینظر٢/٢٤٩:الكربى

 .٢٤٦: اللهجات العربیة
/ ٢:  حیاة احلیوان الكربى -٧٩

٣٠١. 
 .٣٠٥/ ٢:  املصدر نفسه -٨٠
 .٣١٠ / ٢: فسه املصدر ن -٨١
 .٢/٣١٢:  املصدر نفسه -٨٢
 .٢/٣١٣:  املصدر نفسه -٨٣
 .٢/٣١٩: املصدر نفسه -٨٤
 ، حیاة ١١/٨٧:  الصحاح -٨٥

 .٣٦٩/ ٢: احلیوان الكربى
/ ٢:  حیاة احلیوان الكربى -٨٦

٣٨١. 
 .٣٨٢/  ٢:  املصدر نفسه -٨٧
 .٢/٣٩٠:  املصدر نفسه -٨٨
 .٤٠٥/ ٢:  املصدر نفسه -٨٩
 .٤٠٧/ ٢: ملصدر نفسه ا -٩٠
 .٤٠٨/ ٢:  املصدر نفسه -٩١

 املصادر واملراجع 
 .القران الكرمي -
إبراهیم . د: األصوات العربیة -

أنیس ، مطبعة حممد عبد الكرمي 
، مكتبة األجنلو مصریة ، 

 ).ت. د(، )  مصر–القاهرة (
: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب -

أبو حممد عبد اهللا بن حممد السید 
،  ) ھ٥٢١(لیوسي البط

 ١مصطفى السقا وآخرون ، ط :حتـ
، دار الشؤون الثقافیة 

 ١٩٨٣(العامة ، القاهرة ، 
 ).م
حاكم . د: الرتادف يف اللغة -

مالك لعیيب ، دار احلریة 
للطباعة والنشر ، بغداد 

 ). م١٩٨٠ / ھ١٤٠٠(
ابي جعفر حممد : هتذیب األحكام -

) ھ٤٦٠ت (بن احلسن الطوسي 
 - ھ١٤٢٦(،) بنان ل–بريوت (،

 ). م٢٠٠٥
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: هتذیب الوصول اىل علم األصول -
مجال الدین أبي منصور احلسن بن 

: ، حتـ) ھ٧٢٦(یوسف بن املطهر
حممد حسني الرضوي الكشمريي ، ط 

 –لندن ( ، مطبعة ستارة ، ١
 ٢٠٠١- ھ١٤٢١(، ) بریطانیا

 ).م
كمال : حیاة احلیوان الكربى -

الدین حممد بن موسى الدمريي 
 ، مطبعة ارمان ، ٣، ط) ھ٨٠٨(
 ،) طهران(

 ).ھ١٣٦٨    (
:  دراسات أدبیة وصرفیة-     

،دار ١حممد عبد الغين املصري ، ط
 –عمان (الفرقان،

 ). م١٩٨٣ - ھ١٤٠٣(،)األردن
أبو الفتح : سر صناعة األعراب -

: حتـ): ھ٣٩٢(عثمان بن جين 
 ، ١مصطفى السقا ، وآخرون ، ط

يب مطبعة مصطفى الباب احلل
 ٠)ھ١٣٧٤(وأوالده ، مصر ، 

امحد : شذا العرف يف فن الصرف -
 ، دار الكتب ٢احلمالوي ، ط

للطباعة والنشر ، املوصل  ، 
 ).م٢٠٠٠(
شرح الرضي على كافیة ابن  -

رضي الدین حممد بن : احلاجب
، دار ) ھ٦٨٨(احلسن األسرتاباذي 

. د(الكتب العلمیة ، بريوت 
 ).ت
ن حممد رضي الدی: شرح الشافیة -

، ) ھ٦٨٨(بن احلسن األسرتاباذي 
حممد نور احلسن وآخرین ، : حتـ

. د(مطبعة حجازي ، القاهرة ، 
 ).ت
الصاحيب يف فقه اللغة وسنن  -

أبو احلسن امحد : العرب يف كالمها
، ) ھ٣٩٥(بن فارس بن زكریا 

امحد صقر ، مطبعة عیسى : حتـ
البابي وشركاؤه ، القاهرة ، 

 ).ت.د(

تاج اللغة وصحاح الصحاح ،  -
العربیة ، إمساعیل بن محاد 

 امحد ٠د: ، حتـ)ھ٣٩٣(اجلوهري 
 ، دار ١عبد الغفور عطار ، ط
 - ھ١٣٧٦(العلم للمالیني ، 

 ). م١٩٥٦
حممد بن : طبقات فحول الشعراء -

حممود : حتـ) ھ٢٣١(سالم اجلمحي 
 ، مطبعة املدني ١حممد شاكر ، ج

 ).ت.د) ( مصر–القاهرة (، 
ر اللغویة يف قراءة الظواه -

صاحب أبو جناح . د: أهل احلجاز
، منشورات مركز دراسات اخللیج 
العربي جامعة البصرة ، 

 ٠) م١٩٨٨ -  ھ١٤٠٨(
: يف اللهجات العربیة -
إبراهیم أنیس ، مطبعة ٠د

أبناء وهبة حسان ، مكتبة 
 –القاهرة (األجنلو املصریة ،

 )  م٢٠٠٣(،  )مصر
مجال أبو الفضل : لسان العرب -

الدین حممد بن مكرم بن منظور 
، دار ) ھ٧١١(األفریقي املصري 

 ٠)ت. د(، دمشق،  الفكر
امحد رضا ، دار : منت اللغة -

 –بريوت (مكتبة احلیاة ، 
 ٠) م١٩٥٨ - ھ١٣٧٧(، ) لبنان

عبد الرمحن : مقدمة ابن خلدون -
، )ھ٨٠٨(ابن خلدون املغربي 
 لبنان –دار الكتاب اللبناني 

 .)م١٩٦٨(، 
حممد :  الوجیز يف فقه اللغة-
، نطاكي ، املطبعة احلدیثةاأل

 ).م١٩٦٩(حلب ، 
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This paper studies the differences between ancient Arabic dialects in the names 
of animals and offers a concise glossary of such names. These differences reflect the 
linguistic changes and phenomena that occurred in the ancient Arabic word. This 
study is intended to enrich the Arabic language lesson and explicate the functioning 
of dialects in ancient Arabic language. 
 


