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إىدإء
إىل...........
بدلي إجلرحي........................إمؼرإق
وإىل بغدإد إحلبُبة
إىل من ػلمين مشوخ إمنفس كبل كرإءة إمكتب ،إىل إمللب إمطَب
ومؼلمي إ ألول وكدويت يف إحلَاة
وإدلي إحلبُب
إىل إمشفاه إميت أأنرثت يل إدلػاء لكٌل هطلت ،إىل إميت موالىا ملا مسكت
أأانمًل كلٌلً ،إىل من محلتين وىنا ػىل وىن ،إىل من أأضاءت يل هور
غَوهنا ألرى دريب
وإدليت إحلبُبة
إىل من غرس َّيف حب إمتؼمل ،وإالخالص يف إمؼمل أأخيت إمغامَة
إمـى من مه س ندي وذخر ًإ مــي فــي ىذه إحلَاة إخويت إ ألغزإء
وإىل إمشموع إملنرية ،مناىل إحلب وإموفاء ،إىل من أأشد هبم أأزري يف
إحلَاة
إخوإين و أأصدكايئ إ ألحباء
هلم مجَؼ ًا أأىدي معًل ىذإ
ٗ

شكر وعرفان

إمحلد هلل رب إمؼاملني محد ًإ نثري ًإ طَب ًا مباراكً وإمشكر هل س بحاهو ،نٌل ًنبغي
جلالل وهجم وغظمي سلطاهم ،إنليم صىل وسمل ػىل س َدان محمد ػدد ما ذهره
إذلإهرٍن وغفل غن ذهره إمغافلني وػىل إهل وحصبو إمجؼني
أأثلدم جبزًل إمشكر إىل جامؼة إمنَلني ومكتبهتا  ،و أأغضاء إميَئة إمتدرٌس َة،
ومجَع إمؼاملني فهيا جليودمه إملشكورة يف ثوفري وسائل إدلمع وإملساهدة إمؼلمَة
طَةل إمفرتة إدلرإس َة
وإمشكر وإمؼرفان إىل إدلنتور محمد محدٍن أدم إذلي ثفضل ابالرشإف ػىل ىذه
إمرساةل ،واكن متوجهياثو وإرشادإثو إدلور إمليم يف أأجناز ىذه إمرساةل
وإمشكر ملرون بلك مؼاين إحلب وإموفاء إىل أأغضاء جلنة إملناكشة إمربوف
غبدإخلامق فضل رمحة هللا وإىل إدلنتورة رشا إبرإىمي غبدإملادر ػىل ثفضليم
مبناكشة إمرساةل ،وإذلٍن أأثروىا بآرإهئم ومالحظاهتم إملمية جفزإمه هللا خري إجلزإء.
وإمشكر ملرون بلك مؼاين إحلب وإموفاء إىل أأيخ وصاحيب يف إدلرإسة وإمسفر
صاحب إمللب إمطَب أأمحد ضاري إملشيدإين
وشكري وأأمتناين إىل لك من ثفضل ومد يل ًد إمؼون وإملساػدة يف إمتام ىذه
إمرساةل
الباحث
محمد عبد الرحمن حسين

٘

المستخلص
هدؾ البحث إلى التعرٌؾ باالشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة ،وتؽٌر داللة
الكلمة فً اللهجات ،وتناولت أٌ ً
ضا أراء اللّؽوٌٌّن حول أصل االشتقاق ،وارتباط
ت مثل لهجة تمٌم وأسد
االشتقاق باإلبدال ،وكٌؾ أنَّ االشتقاق حدث فً اللهجا ِ
وربٌعة وؼٌرها من اللهجات العربٌة ،وكذلك اإلبدال فً الصوائت (الحركات)،
بتؽٌر حروؾ الكلمة ،إذ ٌرى بعضهم أنَّ الكلم كله
وكٌؾ أنَّ داللة الكلمة تتؽٌر
ِ
مشتق ،ومنهم من ٌرى أنّ الكلّم منه مشتق ومنه ؼٌر مشتق ،وهو الرأي األرجح ،إذ
وقع اإلبدال فً الصوامت(الحروؾ) والصوائت(الحركات) ،ومنه فإنَّ داللة الكلمة
تتؽٌر من كلمة إلى أخرى ،بتؽٌر حروؾ الكلمة فٌها ،وإن ظلت الكلمة تحمل نفس
المعنى ،كما فً (قضم) و(خضم) فإنّ القضم ٌدل على األكل القوي الٌابس ،أما
الخضم ٌدل على أكل الشًء الرطب اللٌّّن ،وقد أتبع البحث المنهج الوصفً
التحلٌلً ،ومما خرج به البحث من نتائج نذكر اهمها :إنَّ االشتقاق وسٌلة مهمة من
وسائل اللّؽة العربٌّة ،وسمة من سمات اللّؽة ،التً ال نستؽنً عنها فً مإلفاتنا ،فهو
عملٌة اشتقاق لفظ من لفظٍ آخر ،إنَّ بعض اللّؽوٌٌّن ٌرى أنّ النحت هو االشتقاق
ي صائب ،إنّ اإلبدال من سنن القبائل العربٌّة ،وهو الذي تعرؾ به
ال ُكبّار ،وهذا رأ ُ
اللّؽة ،فقد جاء اإلبدال من حاج ِة المجتمع العربًّ إلٌه والخفة فً الكبلمٌ ،وصً
البحث بدراسته االشتقاق فٌما استحدث من موضوعات بعد ترجمة أسمائها إلى
العربٌة مثل (تلفزٌون) وترجمتها العربٌة (مُرْ ئً) ،وهو اسم فاعل من الفعل أرى،
ومنه أٌ ً
ضا كلمة (رادٌو) وترجمتها إلى العربٌة (مذٌاع) وهو اسم آلة.

ٙ

Abstract
The aim of the research is to define the derivation and substitution
in Arabic dialects , change the significance of the word dialects, It
also discussed the views of linguists on the origin of derivation and
the correlation of derivation and substitution, And how the
derivation was found in dialects, such as Tamim, Lion, Rabieh and
other Arabic dialects and how the significance of the word changes
by changing the letters of the word, Some see that the whole
words is derived, And some of them see that the word from which
derived from and not derived, Maybe that's the right view, The
substitution came from the need of the Arab community and the
flexibility to speak, The substitution was found in silos and sounds
(movements), The research follows the analytical descriptive
method, and the results of the research results are the most
important: Derivation is an important tool for the Arabic language.
The characteristics of the language that we do not delete in our
writings are the process of extracting a word from another term,
Some linguists believe that sculpture is an adult derivation, and
this is a correct view, The study recommends studying the
derivation in the subjects that were presented after translating their
names into Arabic such as (TV) and its Arabic translation (visual),
It is an active name of the verb(I see)
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على قائد الؽر المحجلٌن سٌدنا محمد،
أفصح العرب ،أعطاه هللا جوامع الكلم ،وعلى أله الطٌبٌن الطاهرٌن ،وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
ت بجملة من الخصائص والممٌزات،
فإن اللّؽة العربٌة تتمٌز عن ؼٌرها من اللّؽا ِ
وقد رصدها علماإنا اللّؽوٌون ،ومن ضمن هذه الخصائص االشتقاق واإلبدال ،إذ إنَّ
من الثابت أنّ ك ّل شًء فً الوجود ٌخضع إلى حتمٌة التطوّ ر من جهة ،وحتمٌة
الزوال من جهة أخرى ،واللّؽات اإلنسانٌة تتباٌن فً استجابتها لهذٌن العاملٌن ،كما
تختلؾ فً مبلػ انتشارها فمنها ما ُتتاح لها فرص مواتٌة ،فٌنتشر فً مناطق واسعة
من األرض وٌتكلّم به عدد كبٌر من األمم اإلنسانٌة مثل العربٌّة قدٌماً ،ومنها ما تسد
أمامها المسالك فٌقضى علٌها فتظ ّل حبٌس ًة فً منطقة ضٌّقة من األرض وبٌن فئة
قلٌلة من ال ّناس ،ومنها ما ٌكون وسطا ً بٌن هذا وذاك فبل ت ّتسع مناطقها ك ّل السّعة وال
تضٌق ك ّل الضٌق.
والظاهر فً قوانٌن اللّؽات ،أن أ ٌّا ً منها متى ما ساحت وانتشرت فً بقاع واسعة من
األرض وتكلّ َم بها أجناس وطوائؾ مختلفة من الناس ،علٌها االحتفاظ بوحدتها و
ً
أنظمتها اللّؽوٌّة األولى أمداً
طوٌبل ،بل ال تلبث أن تتشعّب وتنشطر إلى لهجات
ش ّتى ،وهذه اللهجات كبلً منها تتمٌز بخصائص وعوامل ،إذ إنَّ كل منها تسلك سبٌبلً
أو نهجا ً ٌواتٌها ،إذ إنَّ اللّؽة العربٌة لم تن ُج من هذا القانون العام ،فقد أخذت تتفرّ ع
منذ أقدم عصورها إلى لهجات كثٌرة ٌختلؾ بعضها عن بعض ،وتختلؾ عن
األصل األوّ ل الذي انتسلت منه فً كثٌر من المظاهر الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة
والداللٌة .كما تمٌّزت الرقعة الجؽرافٌة التً انتشرت فٌها اللهجات وتنوّ ع األقالٌم،
وؼلب على أهلها الترحال والتجوال ،فالجزٌرة العربٌة كانت مسرحا ً كبٌراً ،فقد
تو ّزعت العرب فً أرجائه مش ّكلة قبائل ش ّتى ،تمركزت بٌن الشرق والؽرب
والشمال والجنوب ،واختصّت ك ّل قبٌلة أو جماعة بخصائص مشتركة متح ّدة فً
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ظروفها الطبٌعٌّة واالجتماعٌة بلهجة خاصّة تتمٌّز عن ؼٌرها من اللهجات ِبسِ َمات
وظواهر صوتٌة ونبرات خاصّة ،تجعلها منفردة ،إلى جانب بقائها مشتركة فً
بعض األصول واألسس مع أخواتها ،وإن اختلفت عن بعضها فً كثٌر من
مظاهرها اللّؽوٌّة ،إذا كانت العلة التً من أجلها وُ جدت اللّؽة هً أدا َء الفهم المتبادل
بٌن المتخاطبٌن بها ،فإنَّ هذه الؽاٌة تلزمها فً جمٌع مسالكها لتحقٌق تكامل الداللة
والفهم؛ ولهذا وجب أن ٌوضع لكل لفظٍ مع ًنى ٌعبر عنه؛ لتتؤلؾ لدٌنا مفردات تعد
مرتكزات أو وحدات لؽوٌّة ،تكون هً أساس نشؤة اللّؽة ،وهً أٌ ً
ضا األكثر تعبٌرً ا
عن حاجات اإلنسان ومتطلباته التً ٌحاول التعبٌر عنها للطرؾ اآلخر والتواصل
االجتماعً ،وبما أنَّ عامل الزمن له أثرهُ ،والتطور الحضاري ،ودخول المستجدات
على عالمه ٌدعو اإلنسان إلى البحث عن كٌفٌات فً اللّؽة ُتعٌِنه على التعبٌر عن
هذه األشٌاء بصورة كاملة وواضحة احتاج إلى الزٌادة على أصول مفردات النشؤة
اللّؽوٌّة ،فدأب على وضع وسائل لذلك ،فكان االشتقاق ،والتركٌب ،واإلبدال،
والترادؾ ،والمشترك وؼٌرها من الخصائص اللّؽوٌّة ،إذ إنَّ هذه الوسائل كلها
وُ جدت من أجل هدؾ ،وهو التوسع فً األداء اللّؽويّ ؛ للوصول إلى تحقٌق الؽاٌة،
وهً إٌصال الداللة والتفاهم بٌن جماعات الناس ،أو بعبارة أخرى نظام خطاب ،كما
عبر عنه األستاذ عابد الجابري حٌنما ذكر سلطة اللّفظ سلطة أولى تشكلت منها بنٌة
العقل العربً؛ فاللّفظ كائن مستقل عن المعنى ،مستعمل أو مه َمل ،واللّفظ قالب
منطقً ٌزٌد معناه بالزٌادة فً حروفه ،واللّفظ مشتق ٌتضمن معنى المقولة ،واللفظ
متصرؾ فً المعنى ومحدد لجهة نحوٌة منطقٌة ،واللفظ نص ٌستثمر فٌمٌز فٌه بٌن
منظوم ومفهوم ،وبٌن منطوق ومعقول ،وبٌن المعنى الظاهر والمعنى المراد ،وبٌن
ٌإول ،واللفظ نظم ٌدخل فً مفاضلة مع المعنى.
ٌإول وما ال َّ
ما َّ
إنَّ عوامل التطور اللؽوي كثٌرة ،ومنها اإلبدال واالشتقاق ،واختبلفهما فً لهجات
العرب ،وأ ّنهما أكثر العوامل أهمٌّة فً ذلك من ؼٌرها ،ولذلك سؤتطرق فً هذا
البحث إلى أهمٌة االشتقاق واإلبدال وكٌؾ ٌحدث فً اللهجات العربٌة.
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أهمية البحث:
ٌسعى البحث إلى التعرؾ على االشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة ،وكٌفٌة
هً أصبحت خاصة ببعض القبائل واللهجات؟
حدوثهما فٌها ،وهل َ
ٔــــ ٌسعى البحث مبٌنا ً التعرؾ على التؽٌر الذي ٌحدث بسبب االشتقاق فً
اللهجات العربٌة.
ٕــــ فإن البحث ٌكشؾ عن اإلبدال ،وكٌفٌة حدوثه فً اللهجات العربٌة والتؽٌر
الذي ٌطرأ على الكلمة من خبلل إبدال حرؾ بحرؾ أو حركه بحركة.
ٖــــ ٌسعى البحث على أمل أن ٌكون مصدراً للمتعلمٌن والباحثٌن ،والمهتمٌن وال
سٌما فً مجال اللّؽة بشكل عام واللهجات بشكل خاص.

اسباب اختيار البحث
ٔــ الرؼبة والحاجة إلى التوسع فً مجال علم اللّؽة باعتباره من العلوم الحدٌثة
المتطورة.
ٕــ حاجة المجتمع والدارسٌن إلى هذا المجال؛ ألن الل ّؽة تنمو وتتطور وتتولد
ألفاظها من خبلل االشتقاق واإلبدال.
مشكلة البحث :
ُت َعد األصوات مظهراً من مظاهر االختبلؾ بٌن اللهجات ،وعلٌه فإنّ أوّ ل ما ٌظهر
من الفروقات بشكل سرٌع وواضح ٌكون فً األصوات ،التً كانت ثابتة على ألسنة
ناطقٌها بشكل معٌنّ قبل أن تنفصل عن اللّؽة األ ّم ،بسبب االشتقاق واإلبدال،
وؼٌرها من االسباب وهو الطابع أو النموذج العام أو القٌاس المشترك ،الذي تمٌل
إلٌه ك ّل لهجة بشكل عفوي ،وٌجعلها ُم َمٌَّزة عن ؼٌرها ،أو هو خاصٌات عامّة
مشتركة ،مؤلوفة ٌقبلها كل ناطق بتلك اللهجة  ،وهنا ٌسعً البحث إلى الوصول إلى
اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:
ٓٔ

أسئلة البحث
ٔــ ماذا ٌحدث للهجات من اشتقاق وإبدال وٌجعلها تمٌل نحو صوت ٌمٌّزها عن
ؼٌرها ؟
ٕــ ما الصفات الصوتٌة التً تجعل اللهجات تتمٌّز من بعضها البعض؟

ٖــ ما عناصر االشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة؟
ٗــ ما أسباب نشؤة اللهجة؟
٘ــ ما دواعً االشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة ؟
أهداف البحث:
ٌهدؾ البحث الى التعرؾ على :
ٔــ أثر تؽٌٌر االشتقاق واإلبدال علً اللؽة العربٌة.
ٕــ معرفة دواعً اإلبدال فً اللؽة العربٌة .
ٖــ أثر االشتقاق واإلبدال فً تطوّ ر أصواتها واختبلؾ اللؽة.
ٗــ مظاهر تؽٌّرات أو اختبلفات لهجات اللؽة الواحدة.

منهج البحث
أتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً.

الدراسات السابقة:
ٔــ االشتقاق عند ابن جنً ،رسالة ماجستٌرــ دراسة :لٌلى أحمد الزبٌر ،جامعة
النٌلٌـن ٕٓٓٓم ،اتفقت دراستها مع دراستً فً  :تعرٌؾ االشتقاق ،وأنواع
االشتقاق وما تمٌزت به دراستً هو تناول االشتقاق فً اللهجات العربٌة.
ٕــ الظواهر الصوتٌة فً لهجة القصٌم :نوال بنت إبراهٌم بن محمد ،ٕٓٓٗ -إذ
اتفقت دراستً مع دراستها فً تعرٌؾ اللهجة ،وما تمٌزت به دراستً هو تناولً
إلى أسباب نشؤة اللهجة ،وإلى االشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة وما جاء فً
كل قبٌلة من اشتقاق وإبدال.
ٖـ التؽٌرات الصوتٌة فً التركٌب اللّؽوي العربً ،دراسة  :صبلح الدٌن سعٌد
حسٌن ،جامعة تشرٌن ،عام ٕٓٓ9م ،ما اتفقت به دراستً مع دراسته هو تناول
االبدال بشكل عام ،أما ما تمٌزت به دراستً هو تناول االبدال فً
ٔٔ

الحركات(الصوائت) والحروؾ(الصوامت) وتخصٌص مبحث لئلبدال وما جاء من
إبدال فً كل قبٌلة من قبائل العرب.
ٗـ االشتقاق اللفظً اإلسمً الوصفً ،رسالة ماجستٌرــ دراسة(لؽوٌةـــ صرفٌةـــ
نحوٌة) :حٌدر محمد المكً  ،جامعة الخرطوم ٕٓٓ8م ،اتفقت دراستً مع دراسته
فً تعرٌؾ االشتقاق ،وما جاء فً أنواع االشتقاق وما تمٌزت بٌه دراستً هو تناول
ارتباط االشتقاق باإلبدال.
٘ــ االشتقاق اللّؽوي وأثرهُ فً وضع المصطلحات العلمٌة فً اللّؽة العربٌة ،دراسة:
إٌمان التجانً ،جامعة النٌلٌن ،عام ٕٓٓٓم ،اتفقت دراستً ودراستها فً أنواع
االشتقاق ،وتمٌزت دراستً فً التوسع فً أنواع االشتقاق وآراء اللؽوٌٌن فٌه،
وتناولت أصل االشتقاق عند العلماء وما جاء من آراء العلماء واختبلفهم حول أصل
االشتقاق.

هيكل البحث:
الفصل األول
المبحث األول :التعرٌؾ باالشتقاق واإلبدال
المبحث الثانً :التعرٌؾ باللهجة عند القدماء والمحدثٌن
المبحث الثالث :أسباب نشؤة اللهجة

الفصل الثاني
المبحث األول :أنواع االشتقاق عند اللؽوٌٌن
المبحث الثانً :أنواع اإلبدال عند اللؽوٌٌن
المبحث الثالث :آراء اللؽوٌٌن حول أصل االشتقاق
المبحث الرابع :أرتباط االشتقاق باإلبدال

ٕٔ

الفصل الثالث
المبحث األول :االشتقاق فً اللهجات العربٌة
المبحث الثانً :االبدال فً اللهجات العربٌة
المبحث الثالث :تؽٌر داللة الكلمة فً االشتقاق واإلبدال

ٖٔ

الفصل األول
تعريف االشتقاق واإلبدال واللهجة
ويتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:ـ
المبحث األول  :تعريف االشتقاق واإلبدال

المبحث الثاني  :تعريـف اللهجة عنـد القدماء والمحدثين

المبحث الثالث  :أسباب نشأة اللهجة

ٗٔ

المبحث االول
تعريف االشتقاق واإلبدال
أوالً .تعريف االشتقاق
اهتم العلماء اللّؽو ٌّون ،وأئمة اللّؽة العربٌة قدٌما ً وحدٌثا ً بالظواهر اللؽو ٌّة المختلفة
فً كافة مظاهرها وأسالٌبها ،والسٌما فً موضوع االشتقاق اهتماما ً كبٌراً ووضعوا
فٌه المصنفات.
إذا ما تم الرجوع إلى أقدم استعمال لمعنى كلمة األشتقاق فقد ورد فً الحدٌث النبويّ
الشرٌؾ "عن عبدالرحمن بن عوؾ رضً هللا عنه ،أنه سمع رسول هللا ـ صلى هللا
ُ
ُ
وشققت لها اس ًما من اسمً ،فمن
خلقت الرحم،
علٌه وسلم ـ ٌقول :أنا الرحمنُ
وصلها وصلت ُه ومن َق َط َعها َق َطع ُت ُه"(ٔ) ،وهً تعد من أقدم االستعماالت لها.
االشتقاق ً
لغة:
وقد تناولت العدٌد من المعاجم اللّؽو ٌّة تعرٌؾ االشتقاق ،وبٌنت جذره اللّؽويّ
واألصل الذي أتى منه االشتقاق ومن تلك التعرٌفات ما ذكره ابن فارس فً معجم
مقاٌٌس اللؽة(تٖ٘9هــ) ،بؤنهٌ ":قال اشتق فً الكبلم وفً الخصومات أخذ ٌمٌنا
وشماال

مع ترك القصد ،والش ْقوةُ خبلؾ السعادة ورجل شقً أي أخذ جانب

ال َّشقاوة’"(ٕ).
ان ِم ْن َها :أَخذ ال َّشًْ ء من ال َّشًْ ءَ ،و ِم ْن َها
وأما ابن مالك فٌرى بؤنه اسم ٌُ":طلق على م َع ٍ
صو َمة ٌَمٌِنا َوش َم ًاال َم َع ترك ْال َقصْ د ،واشتقاق ْال َحرْ ؾ من
ْاألَ ْخذ فًِ ْال َك َبلم َو ْال ُخ ُ
ك أَخذ ْال َكلِ َمة من ْال َكلِ َمة ،واشتقاق ْال َك َبلم إِ ْخ َراجه أحسن
ْال َحرْ ؾ أَخذه ِم ْنهَُ ،و َك َذ ِل َ
مخرجَ ،وقد ورد ِب َمعْ نى أَخذ َشًْ ء من َشًْ ء فًِ َحدٌِث قدسً َوه َُو َق ْوله ـ َعلَ ٌْ ِه
ٔــ أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً (ت ٗ٘8هــ) :األسماء والصفات ،جٔ ،تحقٌق عبدهللا بن محمد الحاشدي
،مكتبة السوادي ط ٔ جده المملكة العربٌة السعودٌة ،ص .ٖٔٙ
ٕــ أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا :مقاٌس اللؽة ،جٖ ،ص ٕٕٓ.
٘ٔ

الص ََّبلة َوالس ََّبلم ـ فٌِ َما ٌروٌ ِه َعن ربه عز وج ّل :أَنا الرَّ حْ َمن خلقت الرَّ حِم وشققت لَ َها
من اسْ مًِ"

(ٔ)

ومن التعرٌفات ما ذكره ابن منظور فً لسان العرب (تٔٔ7هــ) ،واشتقاق الشًء
ً
وشماال مع ترك القصد ،واشتقاق
بنٌانه من المرتجل ،واشتقاق الكبلم األخذ فٌه ٌمٌ ًنا
َّ
واشتق
الحرؾ من الحرؾ أخذه منه ،وٌقال ش َّق َق الكبلم إذا أخرجه أحسن مخرج،
الخصمان وتشا َّقا ،أي تبلحَّ ا وأخذا فً الخصومة ٌمٌنا ً وشماالً(ٕ).
وٌذكر أبو البقاء الحنفً (ت )ٔٓ9ٗ :بؤن ِاال ْش ِت َقاق فً اللؽة :أَخذ ّ
شق ال َّشًْ ء،
ً (ٖ)
َو ْاألَ ْخذ ِفً ْال َك َبلم َوفًِ ْال ُخصُو َمة ٌَمٌِنا َوش َماال
ومن طرٌق التتبع للفظة االشتقاق فً المعاجم العربٌة ٌتبٌن أنه لم ٌطرأ على
معناها المعجمً أيّ تؽٌٌر ،وكلها تدور حول شق الشًء وأخذ شًء من شًء آخر
االشتقاق في االصطالح
وأما تعرٌؾ االشتقاق فً الجانب االصطبلحً  ،فإن له عدة تعرٌفات منه ما ذكره
الرمانً (تٖ8ٙ :هـ ) بؤنه "نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركٌ ًبا
(ٗ)

ومؽاٌرتهما فً الصٌؽة"

إذ ٌعد االشتقاق وسٌلة مهمة من وسائل نمو العربٌة ،وتكثٌر مفرداتها ،وتوسع
لهجاتها ،ولعل السبب ٌعود إلى كونه إحدى الوسائل الرائعة التً تنمو عن طرٌقها
ٔــ محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائً الجٌانً ،أبو عبد هللا ،جمال الدٌن (تٙ7ٕ :هـ) :من ذخائر ابن مالك
فً اللؽة مسؤلة من كبلم اإلمام ابن مالك فً االشتقاق ،المحقق :محمد المهدي عبد الحً عمار ،الناشر :الجامعة
اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة ،الطبعة :التاسعة والعشرون .العدد السابع بعد المائةٔٗٔ9 - ٔٗٔ8( .هـ) (-ٔ998
ٔ999م) ،صٖٗٔــٖ٘ٔ.
ٕ ــ محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى (المتوفى:
ٔٔ7هـ) :لسان العرب ،الناشر :دار صادر – بٌروت ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -هـ ،جٓٔ ،ص ٗ.ٔ8
ٖــ أٌوب بن موسى الحسٌنً القرٌمً الكفوي ،أبو البقاء الحنفً (تٔٓ9ٗ :هـ) :الكلٌات معجم فً المصطلحات
والفروق اللّؽوٌّة ،المحقق :عدنان دروٌش  -محمد المصري ،الناشر :مإسسة الرسالة – بٌروت سنة النشر :عدد
األجزاء ٔ :ص ٖٓ .
ٗــ علً بن محمد بن علً الجرجانً :التعرٌفات ،تحقٌق :ابراهٌم اإلٌباري ،دار الكتاب العربً – بٌروت ،ط
٘ٓٗٔم ،ص ٕٕ  ،الصاحبً فً فقه اللؽة.ٖ٘ :
ٔٙ

اللؽات ،وتتسع وٌزداد ثراإها فً مفرداتها ،فتتمكن به من التعبٌر الجدٌد عن
األفكار المستحدثة التً تطرأ على الحٌاة االجتماعٌة

(ٔ)

؛ فضبل عن كونه ٌؤتً
(ٕ)

معان تشترك فٌها المفردات
بمقاٌٌس ترجع مفردات كل مادة إلى معنى أو
ٍ

ومن التعرٌفات لبلشتقاق بؤنه :تولٌد لبعض األلفاظ من بعض ،والرجوع بها إلى
صل واحدٌ ،حدد مادتها ،وٌوصى بمعناه المشترك األصٌل مثلما ٌوصً بمعناها
أ ٍ
الخاص الجدٌد(ٖ).
ومنه بؤن اإلشتقاق :رد لفظ إلى لفظ آخر ،لمناسبة بٌنهما فً المعنى بؤن تكون فٌهما
على ترتٌب واحد كما فً الناطق من النطق.)ٗ().
ومن التعرٌفات األخرى لبلشتقاق ما عرفه عبدهللا أمٌن فً قولــة  :أخذ كلمة من
كلمة أو أكثر مع تناسب بٌن المؤخوذ والمؤخوذ منه فً اللفظ والمعنى جمٌعا ً(٘).
وأٌ ً
ضا فإنَّ االشتقاق :هو استعادة مجموعة من الكلمات من الجذر اللّؽويّ  ،مع
اشتراك أفراد هذه المجموعة فً عدد من الحروؾ وترتٌبها ،مع االشتراك فً
الداللة العامة( ،)ٙواالشتقاق كما جاء فً المعجم العربً :هو عملة تولٌد األلفاظ ،أو
انتزاع لفظٍ من لفظٍ أخر مع تناسبهما فً المخرج والمعنى
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ٔــ رمضان عبد التواب :فصول فً فقه اللؽة ،مكتبة الخانجً مصر ـ القاهرة ،الطبعة الثالثة ٔ987م ،ص
ٓ.ٕ9
ٕــ أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا :مقاٌس اللؽة ،ج٘ ،المحقق  :عبد السبلم محمد هارون ،الناشر  :دار
الفكر ،الطبعة ٖٔ99 :هـ ٔ979 -م ،ص .ٖ9
ٖــ صبحً الصالح دراسات فً فقه اللؽة ،دار العلم للمبلٌٌن ،لبنان ــ بٌروت ،الطابعة الثالثة ٔ9ٙ8م  ،ص
ٗ. ٔ7
ٗــ محمود عبد الرحمن عبد المنعم :مدرس أصول الفقه بكلٌة الشرٌعة والقانون  -جامعة األزهر ،معجم
المصطلحات واأللفاظ الفقهٌة ،جٔ ،الناشر :دار الفضٌلة ص .ٔ89
٘ــ عبدهللا أمٌن :االشتقاق ،الطبعة األولى ــ القاهرة ٔ9٘ٙ ،ٖٔ7ٙ ،م ،ص ٕ ،وأٌضا الدكتور حسٌن محٌسن
البكري :ال بحث اللؽوي فً فتح الباري بشرح صحٌح البخاري االبن حجر العسقبلنً ،دار الفراهٌدي ،بؽداد ــ
العراقٕٓٔٓ ،م ،ص .ٔ87
ٙــ توفٌق محمد شاهٌن :عوامل تنمٌة اللؽة العربٌة  ،الطبعة األولى ،مطبعة الدعوة االسبلمٌة فً
القاهرةٔ98ٓ،م ،ص ٓ.8
7ــ جماعة من كبار اللؽوٌن العرب :المعجم العربً األساسً ،دار النشر :المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة
والعلوم ،تونس د.طٔ988 ،م ،ص٘ٔــ.ٔٙ
ٔ7

وٌرى الباحث :أنّ ما ذهب إلٌه الدكتور محمد شاهٌن فً تعرٌؾ االشتقاق فً
المعنى بقوله :أن تجد بٌن اللفظٌن تناسبا ً فً المعنى وترتٌب الحروؾ فترد أحدهما
إلى اآلخر ،هو التعرٌؾ األمثل لبلشتقاق؛ ألنه ٌعد خبلصة لما دار من تعرٌفات
لبلشتقاق.
ثانيا ً :اإلبدال ً
لغة
بعد أن تم الحدٌث عن االشتقاق نؤتً إلى الحدٌث عن مصطلح قرٌب منه أال
وهو اإلبدال  ،وهو كما ٌذكر أبو منصور الثعالبً سنة من سنن العرب فً الكبلم
وذلك من طرٌق إبدال بعض الحروؾ ببعضها اآلخر مثل إبدال حرؾ الراء بحرؾ
الزاي كما فً خرم وخزم ،وإبدال الصاد بحرؾ السٌن كما فً صقع الدٌك بسقع
(ٔ)

الدٌك

ولقد اهتمت المصادر والمراجع المختلفة بظاهرة اإلبدال وأبدت اهتمامًا كبٌرً ا بها،
فقد تكلمت المعاجم العربٌة على كثرتها بمادة(بدل) ،وال سٌما معجم لسان العرب فقد
ذكر أنَّ اإلبدال ً
لؽة ( :بدل الشًء وبدله وبدٌله الخلؾ منه والجمع أبدال ،وتبدل
الشًء وتبدل به واستبدله واستبدل به ،كله ا ّتخذ منه ً
بدال ،وأبدل الشًء من الشًء
وبدله ا ّتخذه منه ً
بدال  ،وأبدلت الشًء بؽٌره وبدله هللا من الخوؾ أمنا ً  ،وتبدٌل
الشًء تؽٌٌره وإن لم ٌؤت ببدل واستبدل الشًء بؽٌره وتبدٌله به إذا أخذ مكانه،
ُ
حٌث أنَّ األصل فً اإلبدال ،جعل الشًء مكان شًء آخر إبدالك من الواو تاء فً
تاهلل )(ٕ).
وفً تعرٌؾ آخر لئلبدال ٌذكر أبو البقاء الحنفً أنَّ اإلبدال :ه َُو رفع ال َّشًْ ء
عبارة َعن َت ْؽ ٌٌِر ال َّشًْ ء َم َع َب َقاء عٌنهَ ٌُ ،قال:
َووضع َؼٌره َم َكا َن ُه والتبدٌل :قد ٌكون
َ

(بدلت ْالحل َقة َخاتمًا)  :إِذا أدرتهما وسوٌتها َو ِم ْنه قوله تعالى  :ﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤﱥ
ٔــ عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً (تٕٗ9 :هـ) :فقه اللؽة وسر العربٌة ،المحقق :عبد
الرزاق المهدي ،الناشر :إحٌاء التراث العربً ،الطبعة :الطبعة األولى ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م
عدد األجزاء ،ٔ :ص ٖ.ٕٙ
ٕــ محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌن ابن منظور  ،مادة بدل .
ٔ8

ﱭﱯﱰ
ﱮ
ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱬ
ﱱﱲ ﱳ ﱠ ٔ ،أٌضا ً ما جاء فً قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲖ ﲘﲙﲚﲛﲜﱠ
ﲗ
ﲕ
آخر

)ٕ(

 ،وهو تبدٌل الشًء بشًء

(ٖ)

أما الزبٌدي ٌعرؾ اإلبدال بؤنه َتؽٌٌ ُر الصّورة إِلى صُورة أخرى فتقول:
(ٗ)
أَ ْ
بدل ُ
ت الخاتم بالحلقة :إِذا َن َ
وجعلت ه َذه مكا َنه
حٌت هذا َ
اإلبدال اصطالحا ً:
أما تعرٌؾ اإلبدال فً االصطبلح هو ( أن ٌجعل حرؾ موضع حرؾ آخر
(٘)

لدفع الثقل)

ٌذكر القنوجً فً تعرٌفه لئلبدال بؤنه "إبدال الحروؾ وإقامة بعضها مقام
ور َفنّ "
بعض َك َمد َ
َحه و َم َد َهه ،وفرس ِر َفلِّ ،

()ٙ

أما عبدهللا دروٌش فٌعرؾ اإلبدال بؤنه :هو التؽٌٌر الحاصل فً لفظ من
األلفاظ بتطور أحد األصوات فٌها إلى صوت آخر مع بقاء المعنى فً الكلمة واحداً
 .نحو رجل مهذرب ومهذرم  :كثٌر الكبلم  .والعنة والعلة  -:الجنون والبله فً
()7

اإلنسان

ٔــ سورة الفرقان ،اآلٌة ٓ.7
ٕــ سورة أبراهٌم ،اآلٌة .ٗ8
ٖــ أٌوب بن موسى الحسٌنً القرٌمً الكفوي ،أبو البقاء الحنفً :الكلٌات ،ص ٖٔ
ٗـ محمّد بن محمّد بن عبد الر ّزاق الحسٌنً ،أبو الفٌض ،المل ّقب بمرتضىَّ ،
الزبٌدي(تٕٔٓ٘ :هـ) :تاج
العروس من جواهر القاموس ،ج ٕ8المحقق :مجموعة من المحققٌن ،الناشر :دار الهداٌة ،ص ٗ. ٙ
٘ــ علً بن محمد بن علً الجرجانً :التعرٌفات ، ،تحقٌق ،ابراهٌم االٌباري ،دار الكتاب العربً لبنان ـ بٌروت
،ط ٘ٓٗٔهـ  ،ص .ٔ8
ٙــ أبو الطٌب محمد صدٌق خان بن حسن بن علً ابن لطؾ هللا الحسٌنً البخاري ال ِق َّنوجً (المتوفى:
 ٖٔٓ7هـ) :البلؽة إلى أصول اللؽة ، :المحقق :سهاد حمدان أحمد السامرائً ((رسالة ماجستٌر من كلٌة التربٌة
للبنات  -جامعة تكرٌت بإشراؾ األستاذ الدكتور أحمد خطاب العمر)) ،الناشر :رسالة جامعٌة  -جامعة تكرٌت،
ص .ٖٙ
7ــ عبد هللا دروٌش ،دراسات فً علم الصرؾ، ،الطبعة الثانٌة ،مكتبة الشباب المنٌرة ،ص ٕ.7
ٔ9

جدٌر بالذكر أنَّ تعرٌؾ اإلبدال فً اصطبلح اللّؽو ٌٌّن كما فً التعرٌفات
صرف ٌٌّن له ،فإنَّ تعرٌؾ اللّؽو ٌٌّن ٌنصب على جعل
السابقة ٌختلؾ عن تعرٌؾ ال ّ
حرؾ مكان آخر أو حركة مكان أخرى ،وبذلك فهو عند اللّؽو ٌٌّن أوسع وأشمل منه
صرف ٌٌّن ألنّ نظرتهم لئلبدال لم تقؾ عند التؽٌر الذي ٌلحق حروؾ الكلمة
عند ال ّ
(ٔ)

فقط ،إ ّنما ٌلحظون التؽٌرات التً تلحق الحركات أٌ ً
ضا)

واٌضا ً جاء تعرٌؾ اإلبدال فً المزهر  :لٌس المراد باإلبدال أنّ العرب
ٌ
تتقاربُ اللفظتان
لمعان متفق ٍة
لؽات مختلفة
ت َت َعمَّد تعوٌض حرؾ من حرؾ وإنما هً
َ
ٍ
فً لُؽتٌن لمعنى واحد حتى ال ٌختلفا ّإال فً حر ٍ
ؾ واحد(ٕ).
إذ إنّ اإلبدال ٌخص األحرؾ الصحٌحة بمعنى أن نضع حرفا صحٌحا مكان
حرؾ صحٌح آخر أو مكان حرؾ علة

(ٖ)

فقد جاء تعرؾ اإلبدال عند القدماء بؤ َّنه(هو أن ٌكون بٌن اللفظٌن تناسب فً
المخرج نحو نعق من النهق)

(ٗ)

أما اللّؽو ٌّون المحدثون فقد عرفوا اإلبدال بؤن ُه :هو إقامة حرؾ مكان حرؾ
مع اإلبقاء على سائر أحرؾ الكلمة ،وبذلك قد تشترك الكلمتان أو الصورتان
ٌ
حٌث ٌتقاربان الحرفان مخرجً ا أو
بحرفٌن أو أكثر ،وٌبدل حرؾ منهما بحرؾ آخر
مخرجً ا وصفه م ًعا ،وال بد من شرط التقارب فً المخرج بٌنهما

(٘)

ٔــ ابراهٌم محمد نجا  :اللهجات العربٌة ،مكتبة وهبه للطباعة والنشرٔ97ٕ ،م ،ص ٔ.7
ٕــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (ت9ٔٔ :هـ) :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،جٔ ،
المحقق :فإاد علً منصور ،الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة :األولىٔٗٔ8 ،هـ ٔ998م،عدد
األجزاء ٔ :ص.ٖ٘ٙ
ٖــ حسٌن مصطفى قطانً  ،ومصطفى خلٌل الكسوانً :فً علم الصرؾ ،دار جرٌر للنشر والتوزٌع  ،ط ٔ،
عمان – األردن ٕٔٔٓ م ،ص ٘ٔٔ.
ٗــ علً بن محمد بن علً الزٌن الشرٌؾ الجرجانً (ت8ٔٙ :هـ) :التعرٌفات ،ج ٔ  ،المحقق ،ضبطه
وصححه جماعة من العلماء بإشراؾ الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمٌة بٌروت –لبنان ،الطبعة :األولى
ٖٓٗٔهـ ٔ98ٖ-م ،عدد األجزاء ،ٔ :ص . ٔ7
٘ــ أبً الطٌب اللؽوي الحلبً (ت ٖٔ٘ هــ) :االبدال المقدمة جٔ ،تحقٌق عزالدٌن التنوخً مطبوعات المجمع
العلمً فً دمشق ٖٔ79،هــ ٓٔ9ٙم ص .9
ٕٓ

كذلك فإنّ اإلبدال فً االصطبلح :جعل حرؾ مكان آخر مطل ًقا ،وهو عند علماء
العربٌة قسمان:
ٔــ إبدال صرفً ،وهو اإلبدال القٌاسً المطرد عند جمٌع العرب ،وٌقع فً حروؾ
معٌنة ،مثل تاء افتعل إذا جاء بعدها أحد حروؾ اإلطباق فإنها تبدل طاء ،كقولهم فً
(اصتبر) " :اصطبر

(ٔ)

ٕ ــ إبدال لؽوي ،وهو الذي ٌعنٌنا فً هذا البحث ،وهو سماعً ؼٌر مطرد فً كبلم
العرب ،ولكنه ٌختلؾ باختبلؾ القبائل ،فقبٌلة تقول :مدح ،بالحاء ،وأخرى :مده،
بالهاء(ٕ).
ومنه ما جاء أنَّ اإلبدال لٌس تعمد العرب لئلبدال ولكن هً لؽات ولهجات ٌتكلم بها
العرب فـً مختلؾ قبائلهم ،ولتتناسب مـع خصائصهم وممٌزاتهم وسـمات كـل قبٌله
مـن قبائل العرب وهذا ما وضح ُه أبو الطٌب اللّؽوي فً قوله :لٌس المراد باإلبدال
أن العرب وقبائلها المتوزعة فً شبه الجزٌرة العربٌة تتعمد تعوٌض حرؾ من
حرؾ ،وإنما هً لهجات مختلفة لمعان متفقة

(ٖ)

هذا وأ ن اإلبدال له معنٌان على رأي اللؽوٌٌن العرب القدامى وٌوعزون سبب ذلك
الى أمرٌن هما:ـ
ٔــ فرٌق ٌرى أن كل كلمتٌن اختلفتا فً حرؾ واحد ،واتفقتا فً سائر حروؾ
ُ
حٌث تتقارب الكلمتان فً لؽتٌن لمعنى واحد حتى ال
الكلمة هو من باب اإلبدال،
ٌختلفا إال فً حرؾ واحد .قالوا :والدلٌل على ذلك أن قبٌلة واحدة ال تتكلم بكلمة
طورً ا مهموزة ،وطورً ا ؼٌر مهموزة ،وال بالصاد مرة ،وبالسٌن أخرى ،وكذلك

ٔ ــ أحمد بن سعٌد قشاش :اإلبدال فً لؽات األزد دراسة صوتٌة فً ضوء علم اللؽة الحدٌث ،جٔ  ،الناشر:
الجامعة االسبلمٌة بالمدٌنة المنورة ،الطبعة :السنة (ٖٗ)  -العدد (ٕٕٔٗ )ٔٔ7هـ ٕٕٓٓ -م ،عدد األجزاءٔ :
ص ٖٔٗ.
ٕــ المصدر السابق ،جٔ ص ٕٖٗ
ٖــ المصدر ،نفسه ج ٔ ،نفس الصفحة.
ٕٔ

إبدال الم التعرٌؾ مٌمًا ،والهمزة المصدرة عٌ ًنا ،كقولهم فً أنّ  :عنّ  ،ال تشترك
العرب فً شً ٍء من ذلك ،إ ّنما ٌقول هذا قوم ،وذاك آخرون

(ٔ)

ٕــ وفرٌق آخر ٌشترط لكً تعد الكلمتان من اإلبدال تقارب الصوتٌن ،أيّ  :وجود
عبلقة صوتٌة بٌنهما تسوغ إحبلل أحدهما محل اآلخر ،كقول األصمعً :النؽر
والمؽر .المٌم بدل من النون لمقاربتها فً المخرج .وقد نص على ذلك صراحة أبو
علً الفارسً فً قوله :القلب فً الحروؾ إ ّنما هو فٌما تقارب منها ،وذلك :الدال
والطاء والتاء ،والذال والظاء والثاء ،والهاء والهمزة ،والمٌم والنون ،وؼٌر ذلك مما
تدانت مخارجه ،وفً عبارة موجزة علل األزهري حدوث اإلبدال فً لؽات العرب
(ٕ)

بقوله :إذا تقارب الحرفان فً المخرج تعاقبا فً اللؽات

ٌرى الباحث أن ما دار حول تعرٌؾ اإلبدال إنما هو إبدال حرؾ مكان حرؾ ،أو
تؽٌر الصورة من صورة إلى أخرى ،مع التناسب فً المخرج ،وهذا ما اشتملت
علٌه تعرٌفات اإلبدال.

ٔــ اإلبدال فً لؽات األزد  ،ج ٔ ص ٕٖٗــٖٖٗ.
ٕــ المصدر نفسه ،جٔ ،نفس الصفحة.
ٕٕ

المبحث الثاني
تعريف اللهجة عند القدماء والمحدثين
إنّ من الطبٌعً عند التعرٌؾ باللهجة الب َّد من التطرق إلى اللّؽة وتعرٌفها ألنَّ اللّؽة
مرتبطة أ ٌّما ارتباط باللهجة؛ وألنَّ عبلقه اللّؽة باللّهجة عبلقه العام بالخاص ،التً
ُ
حٌث قال:
ذكرها عبده الراجحً فً كتاب ِه "اللّهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة"
إنّ العبلقة التً بٌن اللّؽة واللّهجة هً العبلقة التً بٌن الخاص والعام ،فاللّهجة
مجموعة من الصفات الل ّؽو ٌّة التً تنتمً الى بٌئة خاصة ،وٌشترك فً هذه الصفات
أفراد هذه البٌئة ،وبٌئة اللّهجة جزء من بٌئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها
خصائصها لكنها تشترك جمٌعا ً فً مجموعه من ّ
الظواهر اللّؽو ٌّة التً تٌسر اتصال
أفراد هذه البٌئات بعضهم ببعض ،وفهم ما قد ٌدور بٌنهم من حدٌث فهما ٌتوقؾ
على قدر الرابطة التً تربط بٌن هذه اللّهجات(ٔ).
إذ إنَّ اللهجة توجد فً كل مكان توجد فٌه صور تكلم متجاورة ذات
خصائص مشتركة وتشابه محسوس فً المظهر العام لدى المتكلمٌن فالعالم اللّؽوي
ال ٌسٌر على قاعدة حٌن ٌختار ّ
الظواهر التً بمساعدتها ٌقسم الخرٌطة إلى أقسام
لهجٌة .وشؤن اللهجات كشؤن األقالٌم الطبٌعٌة التً ٌنقسم إلٌها قطر من األقطار(ٕ).
فمنذ أن التقى اإلنسان بؽٌره وهو ٌحتاج إلى شً ٍء ووسٌلة للتفاهم مع ؼٌره،
وكما ٌقول :فندرٌس أصبح تكرار القول بإن األنسان كائن اجتماعً أمرً ا مبتذل،
ولعل من أهم وأدل السمات على الطبٌعة االجتماعٌة فً اإلنسان هً تلك العادات
والطبٌعة البشرٌة التً تدفع اإلنسان على الفور مع األفراد المقٌمٌن معا إلى جعل
الخصائص التً تجمعهم مشاعة ومشتركة بٌنهم لٌتمٌزوا بها عن أولئك اللذٌن ال
(ٖ)
توجد لهم هذه الخصائص بنفس الدرجة
ٔــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،ص ٔ٘
ٕــ جوزٌؾ فندرٌس ( Joseph Vendryesتٖٔ8ٓ :هـ)  :اللؽة تعرٌب ،جٔ ،عبد الحمٌد الدواخلى ،محمد
القصاص :الناشر :مكتبة األنجلو المصرٌة ٔ9٘ٓ ،م :عدد األجزاء ٔ :ص.ٖٕٙ
ٖــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ، ،مكتبة وهبة القاهرة ،الطبعة الثانٌة
ٗٔٗٔهــٔ99ٖ/م ،صٕٗ.
ٖٕ

فاللؽة وسٌلة تتنوع من مجتمع بدائً إلى مجتمع حضاري ،ونحن اآلن فً
صدد بٌان أرقى الوسائل التً وصل إلٌها االنسان فً تعامله وتفاهمه مع اآلخرٌن
من بنً جنسه ،حٌث لم تعرؾ كلمة اللّؽة طرٌقها إلى الظهور بٌن مفردات العربٌة
إ ّال بعد منتصؾ القرن الثانً الهجري وقد اطلقت آنذاك على ما جمعه الرواة من
البادٌة عن العرب الفصحاء بعد فشو اللحن ،ولم ٌطلق على الرواة وهم القائمون
بفنون اللّؽة لفظ اللّؽوي إ ّال فً القرن الرابع بعد أن استفاض التصنٌؾ فً اللّؽة
وتمٌزت العلوم العربٌة ،فصار صاحب اللّؽة ٌعرؾ بها ،وممن عرفوا ب ِه فً القرن
الرابع الهجري أبو الطٌب اللّؽوي وابن درٌد واالزهري ،وٌعتقد إنّ الكلمة لم ترد
فً اآل دب العربً قبل القرن الثامن الهجري فقد جاءت أول مره فً شعر صفً
الدٌن الحلً(ٔ) بقوله:
ت ال َمر ِء ٌَ ْك ُ
ـــث ُر َن ْفع ُه
ِب َق ْد ِر ل ُ َؽا ِ

ت أعْ وانُ
َف ِت ْل َك لَ ُه عِ ْن َد ْال ُملِما ِ

ت َو ِف ْه ِم َها
َف َها ِفت على ِح ْفظ اللّ َؽا ِ

سان فً الحقٌق ِة إنسانُ
َفكـل لِ ٍ

نجد أنَّ القرءان الكرٌم ٌعبر عن كلمة اللّؽة باللسان ،جاء فً قولــه تعالى:ﭐﱡﭐ ﳁ
ﳆﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏ
ﳇ
ﳂﳃﳄ ﳅ
ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ(ٕ)،وفً قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ (ٖ) ،إذ ٌقول
إبراهٌم انٌسٌ :ظهر أنَّ العرب القدماء فً العصور الجاهلٌة وصدر االسبلم لم

ٔــ صفً الدٌن الحلً ،أبو المحاسن عبد العزٌز بن سراٌا بن نصر الطائً (ت7ٕ٘:هــ) :دٌوان صفً الدٌن
الحلً، ،الناشرــ دار صابر ،لبنان ـ بٌروت المجلد االول ٕٓٓ9 ،م ،ص .ٙٙ9
ٕــ سورة االحقاؾ اآلٌة ٕٔ .
ٖــ سورة الشعراء ،اآلٌة ٕٔ9ــ ٘.ٔ9
ٕٗ

ٌكونوا ٌعبروا عن تسمٌه اللّؽة باللؽة أو اللهجة وإنما بكلمه اللسان ،وكذلك فإن
القدماء كانوا ٌطلقون كلمة اللّؽة وٌراد بها اللّهجة ٔ.
وبصوره عامة توجد هناك بعض الفروقات بٌن اللّؽة واللّهجة وٌكمن جوهر هذه
الفروقات فً إنّ اللّؽة تكون عامة مشتركة ولكن اللّهجة خاصه أي بمقٌاس آخر أنَّ
اللّؽة أوسع وأشمل من اللهجة فهً تشمل وحدات أكثر من تلك التً توجد فً
اللهجة ،وإنّ ما جاء فً الخصائص البن جنً الذي ساوى فً تعرٌف ُه للؽة بٌنها
وبٌن اللهجة ،فاللّؽة عند أبن جنً" ،هً اصوات ٌعبر كل قوم بها عن أؼراضهم"ٕ.
تعريف اللغة:
تعرٌفها لؽة:ـ ٌذكر اللّؽو ٌّون ومنهم ابن جنً وعلماء المعاجم إنها مشتقه من الفعل
لؽا ٌلؽــو إذا تكلم أو من ل ِؽى ٌل َؽى بكسر الؽٌن فً الماضً وفتحها فً المضارع إذ
لهج ٖ ،وقٌل منها لؽى ٌلؽى إذا هذى قال ابو رإبة العجاج :
ب أ ّس َر ْاب حجٌج َّ
كظ ِم
َو ُر َ

عن اللّؽا ورفث التكل ِم

كذلك فؤنّ كلمة اللّؽو وردت فً قول ِه هللا تعالى فً محكم تنزٌله :ﱡﭐ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ ٗ أي بالباطل ،وفً الحدٌث
النبوي الشرٌؾ ( :عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  :إذا قال الرجل لصاحبه ٌوم
الجمعة  ،واإلمام ٌخطب  :أنصت  ،فقد لؽا) ٘ ،أي تكلم.

ٔ ــ أبراهٌم أنٌس :فً اللهجات العربٌة ،مكتبة االنجلو المصرٌةـ شارع محمد فرٌدـ القاهرة  ،مطبعة أباء وهبة
حسانٕٖٓٓ ،م ،ص ٘ٔ.
ٕــ أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً (المتوفًٖ9ٕ :هــ) الناشر ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،الطبعة
الرابعة ،جٔ ،صٖٗ.
ٖــ عبدالؽفار حامد هبلل  :اللهجات العربٌة نشؤة وتطورٕٗ ،
ٗــ سورة الفرقان ،اآلٌة ٕ.7
٘ ــ أخرجه أحمد  :ألبً عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هبلل بن أسد الشٌبانً ( ،المتوفى ٕٗٔ :هـ)  ،جٕ
،تحقٌق السٌد أبو المعاطً النوري  ،الناشر عالم الكتب – بٌروت  ،الطبعة األولى ٔٗٔ9 ،هـ ـ  ٔ998م  .عدد
األجزاء  ،ٙ :صٗ.ٗ7
ٕ٘

أٌضا ً ما جاء فـً المزهر للسٌــوطً (ت ٔٔ 9هــ) إنّ اللّؽ ُة من (لَـؽًِ ٌَ ْل َؽـى
لـهج بالكـبلم وقٌل من لَـ َؽى ٌَ ْلـ َؽى ،وقال ابـن الحاجب فً
من باب َرضِ ً إذا ِ
مختصره :حـد اللّـؽ ِة كل لفظٍ وُ ضِ َع لمعنى ،وقال األسنـوي فـً شرح منهاج
األصول :اللّ ُ
ـؽات :عبارةٌ عـن األلفاظ الموضوع ِة للـمعانًِ).

(ٔ)

جاء فً تعرٌؾ اللّؽـة لعلً عبدالواحد بؤنها هً (:األصـوات المركبة ذات المقاطع
التً تتؤلؾ منها الكلـمات)

(ٕ)

فإن اللّؽة وكما هو معروؾ لدى اللّؽوٌ ٌّن تلبً حاجات الجماعة ،وٌهتم بها
المجتمع والنـاس؛ أل ّنها الوسـٌلة التً تفً بؤؼـراض الناس وشإونهم فـً الحٌاة،
ولذا نرى أن علماء الفلسفة والمنطق ٌعرفونها وٌبنون تصورهم لها على أساس
وظائفها فً قولهم " :هً وسٌله للتواصل ،أنها مساعد آلً للتفكٌر ،أنها أداة للتسجٌل
والرجوع"(ٖ) ،وٌبدو أن الوظٌفتٌن األولى والثالثة وحدها عبارة عن توصٌل
األفكار ،ســواء كان ذلك باألصوات المنطوقة بالفعل ،أ ّم بالتسجٌل والكتابة لٌرجع
إلٌها فٌما بعد ،ومنه جاء فً تعرٌؾ اللّؽة عند علـماء علّم النفس بؤنــها (استعمال
رموز صوتٌة منظمة للتعبٌر عن األفكار ونقلها من شخص إلى آخر)(ٗ).
تعريف اللهجة في ً
لغة:
تعرٌفها ً
لؽة:ـ إذ جاء فً مختار الصحاح فً مادة لهج ( :اللّه ُج ِبال َّشًء الولو ُع بهِ.
(٘)
و َقد (لهج) به منْ باب طرب إِذا أ ُؼري ب ِه ف َثا َبر علٌه)

ٔــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (ت9ٔٔ :هـ) :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،جٔ
المحقق :فإاد علً منصور ،الناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت الطبعة :األولىٔٗٔ8 ،هـ ٔ998م عدد
األجزاء ٕ، :ص ٔٔ.
ٕــ علً عبد الواحد وافً :علم اللؽة ،جٔ ،الناشر :نهضة مصر للطباعة والنشر ،الطبعة ،األولى ،ص ٕ.9
ٖــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،ص .ٕ7
ٗــ ابراهٌم محمد نجا  :اللهجات العربٌة  :ص٘.
٘ــ زٌن الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي(تٙٙٙ :هـ) :مختار الصحاح ،جٔ
المحققٌ :وسؾ الشٌخ محمد ،الناشر :المكتبة العصرٌة  -الدار النموذجٌة ،بٌروت – صٌدا الطبعة :الخامسة،
ٕٓٗٔهـ ٔ999 /م عدد األجزاء، ٔ :ص ٘.ٕ8
ٕٙ

أما ابن منظور فقد عرفها فً اللّ َسان بذكره" :ولَهَّجْ ُ
لهٌجا ً إِذا لَ َّه ْن َتهم
ت القو َم َت ِ
و َسلَّ ْف َتهمْ .
ثور ُته.
والها َّج اللبنُ ْال ِهٌجاجاًَ :خ َث َر َح َّتى ٌَ ْخ َتلِ َط بعضُه ِب َبعْ ٍ
ض َولَ ْم َت ِت َّم ُخ َ
ك َكل م ُْخ َتلِطٍ ْ .
ت عٌ ُنهْ :
والهاجَّ ْ
ناول
اخ َتلَ َط ِب َها النعاسُ  .وال َفصِ ٌ ُل ٌَ ْل َه ُج أُمَّه إِذا َت َ
َو َك َذلِ َ
ت فًِ ُ
ت الفِصالُ :أَ َخ َذ ْ
شرب اللَّ َب ِن .ولَ ِه َج ال َفصٌ ُل بؤُمّه ٌَ ْل َه ُج
ضرْ عها ٌَمْ َتصه .ولَ ِه َج ِ
َ
إِذا اعتا َد َرضا َعهاَ ،فه َُو َفصِ ٌ ٌل ال ِهجٌَ ،و َفصِ ٌ ٌل راؼِ ٌل ال ِه ٌج بؤُمّه .وأَ ْل َه َج الر ُجلُ:
ك أَ ِخلَّ ًة ٌَ ُ
لَ ِه َج ْ
شدها فًِ األَ ْخبلؾِ لِ َئ َّبل ٌَرْ َتضِ َع
ضاع أُمّهاتِها ف ٌَعْ َم ُل عِ ْن َد َذلِ َ
ت فِصالُه َ
بر ِ
ال َفصٌلُ .وأَ ْل َهج ال َفصٌ َل :جع َل فًِ فٌِ ِه خ ً
ِبلال فش َّده َّ
لئبل ٌَصِ َل إِلى الرَّ ضاع (ٔ)؛ َقا َل
الشمَّاخ:
الوسْ مًَِ ،ح َّتى كؤَنما
ض َ
َر َعى بؤ ِر َ

ٌَرى ِب َس َفى ال ُب ْه َمى أَ ِخلَّ َة م ُْل ِه ِج

أٌضا ً جاء فً تاج العروس من جواهر القاموس فً مادة لهج( ":لَ ِه َج ِبهِ)،
ُ
َ
َ
َ
ؼري ِبهِ) وأُولع (فثابر علٌه)
أي باألمر( ،ك َف ِر َح)  ،لهجا ً محرّ كة ولَهو َج وأل َه َج( :أ ِ
واعتاده ،وأَلهجْ ته بهَ .وٌقال :فبلن ملح ٌج بهذا األَمرُ :أَي مُولَ ٌع ِب ِه"(ٕ) .وأَنشد:
اض األَمور م ُْل َه َجا
َر ْأسا ً ب َت ْه َ
ض ِ

(ٖ)

الولُو ُع ِبهِ.
واللَّ َه ُج بالشًْ ِءَ :
َ
اإل ْن َسان الَّتًِ
جاء فً المعجم الوسٌط اللهجة بؤنها( :الل َسان أو طرفه ولؽ ُة ْ ِ
جبل َعلَ ٌْ َها فاعتادها ٌُ َقال َ
فبلن فصٌح اللهجة وصادق اللهجة َو َط ِرٌ َقة من طرق
ْ َ (ٗ)
ْاألَ َداء فًِ الل َؽة وجرس ال َكبلم)

ٔ ــ محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى (ت7ٔٔ:هـ):
لسان العرب ،جٕ ،الناشر :دار صادر – بٌروت ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -هـ  ،جٕ ،ص .ٖ٘9
ٕــ محمّد بن محمّد بن عبد الر ّزاق الحسٌنً ،أبو الفٌض ،المل ّقب بمرتضىَّ ،
الزبٌدي (تٕٔٓ٘ :هـ) :تاج
العروس من جواهر القاموس ،ج ، ٙالمحقق :مجموعة من المحققٌن ،الناشر :دار الهداٌة ج ،ٙص ٕ.ٔ9
ٖــ لم ٌنسب هذا البٌت إلى قائله فً تاج العروس من جواهر القاموس.
ٗــ مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة (إبراهٌم مصطفى  /أحمد الزٌات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) :المعجم
الوسٌط ،جٕ  ،الناشر :دار الدعوة جٕ ،صٔٗ.8
ٕ7

إذ جاء فً معجم مقاٌٌس اللّؽة بقوله :إنَّ اللهجة هً اللسان والهج بالشًء أي
لهج بلؽته وتكلم بها وسمٌت اللهجة ألنَّ كبلً من أفراد هذه اللهجة ٌلهجون بلؽتهم
اآلخر فٌها قولُهمَ :له َْوجْ ُ
وٌتكلمون بها واألص ُل َ
أمره ،إذا خلط َت ُه (ٔ).
ت علٌه َ
اللهجة في االصطالح:ـ
جاء تعرٌؾ االلهجة لؤلستاذ عبدالؽفار حامد هبلل بؤنها طرٌقة معٌنة فً
االستعماالت اللّؽو ٌّة حٌث توجد فً بٌئة خاصة من بٌئات اللّؽة الواحدة

(ٕ)

وجاء تعرٌؾ اللهجة عند أبراهٌم أنٌس بؤنها ( تنوع لؽوي تارٌخً أو
اجتماعً ٌختلؾ عن اللّؽة الفصحى التً تكون فً ذاتها لهجة مفضَّلة اجتماع ًٌّا ـ فً
النطق ،أو فً النحو ،أو فً المفردات ،أو هً " تنوع لؽوي ٌرتبط بؤناس ٌنتمون
إلى منطقة جؽرافٌة معٌنة ،فتكون لهجة إقلٌمٌة أو ٌنتمون إلى طبقة اجتماعٌة معٌنة،
فتكون لهجة اجتماعٌة وتسمى عملٌة انشقاق اللّؽة الواحدة إلى عدة لهجات بالتشعب
اللؽوي)

(ٖ)

كما جاء تعرٌؾ اللهجة عند اللّؽوٌ ٌّن هً العادات الكبلمٌة لمجموعة قلٌلة من
مجموعة أكبر من الناس التً تتكلم بلؽة واحدة

(ٗ)

إذ إنَّ هذه العادات والمسالك الكبلمٌة التً تنطقها القبائل المختلفة من العرب تكون
صوتٌة وت ّتخذ كل قبٌلة صفاتها وسماتها فً الكبلم.
وكذلك فقد عرؾ الدكتور إبراهٌم أنٌس اللهجة بؤنها :تعنً مجموعة من الصفات
اللّؽو ٌّة التً تنتمً إلى بٌئة خاصة ,وٌشترك فً هذه الصفات جمٌع أفراد هذه البٌئة,
ٔــ أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا :معجم مقاٌٌس اللؽة  ،ج٘ ،المحقق  :عبد السبلم محمد هارون ،الناشر
 :دار الفكر ،الطبعة ٖٔ99 :هـ ٔ979 -م .ج٘ ،ص ٕ٘ٔ.
ٕــ اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،ص ٖٖ
ٖــ إبراهٌم أنٌس و الدرس اللؽوي من إصدارات مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة ،ج ، 9الندوة الثالثة ،مقرر اللجنة
الثقافٌة :األستاذ الدكتور كمال محمد بشر ،المتحدثون :األستاذ الدكتور محمود فهمً حجازي األستاذ الدكتور
محمد حسن عبد العزٌز األستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطٌؾ األستاذ الدكتور إبراهٌم الدسوقً تم استٌراده
من نسخة  :الشاملة ٓٓٓٔٔ ،صٖ.
ٗــ إبراهٌم أنٌس و الدرس اللؽوي  ،ص ٖٗ.
ٕ8

وبٌئة اللهجة هً جزء من بٌئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ,لكل منها
خصائصها

(ٔ)

مفهوم اللهجة عند القدماء:
ٌُعبر القدماء عما نسمٌه اآلن باللّهجة بكلمة (اللّؽة) فً معاجمهم وكتبهم كثٌرً ا،
فٌشٌر أصحاب المعاجم القدٌمة فً تعبٌرهم عن اللهجة بكلمة اللّؽة فٌقولون لؽة تمٌم
ولؽة طًء ولؽة هذٌل ،وهم ٌقصدون بذلك ما ٌسمٌه أصحاب اللؽة اآلن بكلمة
(اللّهجة) فقد ٌُعبّرون فً مواضع أخرى بكلمة (اللسان) (ٕ) ،وهو ما جاء فً التعبٌر
ﲏ
ﲎ
القرآنً بقولة جل ثناإه ﭐﭐ ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲖﲘﲙﲚ ﲛﱠ (ٖ).
ﲗ
ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
إذ إنَّ المصادر القدٌمة التً تمدنا ببعض ّ
الظواهر اللّؽو ٌّة ومفهوم اللهجات
العربٌة القدٌمة حٌث تجمع من كتب النحو ،وكتب اللؽة والمعاجم ،إذ إنّ معظم
المادة التً جاءت فً كتب النحو واللؽة إ ّنما جمعت من لهجات البادٌة فً القرنٌن
األول والثانً ،حٌث أ َّنهم رفضوا أخذ اللّؽة عن القبائل التً عاشت فً مناطق
متاخمة للحضر فً بادٌة الشام أو العراق (ٗ).
إنَّ من المعروؾ أنَّ العرب كانت قبائل ،وأ ُ ّمه متفرقة ومتشعبة إلى قبائل
وبطون ؛وأنّ هذه القبائل قد توزعت فً أرجاء الجزٌرة العربٌة ؛وكانت لكل لهجة
من القبائل خصائصها وانفرادها بلهجة خاصة بها حٌث أدى هذا إلى انعزال كل
لهج ٍة عن األ ُخرى ؛وكان هذا من أسباب نشؤة اللهجات العربٌة القدٌمة ؛فقد تمسكت
ٔــ إبراهٌم أنٌس :فً اللهجات العربٌة ،الطبعة السادسة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة ،ص.ٔ8
ٕــ مناع بن خلٌل القطان (تٕٔٗٓ :هـ) :نزول القرآن على سبعة أحرؾ ،مكتبة وهبة – القاهرة ،الطبعة:
األولى ٔ ٔ99م ،عدد األجزاء، ٔ :ص٘.
ٖــ سورة إبراهٌم اآلٌة ٗ
ٗــ محمود فهمى حجازى  :علم اللؽة العربٌة ،الناشر :دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ،عدد األجزاءٔ :
،صٕٕٗ .
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كل قبٌلة بخصائصها وأسلوبها فً نطق الكبلم فً حدٌثها مع أبناء قبٌلتها ولهجات
التخاطب؛ ولكن عندما ٌقومون فً السفر وٌنظمون الشعر والخطب فإ َّنهم ٌتخلصون
من الصفات اللهجٌة الخاصة بهم وتكون هناك لهجة مشتركة؛ حتى إذا عادوا إلى
قبائلهم تكلموا مع قبائلهم فً شإنهم االجتماعٌة ٌتكلمون بنفس لهجتهم

(ٔ)

الظواهر اللّؽوٌّة بهدؾ بحثها ً
إ َّنهم مع هذا لم ٌحاولوا جمع ّ
ً
شامبل بحٌث
بحثا
ّ
واهر والخصائص اللهجٌة التً
ٌنسب لكل قبٌلة من القبائل ما عندها من الظ ِ
ٌتحدثون بها ,وإ ّنما قصروا همهم على تسجٌل بعض ّ
الظواهر التً لفتت نظرهم عند
بعض القبائل (ٕ) ،فقد انصبت جهود العلماء الل ّؽو ٌٌّن القدامى فً اللّؽة الفصحى
واستنكفوا أن ٌهتموا فـً أمر اللهجات فـؤ ُهمل أمرها ولـم ٌوردوا إ ّال القلٌل فـً ثناٌا
كتب اللّؽة واألدب

(ٖ)

هذا وإ ّنهم فً تناولهم للهجات لم ٌ ّتخذوا الدقة فً نقلها من كتب اللّؽة؛ إذ لم ٌنسبوا
ؼال ًبا كل لهجة إلى قبٌلتها أو مكان بٌئتها ،إذ كانوا ٌذكرون اللّهجة وٌكتفون بقولهم
إ ّنها لؽ ُة بعض العرب

(ٗ)

مفهوم اللهجة عند المحدثين:ـ
اللهجة من وجهة نظر المحدثٌن :هً مجموعة من الخصائص اللّؽو ٌّة التً ٌتحدث
بها عدد من األفراد فً بٌئة جؽرافٌة معٌنة ،تختلؾ عن بقٌة اللهجات وتنفرد هذه
اللهجة عن بقٌة اللهجات من حٌث تلك الخصائص التً ٌتكلمون بها والسمات
اللهجٌة على مختلؾ المستوٌات :الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة ،وتمٌزها
عن بقٌة اللهجات األخرى فً اللّؽة الواحدة ،ولكن ٌجب أن تبقى تلك الخصائص من
القلة بحٌث ال تجعل اللهجة ؼرٌبة عن أخواتها ،عسٌرة الفهم على أبناء اللّؽة أل ّن ُه
ٔــ محمد شفٌع الدٌن :اللهجات العربٌة وعبلقتها بالفصحى ،الجامعة االسبلمٌة شٌتاؼونػ ،المجلد الربعٕٓٓ7 ،
.ص ٖ.
ٕــ محمود فهمى حجازى :علم اللؽة العربٌة ،صٕٕٗ.
ٖــ اللهجات العربٌة وعبلقتها بالفصحى ،المجلد الرابع ٕٓٓ7م صٗ.
ٗــ المصدر نفسه ،ص٘.
ٖٓ

عند ما تكثر هذه الصفات الخاصة على مر الزمن ال تلبث هذه اللهجة أن تستقل،
وتصبح لؽة قائمة بذاتها ،فما حدث للّؽة ّ
البلتٌنٌة التً اندثرت و تفرعت عنها لؽات
لها ممٌزاتها وسماتها و خصائصها منها :اإلٌطالٌة و الفرنسٌة واإلسبانٌة .ومنه ما
حدث للّؽة السامٌة األ ُم التً استقلت عنها لؽات العربٌة والعبرٌة واآلرامٌة
(ٔ)

وؼٌرها

وبٌئة اللهجة جزء من بٌئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ،لكل منها
خصائصها الممٌزة ،وتربط بٌنها جمٌ ًعا مجموعة من ّ
الظواهر اللّؽو ٌّة التً تٌسر
اتصال أفراد هذه البٌئات بعضهم ببعض ،وفهم ما قد ٌدور من حدٌث فٌما بٌنهم(ٕ).
إذ بدأت دراسة اللهجات العربٌة فً العصر الحدٌث على أٌدي المستشرقٌن
الذٌن قدموا إلى العالم العربً للبحث فً أحواله وثقافته ،منذ القرن التاسع عشر
وكانت فً معظمها أعماال متواضعة تقوم على جمع المادة ودراستها بطرٌقة
تقلٌدٌة ،لك ّنها لم تلبث أن تطورت واشت ّد عودها بفضل تقدم الدراسات اللّؽو ٌّة
المعاصرة فً الؽرب واستفادتها من المخترعات الحدٌثة كاستخدام األجهزة
المختلفة والمختبرات فً مٌدان البحث اللّؽوي.
واهتم كثٌر من الباحثٌن العرب المحدثٌن بدراسة اللهجات العربٌة فً أنحاء العالم
العربً ،وأسهمت الجامعات العربٌة بدورها فً هذا األهتمام لدى اللّؽوٌ ٌّن العرب
ً
وحدٌثا(ٖ).
المحدثٌن بتؤلٌؾ الكتب فً اللهجات العربٌة قدٌ ًما
كما قامت المجامع اللّؽو ٌّة العربٌة فً كل من القاهرة ودمشق و بؽداد بتشجٌع
األبحاث و الدراسات فً هذا المجال ،حتى أنَّ مجمع اللّؽة العربٌة فً القاهرة
خصص إحدى لجانه لدراسة اللهجات.

ٔــ المصدر نفسه ،ص ٔ7ــ ، ٔ8وأٌضا رمضان عبد التواب ،فصول فً فقه اللؽة :ص .٘9
ٕــ عبد الصبور شاهٌن :فً علم اللؽة العام، ،القاهرة ،مإسسة الرسالة ٔ98ٓ ،م ،ص ٕٕ٘.
ٖــ أحمد الضبٌب :دراسات فً لهجات شرقً الجزٌرة العربٌة ،الرٌاض ،عمادة شإون المكتبات ،جامعة ملك
سعود ،ٔ97٘ ،صٔٙــ.ٔ7
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وٌعتقد المحدثون أٌ ً
ضا أنَّ دراسة اللهجات العربٌة الحدٌثة والتعرؾ على
خصائصها المشتركة ٌساعد على تقرٌب المسافة فٌما بٌنها ،وتضٌٌق الفجوة بٌنها
وبٌن اللّؽة الفصحى .وهذا كله ل ُه فائدت ُه الكبٌرة فً تعمٌق التفاهم بٌن أبناء األ ُمة
العربٌة ،ألنَّ اللّؽة من أقوى الدعائم لتوثٌق الروابط بٌن األفراد.
وٌنطلق هإالء العلماء فً اهتمامهم بدراسة اللهجات العربٌة الحدٌثة من اعتقادهم
بؤنَّ ذلك ٌإدي إلى فهم طبٌعة اللّؽة ومراحل نشوئها وتطورها وبٌان تارٌخها(ٔ).
وخبلصة القول إن القدماء كانوا ٌطلقون على اللهجة بكلمة (اللّؽة) ،وهم فً تناولهم
للهجات لم ٌفرقوا بٌن اللهجة واللؽة ،لكن المحدثٌن فرقوا بٌن اللهجة واللؽة،
وفصلوا بٌن تعرٌؾ اللهجة واللؽة ،وذكروا أن اللؽة عامة ،واللهجة مختصة بقبٌلة
وتتمٌز كل قبٌلة بصفات تتكلم بها.

ٔــ إبراهٌم أنٌس :فً اللهجات العربٌة ،ص ٕٔــٖٔ.
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المبحث الثالث
أسباب نشأة اللهجات
إنَّ التكل ِم عن اللهجات العربٌة ،وما تتمٌزت به كل قبٌلة بصفات صوتٌا ً فً
كبلمهاٌ ،رجع إلى عوامل وأسباب أدت إلى نشؤة هذه اللهجات ،فاللّؽة األ ُم تتفرع
إلى عدة لهجات  ،وت ّتخذ كل لهجة أسلوبها وخصائصها ،كما فً اللّؽة العربٌة إذ
تتوزع إ لى عدة لهجات منها لهجة قرٌش ،ولهجة تمٌم ،ولهجة أسد ،ولهجة هذٌل،
ولهجة طًء ،ولهجة ربٌعة ،وؼٌرها من اللهجات التً توزعت فً شبه الجزٌرة
العربٌة.
إذ إنَّ العرب كانوا قبائبلً متعددة ومتوزعة فً أنحا ٍء شتى من الجزٌر ِة
العربٌة الواسعة التً تشتمل على بٌئات كثٌرة ومتنوعةٌ ،لتقً فٌها بعضهم ببعض
بلهجاتهم المتنوعة ،وت فصل هذه البٌئات المتنوعة بعوامل جؽرافٌة إقلٌمٌة ،وثقافٌة،
وحضارٌة ،فً أزمنة وأماكن خاصة أدت إلى سماع بعضهم إلى لهجات من ؼٌر
بنً جنسه ،مما وقع تحت تؤثٌره وحسه ،كما كانت لهم لهجات متنوعة ومختلفة
حسب تنوع بٌئاتهم ،وتعدد أشكال حٌاتهم وثقافتهم ،وم ّما ال شك فٌه أن كان لذلك
تب لبعض اللهجات أن تحٌا
األثر فً استقبلل ونشؤة بعض هذه اللهجات ،إذ ُك َ
ولبعضها أن تموت ،نتٌجة ألسباب كثٌرة(ٔ).
فمنه ا ّتخذت هذه اللّهجات أسباب وعوامل أدت إلى نشؤتها ،وتطورها عن
اللّؽة األ ُم ومن هذه األسباب ما ٌتعلق بالعوامل الجؽرافٌة حٌث إنّ الذٌن ٌتكلمون
بلؽة واحدة فً بٌئة صحراوٌة ٌختلفون عن من ٌتكلمون فً بٌئة زراعٌة رؼم أ ّنها
ً
لهجة خاصه بها.
اللّؽة األ ُم نفسها ولكن فً كل بٌئة ،ت ّتخذ اسلو ًبا ،وتكون
كذلك ما نعٌشه اآلن من لهجات العامٌة العربٌة ،فهناك لهجة العراق ،ولهجة
ٌ
فوارق صوتٌة
السودان ،ولهجة الٌمن ،إذ إنَّ فً كل لهجة من هذ ِه اللهجات
ٔــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،مكتبة وهبة القاهرة ،الطبعة الثانٌة ٗٔٗٔهــ
ٔ99ٖ،م ،ص ٕ٘.
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ومعجمٌة وتركٌبٌة أٌ ً
خر ،ولكن خفؾ
ضا ،لدرجة أ ّنه قد ٌصعب علٌنا فهم أحدنا لآل ِ
علٌنا من ذلك وجود اللّؽة الفصحى التً ٌستطٌع الجمٌع أن ٌفهمها.
ومنه فإنَّ هذه العوامل تإدي إلى تشعب اللّؽة إلى لهجات ،وندرك منها أنّ
نظام المجتمع واختبلؾ طبقات ُه ،وتؽٌر احوال ُه قد ٌسبب تفرع لؽته إلى لهجات كما
سنتطرق فً هذا المبحث إلى أهم األسباب والعوامل التً أدت إلى نشؤة اللهجات
وسنذكرها بالتفصٌل وهً:ـ
0ــ العوامل الجغرافية:
تتمثل فً ما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق فً الجو وطبٌعة الببلد
وبٌئتها ،وشكلها ،وموقعها ،وما إلى ذلك من فروق ،إذ ٌفصل كل منطقة عن
األخرى بجبال وأنهار وبحٌرات وبحار ،فاختبلؾ المناطق فً هذ ِه العوامل ٌإدي
عاجبل أو آ ً
ً
جبل إلى فروق وفواصل فً اللّؽات(ٔ).
فإنَّ اتساع الرقعة الجؽرافٌة ،وتنوع ثقافات الشعوب التً تتكلم تلك اللّؽة
استخدام كل شعب لها ،فٌؽٌر كل شعب
ٌظهر مع مرور الزمن إلى انحرافات ،فً
ِ
فً نظامها اللّؽويّ وثقافت ُه الخاصة به ،التً ٌختلؾ بها عن بقٌة الشعوب األ ُخرى.
فإذا كان أصحاب اللّؽة الواحدة ٌعٌشون فً بٌئة جؽرافٌة واسعة ،بحٌث
مكان آخر ،كؤن توجد
مكان إلى
تختلؾ الطبٌعة فٌها داخل هذه الرقعة الواسعة من
ٍ
ٍ
عوامل جؽرافٌة تفصل بقعة عن أخرى ،إذ ٌنشؤ عن ذلك انعزال مجموعة من الناس
عن مجموعة أخرى ،فإنَّ ذلك ٌإدي مع الزمن إلى وجود لهجة تختلؾ عن لهجة
ثانٌة تنتمً إلى نفس اللّؽة(ٕ).

ٔــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،كلٌة اللّؽة العربٌة بالزقازٌق جامعة االزهر ٔٗٔ7هـــ
ٔ99ٙ،م ،ص ٗ.ٙ
ٕــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،عمان االردن دار المسٌرة ط ٗ ٖٔٗٙهــ ٕٓٔ٘،م
،ص ٔ٘ .
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كما إنَّ الذٌن ٌعٌشون فً بٌئة جؽرافٌة زراعٌة ،وفٌها األنهار والساحات
الخضراء ال ّ
شاسعة ٌختلفون فً لهجتهم ،عن الذٌن ٌعٌشون فً بٌئة صحراوٌة بادٌة؛
لكل بٌئ ٍة خصائصها وممٌزاتها اللهجٌة التً ٌنطقون بها(ٔ).
ألنَّ ِ
وٌشٌر مصطفى صادق الرافعً فً كتابة(تارٌخ آداب العرب) إلى أهمٌة
النطق اإلنسانً للّهجة الخاصة ب ِه فٌقول :وعلى
طبٌعة األقالٌم الجؽرافٌة ،وأثرهُ فً
ِ
هذا تجد أنَّ منطق اإلنجلٌزي فً لهجت ُه كؤن ُه نفخ فً آلـ ٍة تدار بالفحم الحجري لقو ِة
منطقه ،وتكاد تحسب أنّ منطق وكبلم الفرنسً ؼناء موسٌقً رقٌق ،وهكذا لو
تدبرت حقٌقة اإلختبلؾ فً
نطق هذا وهذا ،لرائ ٌّتها داللة طبٌعٌة على اختبلؾِ
ِ
لكل منطق ،كؤنَّ الطبٌعة تسم األلسنة كما تسم الوجوه ،وكؤ ّنها
الجؽرافً اإلقلٌمً ِ
مصنع إنسانً فبل ٌخرج من ُه كل إنسان إ ّال بلهجت ُه وسمت ُه وخصائص ُه(ٕ).
وكذلك ما جاء فً (اللّهجات العربٌة نشؤة وتطور) عبدالؽفار حامد هبلل بقولــه :أذا
كانت البٌئة تإثر على سكانها جسم ًٌا ،وخلق ًٌا  ،ونفس ًٌا ،كما هو الواقع؛ فإ َّنها ّ
تإثر
على أعضاء النطق وطرٌقة الكبلم ،مما ٌإدي مع مرور الزمن إلى إنشعاب لؽ ِتها
ُ
حٌث تتكون لكل بٌئة خصائصها وسماتها(ٖ).
الواحدة إلى لهجات
8ــ األسباب االجتماعية:
إنَّ المجتمع اإلنسانً بطبقاته المختلفة ٌإثر فً وجود اللهجات ،فالطبقة
ً
لهجة ؼٌر لهجة الطبقة الوسطى ،أو الطبقة الدنٌا من
األرستقراطٌة مثبلً ت ّتخذ
المجتمع ،وأٌضا ً ما نلحظه من اختبلفات لهجٌة بٌن الطبقات المهنٌة ،إذ تنشؤ لهجات
تجارٌة وأخرى صناعٌة وأخرى زراعٌة وهكذا(ٗ).
ومما الرٌب فٌه إنَّ كل قوم لهم قوانٌنهم وطرٌقتهم الخاصة فً حٌاتهم المعٌشٌة،
وتفكٌرهم سواء فً ذلك الشعوب المختلفة وطبقات الشعب الواحد فلكل قوم أو شعب
ٔــ المصدر نفسه  ،ص ٔ٘.
ٕــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،صٗٙــ٘.ٙ
ٖــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،صٔٗ.
ٗــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،ص ٕ٘.
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لهم مبلمحهم الثقافٌة وعاداتهم االجتماعٌة ،وتقالٌدهم الخاصة بهم ،إذ تختلؾ من
شعب إلى آخر ،فالمجتمع اإلنجلٌزي ٌختلؾ فً عادات ِه االجتماعٌة والثقافٌة عن
المجتمع الفرسً ،واألمرٌكً ،والرومً ،أو العربً فً طرٌقة معٌشتهم وقوانٌنهم
العامة والخاصة(ٔ).
وعن هذه األسباب ٌنشؤ ما ٌسمٌه فندرٌس بالعامٌات الخاصة وهو ٌقرر أنه ٌوجد
من العامٌات الخاصة بقدر ما ٌوجد من جماعات متخصصه ،والعامٌة الخاصة
تؽٌر دائم تب ًعا للظروؾِ واألمكنة ،فكل جماعة
تتمٌز بتنوعها الذي ال ٌحد ،وإ ّنها فً
ٍ
(ٕ)

خاصة وكل هٌئه من أرباب المهن لها عامٌتها الخاصة

قوم أو جماعة ما ،أسباب وعوامل اجتماعٌة مواتٌة
من هذا فإ َّنه ٌتاح لكل ٍ
للنمو الطبٌعً فً أوطانها األصلٌة ذاتها ،فٌؤخذ عدد من أفرادها وطوائفها بالزٌادة
المطردة ،وتنشط معها حركة العمران فً ببلدها فتكثر المدن فٌها والقرى ،وتتعدد
األقالٌم والمناطق بشكل واسع ،فٌتسع تب ًعا لذلك نطاق لؽتها ،ومدى أ ّنتشارها فً
أرجا ِء المعمورة ،كما حدث ذلك للّؽات الٌابانٌة ،والفرنسٌة ،واإلٌطالٌة ،فبفضل هذا
العامل االجتماعً والتطور العمرانً ،واالنتشار اللّؽويّ بلػ عدد الناطقٌن باللّؽة
الٌابانٌة ما ٌزٌد عن ٓ 7ملٌون(ٖ).
كذلك فإنّ اللّؽة العرب ٌّة إحدى لهجات اللؽة السامٌة ،حٌث كانت واحدة عند
الناطقٌن بها ثم زادت وانقسمت بتؤثٌر الحضارة والتطور االجتماعً ،إذ إنّ العرب
لم تستمر حٌاتهم على طرٌق واحدة ،وفً حدود ال تتؽٌر ،بل إ ّنهم كبقٌة البشر تتؽٌر
أحوالهم الثقافٌة واالجتماعٌة ،وما مر بهم من ثقافات فدعاهم ذلك إلى تطور لؽتهم
لتتماشى مع مظاهر حٌاتهم الجدٌدة ،كما أخذت اللّؽة العربٌة فً تطور ،وأنشعابها
إلى لهجات القبائل العربٌة ،النتقالها من البادٌة إلى الحاضرة ،فبعد أنّ كانت فً بٌئة
صحراوٌة ٌتمسك أبنائها بمنطق ولهجة آبائهم الفصٌح ،بدأت تتحول بتحول أهلها
ٔــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،صٔٗــٕٗ.
ٕــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،ص ٕ٘
ٖــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،ص ٖٙ
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من البادٌة إلى الحضر ،فتتؽٌر تب ًعا لذلك األلسنة وتتطور وتتوسع إلى لهجات لكل
مجتمع لهجت ُه وأسلوب ُه (ٔ).
ٍ
4ــ األسباب السياسية:
إنَّ من أسباب نشؤة اللهجات واستقبللها عن اللّؽة األم ،هو العامل السٌاسً الذي
ٌتعلق باستقبلل المناطق التً انتشرت فٌها اللّؽة ،إذ إنَّ ضعؾ السلطان المركزي
وانفصام سٌاسة الدولة وانقسامها ،الذي كان ٌوثق العبلقات فٌما بٌنها وٌجمعها ،فإن
انقسمت الدولة إلى دوٌبلت وضعفهاٌ ،إدي ذلك إلى انفصام الوحدة الفكرٌة
واللّؽو ٌّة(ٕ).
3ــ التواصل البشري فيما بينهم:
لَم ٌعش العرب فً عزل ٍة عن ؼٌرهم من الشعوب ،إ َّنما عن اتصال بعضهم
ببعض ،فالحٌاة البشرٌة تحتاج إلى صبل ٍ
ت وروابط بٌن األفراد والجماعات البشرٌة
والشعوب ،وقد تهٌؤت لهم وسائل االتصال عن طرٌق تبادل المنافع وؼٌرها ،وكذلك
فشو اللّحن بٌن الناس ٌإدي إلى تشعب اللّؽة الواحدٌ ،إكد ذلك إنّ بعد انتشار
اإلسبلم واتساع رقعة الدولة اإلسبلمٌة ،فقد روي إنّ النبً ـ صلى هللا علٌة وسلم ـ
سمع رجبلً ٌلحن فً كبلم ِة فقال :أرشدوا أخاكم فقد ضل ،وهذا كله من أسباب
وعوامل أدت إلى تطور وانشعاب اللّؽة إلى لهجات ومعنى ذلك إنَّ احتكاك الشعوب
ٌإدي إلى احتكاك لؽتها(ٖ).
فرٌق ،إذ تإثر وتتؤثر
إنَّ اتصال العربً بؤخٌه ل ُه كذلك أثرهُ فً لهجة كل
ٍ
بؤختها فقد دعت الحاجة االجتماعٌة العرب إلى التبلقً والتعامل المجتمعً فٌما
بٌنهم ،فإنَّ العرب بتجاورهم وتبلقٌهم وتزاورهم ٌجرون مجرى الجماعة الواحدة فً
دار واحد ،وهذا االتصال الوثٌق ٌإدي إلى أتصال لهجتهم بعضها من بعض ،كما
ٍ
ٔــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،ص ٕ٘
ٕــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،ص ٗ.ٙ
ٖــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،ص .ٗ7
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فً قول ابن جنً  :إعلم أنّ العرب تختلؾ احوالهم فً تلقً الواحد منهم لؽة ؼٌره،
فمنهم من ٌخفؾ وٌسرع فٌقول ما ٌسمعه ،ومنهم من ٌستعصم فٌقٌم على لؽته البته،
ومنهم من إذا طال تكرار لؽ ِة ؼٌره علٌة لصقت به ووجدت فً كبلم ِه(ٔ) ،ومنه
فعندما ٌلتقً العربً بؤخٌه وٌتحدثان أو ٌسمع كل منهما لؽة اآلخر ،فؤما أنّ ٌحس
أحدهما من كبلم صاحبة ما ٌعجبه ،فٌتلقؾ كلماته بسرعه وٌترك لهجته األصلٌة ،أو
ٌستعملها مع لهجته ،وهذا من أسباب نشوء اللّهجات.
5ــ العوامل األدبية الشعبية:
ت والتقالٌد
ٌتمثل هذا فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة ،من
فروق فً العادا ِ
ٍ
واألعراؾ ،ومبلػ الثقافات ومناحً التفكٌر الوجدانً ،فمن الواضح أنّ األختبلؾ
فً هذه العوامل ٌإدي وٌتردد صداه فً أداة التعبٌر(ٕ).
كذلك ٌتمثل فً ما بٌنه سكان المناطق المختلفة من فروق فً األجناس،
والفصائل اإلنسانٌة التً ٌنتمون إل ٌّها واألصول التً ٌنحدرون منها ،فمن الواضح
انّ لهذه الفروق والخصائص أثره الواضح فً تفرع اللّؽة الواحدة إلى لهجات

(ٖ)

6ــ عوامل اختالط اللغات نتيجة للهجرات أو الغزوات أو التجارة:
هم العوامل التً
فإنَّ هذا االختبلط أو االحتكاك أو الصراع اللّؽويّ ٌ ،عد من أ ِ
ُ
حٌث إنّ فتدرٌس ٌقرر بؤنّ "تطور اللّؽة المستمر فً
تإدي إلى نشؤة اللهجات،
معزل عن كل تؤثٌر خارجً ٌعد أمرً ا مثال ًٌا ال ٌكاد ٌتحقق فً أي لؽة" ،بل على
ٍ
العكس من ذلك فإن األثر الذي ٌقع على لؽة ما من اللّؽات المجاورة لها ،كثٌرً ا ما
ٌلعب دورً ا مه ًما فً التطور اللّؽويّ (ٗ).

ٔــ المصدر نفسه ،ص ٗ8ــ.ٗ9
ٕــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،ص ٗ.ٙ
ٖــ المصدر نفسه  ،ص ٘. ٙ
ٗــ عبده الراجحً :اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة ،ص ٕ٘.
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فقد تؤثرت اللّؽة العربٌة أٌ ً
ضا بلؽات الببلد المفتوحة ،نتٌجة الفتوحات
والؽزوات اإلسبلمٌة ،وقد أنتشرت فً الببل ِد المفتوحة ،وقد ّأثرت ّ
وتؤثرت فٌها فقد
فقدت بعض ممٌزاتها حتى تشعبت إلى لهجات ،وهذا ٌإدي إلى الصراع اللّؽويّ
ُ
حٌث ٌإدي
وتؽلب اللّؽة القوٌة على اللّؽة الضعٌفة ،م ّما ٌإدي إلى احتكاك اللّؽويّ ،
هذا إلى نشوء اللهجات(ٔ).
إذ أدى تداخل واختبلط العرب مع األجانب م ّمن دخلوا اإلسبلم إلى تفرع
العربٌة إ لى لهجات فً الببلد المفتوحة كالمصرٌة والسورٌة والعراقٌة وؼٌرها التً
نرى آثارها إلى الٌوم

(ٕ)

مناطق جدٌدة وبعٌدة عن أوطانهم
كذلك كؤن ٌهاجر مجموعة من الناس إلى
ٍ
التً كانوا ٌسكنون بها ،فٌتكون من سبللتهم بهذه المناطق شعوب وأ ُ ّمم كثٌرة السكان
فٌتسع بذلك مدى انتشار لؽتهم ،وتتعدد الجماعات الناطقة بها وٌكثر أفرادها ،فقد
نجم عن هجرة الفرنسٌٌن إلى قسم من كندا أنّ أصبحت الفرنسٌة لؽة لهذا القسم،
وأٌ ً
ضا كما حدث عن االستعمار اإلنجلٌزي إلى أمرٌكا الشمالٌة ،وأسترالٌا،
ونٌوزلندا وجنوب أفرٌقٌا ،إذ انتشرت اإلنجلٌزٌة فً هذه المناطق الكبٌرة الشاسعة،
فبلػ عدد الناطقٌن بها أكثر من نحو ثبلثمائة ملٌون منتشرٌن على مختلؾ أرجاء
(ٖ)

المعمورة

7ــ اختالف أعضاء النطق وتطورها الطبيعي:
إنَّ اختبلؾ أعضاء النطق تختلؾ باختبلؾ الشعوب ،ومنه فإنّ أعضاء
النطق تختلؾ فً بنٌتها وخصائصها واستعدادها ومنهج تطورها تب ًعا الختبلؾ
الشعوب والتً تنتقل بطرٌق الوراثة من السلؾ إلى الخلؾ ،وكذلك فإنّ أعضاء
النطق فً اإلنسان فً تطور طبٌعً مطرد فً هٌئتها ومنهج عملها وأدائها
ٔــ عبد الؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،ص . ٗ7
ٕــ اللهجات العربٌة نشؤة وتطور  ،ص،ٗ7مصدر سابق.
ٖــ محمد رٌاض كرٌـم :المـقتضب فً لــهجات العـرب ،ص ٖ. ٙ
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لوظائفها ،فحناجرنا وحبالنا الصوتٌة وألسنتنا وحلوقنا وكافة الجهاز النطقً لدٌنا
ٌختلؾ عما كان علٌة آبا ُئنا األولٌن(ٔ).
فؽنً عن التعرٌؾ أنَّ كل تطور ٌحدث فً جهاز النطق ،واستعداداتها ٌتبعه
تطور فً أصوات الكلمات ،فتنحرؾ هذه االصوات عن الصورة التً كانت علٌها
إلى صورة أخرى أكثر مبلئمة ،مع الحالة التً انتهت إل ٌّها جهاز النطق ،ومن
آثارها ّمما حدث للعربٌة فً كثٌر من األصوات ،التً أخذت تتحول إلى أصوات
ً
فمثبل صوت الجٌم والثاء ،فالجٌم كان ٌنطق به معطشا بعض
أخرى قرٌبة منها،
التعطش فً العربٌة الفصحى ،فقد تحول فً معظم المناطق المصرٌة إلى جٌم ؼٌر
معطشه ،وفً معظم المناطق السورٌة ،والمؽربٌة إلى جٌم معطشة كل التعطش،
ً
فمثبل
وكذلك فإنّ الثاء قد تحولت تاء فً معظم المناطق المصرٌة ،وفً ببل ٍد أخرى
فً  :ثعلب ،وثبلثة ،وثمانٌة ،وثعبان إذ تنطق هكذا تعلب ،تبلته ،تمانٌه ،تعبان(ٕ).
2ــ انحراف الصوت واألخطاء السمعية وسقوط األصوات الضعيفة:
إذ إنَّ موقع الصوت فً الكلمة ٌتعرض إلى كثٌر من صنوؾ االنحراؾ
وال ّتطور ،وأكثر ما ٌكون ذلك فً األصوات الواقعة فً أواخر الكلمات سوا ٌء كانت
هذه األصوات أصوات مد أو أصوات ساكنة وكان لهذا العامل أثرهُ الكبٌر فً سقوط
عبلمات اإل عراب بالحركات من جمٌع اللهجات العربٌة العامٌة المتشعبة من
الفصحى(ٖ).
كذلك فإنَّ األخطاء السمعٌة وسقوط األصوات الضعٌفةٌ ،إدي فً الصوت
إلى بعض المإثرات تعمل على ضعفه وتبلشٌه بالتدرٌج ،كوقوعه فً آخر الكلمة
وزٌادته عن بنٌتها ،وعدم توقؾ المعنى المقصود علٌه ،فٌتضاءل جرسه شٌ ًئا فشٌ ًئا

ٔــ المصدر نفسه  ،ص ٘.ٙ
ٕــ المـقتضب فً لــهجات العـرب  ،ص  ،ٙٙالمصدر السابق.
ٖــ المصدر نفسه  ،ص .ٙ7
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حتى ٌصل فً عصر ما إلى درجة ال تكاد نتب ٌّن ُه فً السمع حٌنئذ ٌكون عرضه
للسقوط (ٔ).
1ــ انتقال مدلول الكلمة:
ٌتؽٌر مدلول الكلمة فً انتقالها من السلؾ إلى الخلؾ ،فكثٌر ما ٌنجم عن هذا
االنتقال تطور فً معانً المفردات وتؽٌرها ،وٌساعد على ذلك كثرة استخدام بعض
المفردات فً ؼٌر ما وضعت له عن طرٌق المجاز ،فقد ٌكثر استخدام كلم ٌة فً جٌل
ما فً بعض ما تدل علٌه ،أو فً معنى مجازي تربطه فً معناه األصلً بعض
العبلقات ،فٌعلق المعنى الخاص أو المجازي وحده فً اذهان الصؽار وٌتحول بذلك
مدلولها إلى المعنى الجدٌد(ٕ).
وهذه األسباب والعوامل التً تإثر فً نشؤة اللهجات فً أيّ لؽ ٍة من اللؽات،
بصوره عامة ،ولؽتنا العربٌة من ضمن هذه اللّؽات ،ولٌس بد ًعا منها ،إذ تخضع
سائر اللّؽات إلى النوامٌس والعوامل اللّؽو ٌّة العامة التً تخضع لها اللّؽات فً
تطورها ونمائها وحٌاتها وانتقالها من زمن إلى آخر.

ٔــ المصدر نفسه  ،نفس الصفحة.
ٕــ المـقتضب فً لــهجات العـرب  ،ص ،ٙ8المصدر السابق.
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الفصل الثاني
أنواع االشتقاق واإلبدال
ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث:

المبحث األول :أنواع االشتقاق عند اللغويين

المبحث الثاني :أنوع اإلبدال عند اللغويين

المبحث الثالث :آراء الباحثين اللغويين حول أصل االشتقاق

المبحث الرابع :ارتباط االشتقاق باإلبدال
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المبحث األول
أنواع االشتقاق عند العلماء
من المعروؾ أنّ كل أمة من األمم تعرؾ مستوى من اللّؽة الرفٌعة ٌستعمله
أبناإها فً الشعر والنثر ،وصنوؾ الفكر ومجاالت التؤلٌؾ ،ومستوى آخر عادٌا ً
اس فً قضا ِء حاجاتهم والتعبٌر عن أؼراضهم ،وتعد اللّؽة
ٌستعمله السواد من الن ِ
العربٌة الؽنٌة بظواهرها اللّؽو ٌّة من أسمى اللّؽات ،ومن ظواهرها اللّؽو ٌّة الكثٌرة
االشتقاق ،حٌث ٌعد االشتقاق من طرق تنمٌة الل ّؽة وزٌادة ثروتها اللّؽو ٌّة واللّفظ ٌّة،
فقد جاء معنى كلمة االشتقاق فً القرآن الكرٌم وقوله:ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﱠ
ﲗ

(ٔ)

َ (،شاقّوا) جانبوا،

المإمنٌن ،ومث ُل َشاقُوا إذ َجا َنبُوا(ٕ) ،فإنّ كلمة
صارُوا ومالوا فً شِ ق َؼٌر شِ ق
َ
أذ َ
المشاقة فهً مشتقة من الشق  ،ألنَّ كبل المتعادٌٌن فً شق خبلؾ شق صاحبه،
وكما قٌل المخاصمة والمشاقة ،ألنَّ هذا فً خصم أي فً جانب  ،وذاك فً خصم ،
وهذا فً شق  ،وذاك فً شق(ٖ) ،ومنه أٌضا ً تصعَّدنً األمر :إذا َش َّق علً ،ومنه
ً
وشق ما تص َّع َدتنً خ ِْط َب ُة النكاح
صعَّدنً شًء أي ما أصعب علٌه
قول عمر :ما َت َ
ت المهمة التً نالت اهتمام الباحثٌن
(ٗ)،االشتقاق فً العربٌة من الموضوعا ِ
والمتخصصٌن فً مجال اللّؽة  ،أل ّنه من وسائل نمو اللّؽة واالشتقاق :هو عبارة عن
ومعان متشابهة ،وأنّ ما علٌه
استخراج كلمة من كلمة أخرى ذات أصوات متماثلة
ٍ
قدماء أهل اللّؽة من أنّ المشاركة فً أكثر الحروؾ اشتقاق ٌدور علٌه معنى الما ّدة،
ٔــ سورة األنفال  ،اآلٌة. ٖٔ ،
ٕــ إبراهٌم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (تٖٔٔ :هـ) :معانً القرآن وإعرابه ،جٕ  ،المحقق :عبد
الجلٌل عبده شلبً ،الناشر :عالم الكتب – بٌروت ،الطبعة :األولى  ٔٗٓ8هـ  ٔ988 -م ،ص٘ٓٗ.
ٖــ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمً :الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه
التؤوٌل ،جٕ ،تحقٌق :عبد الرزاق المهدي ،دار النشر :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت ،ص٘.ٔ9
ٗــ جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي (ت٘97 :هـ) :زاد المسٌر فً علم التفسٌر،
جٗ ،المحقق :عبد الرزاق المهدي ،الناشر :دار الكتاب العربً – بٌروت ،الطبعة :األولى  ٕٕٔٗ -هـ ،ص
.ٖٗ9
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فٌ ّتحد أص ُل معناها ،ومثل ذلك الفلح بالحاء بمعنى الشق والفتح ،وكذا الفلج بالجٌم
تؤتً بمعنى الشق(ٔ)،
أو هو كما أقرَّ جمهرةٌ من العلما ِء فً القرن الرابع الهجري أ ّنه استخراج لفظ
من لفظٍ آخر متفق معه فً المعنى والحروؾ األصلٌة ،وٌسمى اللّفظ المستخرج
المشتق فٌما ٌسمى اللّفظ األصلً ،أو المادة األصلٌة المشتق منه ،واالشتقاق فً
اللّؽ ِة العرب ٌّة أنواع  :منها ما ٌسمى باالشتقاق العام ،وٌسمى أٌ ً
ضا االشتقاق الصؽٌر
،وهذا االشتقاق  :أن نشتق من الكلمة كلمة أخرى تتفق معها فً ترتٌب الحروؾ
األصلٌة ،وأ َّما االشتقاق الكبٌر :فهو أن نشتق من الكلمة كلمة أخرى بؤن نقلب
الحروؾ األصلٌة  ،ونشتق منها الكلمات  ،مع وجود المعنى العام المشترك بٌنهما
ت تدل على المعنى العام مهما اختلؾ ترتٌب
جمٌ ًعا ،أي أنّ ك َّل مجموعة من الكلما ِ
الحروؾ مثاله  (:بتك ،بكت ،تكب ،كبت) ،وللتدلٌل على مثل هذا النوع من
ّ
الظواهر اللّؽو ٌّة ،والتوسٌع اللّؽويّ فً اللّؽة ،نرى أن نشٌر إلى اختبلؾ داللة
الكلمات من حقبة إلى حقبة ،ومن قبٌلة إلى قبٌلة ،أو من بٌئة إلى بٌئة ،فمثبلً نبلحظ
كلمة الجامعة اسم فاعل للمإنث تحول من معنى وجود المعاهد والجامعة للعلم ،إلى
لفظ بعٌد عن هذا المعنى حٌث اكتسب اللّفظ مدلوالً سٌاسٌا ً جدٌداً ٌضم األقطار
العربٌة اإلسبلمٌة تحت مصطلح( :جامعة الدول العربٌة) ،وهكذا نجد المفردات
تدخل فً مدلول وتخرج إلى مدلول آخر بحسب الحاجة إلٌه فً البٌئة العربٌة

(ٕ)

كما أنّ أول من فطن إلى هذا االشتقاق هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،وأ ّما
االشتقاق األكبر ،فهو اشتقاق كلمة من كلمة أخرى بتؽٌر حرؾ واحد ،أو أكثر من
الحروؾ األصلٌة للكلمة ،أ ّما االشتقاق ال ُكبَّار وٌسمٌه اللّؽو ٌّون النحت ،فهو نحت
كلمتٌن ،أو أكثر على سبٌل االختصار ،وسنتكلم عن أقسام االشتقاق
كلمة من
ِ
بالتفصٌل.
سٌر
ٔــ شهاب الدٌن أحمد بن محمد بن عمر الخفاجً المصري الحنفً (تٔٓٙ9 :
هـ):حاشِ ٌ ُة الش َها ِ
َ
ب َعلَى ت ْف ِ
اٌة ال َقاضِ ى و ِك َف ُ
اويْ ،ال ُم َسمَّاة :عِ َن ُ
ضاوي ،جٔ  ،دار النشر :دار صادر –
سٌر ال َبٌ َ
ال َبٌ َ
ض ِ
اٌة ال َّراضِ ى َعلَى ت ْف ِ
بٌروت ،صٕٓ٘.
ٕ ــ رشٌد عبدالرحمن العبٌدي :ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة العربٌة ،مطبعة التعلٌم العالً بؽداد ٔ988م  ،ص
.ٕٙ8
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أوالً:ــ االشتقاق الصغير أو (األصغر)
ٌسمى االشتقاق العام ،أو االشتقاق الصرفً وهو :أخذ صٌؽة من أخرى مع
اتفاقهما فً المعنى ،والمادة األصلٌة ،وهٌؤة التركٌب له ،لٌدل بالثانٌة على معنى
األصل ،وزٌادة مفٌدة ،ألجلها اختلفا حروفا ً ،أو هٌ ً
وح َذ َر
ئة  :كضارب من ضرب َ
من َحذ َِر(ٔ).
وهو من أعظم وسائل اللّؽة نف ًعاٌ ،زٌد من عدد المفردات وتوسٌعها ،وٌسد
حاجة المتكلمٌن ،وٌساعد أٌ ً
ضا على وضع المصطلحات والتسمٌات ،وٌتم تشكٌل
ألوزان معروفة ،فمن (ك ،ت ،ب) اشتقت العرب كاتب،
المادة اللّؽو ٌّة وف ًقا
ٍ
مكتوب ،كتبٌ ،كتب ،اكتب ،كتاب

(ٕ)

وجاء فً فقه اللّؽة وقضاٌا العرب ٌّة سمٌع أبو مؽلً "االشتقاق العام وٌسمى
أٌ ً
ضا االشتقاق الصؽٌر ،وهو أن نشتق من الفعل (فهم) صٌ ًؽا أخرى مثل  :فاهم،
مفهوم ،مفاهمة ،تفاهم...الخ ،فكل هذه المشتقات تتفق مع المشتق منه فً ترتٌب
الحروؾ األصلٌة( ؾ ،هـ ،م) وفً المعنى العام(ٖ).
جذر ذي ثبلثة أصوات ،تلتزم ترتٌ ًبا واح ًدا ،أو معنى
أو هو أخذ كلمة من
ٍ
ب
ض َر َ
جذر ًٌّا واح ًدا ،أو أن ٌكون بٌن اللفظٌن تناسبٌ فً الحروؾِ والتركٌب ،نحو َ :
من الضرب ،وعلم من العلم ،وفهم من الفهم ،وهذا النوع من االشتقاق هو أكثر
أنواع االشتقاق ورو ًدا فً العرب ٌّة ،وأكثرها أهم ٌّ ًة ،وعلٌه تجري كلمة (اشتقاق) إذا
ؼٌر تقٌٌد ،أل ّنه الذي تتصرؾ األلفاظ عن طرٌقه ،وٌشتق بعضها من
أطلقت من ِ

ٔ ــ رمضان عبد التواب :فصول فً فقه العربٌة ،مكتبة الخانجً ،القاهرة الطبعة الثالثة ٔ987م  ،ص ٓ ٕ9ـــ
ٔ.ٕ9
ٕ ــ عبدالرحمن دركزللً :الظواهر اللؽوٌة الكبرى فً العربٌة  ،دار النشر :دار القلم العربً ــ دار الرفاعً
للنشر ،الطبعة االولى سورٌاــ حلبٕٓٓٙ ،م ،ص ٓ.7
ٖ ــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ، ،دار جدالوي عمان ــ االردن ،الطبعة االولى ٔ987م ،ص
.ٔٙ7
٘ٗ

القسم
بعض ،ومعنى هذا افترض األصلٌّة فً قسم من األلفاظ  ،والفرع ٌّة فً
ِ
اآلخر(ٔ).
من المعروؾ أ ّنه ٌمكن أن نشتق من أي مصدر ،أو فعل من أفعال اللّؽة
مشتقات كثٌرة :كاسم الفاعل ،واسم المفعول ،واسم المكان ،واسم الزمان ،واسم
اآللة ،والصفة المشبهة وؼٌر ذلك ،ولكن ال ٌمكن أن نتصور أنّ كل فعل أو مصدر
عندما عرؾ فً نشؤته األولى عرفت معه كل مشتقاته ،وقد ٌظل فعل من األفعال
،أو مصدر من المصادر مدة من الزمان مستعمبلً دون مشتقاته إلى أن تدعو الحاجة
فٌشتق أهل اللّؽة ما ٌحتاجون إلٌه من مشتقات ذلك المصدر ،أو الفعل ،وعلى هذا
فاالشتقاق طرٌقة من طرق تنمٌة اللّؽة وزٌادة ألفاظها؛ حٌث إنّ االشتقاق ال ٌتم
عشوائٌا ً ،وإ ّنما ت ّتبع فٌه طرٌقة قٌاس ٌّ ة مطردة ،كؤن نشتق اسم الفاعل من الثبلثً
دائما ً على وزن فاعل ،واسم المفعول دائما ً على زنة مفعول ،فإ ّنه من السهل أن
نتصور العبلقة الوطٌدة بٌن االشتقاق والقٌاس ،إذ لٌس القٌاس سوى القاعدة التً ٌتم
االشتقاق على أساسها(ٕ).
فإنّ هذا النوع من االشتقاق قٌاسً ،إذ من ؼٌر الممكن سماع جمٌع المشتقات
ّ
اشتق فعبلً،
فً كل مادة ،فهناك فرق كبٌر بٌن ما ٌجوز لنا من اشتقاق صٌػ ،وما
ب ،فلٌس من الضروري أن ٌكون لكل
واستعمل فً أسالٌب الل ّؽة المرو ٌّة عن العر ِ
فعل اسم فاعل ،واسم مفعول ،مروٌات فً نصوص اللّؽة ،فقد ال ٌحتاج الكاتب إلى
كلٌهما فً فعل من األفعال ،فالمشتقات تنمو وتكثر حٌن الحاجة إلٌها(ٖ).
من المعروؾ أنّ الفعل الثبلثً ّ
البلزم ال ٌصاغ منه وزن فاعل صٌاؼة
نجح ناجح ،وذ َهب ذاهب ،عدَ ل عادل) ،أ َّما
قٌاسٌة ّإال إذا كان مفتوح العٌن نحو َ (:
سهر ساهر ،ندِم نادم) فهً سماعٌة ال
ما ورد على ؼٌر ذلك نحو(:طهُر طاهر،
ِ
ٌقاس علٌها وال ٌشتق على ؼرارها ،ومن أمثلة االشتقاق المسموح به ،كذلك أنّ
ٔــ جبار علً السٌد سلٌم :من قضاٌا فقه اللؽة، ،دار الفكر بٌروت ـــ لبنان ،الطبعة الثانٌة ٕٓٓٙم ،ص .ٔٓ7
ٕــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٔٙ7ــ . ٔٙ8
ٖــ رمضان عبد التواب :فصول فً فقه العربٌة ،ص ٖ.ٕ9
ٗٙ

العرب قالت ( :رجل ُمدرْ ِهم) أي كثٌر الدراهم ،ولم ٌرد عنهم الفعل ،فٌمكن اشتقاقه
قٌاسٌاً ،وٌقال ً
مثبلَ (:در َهم الرجلُ) أي كثرت دراهمه ،وٌقول بعض المؽتربٌن إلى
ذوٌهم فً رسائلهم َ (:درْ هِمونا ّ
وإال فقدتمونا) أي ارسلوا لنا دراهم(ٔ).
فإنّ االشتقاق باعه طوٌل ،ومادة وافرة ،إذ ٌشتق كذلك من أسماء األعٌان
كقولك :استحجر الطٌن ،واستنوق الجمل ،واستؤسد الرجل ،وتقوس ،وتخشب
وؼٌرها من الكلمات(ٕ).
كما أنّ هناك أمثلة أخرى كثٌرة جداً ،أدى ذلك إلى إمكانٌة اشتقاق صٌػ
جدٌدة لم ترد فً المروي من أسالٌب العرب  ،حٌث كان اشتقاقها مسند إلى القٌاس،
ُ
حٌث دعت الحاجة إلى إجازة مجمع اللّؽة العرب ٌّة فً القاهر ِة قول النجار إذا معجن
الخشب (:معجنت الخشب) أي :وضعت علٌة المعجون ،قٌاسا ً على قول العرب
(:تمكحل وتمندل ) من المكحل والمندٌل و(:تمسكن) أي :جعل نفسه مسكٌ ًنا (ٖ).
إذ لم ٌقؾ االشتقاق إلى هذا الحد ،فقد اشتقوا من أسماء األصوات كثٌراً حتى
ذهب بعضهم إلى أنّ أصل اللّؽات كلها ،إ ّنما هو من أصوات المسموعات ،مثل هذا
دوي الرٌح ،وحنٌن الرعد ،وخرٌر الماء ،ونعٌق الؽراب ،وصهٌل الفرس (ٗ).
ثانيا ً :ــ االشتقاق الكبير .
إذا كان االشتقاق الصؽٌر أو العام :هو أن نشتق كلمة من كلمة أخرى مع
االحتفاظ بترتٌب الحروؾ األصلٌة ،فإنّ االشتقاق الكبٌر :هو أن نشتق لفظة من
لفظ ٍة أخرى بحٌث نقلب الحروؾ األصلٌة ،فنشتق منها كلمة فمثبلً (:كتب) نشتق
منها (بكت ،بتك ،تكب...الخ) مع بقاء المعنى العام المشترك بٌنهما جمٌ ًعا ،أي أنّ
جمٌع هذه الكلمات فً االشتقاق الكبٌر تعطً المعنى العام للكلمة األصلٌة ،مهما
ٔــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ،ص . ٔٙ8
ٕ ــ رشٌد عبدالرحمن العبٌدي :ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة العربٌة، ،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر،
بؽداد كلٌة التربٌة ،جامعة بؽداد  ،ص .ٕ7
ٖــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ،ص . ٔٙ9
ٗــ ا أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً (المتوفىٖ9ٕ :هـ) :الخصائص ،الناشر :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،
الطبعة :الرابعة ،عدد األجزاء ،ٖ :جٕ ص .ٗ7
ٗ7

اختلؾ ترتٌب الحروؾ فً الكلمات المشتقة(ٔ) ،أو هو انتزاع كلـمة من أخرى
بتؽٌٌر فً ترتٌب بعض أحرفها ،مع تشابه بٌنهما فً المعنى ،واتفاق فً األحـرؾ،
وٌقابل هذا النوع مـن االشتقاق ما ٌدعـى بالقـلب اللّؽويّ  ،تمٌزاً لـه عن القلب
الصرفًّ القائم على إبدال حروؾ العلة ،وأكثر ما ٌكون ذلك فً الكلمات الثبلث ٌّة
وح ِم َد ومدح ،وش ّج رأسه وج ّ
شه(ٕ).
وتقالٌبها ،كجذب وجبذَ ،
فإنّ االشتقاق كما جاء فً دراسات فً فقه اللّؽة صبحً الصالح ،االشتقاق
عبارة عن ارتباط ؼٌر مقٌد ٌترتب بٌن المجموعات الثبلث ٌّة ترجع تقالٌبها الستة،
وما ٌتصرؾ من كل منها إلى مدلول واحد مهما ٌتؽاٌر ترتٌبها الصوتً(ٖ) ،أو هو
أن ٌكون بٌن اللّفظٌن تناسب فً اللفظِ والمعنى دون الترتٌب نحو جبذ من الجذب

(ٗ)

،وهو االشتقاق األكبر عند ابن جنً ،أو القلب اللّؽويّ (٘) ،وأول من فطن إلى
االشتقاق الكبٌر هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،وقد ر ّتب معجمه (العٌن) على
أساس تقلبات األصوات ،أو الحروؾ األصلٌة للكلمة ،فإذا شرح معنى كلمة قال
ً
مثبل شرح معها (ق و ل ،و ل ق ،ل و ق ،و ق ل) ،وتبعه فً ذلك ابن درٌد فً
معجمه الجمهرة ،ثم ابن فارس فً معجمه مقاٌٌس اللّؽة (.)ٙ
أهتم اللّؽويّ ابن جنً بهذا النوع من االشتقاق ،وأفرد له با ًبا خاصا ً سماه
(:االشتقاق الكبٌر) وقال فً أوله :هذا موضع لم ٌس ّمه أحد من أصحابنا ،ؼٌر أنَّ أبا
علًّ ــ رحمه هللا ،كان ٌستعٌن به ،وٌخلد إلٌه  ،مع إعواز االشتقاق األصؽر أي
الصؽٌر ،ولك ّنه مع هذا لم ٌسمه ،وإ ّنما كان ٌعتاده عند الضرورة ،وٌسترٌح إلٌه ،
وٌتعلل به  ،وإ ّنما هذا التقلٌب لنا نحن ،وسنراه وتعلم أ ّنه لقب مستحسن (.)7

ٔــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ،ص . ٔٙ9
ٕــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق ،ص .ٕ7
ٖــ صبحً الصالح :دراسات فً فقه اللؽة ، ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ــ لبنان ،الطبعة الثالثةٔ9ٙ8 ،م  ،ص
.ٔ8ٙ
ٗــ رشٌد عبدالرحمن العبٌدي :ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة العربٌة ،ص ٓ. ٕ7
٘ــ الخصائص :جٕ ص ٖٖٔ .
ٙــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ،ص . ٔٙ9
7ــ الخصائص ،جٕ ،ص ٖ٘ٔ .
ٗ8

فقد ذكر ابن جنً أمثلة كثٌرة ،وتوسع فً هذا النوع من االشتقاق وقال :وأ ّما
االشتقاق الكبٌر فهو أن تؤخذ أصبلً من األصول الثبلث ٌّة فتعقد علٌه ،وعلى تقالٌبه
الستة معنى واحداً ،تجتمع التراكٌب الستة ،وما ٌتصرؾ من كل منها علٌه  ،وإن
تباعد الشًء من شًء من ذلك عنه  ،ر ّد بلطؾ الصنعة والتؤوٌل إلٌه كما ٌفعل
االشتقاقٌون ذلك فً التركٌب الواحد(ٔ).
ففً إحدى فصول كتابه (الخصائص) ٌشرح ابن جنً معنى كلمة (كمل)
وتقالٌبها التً تحمل جمٌعا ً معنى القوة والشدة(ٕ) فهً كاآلتً:ـ
ٔــ األصل األول (ك ل م) ومنه ْ
الكل ُم للجرح وذلك للشدة التً فٌه ،وقد قالوا رجل
كلٌم أي جرٌح ،ومنه الكبلم أل ّنه سبب لكل شر وشدة فً أكثر األمر ،فقد قٌل جرح
اللسان كجرح السنان.
ٕــ ومنه أٌضا ً (ك م ل) ومنها َك َم َل وكمُل فهو كامل وكمٌل ،وذلك أنّ الشًء إذا
ت ّم وكمل كان أقوى وأشد.
ٖــ ومنه (ل ك م) ومنها اللكم إذا لكمت الرجل ونحوه وفً ذلك شدة.
ٗ ــ ومنه (م ك ل) ومنها بئر مكول إذا قل ونقص ماإه فكره موردها وجفا
جانبها وفً ذلك شدة.
٘ــ ومنه ( م ل ك ) ومنها الملك ل ّما ٌعطً صاحبه من قو ٍة وشؤن وسلطة وبؤس
وفً ذلك قوة وشدة.
ٙــ (ل م ك) مهملة ؼٌر مستعملة.
ٌرى أٌضا ً فً كلمة أو مادة (ج ب ر) مهما تقلبها فؤن المعنى الجامع لها هو
القوة والشدة(ٖ).
ٔــ الخصائص ،جٕ ص . ٖٔ9
ٕــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٓ. ٔ7
ٖــ الخصائص ،جٕ ص ٖ٘ٔ .
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كذلك فإنّ مادة (س م ل) مهما تقلبت واختلؾ ترتٌبها الصوتً ،فإنّ المعنى
الجامع لها والمشتمل علٌها اإلصحاب والمبلئٌة (ٔ).
فإنّ تقالٌب مادة (ق و ل) أنّ معنى مادة قول أٌن وجدت ،وكٌؾ وقعت ،من
تقدم بعض حروفها على بعض وتؤخره عنه إ ّنما هو للخوؾ والحركة ،وجاءت
تراكٌبها الستة مستعملة كلها لم ٌهمل شًء منها وهً كاآلتً(ٕ):ـ
ٔــ ومنه (ق و ل) وهو القول وذلك أنّ الفم واللسان ٌخِفان وٌقلقان به وهو ضد
السكوت وهو دتعٌة إلى السكون والهدوء.
ٕــ ق ل و  :وهو ْ
القلو حمار الوحش وذلك لخفته وسرعته ،ومنه قلوت الشًء
وذلك ألن الشًء إذا جؾ وقلً كان أسرع وأخؾ.
ٖــ و ق ل  :ومنه توقل فً الجبل إذ صعد فٌه ،وذلك الٌكون إ ّال مع الحركة.
ٗــ و ل ق  :ومنه ولق ٌلق إذ أسرع.
٘ــ ل و ق  :جاء فً الحدٌث فٌما معناه ال آ ُك ُل إ ّال ما لوّ ق لً أي ما خدم وأعملت
الٌد فً تحرٌكه
 ٙــ ل ق و  :ومنه اللقوة للعُقاب ،قٌل لها ذلك لخفتها وسرعتها فً الطٌران،
والل ْقوةُ ،الناقة السرٌعة فً اللقاح إذ أسرعت إلى ماء الفح ِل فقبلته.
وهكذا ٌعقد ابن جنً لكل أصل ثبلثً مع تقالٌبه المختلفة معنى عاما ً واحداً ،ومع
أنّ فً ذلك شٌئا ً من التكلٌؾ الواضح ّإال أنّ هذا النوع من االشتقاق أٌضا ً ٌعتبر
رافداً ٌرفد اللّؽة بؤلفاظٍ جدٌدة عند الحاجة إلٌها(ٖ).

ٔــ رمضان عبد التواب :فصول فً فقه العربٌة ،ص . ٕ97
ٕــ عبدالرحمن دركزللً :الظواهر اللّؽوٌّة الكبرى فً العربٌة  ،ص ٖ 7ــ ٗ. 7
ٖــ سمٌع ابو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة ،ص ٓ. ٔ7
ٓ٘

ثالثاً:ــ االشتقاق األكبر
إنّ العالم اللّؽويّ ابن جنً قد سمى االشتقاق الكبٌر باالشتقاق األكبر ،ولكن
كل فإنّ هناك قسم من االشتقاق ٌسمى
ؼٌره من العلما ِء عكس األمر ،وعلى ٍ
االشتقاق األكبر ،وهو عند كثٌر من اللّؽوٌ ٌّن ،وهو اشتقاق كلمة من كلمة أخرى
ُ
بتؽٌر حر ٍ
حٌث إنّ هذا
ؾ واحد ،أو أكثر من حرؾ فً حروؾ الكلمة األصلٌة،
االشتقاق ٌرتكز على إبدال الحروؾ فٌما ٌرتكز االشتقاق الكبٌر على تقلٌبها(ٔ).
فاالشتقاق األكبر :هو اإلبدال اللّؽويّ ،وهو ارتباط قسم من المجموعات
ً
ارتباطا عاما ال ٌتقٌد باألصوات نفسها ،ولكن فً
الثبلث ٌّة الصوت ٌّة ببعض المعانً
ترتٌبها األصلًّ  ،والنوع الذي ٌندرج تحته ،فمتى وردت تلك المجموعات على
ترتٌبها األصلً ،فبلبد أن تفٌد الرابطة المعنو ٌّة المشتركة ،سواء احتفظت بمخرجها
جمٌع الصفات(ٕ)،أو هو أن ٌكون بٌن اللّفظٌن تناسب فً
الصوتً ،أو ت ّتحد معها فً
ِ
المخرج نحو :نعق ونهق ،علوان وحلوان(ٖ) ،ومثال االشتقاق األكبر( :ه ّز ،وأ ّز) و
(ج َث َل ،وجف َل) و(نعق ،ونهق) و(كشط ،وقشط) و(هتان ،وهتال)(ٗ).
َ
ومن أمثلة التقارب الصوتً فً مخارج الحروؾ ،تناوب ّ
البلم والراء فً
هدٌل الحمام وهدٌره  ،وتناوب القاؾ والكاؾ فً قشط الجلد وكشطه ،وتناوب الباء
والمٌم فً كبحث الفرس وكمحثه(٘).
من أمثلة االتفاق فً الصفات تناوب السٌن والصاد فً سقر وصقر ،وسراط
وصراط ،وساطع و صاطع ،وابن جنً الذي صال وجال فً مٌدان االشتقاق الكبٌر
الذي سماه باالشتقاق األكبر ،كما رأٌنا ٌصول فً مٌدان االشتقاق األكبر ،أي اإلبدال
ٔــ  :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٓ ،ٔ7مصدر سابق.
ٕــ اسعد محمد علً النجار :مباحث فً فقه اللؽة  ،مكتبة االمام الصادق رحمة هللا ،العراق ــ الحلة ،الطبعة
االولى ٕٗٓٓم  ،ص ٓ.9
ٖــ التعرٌفات :السٌد الشرٌؾ ابً حسن علً بن محمد بن علً الحسٌنً الجرجانً الحنفً (ت  8ٔٙهــ) ،
تحقٌق :محمد باسل عٌون السود  ،منشورات علً بٌضون لنشر الكتب ،دار الكتب العلمٌة للطباعة والنشر،
بٌروت ــ لبنان  ،ص ٕٕٓ .
ٗــ سمٌع ابو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٓٔ7ــ ٔ. ٔ7
٘ــ اسعد محمد علً النجار :مباحث فً فقه اللؽة  ،ص ٔ. 9
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اللّؽويّ وٌقدم لنا الكثٌر من األمثلة فً الباب الذي عقده ،فً خصائصه تحت عنوان
(باب فً تصاقب األلفاظ لتصاقب المعانً)(ٔ) ،وٌقول :وهذا كله والحروؾ واحده
ؼٌر متجاورة لكن من وراء هذا ضربٌ ؼٌره وهو أن تتقارب الحروؾ لتقارب
المعانً وهذا باب واسع ،ومن ذلك قوله تعالى فً محكم تنزٌله :ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (ٕ) ،أي تزعجهم وتقلقهم ،وتحرضهم على كل
فعل ؼٌر سوي ،فهذا فً معنى تهزهم هزاً ،والهمزة أحث الهاء فتقارب اللّفظتٌن
ُ
صوا هذا المعنى بالهمزة أل ّنها أقوى من الهاء،
حٌث إنّ
لتقارب المعنٌٌن ،وكؤ ّنهم خ ّ
كالجذع ،وساق
هذا المعنى أعظم فً النفوس من الهز ،أل ّنك قد تهز ما ال مٌال له،
ِ
الشجرة ونحو ذلك...الخ(ٖ).
إنّ هذا اإلبدال الذي ٌقوم علٌه االشتقاق األكبرٌ ،رجع هذا إلى اختبلؾ
اللهجات ،فالقبائل العربٌة تختلؾ فً نطق األصوات ،إذ أنّ قبٌلة تمٌم تجنح إلى
األشد الفخم ،فٌما أنّ قرٌش تمٌل إلى األرق األنعم(ٗ).
جاء فً فقه اللّؽة وقضاٌا العرب ٌّة "إنّ مثل هذا الكبلم ٌدخل فً باب إبدال
األصوات من ج ّراء التطور الصوتً أو اختبلؾ اللهجات"(٘).
ُ
حٌث كان مإدب أوالد المتوكل ـ
كتب ٌعقوب ابن السكٌت (ت ٕٗٗهــ) ـ
رسالة صؽٌرة س ّماها القلب واإلبدال ،جمع فٌها نحو ثبلثمائة كلمة من كلمات اللّؽة
العرب ٌّة تمٌزت بؤنّ لكل كلمتٌن منها تعبران عن معنى واحد ،وال ٌختلؾ لفظهما ّإال
فً حر ٍ
ؾ واح ٍد مثل ( :تهتان ،تهتال) فكل منهما تعطً معنى نزول المطر ،ومنه
أٌضا ً أنّ ابن فارس من علماء القرن الرابع الهجري ٌشٌر فً كتابة (الصاحبً) إلى
ٔــ الخصائص ،جٕ ص . ٔٗ7
ٕــ سورة مرٌم ،اآلٌة ٖ.8
ٖــ الخصائص ،جٕ ص . ٔٗ8
ٗــ المزهر فً علوم اللؽة  ،ج ٔ ص ٓ.ٗٙ
٘ــ سمٌع ابو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٔ. ٔ7
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ظاهرة اإلبدال على أ ّنها من سنن العرب إذ ٌقول :ومن سنن العرب إبدال الحروؾ
وإقامة بعضها مكان بعض ،وٌقول مدحه ومدهه ،وفرس رقل ورقن إلى آخره من
الكلمات التً ذكرها العلماء اللّؽوٌ ٌّن (ٔ).
فمن األمثلة أٌضا ً على هذا النوع من االشتقاق (ذ ي ع ،ش ي ع) من ذاع
وشاع ،ومنه أٌضا ً ( ر ز ن ،ر ص ن)من رزانه ورصانة (ٕ).
رابعاً:ــ االشتقاق الكبار
فإنّ هذا االشتقاق ٌسمٌه اللّؽو ٌّون النحت ،وهو نحت كلمة من كلمتٌن ،أو
ُ
تنحت من لفظتٌن
أكثر على سبٌل االختصار واإلٌجاز ،قال ابن فارس إنّ العرب
لفظة واحده ،وهو نوع من االختصار واإلٌجاز فً الكبلم ،وذلك ألنّ العرب تمٌل
إلى االختصار واإلٌجاز فً كبلمها نحو رجل (عبشمًّ ) وهو منسوب إلى اسمٌن:
(عبد شمس) ،و (عبدريّ ) منسوب إلى (عبد الدار) (ٖ).
وهناك بعض الباحثٌن نسب النحت إلى االشتقاق وجعله قسما ً رابعاً ،وسماه
اشتقاق الكبار ،وهو الذي عرؾ عند علماء العربٌة اللّؽوٌ ٌّن القدامى باسم النحت،
وهو أن تؤخذ كلمة مثل (:سبحل) من كلمتٌن ،وهً سبحان هللا ،أو أكثر من ذلك
نحو (:حٌعل) ،وهً مؤخوذة من حً على الفبلح  ،مع المناسبة فً اللّفظ والمعنى
ُ
حٌث إنّ لبلشتقاق الكبار (النحت) أنواع منها :
معاً،
ٔــ النحت الفعلً:ــ وهو أن تنحت من الجملة فعبلًٌ ،دل على النطق بها أي ٌدل
على المعنى الذي تدل علٌة الجملة دون تؽٌر فً هذا المعنى ،أو على حدوث
مضمونها مث ُل (:بسمل) إذ تقو ُل بسم هللا الرحمن الرحٌم  ،فبسمل تدل على معنى
ومضمون بسم هللا الرحمن الرحٌم(ٗ).

ٔــ فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٔ ،ٔ7مصدر سابق.
ٕــ عبدالرحمن دركزللً :الظواهر اللؽوٌة الكبرى فً العربٌة ،ص . 78
ٖــ سمٌع ابو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٔ. ٔ7
ٗــ رشٌد عبدالرحمن العبٌدي :ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة العربٌة ،ص ٕ.ٕ7
ٖ٘

ٕــ النحت الوصفً:ــ هو أن تنحت من كلمة واحدة تدل على صفة بمعناها ،أو بؤش ّد
ُ
حٌث تطلق على الرجل الشدٌد ،من ضبط و ضبر.
منه مثل ( :ضبطر)،
ٖ ــ النحت النسبً:ــ وهو أن تنحت من علم مإلؾ من مضاؾ ،ومضاؾ إلٌه
مركب إضافً النسب ،إلى هذا العلم والداللة على معنى االتصال به بسبب ما ،مثل
هذا ( :عبشمً) و(عبدري) و(مرقسً) ،وهً بهذا النسب إلـى عبد شـمس ،وعبد
الـدار ،وأمرئ القٌس (ٔ).
ٗــ النحت االسمً:ــ والنحت االسمً ،وهو أن تنحت من كلمتٌن اسما ً مثل جلمود،
وهو من كلمتٌن كلمة ( :جمد) وكلمة (جلد)(ٕ).
قال ابن فارس واألص ُل فً النحت ما ذكره الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي من
ُ
قولهم (:حٌعل الرجل) إذا قال (حً على)،
والفرق بٌن االشتقاق والنحت أنّ
االشتقاق فً أؼلب صوره عملٌة إطالة لبنٌة الكلمة ،وذلك بزٌادة حرؾ أو أكثر فً
أولها أو فً أخرها أو فً أحشائها ،فً حٌن أنّ النحت اختصار ،أو اختزال
للكلمات ،ومن أمثلة النحت كذلك كلمة ( :بسمل) أي قال (بسم هللا الرحمن الرحٌم)،
و(حمدل) أي قال (الحمد هلل) ،و(سبحل) أي قال سبحان هللا (ٖ).
وقال عمر بن أبً ربٌعة:
الح ِبٌبُ ال ُم َبس َم ُل
َف ٌَاْ َح َب َذ ْا َهذا َ

لقد َبسْ َملَت لٌَلَى ُؼداة لَ ِقٌ ُتها

فإنّ هذه األقسام األربعة لبلشتقاق بؤنواعها ،وما جاء فٌها من اللّؽوٌ ٌّن وأئمة
اللّؽة فٌها ،وما تكلموا عنها ،وعند االنتهاء من أنــواع االشتقاق ،الب ّد من أنّ هناك
فائدة لؽو ٌّة للّؽة العرب ٌّة من هذه األنواع وهً كاآلتً:

ٔــ االمام اللؽوي ابً منصور عبدالملك بن محمد الثعالبً  :فقه اللؽة وسر العربٌة  ،مصطفى محمد ٔ9ٖٙم،
ص . ٘78
ٕــ عبد الحسٌن المبارك :فقه اللؽة  ،المطبعة جامعة البصرة فً المكتبة الوطنٌة  ،بؽداد ٔ98ٙم ،ص . ٕ79
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اوالً:ـ ٌعد االشتقاق زٌادة فً ثروة اللّؽة العرب ٌّة ،حٌث ٌقوم على تولٌد األلفاظ أي
تولٌد لفظٍ من لفظٍ آخر.
ثانيا ً :ـ إنّ من فوائد االشتقاق فً اللّؽة العرب ٌّة أ ّنه ٌرشدنا إلى الدخٌل واألصٌل فً
اللّؽة العرب ٌّة ،فالكلمة األصٌلة فً اللّؽة العربٌّة ترى لها اشتقاقاتها فً اللّؽة،
ُ
حٌث ال نجد لها أصبلً
والعكس من ذلك ترى الكلمة الدخٌلة تبقى ؼالبا ً فً معزل،
ً
فمثبل كلمة الفردوس ال نجد لها مادة
لفظ ًٌا ٌدل على أصالتها فً كتب اللّؽة العرب ٌّة
فردس فً كتب اللّؽة ،فمن اللّؽوٌ ٌّن من عطل هذه الظاهر مادام القرآن الكرٌم قد
جاء بهذه األلفاظ فقد أذهب الكثٌر من عجمة هذه األلفاظ (ٔ) .
ثالثاً:ـ كما أ ّن ه ٌكشؾ عن المعانً الجزئٌة ،وتؽٌر داللة الكلمة عند اشتقاقها ،وكذلك
ٌظهر لنا الربط بٌن الكلٌات والجزٌئات فً الكلمات.
وهذا ما اشتملت علٌه أنواع االشتقاق عند اللؽوٌٌن ،وما تمٌز به كل نوع عن
اآلخر.
ٌرى الباحث أن االشتقاق الصؽٌر هو من أكثر أنواع االشتقاق وروداً فً اللؽة
العربٌة وأكثرها استعماالً لدى المتكلمٌن ،وٌزٌد من وضع المصطلحات والتسمٌات،
وهو أهم أنواع االشتقاق فً العربٌة.

ٔــ صبحً الصالح  :دراسات فً فقه اللؽة ،ص ٔ77ــ .ٔ78
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المبحث الثاني
أنواع اإلبدال عند العلماء
اإلبدال فً اللهجات العربٌة ظاهرة صوتٌة تشٌع فً كل لؽة من
اللّؽات المعروفة ٌستطٌع بوساطتها الدارس ،أن ٌتعرؾ على الخصائص
الصوتٌة فً كل لهجة ،فقد تتكون الفروق الصوتٌة بٌن اللهجات أو القبائل
العرب ٌّة ،أو بٌن القبٌلة الواحدة ،وما ٌحٌط بكل لؽة من فروق صوتٌة تحتم
علٌهم مراعاتها فً كبلمهم ،وهذا دلٌل على اختبلؾ اللهجات العرب ٌّة ،وما
هو إ ّال اختبلؾ الظواهر اللّؽو ٌّة واالجتماعٌة التً ال ؼرابة فٌها ،وإنّ
مظاهر اإلبدال فً اللهجات العربٌة كثٌرة ،فإنّ لهجة أهل الحجاز تختلؾ
عن لهجة أهل نجد وؼٌرها  ،فقد اشتهر الحجازٌون بالفتح ،وتسهٌل
الهمز ،وعدم مراعاة االنسجام وهمس األصوات ،ورخاوتها وعدم
اإلدؼام ،والكسر ،فً حٌن اشتهر أهل نجد باإلمالة ،والضم ،والجهر،
وتفخٌم األصوات ،وتحقٌق الهمز والشدة واالنسجام بٌن األصوات .
هذا وأنّ البحث فً اللهجات العربٌة وبٌان خصائصها وسماتها ،أمرٌ
مهم فً الوقوؾ على أصول اللهجات العربٌة ومعرفة أسباب تطور اللّؽة
العرب ٌّة ،وأثر األزمان والبٌئات فٌها ،وإن كان البحث فٌها ؼٌر سهل
ومٌسوراً ،إذ ٌحٌطه الكثٌر من الصعوبات لفقدان الكثٌر من المصادر التً
ألفها القدماء.
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أقسام اإلبدال عند اللغويين :
أوالً :إبدال مطرد :ـ
وهو عند جمٌع العرب اإلبدال القٌاسً ،وهنا إذا استوفى شروطه وجب
تنفٌذه مثل إبدال الهمزة الساكنة الثانٌة فً الكلمة من جنس حركة ما قبلها ،وهذا
ٌعنً أنّ الكلمة إ ذا جاءت فٌها همزتان أبدلت الهمزة الثانٌة ،نفس جنس الحركة التً
قبلها ،مثل هذا نحو :آمنت ،أومن ،أٌمانا ،واألصل فً هذه الكلمات :أأمنت ،أإمن،
أئمانا ً (ٔ).
وأ ّما الحروؾ التً تبدل بعضها من بعض فقد جمعها ابن مالك فً قوله:
(هدأت موطا ) ،وهذا النوع من اإلبدال ال مناص عنه للمتكلم باللّؽة العرب ٌّة من
استعماله فً المواضع التً عٌنت له فً علم الصرؾ ،حٌث أنّ األحرؾ التً تبدل
من ؼٌرها إبداالً شائعا قٌاسٌا ً فً هاتٌن الكلمتٌن ( هدأت موطا) فالواو تقلب همزة
فً قائل ،والٌاء تقلب همزه فً بائع ،وتبدل الواو والٌاء من الهمزة كما فً خطاٌا
وقضاٌا ،وتبدل الهمزة ألفا ً نحو :أمنت ،وتبدل الٌاء من األلؾ كما فً مصابٌح ،ومن
الواو كما فً رضً ،وتبدل الواو من أخواتها األلؾ والٌاء كما فً بوٌع وموقن
وموسر ،وتبدل األلؾ من أختٌها الٌاء والواو كما فً قال وباع ،وتبدل التاء من
الواو والٌاء نحو اتصل واتسر ،وتبدل المٌم من الواو فً فم ،ومن النون فً انبعث،
وتبدل الهاء فً الوقؾ من التاء نحنو :نعمة ورحمة(ٕ).
وهذا االبدال ال ٌعنٌنا فً هذا المبحث ولكن عند التناول ألنواع اإلبدال الب َّد
من ذكر هذا النوع من اإلبدال ،ولكن فقط للتوضٌح عن أنواع اإلبدال ،إذ لم تنطق
به العرب على أوضاع مختلفة حتى ٌكون فٌه لهجات مختلفة من القبائل العربٌة.

ٔــ المقتضب فً لهجات العرب ،ص ٕٔٔ.
ٕــ المصدر السابق  ،ص ٕٕٔ.
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وسنتكلم عن اإلبدال اللّؽويّ الذي حدث فً لهجات العرب وقبائلها المختلفة،
وما أبدلت ُه فً كبلمها  ،إذ أصبح لكل قبٌلة خصائصها وسماتها فً اإلبدال فً
كبلمها وطرقة نطقها.
ثانياً :اإلبدال غير المطرد :
هو اإلبدال السماعً  ،وهو ال ٌكون عند العرب جمٌعاً ،ولكن ٌخص قبٌلة
دون أخرى ،وهذا اإلبدال ال ٌخضع لشروط خاصة ،وهو ٌختلؾ باختبلؾ القبائل
العربٌة ،فنجد مثبلً قبٌلة من القبائل تقول :مدح ،وقبٌلة أخرى تقول أو تلفظها :مده
وهكذا ،وال ضابط للحروؾ العربٌة التً ٌستعملها قبائل العرب بعضها من بعض
فً هذا النوع من اإلبدال ،وهذا اإلبدال الذي تقوم دراستنا علٌه (ٔ) .
قد اختلؾ القدماء من العلماء اللّؽوٌ ٌّن فً منشؤ اإلبدال ؼٌر المطرد ،ومن
الراجح أنّ هذا اإلبدال نشؤ من اختبلؾ اللهجات العربٌة ،فترى فً لهجة من
اللهجات فً إبدالها تختلؾ عن اللهجة األخرى فً قبائل العرب (ٕ).
ٌقول أبو الطٌب اللّؽويّ كما جاء فً المزهر للسٌوطً  :لٌس المراد باإلبدال
لمعان متفقة،
أنّ العرب تتعمد تعوٌض حرؾ مكان حرؾ  ،وإ ّنما هً لؽات مختلفة
ٍ
إذ تتقارب الكلمتٌن فً لهجتٌن وتعطً معنى واحد ،والدلٌل على ذلك أنّ قبٌلة من
قبائل العرب ال تتكلم بلفظة طوراً مهموز وطوراً ؼٌر مهموز ،وال تتكلم بالسٌن مرة
وبالصاد مرة أخرى ،وكذلك إبدال الم التعرٌؾ مٌما ً والهمزة عٌنا ً كقولك فً أن:
عنً  ،ومنه فؤنّ العرب ال تشترك فً شًء من ذلك ،إ ّنما ٌقولون هذا قوم وهذا قوم
آخر(ٖ).
قال ابن خالوٌه فً شرح الفصٌح  ،أخبرنا ابن درٌد عن أبً حاتم عن
األصمعً قال اختلؾ رجبلن فً الصقر ،فقال أحدهما بالسٌن أي السقر ،وقال
ٔــ ابراهٌم نجا :اللهجات العربٌة ،ص ٕ. 7
ٕــ المقتضب فً لهجات العرب  ،ص ٖٕٔ .
ٖــ المزهر فً علوم اللؽة وانواعها ،جٔ صٓ. ٗٙ
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اآلخر بالصاد أي الصقر ،وتحاكما إلى إعرابًٍ ثال ٍ
ث فقال :وأ ّما أنا فؤقول الزقر
بالزاي ،وقال ابن خالوٌه وهذا دلٌل على أ ّنها ثبلثة لؽات (ٔ).
حٌث إنّ اإلبدال وقع فً ثبلثة حروؾ ،وهذه ثبلث لهجات عربٌة ،حٌث إنّ
ما جاء فً كلمة الصقر ،وهذه تنسب إلى لهجة ربٌعة ،وما فً كلمة السقر فقد نسبت
إلى لهجة مضر ،وما فً كلمة الزقر فنسبت إلى لهجة قضاعة ،فقال ال أقول مثلما
قلتما ،وإ ّنما أنا أقول الزقر (ٕ).
قال البطلٌوسً فً شرح الفصٌح  :لٌست األلؾ فً األرقان وهً لؽة فً
الٌرقان  :وهً آفة تصٌب الزرع ،وداء ٌصٌب االنسان ،ونحوه مبدلة من الٌاء
ولكنهما لؽتان ،ومما ٌدل على أ ّنهما لؽتان أي هذه األحرؾ ما رواه اللحٌانً قال:
قلت ألعرابً :أتقول مثل حنك الؽراب أو حلكه ؟ فقال  :ال أقول مثل حلكه ،وقال
البطلٌوسً فً شرح الفصٌح أٌضاً :قال أبو بكر بن درٌد :قال أبو حاتم :قلت ألم
الهٌثم :كٌؾ تقولٌن أش ّد سواداً من ماذا ؟ فقالت :من حلًكِ الؽراب قلت :أفتقولٌنها من
حنك الؽراب ؟ فقالت :ال أقولها أبداً ،ومن هذا ٌتبٌن لنا أنّ اإلبدال قد نشؤ باختبلؾ
القبائل العربٌة وتعدد بٌئاتها وخصائصها (ٖ).
وهذا اإلبدال بٌن القبائل العربٌة المختلفة ٌ ،قع على اختبلؾ البٌئات العربٌة
وخصائصها ،وقد ٌحدث إبدال فً اللهجة الواحدة للقبٌلة الواحدة ،ومنه قال ابن
السكٌت :حضرنً أعرابٌان من بنً كبلب فقال :أحدهما إنفحة ،وقال اآلخر مِنفحة،
ثم افترقا على أن ٌسؤال جماعة من أشٌاخ وكبار بنً كبلب ،فاتفق جماعة على قول
أحدهما واتفق جماعة على قول اآلخر ،وهما لؽتان (ٗ).

ٔــ المقتضب فً لهجات العرب  ،ص ٕٗٔ .
ٕــ الهامش ،المقتضب فً لهجات العرب ،رقم ٕ ص ٕٗٔ.
ٖــ المصدر السابق ،ص ٕ٘ٔ.
ٗ ــ ابن السكٌت :اصبلح المنطق  ،تحقٌق عبدالسبلم هارون و احمد شاكر ،مطبعة دار المعارؾ ،مصر الطبعة
الثالثةٔ97ٓ ،م  ،ص ٘ٔ7ــ . ٔ7ٙ
٘9

وال ٌستبعد أنّ هذه القبٌلة استعملت إحدى الكلمتٌن ،حٌث استفادت الكلمة
األخرى من قبٌلة أخرى ،وطال بها الزمن واستعملت كثٌراً  ،فقد لحقت بطول
الزمن واتصال استعمالها باللّؽة األخرى للقبٌلة (ٔ).
فً حٌن أن النوع الثانً من اإلبدال (:اإلبدال ؼٌر المطرد) ٌنقسم إلى قسمٌن :
القسم األول :ــ اإلبدال في الحروف :
إبدال حرؾ مكان حرؾ آخر وأمثلته فً العربٌة كثٌر ،كإبدال حرؾ
الهمزة عٌناً ،أو إبدال الٌاء جٌماً ،أو إبدال حرؾ الكاؾ المإنث شٌنا ً إلى آخره.
القسم الثاني :ــ إبدال في الحركات :
إبدال الحركات  (:الصوائــت )،أي إبدال حركة من حرك ٍة أخرى ،وهو
كالوكم فً لهجات العربٌة ،وهو كسر حرؾ الكاؾ إذا جاء قبله حرؾ الٌاء ،أو
كسره ،وؼٌره من إبدال الحركات .
ٌإٌد الباحث أن ما ذهب إلٌه أبو الطٌب اللؽوي ،وما جاء فً المزهر أن اإلبدال
الذي وقع عند العرب لٌس تعمد العرب الٌه ،أو تتعمد تعوض حرؾ مكان آخر ،إنما
لمعان متفقة ،فمثبلً قبٌلة تنطق رإٌا ،وقبٌلة أخرى تنطقها روٌا
هً لهجات مختلفة
ٍ
بدون همزة ،وهذا هو حقٌقة االبدال فً اللهجات العربٌة.

ٔــ الخصائص ،جٔ صٕ. ٖ7
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المبحث الثالث
آراء العلماء حول أصل االشتقاق
إنّ من الصعب أن ٌتفق العلماء اللّؽوٌّون جمٌعا ً على رأيٍ واحد ،وال س ٌّما
أصل المشتقات ،إذ كان الخبلؾ
حول أصل المشتقات ،إذ لم ٌتفق رأي العلماء على
ِ
قائما ً حول االشتقاق ،فمنهم من قال أ ّنه ال ٌكون اشتقاق فً اللّؽة ،ومنهم من قال
عكس ذلك ،فقد كان االشتقاق عند القدماء والمحدث ٌّن من الموضوعات المهمة فً
اللّؽة ،ومن الظواهر اللّؽو ٌّة التً اهت َّم بها أئمتنا من اللّؽوٌ ٌّن القدماء ،وتوسع فٌه
علماإنا المحدثون  ،وبلؽت عناٌتهم به أن الّفوا فٌه كتبا ً ورسائ َل ،وكما أ ّنهم ضمنوه
بعضا ً من مإلفاتهم اللّؽو ٌّة  ،وجعلوا االشتقاق من موضوعات اللّؽة  ،ومن بعض
علم االشتقاق" :االشتقاق" تؤلٌؾ سعٌد عبدالملك بن قرٌب
مإلفاتهم فً
ِ
األصمعً(تٕ٘ٔهــ) ،وهو كتاب مطبوع بتحقٌق الدكتور سلٌم النعٌمً ،بؽداد
ٔ9ٙ8م ،ومنه أٌضا ً كتاب "االشتقاق" :سعٌد بن مسعدة الملقب باألخفش األوسط
(ت ٕٕٔهــ)" ،االشتقاق" :محمد بن ٌزٌد الملقب بالمبرد (ت ٕ٘8هــ) ،واالشتقاق:
البن درٌد (تٕٖٔهــ) وهو كتاب مطبوع حققه االستاذ عبدالسبلم هارون ،مإسسة
ُ
حٌث
الخانجً ــ القاهرة ٔ9٘8م ،فهذه بعض المإلؾ فً االشتقاق عند القدماء
فتحت المجال أمام المحدثٌن وأطلقوا العنان فً هذا المجال ،فقد ألّؾ المحدثون
وتوسعوا فً االشتقاق وكتبوا فٌه المإلفات  ،ومن هذه المإلفات التً نورد بعضا ً
منها" :االشتقاق" :لؤلستاذ عبدهللا أمٌن الطبعة األولى فً القاهرة ٔ9٘ٙم ،وأٌضا ً
"العلم الخفاق فً علم االشتقاق" ،للسٌد محمد صدٌق خان ،ومنه "االشتقاق" :للسٌد
حسٌن الشٌرازي مطبعة اآلداب النجؾ االشرؾٔ9ٖٙ،م ،وكتاب "االشتقاق":
للدكتور حنا مصطفى فإاد ترزي مطبعة بٌروت ٔ9ٙ8م ،وؼٌرها من المإلفات.
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فقد اختلؾ العلماء فً أصل االشتقاق ،وأورد ك ٌل من علمائنا اللّؽوٌ ٌّن رأٌه
حول أصل االشتقاق ،وقد اورد أبو بكر بن السراج اختبلؾ العلماء فً أصل
االشتقاق فقال  ( :فمن العلماء اللّؽوٌٌّن من ٌقول أن ال اشتقاق فً اللّؽة العرب ٌّة
البته ،وهذا الرأي هو األقل عند علمائنا اللّؽوٌٌّن ،وبعضهم من ٌقول أنّ كل لفظتٌن
متفقتٌن فإحداهما مشتقة من األخرى  ،وبعض العلماء من ٌقول :إنّ بعض الكبلم
مشتق  ،وبعضه ؼٌر مشتق ،وهذا الرأي هو علٌه جمهور أئمتنا اللّؽوٌٌّن من أهل
اللّؽة) (ٔ) .
ٌذكر إبراهٌم أنٌس :أنّ من المجحؾ حصر أصل االشتقاق بفعل كان أم
مصدر إذ إنّ هذا التضٌٌق عن االشتقاق ال ٌعطً الحقٌقة الصحٌحة عن مرونة
االشتقاق فً اللّؽة ،واالتساع الذي تتمٌز به هذه الظاهرة  ،حٌث إنّ المشتقات تنمو
مع حاجة المجتمع إلٌها  ،وتتكاثر مفرداتها ،ولهذا ٌجدر بنا أ ّال ٌكون لدٌنا تصور أنّ
األفعال والمصادر حٌن عرفت فً نشؤتها عرفت معها مشتقاتها  ،إذ تضل اللّؽة
قرونا  ،ولٌس بها إ ّال المصدر وحده أو الفعل وحده ،حتى تعدوا الحاجة المجتمعٌة
والظروؾ اللّؽوٌة إلى ما ٌشتق منها (ٕ) .
وقد ذكر ابن جنً (ت ٕٖ9هـ)  :أنّ هنالك مصادر فً اللّؽة لم تستعمل
أفعالها مثل هذا وي واخواتها ،وأٌضا ً هنالك أفعال ال مصادر لها مثل ما دام
الناسخة (ٖ).
أورد ابن األنباري االختبلؾ فً أصل المشتقات ،وهذا ما جاء فً اإلنصاؾ
فً مسائل الخبلؾ بٌن الكوفٌٌن والبصرٌٌن ،إذ ذهب الكوفٌون إلى أنّ المصدر
مشتق من الفعل وفرع علٌه  ،نحو (:ضرب ضربًا ،وقام قٌامًا) ،وذهب البصرٌون
إلى أنّ الفعل مشتق من المصدر ،وفرع علٌه إذ قالوا :الدلٌل على أنّ المصدر هو
ٔــ أبً بكر محمد بن السري بن السراج (ت ٖٔٙهــ) :االشتقاق ،تحقٌق محمد صالح التكرٌتً ،مطبعه
المعارؾ ٖٔ97م ،صٖٔ.
ٕــ ابراهٌم انٌس :من اسرار اللؽة  ،دار النشر :الطبعة الثانٌة ٔ9٘8م  ،ص.ٗٙ
ٖــ ابن جنً :المنصؾ ،جٕ ،تحقٌق عبدهللا امٌن ،ابراهٌم مصطفى ،الطبعة االولى ،مطبعه مصطفى البابً،
مصر ٗ٘ٔ9م ،صٔ97ــ .ٔ98
ٕٙ

ب وال َق ْت َل ،والفعل له أمثلة مختلفة  ،كما
األصل أنّ المصدر له مثال واحد نحو الضَّرْ َ
أنّ الذهب نوع واحد ،وما ٌوجد منه أنواع وص َُور مختلفة ،وهو ما أورده ابن
االنباري حول األصل فً المشتقات ولكل فرٌق حججه وآراءه (ٔ).
وأٌّد ابن جنً ما ذهب إلٌه بعضهم بؤنّ أصل اللّؽات هً أصوات
المسموعات ،مثل خرٌر الماء ،ونعٌق الؽراب ،وحنٌن الرعد ،ودوي الرٌح،
وشحٌج الحمار ،ونزٌب الظبً هو صوت تٌس الظباء ،وصهل الفرس (ٕ).
ومنه أٌضا ً فـقد أورد عن العرب اشتقاقـهم من أسماء األعٌان حٌث قالوا:
ُ
أتٌت النبً ـ
استحجر الطٌن واستنوق الجمل ،إذ ٌروى عن شٌبة بن عثمان قال:
صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌوم معركة حُنٌن فإذا العباس آخذ بلجام َب ْؽ َلته قد شجرها  .إذ
قال أبو نصر صاحب األصمعً :معنى قوله( :قد شجرها) أي رفع رأسها إلى فوق،
كمـا ٌقـال :للشجرة إذا تدلـت أؼصانها فٌرفعها إلـى األعلى

شجـر ُ
ت
فٌقـال
َ

أؼصانـها (ٖ).
فإنّ عبدهللا أمٌن أفاده ممّا ذهب إلٌه علماإنا اللّؽوٌّون ،ومنهم ابن جنً
وؼٌره فً عدم تضٌٌق المشتقات بمصدر أو فعل ،وهو ما ذهب إلٌه فً قوله :هو
أنّ أصل المشتقات جمٌعاً ،هو شًء آخر ال هو فعل وال هو مصدر ،وأنّ الفعل مق ّدم
على المصدر فً النشؤة  ،وفً جمٌع المشتقات ،فإنّ المصدر وجمٌع المشتقات
مشتقة من الفعل ،والفعل هو مشتق بعد هذا من أصل المشتقات وهً أسماء األعٌان،
وأسماء المعانً ،وأسماء األصوات (ٗ)،
أنّ العرب لم ٌتوسعوا فً اشتقاق أسماء األعٌان ،وهذا واضح فً إحدى
قرارات المجمع اللّؽة العربٌّة فً القاهرة ،حٌث أق ّر االشتقاق منه ،ومع أ ّنه لم ٌجز
ٔــ عبد الرحمن بن محمد بن عبٌد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدٌن األنباري (ت٘77 :هـ) :اإلنصاؾ
فً مسائل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن :البصرٌٌن والكوفٌٌن ،جٔ ،الناشر :المكتبة العصرٌة ،الطبعة :األولى
ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م ،ص ٓٔ9ــ ٔ.ٔ9
ٕــ الخصائص ،جٔ ،صٗ7ــ . ٗ8
ٖــ المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،جٔ ،ص ٕ78ــ . ٕ7
ٗــ عبدهللا امٌن :االشتقاق  ،مطبعة لجنة التؤلٌؾ ،الطبعة االولى ،مصرــ القاهرة ٔ9٘ٙم ،صٗٔ ــ٘ٔ.
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هذا االشتقاق ّإال للضرورة  ،وهو فً مجال المصطلحات العلمٌّة من الفنون والعلوم
،وذلك لحاجته الماسة الشدٌدة إلى مثل هذا االشتقاق ،حٌث أ ّنه خص العلوم بجواز
ذلك االشتقاق قٌاسٌا ً من دون األدب ؛ وذلك ألنّ األدب ٌمكنه االستفادة من االشتقاق
السماعً الوارد عن العرب (ٔ).
ٌرى الباحث أن ما ذهب الٌه إبراهٌم انٌس حول أصل االشتقاق ،أنّ من المجحؾ
حصر أصل االشتقاق بفعل كان أم مصدر إذ إنّ هذا التضٌٌق عن االشتقاق ال ٌعطً
الحقٌقة الصحٌحة عن مرونة االشتقاق فً اللّؽة ،واالتساع الذي تتمٌز به هذه
الظاهرة  ،حٌث إنّ المشتقات تنمو مع حاجة المجتمع إلٌها  ،وتتكاثر مفرداتها
،ولهذا ٌجدر بنا ّأال ٌكون لدٌنا تصور أنّ األفعال والمصادر حٌن عرفت فً نشؤتها
عرفت معها مشتقاتها  ،إذ تضل اللّؽة قرونا  ،ولٌس بها ّإال المصدر وحده أو الفعل
وحده ،حتى تعدوا الحاجة المجتمعٌة والظروؾ اللّؽوٌة إلى ما ٌشتق منها.

ٔــ خدٌجه الحدٌثً :ابنٌة الصرؾ ،الطبعة االولى العراق بؽدادٔ9ٙ٘ ،م  ،ص .ٕ٘8
ٗٙ

المبحث الرابع
ارتباط االشتقاق باإلبدال
إنّ موضوع االشتقاقض واإلبدال

فً

اللّؽة

العربٌّة،

من

الموضوعات المهمة فً اللّؽة  ،والتً كتب فٌها الباحثون الكتب
واألطروحات  ،ولكن موضوع االرتباط بٌن االشتقاق واإلبدال ،لم ٌكن له
النصٌب فً كتب اللّؽة أذ إنّ هناك من تكلم ولكن لٌس بصورة واضح،
ُ
حٌث إنّ االشتقاق واإلبدال بٌنهما عبلقة كعبلقة العام بالخاص أو العكس ،
إذ إنّ اإلبدال ٌرتبط باالشتقاق عن طرٌق أحد أنواع االشتقاق أال وهو
االشتقاق األكبر  ،إذ إنّ االشتقاق األكبر :هو اشتقاق كلمة من كلمة أخرى
ُ
حٌث
بتؽٌر حرؾ واحد  ،أو أكثر من حرؾ فً أحرؾ الكلمة األصلٌة ،
إنّ هذا االشتقاق ٌرتكز على إبدال الحروؾ فٌما ٌرتكز االشتقاق الكبٌر
على تقلٌبها(ٔ).
وأمّا اإلبدال فهو إبدال الحروؾ وإقامة بعضها مقام بعض  ،أو تؽٌر حرؾ
دَحه و َم َد َهه (ٕ) .
فً حروؾ الكلمة األصلٌة َك َم َ
وهذا ٌدل على العبلقة التً بٌن االشتقاق األكبر واإلبدال  ،فهً
عبلقة الخاص بالعام  ،وسنذكر بعض أقوال العلماء والعبلقة التً سوؾ
تكون بٌن هاتٌن الظاهرتٌن من ظواهر اللّؽة العربٌّة  ،وكٌفة الصلة بٌنهما.

ٔــ سمٌع أبو مؽلً :فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة  ،ص ٓ. ٔ7
ٕــ أبو الطٌب محمد صدٌق خان بن حسن بن علً ابن لطؾ هللا الحسٌنً البخاري ال ِق َّنوجً (تٖٔٓ7 :هـ):
البلؽة إلى أصول اللؽة ،المحقق :سهاد حمدان أحمد السامرائً (رسالة ماجستٌر من كلٌة التربٌة للبنات  -جامعة
تكرٌت بإشراؾ األستاذ الدكتور أحمد خطاب العمر) ،الناشر :رسالة جامعٌة  -جامعة تكرٌت ،ص . ٖٙ
٘ٙ

إنّ ارتباط االشتقاق باإلبدال هو ارتباط الخاص بالعام ،إذ ٌرتبط اإلبدال بؤحد
أنواع االشتقاق وهو االشتقاق األكبر ،إذ ٌرجع هذا االرتباط إلى اختبلؾ اللهجات ،
فالقبائل العربٌة تختلؾ فً نطق األصوات ،إذ إنّ قبٌلة تمٌم تجنح إلى األش ّد الفخم ،
فٌما أنّ قرٌش تمٌل إلى األرق األنعم (ٔ).
جاء فً مباحث فقه اللّؽة لؤلستاذ أسعد محمد النجار ،أنّ االشتقاق األكبر :هو
اإلبدال اللّؽويّ  ،وهو أ رتباط قسم من المجموعات الثبلثٌة الصوتٌة ببعض المعانً
ارتباطا ً عاما ً ال ٌتقٌد باألصوات نفسها ،ولكن فً ترتٌبها األصلً ،والنوع الذي
ٌندرج تحته ،فمتى وردت تلك المجموعات على ترتٌبها األصلً ،فبل ب ّد أن تفٌد
الرابطة المعنوٌة المشتركة  ،سواء احتفظت بمخرجها الصوتً ،أو ت ّتحد معها فً
جمٌع الصفات (ٕ).
لقد أدرك العلماء ما فً ضروب اإلبدال من تنوع اللهجات ،فلم ٌفسرها
المحققون منهم بالمصادفة واالتفاق ،وال بتعمد العرب تعوٌض حرؾ من حرؾ،
لمعان متفقة :تتقارب اللفظتان فً
وإ ّنما هً كما قال أبو الطٌب اللؽوي لؽات مختلفة
ٍ
لؽتٌن لمع ًنى واحد ،حتى ال تختلفا ّإال فً حرؾ واحد (ٖ).
إذا كان االشتقاق الكبٌر ٌقوم على القلب ،فمن الواضح أنّ االشتقاق األكبر
ٌقوم على اإلبدال ،ولقد أدرك لؽويّ العرب إمكان وقوع اإلبدال مثلما تصوروا
إمكان وقوع القلب ،وأنشئوا ٌلتمسون الشواهد على تماثل المعنى بٌن الصورتٌن
المبدلة والمبدل منها ،وانطلقوا ٌإكدون أن "من سنن العرب إبدال الحروؾ وإقامة
بعضها مقام بعض ،ومنه ما جاء أنّ ابن السكٌت ً
مثبل فً "القلب واإلبدال" لم ٌذكر
فً الثبلث مئة كلمة التً اشتملت علٌها رسالته ّإال القلٌل مما ٌكمن أن ٌُ َفسَّر بظاهرة

ٔــ المزهر فً علو اللؽة ،ج ٔ ص ٓ. ٗٙ
ٕــ اسعد محمد علً النجار :مباحث فً فقه اللؽة ،ص ٓ. 9
ٖــ صبحً إبراهٌم الصالح(تٔٗٓ7 :هـ) :دراسات فً فقه اللؽة ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن ،الطبعة :الطبعة
األولى ٖٔ79هـ ٔ9ٙٓ -م  ،ص .9ٙ
ٙٙ

اإلبدال تفسٌرً ا صرٌحً ا ،وسائر ما استشهد به بعد ذلك لم ٌختلؾ لفظه ّإال فً حرؾ
واحد ،كالنون والبلم فً "التهتان" و"التهتال" وكبلهما ٌعٌن سقوط المطر (ٔ).
إذ إنّ هناك من اللّؽوٌ ٌّن من رأى فً اإلبدال وتقارب مخارج حروؾ الكلمة
ومعانٌها نوعا ً من االشتقاق ،وسماه بعضهم باالشتقاق الكبٌر أو األكبر ،وبما أنَّ
تقلٌب الحروؾ ٌ ُْدعى مرة باالشتقاق األكبر ومرة بالكبٌر فٌحسن أن نسمً هذا
اإلبدال االشتقاق اإلبدالً  .ومن كبلمهم عنه ٌمكن تعرٌفه بؤ ّنه  :ر ّد الكلمات إلى
أصل واحد إذا تدانت معانٌها وتقاربت حروفها فً المخارج أو فً الصفات  ،وقد
أورد ابن جنً فً باب تصاقب األلفاظ لتصاقب المعانً أمثلة كثٌرة تصلح له،
وهذا ؼور من العربٌة ال ٌنتصؾ منه وال ٌكاد ٌحاط به .وأكثر كبلم العرب علٌه
وإن كان ً
مسهوا عنه ,وهو على أضرب:
ؼفبل
ًّ
ْ
ور ْخ َود,
ضٌْطار ,ولُوق ٍة وأَلوقةٍ,
منها اقتراب األصلٌن الثبلثٌٌن ؛ كضٌاط و َ
ورخو ِ
و ٌَ ْنجُوج وأَلَ ْنجُوج.)ٕ(.
وٌمكن تمٌٌز ثبلثة أنواع من االشتقاق اإلبدالً بحسب عدد الحروؾ
المتقاربة فً المخرج أو فً الصفة :
أوالً  :في حرف :
إذ إنّ التقارب فً حرؾ واحد حٌث تتقارب حروؾ الكلمة من حروؾ كلمه أخرى

 ،وٌكون اختبلؾ فً حرؾ واحد ،ومن ذلك قول هللا سبحانه :ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱠ

(ٖ)

أي :تزعجهم وتقلقهم ,فهذا فً معنى

ته ّزهم ه ًّزا ,والهمزة أخت الهاء ،فتقارب اللفظان لتقارب المعنٌٌن ،ومنه ما جاء فً
كلمة جرؾ "قشر وجه األرض" وجلؾ "قشر"؛ هنا تقاربت (ر) و (ل) ألنهما
ٔــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة ،ص ٕٕٔــ ٖٕٔ .
ٕــ الخصائص ،جٕ ص ٔٗ7ــ . ٔٗ8
ٖــ سورة مرٌم ،اآلٌة ٖ.8
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حرفان ومنه أٌضا ً تقارب بٌن حرفٌن قولك فً ال َعسْ ؾ ،واأل َسؾ ,والعٌن أخت
الهمزة ,كما أن األسؾ ٌعسؾ النفس وٌنال منها ,والهمزة أقوى من العٌن ,كما أنّ
أسؾ النفس أؼلظ من التردد بالعسؾ .فقد ترى التقارب فً الحرفٌن ،ومنه أٌضا ً
جبل "اجتمع وؼلظ" وجبن ":استمسك وتجمع" و (ل) و (ن) متقاربان (ٔ) .
ومن ذلك ما جاء فً كتاب صبحً الصالح فً قولهم :الوسٌلة والوصٌلة،
وحرؾ الصاد أقوى صو ًتا من حرؾ السٌن ،لما فٌها من االستعبلء والقوة فً
النطق؛ والوصٌلة أقوى معنى من الوسٌلة ،وذلك أنّ التوسل لٌس له عصمة
الوصل ،والصلة ،بل الصلة أصلها من اتصال الشًء بالشًء ،ومماسَّته له ،وكونه
أكثر األحوال بع ً
ضا له ،كاتصال أعضاء اإلنسان وهً أبعاضه ،ونحو ذلك،
والتوسل معنى ٌضعؾ وٌصؽر أن ٌكون المتوسل جزءًا أو كالجزء من المتوسَّل
إلٌه ،وهذا واضح؛ فجعلوا حرؾ الصاد ،لقوتها ،ولمناسبتها للمعنى األقوى ،والسٌن
لضعفها ،ومناسبتها للمعنى األضعؾ (ٕ).
جاء فً تركٌب كلمة (ع ل م ) فً العبلمة والعلم ،وقالوا مع ذلك :بٌضة
عرماء وقطٌع أعرم إذا كان فٌهما سواد وبٌاض ،وإذا وقع ذلك بؤن أحد اللونٌن من
صاحبه ،فكان كل واحد منهما علمًا لصاحبه .وهو من (ع ر م) (ٖ) ،قال أبو وجزة
السعدي:
ما ِز ْل َن ٌَ ْن ُس ْب َن َوهْ نا ً ُك َّل صا ِدقــــــ ٍة

با َت ْ
أزواج
ت ُت َباشِ ُر عُرْ مًا ؼٌر
ِ

حتى َسلَكن الشوى منهن فً مسكٍ

اآلفاق مهداج
نسل جوابة
مــن ِ
ِ

من ذلك ما جاء فً لفظة (ح م س ) و (ح ب س) قالوا :حبست الشًء ،وحمس
الشر إذا اشتد ،والتقاإهما أن الشٌئٌن إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا ،فكان
ذلك كالشر ٌقع بٌنهما(ٗ).
ٔــ الخصائص،جٕ ،صٔٗ8
ٕــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة ،ص ٗٗٔ .
ٖــ الخصائص  ،جٕ  ،ص.ٔٗ9
ٗــ المصدر نفسه ،جٕ ،نفس الصفحة.
ٙ8

فقد استعملوا تركٌب (جبل ) و (جبن ) و (جبر ) لتقاربها فً موضع واحد
وهو االلتئام والتماسك ،ومنه الجبل لش ّدته وقوته ،وجبن إذا استمسك وتو َّقؾ
وتجمَّع ،ومنه جبرت العظم ونحوه ،أي :قوٌته ،منه لفظة (ق ر د ) و (ق ر ت )،
قالوا لؤلرضَ :قرْ دَد ،وتلك نباك تكون فً األرض ،فهو من قرد الشًء وتقرّد إذا
ت الدم ،و َقر َد الشًء ،و َت َقرَّ دَ ،و َق َر َطْ ٌَ ،قر ُ
تجمع ،ومن ذلك قولهمَ :ق َر َ
ُط ،فالتاء أخفت
ِ
الثبلثة ،فاستعملوها فً الدم إذا جؾَّ ؛ ألنه قص ٌد ومستخؾ فً الحس عن ال َقرْ َددِ،
والقرد هو ال ّنباك فً األرض ونحوها ،وجعلوا الطاء وهً أعلى الثبلثة صو ًتا
(لل َقرْ طِ ) الذي ٌسمع عند األكل (ٔ) ،أنشدنا أبو علً بن أبراهٌم ّ
القطان:
أهوى لها مشقصٌ َح ْشر ف َش ْبرقها

ُ
وكنت أدعو قذاها اإلثمد القردا

أهوى :هوى وانقض علٌها وسقط ,والمشقص :السهم المرٌض ،والحشر :اللطٌؾ
الدقٌق ,وشرقها :مزتهاٌ .رٌد أن عٌنه أصابهم منهم ففقؤها ،وكان من قبل مشق ًقا
علٌها حرٌ ً
صا على ّأال ٌنالها شًء؛ حتى إنّ اإلثمد القرد كان ٌراه قذى لها" ،أي:
أسمً اإلثمد القرد ًأذى لهاٌ .عنى عٌنه  ،وقالوا :قرت الدم علٌه ,أي :جمد ,والتاء
أخت الدال

(ٕ)

جاء فً كلمتٌن النضج والنضخ ،فالنضخ للماء ونحوه ،والنضخ أقوى من
النضح؛ قال هللا سبحانه :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

(ٖ)

 ،فجعلوا حرؾ الحاء فً

هذه الكلمة لرقتها ومناسبتها للماء الضعٌؾ ،والخاء لؽلظها لما هو أقوى ،وهً فً
هذه استعملت لقوة الماء وسرعة جرٌانه(ٗ) .

ٔــ صبحً إبراهٌم الصالح  :دراسات فً فقه اللؽة ،ص ٗٗٔ.
ٕــ الخصائص  ،جٕ صٔ٘ٔ.
ٖــ سورة الرحمن اآلٌة . ٙٙ
ٗــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة  ،ص ٗٗٔ .
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من ذلك أٌضا ً العلز :وهً خفّة وطٌش وقلق ٌعرض لئلنسان ،وقالوا :أٌضا ً
العلوص ،هو لوجع فً الجوؾ ٌلتوي له اإلنسان وٌفلق منه ،فذاك من (ع ل ز)
وهذا من (ع ل ص) ،والزاي أخت الصاد (ٔ).
ثانياً :في حرفين :
وقد تقع بالحرفٌن نحو قولهم :السحٌل والصهٌل ،وذلك من (س ح ل)،وهذا
من (ص هـ ل ) ،والصاد أخت السٌن ،كما أن الهاء أخت الحاء ،قال الشاعر زهٌر
بن أبً سلمى.
كؤنَّ َسح ٌّله فً كل َفجْ ٍر

على أح َسا ٍء ٌمإود دعاء

قالوا :فً (جلؾ وجرم) ،فهذا للقشر وهذا للقطع ،وهما متقاربان مع ًنى ومتقاربان
(ٕ)
ً
لفظا ً ؛ ألنَّ ذاك من (جلؾ ) ،وهذا من (جرم )
ثالثاً :في ثالثة أحرف :
الؽدر كما قالوا َ
منه ما جاء فً وقالوا ْ :
متقاربان واللفظان
الخ ْتل والمعنٌان
ِ
متراسِ بلن فذاك من ( غ د ر ) وهذا من ( خ ت ل ) فالؽٌن أخت الخاء والدال أخت
بالمكان كما قالوا ّ
تؤطر
التاء والراء أخت البلم ،ومنه اٌضا ً ما جاء فً اللفظٌن َعدَن
ِ
أي أقام بالمكان وتلب َ
َّث  ،وقالوا  :أَ َر َز إلى الشًء إذا اجتمع نحوه وتقبّض إلٌه ومنه
لٌؤرز إلى المدٌنة (ٖ)،وقال الشاعر زهٌر بن أبً سلمى :
إن اإلسبلم ِ
ب َو َال ِخ َبل ُء
الر َكا ِ
ِق َطاؾٌ فً ِ

ار ِة لم ٌَ ُخ ْنها
بآر ِز ِة ال َف َق ِ
ِ

أ ّما المحدثون فلهم فً هذا االشتقاق األكبر رأي جريء ٌ ،ر ّدون على ضوئه
أكثر صور اإلبدال إلى ضرب من التطور الصوتً الذي ٌدخل أحٌا ًنا فً اختبلؾ
اللهجات ،قال الدكتور إبراهٌم أنٌس" :حٌن نستعرض تلك الكلمات التً فسرت على
ٔــ الخصائص  ،جٕ ص ٓ٘ٔ .
ٕــ المصدر السابق ،جٕ ص ٔ٘ٔ .
ٖــ المصدر نفسه ،جٕ ،نفس الصفحة.
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أ ّنها من اإلبدال حٌ ًنا ،أو من تباٌن اللهجات حٌ ًنا آخر ،ال نشك لحظة فً أ ّنها جمٌ ًعا
نتٌجة التطور الصوتً ،أي :أنّ الكلمة ذات المعنى الواحد حٌن تروي لها المعاجم
صورتٌن أو نطقٌن ،وٌكون االختبلؾ بٌن الصورتٌن ال ٌتجاوز حر ًفا من
حروفها"(ٔ).
ل ّخص بعض العلماء المحدثٌن العبلقات التً تسوّ غ اإلبدال اللّؽويّ بٌن
الحروؾ ،على طرٌقة االشتقاق األكبر ،فرآها ال تخرج َعمَّا ٌلً:
ٔ -التماثل :وهو أن ٌ ّتحد الحرفان مخرجً ا وصفة ؛ كالبائٌن ،والتائٌن ،والثائٌن.
ٕ -التجانس :وهو أن ٌتفق الحرفان مخرجً ا وٌختلفا صفة ؛ كالدال ،والطاء.
ٖ التقارب :ومنه أن ٌتقارب الحروؾ كاآلتً :ــ
ً
صفة ؛ كالحاء والهاء.
أــ أن ٌتقارب الحرفان مخرجً ا وٌتحدا
ً
وصفة ؛ ّ
كالبلم والراء.
ب  -أن ٌتقارب الحرفان مخرجً ا
ً
صفة ؛ كالدال والسٌن.
ج -أن ٌتقارب الحرفان مخرجً ا ،وٌتباعدا
د -أن ٌتقارب الحرفان صفة وٌتباعدا مخرجا ً ؛ كالشٌن والسٌن.
ٗ -التباعد:
ً
صفة ؛ كالنون والمٌم.
أ -أن ٌتباعد الحرفان مخرجا ً وٌتحدا
ً
ب -أن ٌتباعد الحرفان مخرجا ً
وصفة ؛ كالمٌم والضاد .
إذ إنّ ألنصار االشتقاق األكبر المولعٌن بصور اإلبدال فٌه ،أن ٌدافعوا عن
وجهة نظرهم بقولهم  :إ ّنهم فً قضاٌا اإلبدال لٌسوا ً
نقلة أ ِمناء ،تقصوا األحرؾ التً

ٔــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة  ،ص ٖٕٔ .
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أبدل بعضها مكان بعض ،فلم ٌجدوها متجانسة دائمًا ،وال متقاربة دائمًا ،بل وقعوا
فٌها على أحر ٍ
ؾ محفوظ فٌها اإلبدال (ٔ) .
أذ إنّ بعض العلماء صرحوا فً بحث اإلبدال اللّؽويّ  ،على طرٌقة االشتقاق
األكبر ،وهذا ٌبٌن أنّ العبلقة بٌن اإلبدال واالشتقاق ،هً عبلقة الخاص بالعام (ٕ) .
ٌرى الباحث أن ارتباط باإلبدال االشتقاق ،هو ارتباط الخاص بالعام؛ ألن اإلبدال
ٌرتبط باالشتقاق بؤحد أنواع االشتقاق هو االشتقاق األكبر.

ٔــ المصدر دراسات فً فقه اللؽة  ،ص . ٕٔ9
ٕــ المصدر نفسه ،ص ٓ. ٕٙ
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الفصل الثالث
االشتقاق واإلبدال في اللهجات
ويتضمن الفصل الثالث ثالثة مباحث:

المبحث االول  :االشتقاق في اللهجات العربية

المبحث الثاني :اإلبدال في اللهجات العربية

المبحث الثالث  :تغير داللة الكلمة في االشتقاق واإلبدال
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المبحث االول
االشتقاق في اللهجات العربية
ٌحدث االشتقاق فً اللهجات العرب ٌّة فً الكلمات ،وكل اشتقاق ٌتبع إلى لهجة
معٌنة من لهجات القبائل العربٌة المتوزعة فً انحاء الجزٌرة العربٌة ،حٌث أنّ لكل
لهجة اشتقاقاتها وخصائصها فً الكبلم ،ومن المعروؾ أنّ القبائل العربٌة كبل لها
سلٌقتها وتعبٌرها فً الكبلم ،فلهجة الحجاز تختلؾ عن لهجة تمٌم ،وعن لهجة أسد
وؼٌرها ،وكذلك فإنّ اللهجات العربٌة األخرى ت ّتخذ اسلوبها فً
التعبٌر اللّؽويّ
ِ
ومظاهر التكلّم اللّؽويّ  ،وسنرصد فً هذا المبحث االشتقاق فً اللهجات العربٌة فً
ب علمائنا وأئمتنا اللّؽوٌ ٌّن ،واالشتقاق ظاهرة لؽو ٌّة تمٌزت بها اللّؽ ِة العرب ٌّة قدٌ ًما
كت ِ
ً
وحدٌثا ،إذ وجدوا فٌها وسٌله لنما ِء مفردات اللّؽة ،ومنه فقد قرر "علماء اللّؽات
السام ٌّة أن العربٌة آرقى اللّؽات بامتٌازها وكثرة مرونتها وسعة اشتقاقاتها"

(ٔ)

فإنّ القدماء كتبوا فٌه ،وتوسعوا فً فنه اللّؽويّ  ،إنّ المتؤمل فًِ الل َؽة ال َع َرب ٌّة
بعض كلماتها من تفرٌعاتَ ،و َما ٌتولّد ِم ْن َها من أَ ْل َفاظ م ُْخ َتل َفة المبنى
َو َما ٌحصل فًِ
ِ
قاربة ال َمعنى لٌدرك بوضوح قٌ َمة اال ْش ِت َقاق ،الَّ ِذي ٌُ َعد من أبرز الخصائص التًِ
ُم َت ِ
َمهَّدت للّؽة الضَّاد سبُل ال َّت َوسع ،ومكنتها من ْالقُ ْد َرة على مواكبة التطور الحضاري،
والتفاعل َم َع َواقع البٌئة والمجتمعَ ،ف ِه ًَ بواسطته تتجدد َم َع كل طور من أطوار
ْال َح ٌَاة ،مُزودة ْال ُم َت َكلّم ب َها ِب ُكل متطلبات عصره من ْاألَ ْل َفاظ ،والتراكٌب الَّتًِ تمكنه
من ال َّتعْ ِبٌر َعن كل َما ْ
ٌط َرأ فًِ َح ٌَاته السٌاسٌة ،واالجتماعٌة ،والفكرٌة،
واالقتصادٌةَ ،م َع ْالحفاظ على ْاألُصُول األولى لت ِْلك ْاألَ ْل َفاظ وبسبب ِاال ْش ِت َقاق ظ َّل
آخر َهذِه الل َؽة ٌ َّتصل بؤولها فًِ َنسِ ٌج متقن ،من ؼٌر أَن ْتذهب معالمها ،أَو ٌَ ْن َبهم َما
ٌجاد صِ ٌػ َجدٌِ َدة من
َخلَّ َفه السّلؾ من ُتراث على األجٌال بعده ْم ،فاالشتقاق ٌُ َسهل إِ َ
اإل ْن َسان(ٕ).
الجذور ْال َقدٌِ َمةِ ،ب َحسب َما ٌحْ َتاج إِلَ ٌْ ِه ْ ِ
ٔــ توفٌق محمد شاهٌن :عوامل تنمٌة اللؽة العربٌة  ،مطبعة الدعوة االسبلمٌة القاهرة ــ الطبعة االولى ٓ،ٔ98
ص .78
ّ
ٕــ من ذخائر ابن مالك فً اللؽة مسؤلة من كبلم اإلمام ابن مالك فً االشتقاق ،ص ٖٓ7
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ت القبائل العربٌة ،إذ
االشتقاق فً كبلم العرب كثٌر ،وصوره كثٌرة فً لهجا ِ
شدٌ ِد فً كبلمها ،فمثبلً
تسٌر لهجات إلى التخف ٌّؾ فً نطقها ،ولهجة تسٌر إلى الت ّ
الفعل (بشر) وهو فعل مضارع مخفؾ العٌن ٌقال (بشره ٌبشره بشرا) ،والتخفٌؾ
لؽة تهامة(ٔ).
إذ إنَّ الت ّ
شدٌد فً الفعل(بشر) وهو فعل مضارع مضعؾ العٌن إذ ٌقال
(بشره ٌبشره تبشٌراً) والت ّ
شدٌد لؽة أهل الحجاز ،ونحن أذا ما انتبهنا إلى هاتٌن
اللّهجتٌن وجدناهما ترجعان إلى أصل االشتقاق ،فالتخف ٌّؾ من (بشر) مخفؾ العٌن،
والتشدٌد من (بشر)مضعؾ العٌن(ٕ).

فمنه ما جاء فً قولة تعالى ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ
ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ (ٖ)َ ٌُ ( ،شاق ِْق،
ﱰ
ﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
َوٌُشاق) جمٌعاً ،إِ ّال إ ّنها هنا ٌشاقق ،بإظهار التضعٌؾ وهً لهجة أهل الحجاز،
قلت :من ٌ َّ
ت َ
وؼٌرهم ٌدؼِ م ،فإِذا ْأدؼ َم َ
ُشاق (ٗ).
وكذلك فإنّ الفعل (ٌحسب) إذ ورد ٌحسب بفتح السٌن ،ونسبت هذه اللّهجة
إلى لؽتة تمٌم ،وأما لؽتة أهل الحجاز فٌقومون بكسر السٌن فً حسب ،وهاتان
صل االشتقاق:
اللّهجتان ترجعان إلى أ ِ
ٌحسب نحو علِم ٌعلَم .
فاألولى من حسِ ب َ
ٌرث
ورث ِ
والثانٌة من حسِ ب ٌحسِ ب نحو ِ
ٔــ محمد سالم محٌسن :القراءات وأثرها فً علوم العربٌة  ،جٔ  ،الناشر مكتبة الكلٌات االزهرٌة ــ القاهرة
ٗٓٗٔهــٔ98ٗ/م ،ص ٕٕ٘.
ٕــ المصدر السابق ،جٔ ص ٕٕ٘
ٖــ سورة النساء ،اآلٌة ٘ٔٔ.
ٗــ إبراهٌم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (تٖٔٔ :هـ):معانً القرآن وإعرابه  ،جٕ  ،المحقق :عبد
الجلٌل عبده شلبً ،الناشر :عالم الكتب – بٌروت ،الطبعة :األولى  ٔٗٓ8هـ  ٔ988 -م ،عدد األجزاء٘، :
ص٘ٓٗ.
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قال الزبٌدي فً لتاج فً مادة (حسب) حسبه كنصره ٌحسبه حسبا على
القٌاس ،وأٌضا ً صرح به ثعلب ،والجوهري ،وابن سٌده
وحسبانا بالضم نقله الجوهري وحكاه أبو عبٌد عن ابن ٌزٌد ،وفً التهذٌب
حسبت الشًء أحسبه حسبانا بالكسر(ٔ).

نجد أنّ كلمة (ٌعكفون) فً قولة تعالى:ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱌ
ﱋ
ﱔ ﱚ ﱠ (ٕ) ،فهذه الكلمة وردت فً
ﱕ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
لؽ ِة بنً أ سد بكسر كاؾ(ٌعكفون) ،وجاء على بقٌة لهجات العرب بضم الكاؾ فً
(ٌعكفون) ،وهذه لؽة بقٌة العرب(ٖ).
صل االشتقاق إذ أنّ
إذا أمعنا النظر فً هاتٌن اللهجتٌن نرى أ ّنها ترجع إلى أ ِ
اللهجة األ ولى من (عكؾ ٌعكؾ) بفتح العٌن فً الماضً ،وكسرها فً المضارع ،
وه ً لهجة بقٌة العرب من(عكؾ ٌعكؾ) بفتح العٌن فً الماضً وضمها فً
المضارع.
أٌ ً
ضا فإنّ قرٌش تمٌل إلى الضم فً لؽتها كما فً كلمة الضعؾ فتضم
الضاد ،خبلؾ لهجة تمٌم فؤ ّنهم ٌمٌلون إلى الفتح فٌنطقون الضعؾ بفتح الضاد وهً
لهجة تمٌم ،فالمضموم مصدر(ضعؾ) بضم العٌن مثل قربا قربا ،والمفتوح

مصدر(ضعؾ) بضم العٌن من باب قتل(ٗ) ،ومنه جاء فً قولة تعالى :ﱡﭐ ﲥ ﲦ
ﲯ ﲱﲲﲳﲴﲵﱠ (٘) ،إذ
ﲰ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ

ٔــ معانً القرآن وإعرابه ،جٔ ص ٕٕٙــ.ٕٕ7
ٕــ سورة االعراؾ اآلٌة .ٖٔ8
ٖــ محمد سالم محٌسن :القراءات وأثرها فً علوم العربٌة  ،جٔ ص . ٕٕ8
ٗــ المصدر نفسه ،جٔ ص ٖٕٓ .
٘ــ سورة طه ،اآلٌة ٔ.ٙ
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أنّ الكلمة فً قول ِة تعالى فٌسحتكم بضم الٌاء وكسر الحاء ،فإنّ هذه اللّؽة لؽة كل من
(ٔ)

نجد وتمٌم ،وأما على لهجة الحجازٌٌن فٌقولون فً فٌسحتكم بفتح الٌاء والحاء

كذلك فإنّ تمٌم تنطق مؽزل ومطرقة بكسر الحرؾ األول ،وهً اسم اآللة
مشتق من أسم مصوغ من المصدر الثبلثً لما وقع الفعل بواسطته (مِفعل ،مِفعلة)،
حٌث أنّ قٌس تنطق هاتٌن اللّفظتٌن بضم الحرؾ األول كما فً مؽزل ومطرقة (ٕ).
فمن صور االشتقاق فً كبلم العرب اشتقاق ال ُك ّبار وكما هو معروؾ أتحاد
الكلمتٌن فً أكثر الحروؾ مع تناسب فً الباقً (كنعق) من (النهق) لتناسب العٌن
والهاء فً المخرج ،إذ أن (أفلطنً) لؽة فً (أفلتنً) وهً لؽة تمٌمٌة  ،وقد أستعملها
ساعدة بن جإبة فً قولـــة :
لٌل َثمٌ َنة
بؤصْ َد ِق بؤسا ً من َخ ِ

وأمضً إذ ْا ما أفلط القائ ُم الٌ ُد

إذ أراد الشاعر هنا أ فلت القائم الٌد ،وهً لؽة تمٌمٌة تكلم بها رجل من قبٌلة هذٌل،
وال ٌمكن قد استعملها للضرور ِة الشعرٌة إذ أنَّ الوزن ال ٌتؤثر بذلك ،وهذا ٌدل على
بعض كبلم القبائل العرب ٌّة
اإلشتراك اللّهجً فً
ِ

(ٖ)
(ٗ)

هو ضرب من ال ّ
شجر
قال أبو عمرو (الدمدم) هو (الصلٌان) (الصلٌانَ ،و َ

وهو فً لؽة أسد ،وأما فً لؽ ِة تمٌم فٌقولون (الدندن) ووقع الخبلؾ بٌنهما فالمٌم
عند أسد وبالنون عند تمٌم .

(٘)

نطق الكلماتٌ ،ظهر إلى
ت العرب واختبلفها فً
إذ إنّ االشتقاق فً لهجا ِ
ِ
اختبلؾِ قرٌش وهً حجازٌة مع لؽة الحجاز ،فً كلمة الصدفٌن كما فً قوله تعالى

ٔــ القراءات وأثرها فً علوم العربٌة  ،جٔ ص ٖٕٗ.
ٕــ احمد علم الدٌن الجندي :اللهجات العربٌة فً التراث ،القسم االول ،الدار العربٌة للكتابة ٖ ،ٔ98ص ٔ.7
ٖــ المصدر نفسه ،ص ٖٙــٗ.ٙ
ٗــ أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (تٖٕٔ :هـ ) :جمهرة اللؽة ،المحقق :رمزي منٌر بعلبكً،
الناشر :دار العلم للمبلٌٌن – بٌروت ،الطبعة :األولىٔ987 ،م ،عدد األجزاء، ٖ :ص ٖٓٔٔ.
٘ــ احمد علم الدٌن الجندي :القسم االول ،ص ٖ.7
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ﭐﱡﭐ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳪ ﱠ(ٔ) ،ومنه ٌرى صاحب اإلتحاؾ أنّ (الصدفٌن)
بضمتٌن لؽة قرٌش ،و(الصدفٌن) بفتحتٌن لؽة الحجاز ،وهذا ما نسمٌه باالشتقاق
الصؽٌر حٌث ت ّتحد حروؾ الكلمتان ترتٌبا ً وحروفا ً(ٕ).
بعض بصفات تكاد تنحصر فً
فاللّهجات العرب ٌّة تتمٌز بعضها عن
ِ
ت وطبٌعتها ،فالذي ٌفرق بٌن لهجة وأخرى هو بعض اإلختبلؾ الصوتً
األصوا ِ
فً ؼالب األحٌان ،ومنه فقد ٌروى لنا مثبلً أنّ قبٌلة تمٌم كانوا ٌقولون فً فزت
(فزد) ،وأنّ االجلح هو (األصلع) عند بنً سعد(ٖ).
ومن أمثلة تؽٌر فً حركات الكلمة بٌن قبٌلة وأخرى فلهجة تمٌل إلى الضم
ولهجة تمٌل إلى الكسر ،ومن أمثلة الضم والكسر( إسوة ،مرٌة ،ؼلظة) بضم أول
الكلمة تنسب إلى قبٌلة تمٌم ،وكسـر أول الكلمة تنسب إلى الحجاز ،ومنها ما جاء
فً المزهر أنّ تمٌ ًما تضم أوائل الكلمات (عدوة ،عشوة ،أسوة ،قدوة) ،وذكر أٌضا ً
ألهل الحجاز،
أنّ الكسر لؽة الحجاز ،وكذلك (صنوان) بالضم لتمٌم وقٌس ،وبالكسر
ِ
وكذلك فإنَّ كلمة (سخرٌا) نطقت بكسر السٌن على لؽة قرٌش ،وروى بنطقها بضم

السٌن على لؽ ِة تمٌم (ٗ) ،كما فً قولة سبحانه ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱠ (٘).
وقد روى لنا فً كتب اللّؽة أنّ قبٌلة عقٌل تقول فً (عكوؾ الطٌر) إذ
تنطقها (عكوب الطٌر) بالباء ،وقبٌلة عقٌل كما هو معروؾ من القبائل التً عاشت

ٔــ سورة الكهؾ :اآلٌة 9ٙ
ٕــ احمد علم الدٌن الجندي :اللهجات العربٌة فً التراث ،القسم االول ،ص ٘. 7
ٖــ ابراهٌم انٌس :فً اللهجات العربٌة ،مكتبة االنجلو المصرٌة ،الطبعة الثالثة رقم االٌداع ٔٗٔ٘ سنه ٖٕٓٓ،
ص.ٔٙ
ٗــ المصدر نفسه ،صٗ.8
٘ــ سورة ص.ٖٙ ،
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بالقرب من قبٌلة تمٌم وتؤثرت بها ،فهً من القبائل البدوٌة التً آثروا األصوات
الشدٌدة(ٔ).
سان قال :أبو حسان سمعت أبا عمرو الشٌبانً ٌقول :ما ذقت
جاء فً اللّ ِ
عدوفا ً وال عدوفة ،قال وكنت عند ٌزٌد بن مزٌد الشٌبانً فؤنشد بٌت قٌس بن زهٌر:
ت واألم َهار
هرا ِ
فن ِبال ُم َ
ٌَ ْق ِذ َ

َو ُمجْ ِن َب ُ
ات َما ٌُ ِذ ْق َن ُعدو َفة

هذه الرواٌة بالدال لسائر العرب ،وبالذال هو لقبٌلة ربٌعة ،وٌقولون بنً
ربٌعه فً (الذكر) فٌنطقونها (مدكر) بالدال ،ولكن فً لهجة بنً أسد ٌقولون
(مذكر)(ٕ).
فمن كلمة (معٌص) ٌشتق (المعص :وجع ٌصٌب الرجل فً عصبه من
كثرة المشً ،وهذه تنسب إلى بنً سلٌم(ٖ).
ت العرب ،كثٌر وواق ٌع فً كبلمها ،فاشتقاق اسم سلٌط
فاالشتقاق فً لهجا ِ
وسلٌط بن عمرو أخو سهٌل بن عمرو من مهاجره الحبشة قتل ٌوم الٌمامة ،واشتقاق
سلٌط من السبلطة من قولهم سلٌط اللّسان ،مدح للرجال عٌب للنساء ،والسلٌط بلهجة
أهل الٌمن ،حٌث تعنً الزٌت ،وبلهجة ؼٌرهم من العرب الدهن قال أمرإ القٌس :
بان ال ُمف ّت ِل
أَ َ
هان ال َسلٌ َط فً ا ُلذ ِ

صابٌ َح را ِه ٍ
ب
ٌُضً ُء سناهُ أو َم َ

وبنو َسلٌط بطن من بنً تمٌم ،والسلطان فُعبلن من ال ًسلٌط من قولهم :سلط
هللا عز وجل علٌة كذا وكذا

(ٗ)

وقال أبو عبٌدٌ :قال للخرق ِة التً ٌشد بها أنؾ الناقة الصقاعُ ،وما نقله
الجوهري كالصوقعة وما نقله أبو ُدرٌد وقٌل الصوقعة ما ٌقً الرأس من العمامة
ٔــ إبراهٌم انٌس :فً اللهجات العربٌة ،ص.89
ٕــ المصدر نفسه ،ص ٓ.9
ٖــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق ،ص.ٔ8
ٗــ المصدر نفسه ،ص .ٔ8
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والخمار أو الرداء ،الصقاع حدٌد تكون فً موضع الحكمة من اللّجام (ٔ) ،قال
ربٌعة بن مقرم الضبًّ :
َ
صا َء طاطٍ
صم ٌَر َكبُ ال َعو َ
وخ ٍ

َعنْ الم ُْثلَى ُؼ َناماهُ القِذا ُع

َ
نت ل ُه لِجاما ً
أس ُك ُ
موح َ
الر ِ
ط ِ

ٌ َُخٌسُه لَـــ ُه مِنــ ْـ ُه صِ قا ُع

كذلك كان العرب ٌشتقون من الفعل اسم المفعول وهو وصؾ اشتق لمن وقع
علٌة كمضروب ومُكرم من ضرب وأكرم ،وٌبنً من الثبلثً على وزن مفعول باع
وقال فٌقولون مبٌوع ،ومبٌوع ،وهذه تنسب الى لهجة بنً تمٌم(ٕ).
اٌضا ً ورد عن العرب بعض األلفاظ المشتقة ،حٌ ُ
ث جاءت على وزن مفعول،
ونسبها بعضهم إلى أفعال لٌست ثبلثٌة معلومة فقلوا :فً أج ًن ُة فهو مجنون ،وأزكمة
فهو مزكوم ،وأحزنه فهو محزون ،وأحبة فهو محبوب

(ٖ)

منه قد تشتق الكلمة فً كبلم العرب ،ولكن تؤتً بمعنى واحد ،إذ تقول العرب
ومؽرب (ٗ).
ُؽرب
َ
هو َ
مدجج ومد ِجج ،وعبد مُكاتِب ومُكا َتب ،وم ِ
فقد توسع علماء اللّؽة قدٌما ً فً ظاهرة القلب ،وهً من االشتقاق فً تعلٌلها
وتفسٌرها ،وذكر شواهدها وما جاء فً اللهجات العربٌة منها ،فقد ذهب ابن فارس
والثعالبً إلى أن القلب من سنن العرب ،وضربوا أمثلة على ذلك نحو :جبذ،
وجذب ،وطمس ،وطسم ،وٌبدو أنّ ظاهرة القلب المكانً ناتجة عن اختبلؾ
اللهجات ،فمعظم الكلمات التً حدث فٌها تقدٌم أو تؤخٌر فً أحدى أصواتها تنتمً
إلى لهجة من اللهجات ،ومن الشواهد اللهجٌة المنسوبة التً أوردها الحمٌري على
هذه بقوله :جبذت الشًء ،قلت جذبته وهً لؽة تمٌم ،وهو ٌتابع فً نسبة جبذ إلى
تمٌم كبل من األزهري والصاحب بن عباد ،وأٌده بذلك ابن منظور والفٌومً
ٔــ محمّد بن محمّد بن عبد الر ّزاق الحسٌنً ،أبو الفٌض ،المل ّقب بمرتضىَّ ،
الزبٌدي (تٕٔٓ٘ :هـ) :تاج
العروس من جواهر القاموس ،جٕٔ  ،المحقق :مجموعة من المحققٌن ،الناشر :دار الهداٌة ،صٖ٘ٗ.
ٕــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق ،ص ٕ.ٔ7
ٖــ المصدر السابق ،ص٘.ٔ7
ٗــ المصدر نفسه ،ص.ٔ7ٙ
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والزبٌدي ،لعل تمٌما ً البدوٌة مالت إلى تحقٌق االنسجام بٌن هذٌن الصوتٌن
المتقاربٌن ،فآثرت توالً صوتً الجٌم والباء التفاقهما فً الصفة ،وجذب االصل
وهً لؽة بقٌة العرب(ٔ).
ومنها ما أورده بقولهم فً كلمة الطبٌخ لؽ ُة فً البطٌخ ،وهذه لؽة ألهل
الحجاز ،فقد نسبها الفارابً ،والخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،واألزهري إلى أهل
الحجاز ،وأٌضا ً ٌإٌدهم فً ذلك ابن منظور والزبٌدي ،واألصل فً ذلك وهً لهجة
جمٌع العرب البطٌخ ،والطبٌخ لهجة أهل الحجاز فلعل الحجازٌٌن استثقلوا االنتقال
من الصوت الشدٌد إلى الصوت المهموس .

(ٕ)

أٌضا ً ما أورده الحمٌري من أنَّ الكسعوم هو بلهجة حمٌر ٌعنً الحمار
وٌقال العكموس بلؽتهم ،وٌتابع الفارابً فً نسبة الكسعوم إلى حمٌر ،وقد ذكر ابن
درٌد إذ قال الكعسم الحمار الوحشً وهً لؽة ٌمانٌة ،وقال أٌضا ً ابن منظور:
الكعسوم الحمار وهً لهجة حمٌرٌة ،وٌقال الكسعوم ،واألصل فٌه الكسعة والمٌم
زائدة ،وجمع الكسعوم كساعٌم ،وسمٌت كسعوم؛ ألنها تكسع من خلفها(ٖ).
فقد ورد أن أهل الحجاز ٌقولون فً (نؤى) بمعنى تكبر ،وبعض هوازن،
وكنانة ،وكثٌر من األنصار ٌقولون (ناء) بالمد ،فقد نسب الكسائً والفراء إلى أهل
الحجاز ،ومنه فقد نسبت هذة اللهجة فً (نؤى) إلى قرٌش وكثٌر من العرب ،وناء
نسبت الى هوازن بن سعد بن بكر ،وبنً كنانة وهذٌل وكثٌر من األنصار ،ومن
المعروؾ أنّ قرٌشا ً ،وهوازن ،وكنانة ،وهذٌل ،واألنصار ،هً قبائل حجازٌة ،لذلك
فربما خلط الحمٌري بٌن أهل الحجاز ،وقرٌش فً نسبة (نؤى) ،أو ربما اطلق
الحجاز وهو ٌرٌد قرٌشا(ٗ).

ٔــ معاذ سالم حمود المعاٌطة :اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم لنشوان الحمٌري(ت ٖ٘7هــ)،
جامعة مإتة ٕٓٓ9م ،ص ٘9ـــ.97
ٕــ المصدر السابق ،ص 98ـــ. 99
ٖــ المصدر نفسه ،ص ٓٓٔــٔٓٔ.
ٗــ اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم  ،ص ٓٓٔ،.مصدر سابق
ٔ8

وعلى هذه اللهجة (ٔ) جاء قول الشاعر
ك َؼن ٌَنا ً َال َن َجا ِن َب ُه
ِمنْ أن آ ُ

ك َفقٌراً َنا َء واؼ َتر َبا
َوأن آ ُ

هنا جاءت ناء فً هذا البٌت بمعنى تكبر ،وأٌضا ً ما جاء فً القرءان الكرٌم إذ قرأ

ابن عامر (ناء) بالمد فً قولة تعالى ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﱠ(ٕ).
واللهجات العربٌة تختلؾ باختبلؾ القبائل حٌث إنّ لكل قبٌلة خصائصها
وداللتها فً نطق كلماتها ،وقد وردت فً كتب المعاجم أن عُقر تعنً الدار عند
الحجازٌٌن ،وعند أهل نجد فٌنطقونها مخففه بقولهم َعقر

(ٖ)

فإنَّ عوامل التخفٌؾ والتشدٌد والقلب وؼٌرها من العوامل التً دعت إلى
االختبلؾ فً بنٌة الكلمة فً اللهجات العربٌة ،وقد ورد أن الٌّم فً لهجة هذٌل ٌعنً
الثعبان ،وفً لهجة الحجاز بالتخفٌؾ ،وفً لهجة التمٌمٌٌن ٌقولون أٌْن وٌعنون بها
الثعبان(ٗ).
وورد أٌضا ً أن حزنه من الحزن تنطق بها قرٌش ،فً حٌن أن تمٌم ٌقولون
أحزنه ،وكذلك فإنّ فتنته ٌنطق بها الحجازٌن ،وأفتنته تنسب إلى نجد (٘).
فقد ذكر الحمٌري فٌما ٌرٌه أبً عمرو بن العبلء أن أهل الحجاز ال ٌهمزون
كلمة (رإٌا) إذ ٌقولون الروٌا ،فً حٌن أنّ قبٌلة بكر وتمٌم ٌهمزون فٌها
فٌقولون(رإٌا) ،وهو بذلك ٌتابع أبا عمرو بن العبلء فً نسبة هاتٌن اللهجتٌن ،كما
ٌتابع النحاس الذي أورد رواٌة أبو عمرو بن العبلء ،وعلى هذا فإنّ الهمز فً رإٌا
ٔــالمصدر السابق هامش رقم(٘) والبٌت ببل نسبة ،وأٌضا ً هذا البٌت فً لسان العرب مادة(نؤى) ببل نسب.
ٕــ سورة االسراء اآلٌة ٖ.8
ٖــ ابراهٌم انٌس :فً اللهجات العربٌة ،ص ٓٗٔ.
ٗــ المصدر السابق ،نفس الصفحة.
٘ــ المصدر نفسه ،صٔٗٔ.
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وعدم الهمز لهجتان ،وال ؼربة بؤن ٌنسب الهمز إلى بكر وتمٌم؛ ألنهما قبٌلتان
بدوٌتان متجاورتان وكثٌر ما تشتركان فً الخصائص اللهجٌة بٌنها ،وأن العرب
حٌنما تركوا الهمز فً رإٌا وقالوا الروٌا طلبا ً للخفة ،وذكر ابن جنً أنّ فً رإٌا
أربع لهجات هً :رإٌا بتحقٌق الهمزة وروٌا بتخفٌفها ورٌُا بقلب الواو ٌاء وضم
ورٌا بقلب الواو ٌاء وكسر الراء (ٔ).
الراء ِ
وقد أورد الحمٌري فً قولة :وأخاهُ وهً لؽة فً أخاهُ ،وهً لؽة طًء وكثٌر
من أهل الٌمن ،وٌتضح من قول الحمٌري أن أخاهُ و واخاهُ وهً لهجتان ،وٌبدوا أن
طًء ومعظم القبائل الٌمنٌة كانت تتخلص من الهمز وتعوض عنه بالواو فً كل
فعل ٌبدأ بالهمزة وفً جمٌع اشتقاقاته ،وٌإٌد فً ذلك ما أورده الخلٌل بن أحمد
الفراهٌدي بقوله :وأهل الٌمن ٌقولون :واتٌت ،وواسٌت (ٕ).
ومما ٌجدر اإلشارة إلٌة أن بعض القبائل البدوٌة تنطق بالكسر ،وأن بعض القبائل
المتحضرة تنطق بالضم ،ومن قبٌل اإلختبلؾ بٌن الضم والكسر ما أورده الحمٌري
بقولة :األ ُم لؽة فً األ ُ ُم ،ونسب الحمٌري نقبلً عن الكسائً أنّ الكسر فً هذه إلى
هوازن وهذٌل ،وكما ذكر أبو حٌان األندلسً فٌما ٌروى عن الكسائً والفراء ،أن

الكسر لؽة هوازن وهذٌل ،وقد جاءت القراءات القرآنٌة تإٌد ذلك ففً قولة تعالى:ﭐﱡﭐﲨ
ﲱ ﳔﱠ
ﲲ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

(ٖ)

 ،وقولة تعالى:ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃ ﱠ(ٗ) ،إذ قرأ حمزة والكسائً بكسر همزة (ألمه،
وأمهاتكم ،وأم) وقرأ باقً القراء بضمها ،ومن ذلك أٌضا ً ما أورده بقوله المِطرؾ
لؽة تمٌم فً المُطرؾ والمُطرؾ ثوب من الخزؾ والجمع ال َمطارؾ ،حٌث أن أبا
ٔــ معاذ سالم حمود المعاٌطة :اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم ،ص ٔٔٔــٕٔٔ .
ٕــ المصدر نفسه ،ص ٗٔٔ.
ٖــ سورة النساء ،اآلٌة ٔٔ.
ٗــ سورة الزخرؾ ،اآلٌة ٗ.
ٖ8

زٌد األنصاري فً نسبة النمط المكسور إلى تمٌم إذ قال تمٌم تقول  :المِؽزل،
والمِطرؾ ،والمِصحؾ ،وأما قٌس فتقول  :المُطرؾ ،والمُصحؾ ،والمُؽزل
بضمها ،وقد أورد أبن فارس بقوله  :و ُمطرؾ الخ ّز ،ومنه فإنَّ

الكسر لتمٌم،

وترفعه لهجة نسبت إلى قٌس(ٔ).
فقد جاء فً اشتقاق كلمة لِبدا بالكسر أي كثر وصار بعضه على بعض،
ومعنى لبداٌ :ركب بعضهم بعضا .ومن هذا اشتقاق هذه اللّبود التً تفرش ،ومعنى:
ون َعلَ ٌْ ِه لِ َبداً؛ أي كادوا ٌركبون النبًّ ـ صلّى هللا علٌه وسلّم ـ رؼبة
كا ُدوا ٌَ ُكو ُن َ
وحب فً القرآن وشهوة لؤلستماع إلٌه (ٕ).
كان لطبٌعة الجزٌرة العربٌة دور فً اللّؽة واشتقاقاتها ،فقد أدى أتساع هذه
الجزٌرة وتنائً اطرافها إلى اإلختبلؾ فً نطق كل لهجة ،واختصاص اللّؽة العربٌة
بؤوزان ال مثٌل لها فً بعض اللؽات السامٌة أو فً جمٌعها فوزن (فاعل) مثبل ال
مثٌل له فً أي لؽة سامٌة ،ووزنا (فِعلَة ،و َفعلة) للمرة والنوع ،ووزن (أفعل)
للتفضٌل واللون والعٌب ،حٌث ال مثٌل لها فً أي لؽة سامٌة ،وكذلك فإن الفرق بٌن
اللهجات العربٌة فً نطقها للكلمات ،ظاهرة على جنب من األهمٌة حٌث أ ّنها تفسح
المجال الستقراء األنماط اإلشتقاقٌة فً أختبلفها وتشعبها ،كما تشٌر كتب اللؽة إلى
وجود هذه الفروق واإلختبلفات بٌن لهجات القبائل العربٌة ،فقد كان األوائل من
العرب القدامى ٌسهلون الهمزة فً كثٌر من الكلم ،بٌنما نجد لهجات أخرى من
القبائل ٌحققون الهمزة ،فمثبلً ٌقول الحجازٌون سال ٌسال سواالً ،بٌنما نجد فً لهجة
أخرى من قبائل العرب ٌقولون :سؤل ٌسؤل سإاالً وهذه لهجة تمٌم ،وكذلك فإن
الحجازٌٌن ٌقولون :نبً ،بٌنما تمٌم تقول نبًء

(ٖ)

ٔــ معاذ سالم حمود المعاٌطة :اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم ،ص ٔٔ9ــٕٓٔ .
ٕ ــ أحمد بن محمد بن عماد الدٌن بن علً ،أبو العباس ،شهاب الدٌن ،ابن الهائم (ت8ٔ٘ :هـ)،التبٌان فً تفسٌر
ؼرٌب القرآن ،المحقق :د ضاحً عبد الباقً محمد ،الناشر :دار الؽرب اإلسبلمً – بٌروت ،الطبعة :األولى -
ٖٕٗٔ هـ .ٖٕ٘ ،
ٖــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق  ،ص .ٖ7
ٗ8

وربما خٌر ما ٌمثل اختبلؾ اللهجات العربٌة حٌنما نجده فً اختبلؾ القراءات

ﱖﱘ
القرآنٌة ،فإذا تمعنا فً قولة تعالى ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱗ
ﱙﱚﱠ

(ٔ)

،قرأ جمهور القراء ؼِ شاوة بكسر الؽٌن ،وقرأ عبدهللا واالعمش

َؼشاوة بفتحها والفتح فً ؼشاوة تنسب إلى ربٌعة ،وقرأ الحسن وعكرمة بضمها

وهً لؽة عقٌل ،ومنه أٌضا ً فً قولة تعالى ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﳅﱠ (ٕ) ،وقرأ الجمهور فنظرة بكسر الظاء ،وقرأ مجاهد والحسٌن بسكون
ﲽ
الظاء وهً لؽة تمٌم ،أما فً مٌسرة فقرأ نافع بضم السٌن والضم لهجه الحجاز،
وهو قلٌل كمقبُرة ،والكثٌر َمف َعلة ،وقرأ الجمهور بفتح السٌن وهً لؽة أهل نجد(ٖ)،

ﳁﳃ
وفً قولة تعالى اٌضا:ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳂ
ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ (ٗ) ،إذ قرأ رضوان بضم الراء وهً لؽة تمٌم وبكر وقٌس

عٌبلن ،وقرأ رضوان بكسر الراء وهً لؽة الحجازٌٌن ،وفً قولة تعالى ﭐﱡﭐ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ(٘) ،إذ قرأ ٌعرجون بكسر الراء

وهً لهجة هذٌل ،وجاء فً قولة تعالى :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ٔــ سورة الجاثٌة اآلٌة ٖٕ.
ٕــ سورة البقرة اآلٌة ٓ.ٕ8
ٖــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق  ،ص  ٖ7ــ . ٖ8
ٗــ سورة ال عمران اآلٌة ٘ٔ.
٘ــ سورة الحجر اآلٌة ٗٔ.
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ﱱ ﱲ ﱳ ﲔ ﱠ (ٔ) ،ومنه قرأ بٌاءٌن ،والماضً استحٌا وهً لهجة أهل
الحجاز ،وقرأت بٌاء واحدة وهذه لهجة بنً تمٌم(ٕ).
ومنه فقد اشتقاق العرب من االسماء فقد اشتقت من (العُزى) من العزٌز ،واشتقت
أٌضا ً (البلت) من هللا (ٖ).
الجلَح ،وهو
أٌضا ً ما جاء فً كتاب االشتقاق فقد اشتقت العرب الجلٌحة من َ
ٌ
وروضة جلحاء
قرن لها،
ُم ْن َح َسر مق َّدم الرأس؛ أو من قولهم فً شاة َج ْلحاء أي ال َ
شجر فٌها ،وقد سمَّت العربُ ُج َ
بلحاً .ومن هذا اشتقاق رجل م َُجلح ،إذا
وهً التً ال
َ
كان ٌُصمم على ال َّشًء و ٌُ ْقدم علٌه ببل تردد ،وشجر مجلوحٌ ،أي إذا أُكِل أعالٌه (ٗ).
َوقد سمت ْال َع َرب أَ ْفلح وفلٌحا ومفلحاَ ،والرجل ْاألَ ْفلَح :الَّذِي فًِ شفته الس ْفلى
ّ
ان فًِ
ان عنترة ْال َعبْسِ ً ٌلقب الفلحاء ِألَ َّن ُه َك َ
ان فًِ ْالعلٌا َفه َُو أعلمَ .و َك َ
شق َفإِذا َك َ
شفته ّ
شقَ .قا َل أَبُو بكرَ :ه َك َذا َجا َء لقبه ِبلَ ْفظ ال َّتؤْنٌِث (٘).
إذ إنَّ الحجازٌٌن ٌملون إلى الكسر فً بعض األلفاظ مثل ذلك "صٌّام،
ونوام"،
ونٌّام"؛ إذ تعتبر الٌاء امتدا ًدا للكسر ،فً حٌن أنّ لهجة تمٌم تقول:
"صوامَّ ،
َّ
()ٙ

بالواو امتدا ًدا للضم.

ُ
حٌث ،فـً حٌن أنّ لهجة تمٌم ٌقـولون فـً
كذلـك فإنَّ لهجة الحجازٌٌن ٌقولـون
ُ
حٌث (حوث)

()7

ٔــ سورة البقرة اآلٌة ٕٙ
ٕــ فإاد حنا طرزي :االشتقاق ،ص ٖ8
ٖــ محمد ندٌم فاضل :التضمٌن النحوي فً القرآن الكرٌم ، :جٕ  ،أصل الكتاب :أطروحة لنٌل درجة الدكتوراه
من جامعة القرآن الكرٌم بالخرطوم ،الناشر :دار الزمان ،المدٌنة المنورة  -المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة:
األولى ٕٔٗٙ( ،هـ  ٕٓٓ٘ -م) ،عدد األجزاء، ٕ :ص٘.ٔ9
ٗــ أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (تٖٕٔ :هـ) :االشتقاق ،تحقٌق وشرح :عبد السبلم محمد
هارون ،الناشر :دار الجٌل ،بٌروت – لبنان ،الطبعة :األولى ٔٗٔٔ ،هـ  ٔ99ٔ -م ،عدد األجزاء،ٔ :ص
.٘ٔ7
٘ــ أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (تٖٕٔ :هـ):جمهرة اللؽة،جٔ ،ص٘٘٘.
ٙــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة ،جٔ ،ص .97
7ــ المصدر نفسه ،ص .98
8ٙ

أذ إنَّ قبٌلة تمٌم فً كبلمها تجنح إلى األشد األفخم؛ إلنها بدوٌة ،وأن قرٌ ًشا فً
كبلمها تختار األرق األنعم؛ أل َّنها حضرٌة ،وهذا من اسباب اختبلؾ اللهجات
العربٌة فً كبلمها ونطقها للحروؾ (ٔ).
ٌرى الباحث أن االشتقاق وقع فً اللهجات العربٌة ،وفً جمٌع لهجات القبائل ،وهذا
واضح ألن االشتقاق من الظواهر اللؽوٌة المهمة فً اللّؽة العربٌّة ،وٌحدث االشتقاق
لمرونة اللّؽة العربٌّة فً تولٌد الفاظها واشتقاق لفظ من لفظ آخر.

ٔــ دراسات فً فقه اللؽة  ،ص9ٙــ ،97مصدر سابق.
87

المبحث الثاني
االبدال في اللهجات العربية
اإلبدال فً اللهجات العربٌة كثٌر فقد إبدلت العرب فً كبلمها ،وكل قبٌلة من قبائل
العرب تمٌزت فً النطق فً كبلمها ،ومن صور إبدال العرب اآلتً:
0ــ العجعجة:
وهً ابدال الٌاء جٌماً ،وقد اشتهرت نسبة هذه الظاهرة الى قبٌلة قضاعة ،وإن
ورد ما ٌفٌد نسبتها إلى ؼٌرها من القبائـل العربٌة ،ومن المعروؾ أنّ نسبتها إلى
لـهجة قضاعة مقٌدة بؤن تكون الٌاء تالٌة للعٌن فً بنٌة الكلمة ،وهذا دلٌل على
تسمٌتها بالعجعجة ،فالجٌم التً تبدل من الٌاء تالٌه للعٌن فً الكلمة ،وما ورد فً
لسان العرب (العجعجة فً قضاعة كالعنعنه فً تمٌم ،إذ ٌحولون الٌاء جٌما ً مع
العٌن ،فٌقولون هذا راعج خرج معج ،أي معناها هذا راعً خرج معً(ٔ) ،فقد
نسبها سٌبوٌه إلى أناس من قبٌلة بنً سعد مقٌده بالوقؾ ،فقال( :أما جماعة من قبٌلة
بنً سعد فؤنهم ٌبدلون الجٌم بدل الٌاء فً الوقؾ؛ ألنها خفٌة ،حٌث قاموا بؤبدالها
فً موضعها حٌث أنها أبٌن الحروؾ ،وذلك فً حدٌثهم هذا تمٌمج ،وٌرٌدون به
ُ
وسمعت بعضهم ٌقولون عربانج ،وٌرٌد به
تمٌمً ،وهذا علج ٌرٌدون به علً،
عربانً ،وهكذا ٌمكن أ ن نجد عند شعراء سائر القبائل العربٌة فهذا شاعر فقمً من
حنظلة أحد جماعات قبٌلة القضاعٌٌن ٌلتزم فً شعره هذه الظاهرة ،فٌلتزم فً
أرجوزته (العجعجة)(ٕ) فٌقول:
َخالً ُع َوٌؾ وأبو َعلج
ال ُم ْط ِع َم ِ ّ
شج
ان اللح َم بال ِع ِ
البرنج
وبال ُؽ َداة فِلً ًق ِ
ٔــ ابن منظور :لسان العرب ،مادة (ع ج ج ).
ٕــ رشٌد عبدالرحمن العبٌدي :ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة ،مطبعة التعلٌم العالً ،بؽداد ٔ988م ،ص .ٕ78
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ٌرٌد بالعشً ،وبالرنً ،فزعم أنهم أنشدوا هكذا (ٔ).
ونسب كذلك هذه الظاهرة إلى قبٌلة طًء وبعض من أسد ،حٌث أنشد الفراء :
بكٌت والمحترز البك ًج

وانما ٌؤتً الصبا الصب ًج

إذ ٌرٌد بالبكج (البكً) ،وٌرٌد (بالصبج) الصبً(ٕ).
ومنه أنشد الفراء أٌضا ً أبٌات من الشعر نسبت إلى أسد وطًء ٌقول:
نت ًق َ
اللّ ُه َم إن ُك َ
بلت َح َجتج
فبل ٌَزال شاح ٌج ٌؤتٌك بج
ٌ
نهات ٌنزى وفرتج
أقنر
وفً هذا ٌرٌد فً (حجتج) حجتً ،وٌرٌد فً (ٌؤتٌك بج) ٌؤتٌك بً ،وبً (وٌنزى
وفرتج) ٌرٌد وفرتً (ٖ).
وممن نسبت هذه الظاهرة إلٌهم من قبائل العرب ،هم بنو فقٌم أحد بطون بنً
دارم بن مالك بن حنظلة ،وبنو حنظلة من أجزاء بنً تمٌم ،حٌث ورد فً كتاب
االبدال ألبن السكٌت ،قال أبو عمر بن العبلء ،قلت لرجل من بنً حنظلة :ممن
أنت؟
قال  :فقٌمج
قال :قلت :من اٌهم؟
حٌث ٌرٌد من كبلمه من بنً فقمً (ٔ).
ٔــ سٌبوٌه :الكتاب  ،جٗ  ،تحقٌق عبد السبلم هارون ــ نشر الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب لسنة ٔ977م ،ص
ٕ.ٔ8
ٕــ الزبٌدي :تاج العروس من جواهر القاموس ،جٕ  ،طبعة المطبعة الخٌرٌة بالقاهرة ٖٔٓ7هـ  ،ص ٖ باب
الجٌم.
ٖ ــ ابن السكٌت :االبدال  ،تحقٌق الدكتور حسٌن شرؾ ،طبعة الهٌئة العامة لشئون المطابع االمٌرٌة ،مصر ــ
القاهرة ٔ978م ،ص .9ٙ
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وقد ورد إ بدال حرؾ الجٌم من الٌاء وهو عكس ما ورد فً العجعجة ،فقد
ورد فً المزهر للسٌوطً أن أبا حاتم سؤل أم الهٌثم  :هل تبدل العرب من الجٌم فً
شًء من حروؾ العربٌة؟ فقالت  :نعم ،ثم أنشدته:
ت
فؤبعدكن هللا من شٌرا ِ

إذ لم ٌكن فٌكن ظل وال جنى

وقد ٌبد ُل حرؾ الجٌ ُم من الٌا ِء ً
بدال ال ٌقاس علٌه وهذه لهجة بعض العرب
ك بً) (ٕ).
(حجَّ تًِ) وفً ٌؤتٌك بج (ٌؤتٌ َ
فً قولهم فً حجتج َ
فقد نسبت هذه الظاهرة إلى قبٌلة بنً تمٌم(ٖ) ،وهذه اللهجة موجوده األن فً
المنطقة الشرقٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة فٌقولون :شٌرات وشٌرة ،وهذه بدال
من شجره وشجرات ،ودٌاي ولاير ،بدل من دجاج ورجال .
منه ما جاء فً قول الشاعر أبو ال َّنجم(هو الفضل بن قدامة ،من بنً بكر بن
وائل ،من أكابر الرجاز (،ت ٖٔٓ :هـ) حٌث إنشد قوله:
َكؤَنَّ فً أَ ْذ َن ِاب ِهنَّ الش َّو ِل

اإلجَّ ِل
س ال َّ
صٌْؾِ قُر َ
مِنْ َع َب ِ
ُون ِ

(اإلٌَّل) (ٗ).
إذ ٌرٌد فً االجل ِ
فقد جاء فً الصاحبً البن فارس ،وكذلك الٌاء تجعل جٌما ً فًِ ال َّنسب،
وٌقولونُ " :ؼبلمِجْ " وٌرٌدون به ؼبلمً  ،وكذلك ٌبدلون الٌاء المش َّددة فٌجعلونها
صرج ،و ُكوفِج
جٌما ً فًِ ال َّنسبٌ .قولونَ :ب ِ

(٘).

ٔــ االبدال  ،ص ٘،9مصدر سابق.
ٕــ نشوان بن سعٌد الحمٌرى الٌمنً :شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم ،جٔ ص.ٙ8
ٖــ ابراهٌم ابو سكٌن :اللهجات العربٌة  ،طبعة مطبعة الفاروق الحدٌثة ٔ98ٙم ،ص ٘ٓٔ.
ٗــ شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم،جٔ ص .ٙ9
٘ــ أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن (تٖ9٘ :هـ) :الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة
ومسائلها وسنن العرب فً كبلمها ،الناشر :محمد علً بٌضون ،الطبعة :الطبعة األولى ٔٗٔ8هـٔ997-م ،عدد
األجزاء، ٔ :صٖٓ .
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8ــ الشنشنة:
الشنشنة هو أن تبدل حرؾ الكاؾ من حرؾ الشٌن مطلقا ،مثل هذا ما جاء فً
كبلم العرب :لبٌش اللهم لبٌش ،وٌعنون بهذا لبٌك اللهم لبٌك ،وهذه لهجة من لهجات
العرب ،وتنسب هذه اللهجة إلى أهل الٌمن(ٔ).
4ــ االستنطاء:
وهً إبدال العٌن الساكنة نوناً ،إذا جاورت الطاء ،ومن أمثلة هذه الظاهرة
فً كبلم العرب كؤنطى فً أعطى وتنسب هذه الظاهرة فً لهجات العرب ،إلى
لهجة سعد بن بكر ،وتنسب هذه أٌضا ً إلى قبٌلة هذٌل واألزد ،وقٌس واألنصار،
وأهل الٌمن (ٕ).
ومـنه مـا جاء فً أحـدى القراءات لزٌد بن ثابت فـً قوله تعالى ( أنا انطٌناك
الكوثر) وقرأ الجمهور ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ (ٖ) ،وقد انشد ثعلب فً
قوله:
ت المإكب المعج َبع َد ما
ِمن ال ُمن َطٌا ِ

روع ال ُمقلَ َتٌن نضُوبُ
ٌَ َرى فً فُ ِ

فـً هذا البٌت نجد ظاهرة االستنطاء كما فً كلمة (المنطٌات) أي المعطٌات،
وفً الحدٌث :وأنّ مال هللا مسئول ومنطً ،أي المعطً ،وروى الشعبً ،إن رسول
ـ هللا صلى هللا ـ علٌة وسلم قال لرجل :أنطٌه كذا وكذا ،أي أعطِ هِ ،وفً حدٌث :الٌد
المنطٌة خٌر من الٌد السفلى ،وفً حدٌث الدعاء :اللهم ال مانع لما أنطٌت ،وال
منطً لما منعت ،وفً كتابه لوائل( أحد ملوك حضر موت) عندما سؤله عن

ٔــ السٌوطً (ت9ٔٔ :هـ) :االقتراح فً أصول النحو وجدله  ،حققه وشرحه :د .محمود فجال ،وسمى شرحه
(اإلصباح فً شرح االقتراح) ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،الطبعة :األولى ٔ989 - ٔٗٓ9 ،م،عدد األجزاء،ٔ :
ص.ٗٔ9
ٕــ المصدر السابق.ٕٗٓ ،
ٖــ سورة الكوثر اآلٌة ٔ.
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الصدقة ،وانطوا الثبجة (ٔ) ،أي أعطو الوسط فً الصدقة ال من خٌار المال وال من
ردٌئة.
وما جاء فً كتاب مختار الصحاح للرازي أن اإل ْن َطا ُء وهً لؽة فً اإلعطاء
فهً لهجة أهل الٌمن (ٕ).
فقد نسب اللّؽو ٌّون هذه الظاهرة إلى قبائل مضرٌة وأخرى قحطانٌة ما سموه
االستنطاء ،إذ كانت قبائل هذٌل وقٌس واألزد واألنصار فً ٌثرب حٌث تبدل حرؾ
العٌن نونا فً مثل (أعطى) فتقول( :أنطى)

(ٖ)

3ــ الكشكشة :
وهو أن ٌجعل بعض العرب أو القبائل العربٌة فً كبلمهم ،بعد كاؾ الخطاب
شٌنا إذا كان مإنثا فٌقولون  :فً علٌك ،علٌكش  ،وٌقولون فً بك ،بكش ،أو فً
رأٌتك ،رأٌتكش ،وهذه القبائل العربٌة التً ٌنطقون بهذه الظاهرة ،فبعض منهم من
ٌثبت الشٌن فً حالة الوقؾ فقط حرصا على األٌضاح ،وإذا وصوا فً كبلمهم
حذفوا وهذا هو األشهر عند قبائل العرب ،ومن العرب من ٌثبتها فً الوصل ،ولكن
ٌسكنها فً الوقؾ فٌقولون فً (مررت بك الٌوم) مررت بكش الٌوم ،وٌقولون إذا
وقفوا فً كبلمهم (مررت بك) مررت بش(ٗ).
أٌضا ً ما جاء فً قول الشاعر أبو عبٌدة فً هذه الظاهرة (الكشكشة) فٌقول :
ش َد ِق ُ
ٌق
َولَ ِك َن َع ْظ ُم ال َساق َم ْن ِ

اش َعٌ َنا َها َو ِجٌ ُدشْ ِجٌ ُد َها
َف َعٌ َن ِ

ٔــ ابن منظور :لسان العرب :مادة (نطو ص ٘.) ٗٗٙ
ٕــ محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي :مختار الصحاح ،الناشر :مكتبة لبنان ناشرون – بٌروت،الطبعة
طبعة جدٌدة ،ٔ99٘ – ٔٗٔ٘ ،تحقٌق :محمود خاطر ،عدد األجزاء، ٔ :ص .ٙ88
ٖــ مناع بن خلٌل القطان (تٕٔٗٓ :هـ) :نزول القرآن على سبعة أحرؾ ، :مكتبة وهبة – القاهرة ،الطبعة
األولى ٔ ٔ99م ،عدد األجزاء، ٔ :ص٘.
ٗــ ابن حزم االندلسً :جمهرة أنساب العرب ،ج ٔ  ،تحقٌق االستاذ عبد السبلم الهارون ،مطبعة دار المعارؾ
ٔٔ97م ،ص ٖ٘ٔ.
ٕ9

وٌرٌد الشاعر فً قوله (فعٌناش) فعٌناك ،وٌرد فً قوله ( منش) إذ ٌرٌد بها
منك ،وتنسب هذه الظاهرة فً كبلم العرب إلى قبٌلة أسد ،وهوازن ،وما قاله ابن
فارس فً هذه اللهجة هً فً أسد ،ونسبها بعضهم إلى قبٌلة تمٌم ،وبعضهم إلى
قبٌلة مضر وربٌعة(ٔ).
وٌعد سٌبوٌه أول من ذكر هذه الظاهرة ،وٌقول  :وأعلم أنَّ أناسا ً من العرب
ٌلحقون الشٌن لٌبٌنوا بها الكسرة فً الوقؾ ،وذلك قولهم اعطٌتكش و اكرمتكش،
فإذا وصلوا تركوها ،وإنما ٌلحقون الشٌن فً التؤنٌث ،ألنهم جعلوا تركها لبٌان
التذكٌر(ٕ).
أما ما جاء فً الخصائص أنّ كشكشة قبٌلة ربٌعة ،هً فً قولهم مع كاؾ
ضمٌر المإنث :إنكش ،ورأٌتكش ،وأعطٌتكش؛ ٌنطقون هذا فً حالة الوقؾ ،فإذا
وصلت أسقطت الشٌن (ٖ).
فمن هذه الظاهرة ما جاء فٌه قلب الكاؾ شٌنا ً فً ؼٌر كاؾ الضمٌر ،كما فً
دٌك لضرورة القافٌة قال ابن جنً فً هذه األبٌات ،فقد شبه كاؾ الدٌك لكـسرتها
بكاؾ ضمٌر المإنث(ٗ) فً قول ابن االعرابً :
َعلَ َى ِفٌ َما أب َت َؽى أب ِؽٌش

ضا ُء ُترضٌ َنى َوال نرضٌش
َبٌ َ

َو ُتطـ َبى و ُد َبنـى أبـٌش

إذا َد َن ُ
وت َج َ
علت ُت ِنبٌش

وأن َن ُ
ؤٌـت َج َعلت ُتد ِنٌش

وإن َت َكلَ ْم ُ
ت َح َنت فً َفٌش

َحتى ُتن َقى َك َن ِق َ
ٌق الدٌش

ٔ ــ أبً عباس احمد بن ٌحٌى ثعلب مجالس ثعلب ،تحقٌق االستاذ عبد السبلم هارون ،مطبعة دار المعارؾ،
القاهرةٔ9ٙٓ ،م ،ص .ٕٔ9
ٕــ سٌبوٌه :الكتاب  ،ج ٗ ص  ٔ99ــ ٕٓٓ.
ٖــ الخصائص ،جٕ ،الطبعة :الرابعة ،صٖٔ.
ٗــ ابن جنً :سر صناعة االعراب ،ج ٔ  ،دار الكتب المصرٌة ٗ٘ٔ9م ،ص .ٕٔ7
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فً حٌن أنَّ بعض المحدثٌن قد تكلموا عن هذه اللهجة ،وقالوا إ ّنه البد فً
الكشكشة أن تحل الشٌن محل الكاؾ ،لٌتمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر
اللهجات العربٌة ،أذ لٌس من الطبٌعً أن تتصل الكاؾ بصوت آخر فً حالة
الوقؾ ،بل إلى األقرب الى القوانٌن الصوتٌة وطبٌة اللهجات أن ٌحل صوت مكان
صوت آخر (ٔ).
وهذا ما ٌروٌه سٌبوٌه كذلك فً قلب الكاؾ شٌناً ،فً الوصل مثل هذا نحو :
أنش ذاهبة ،ومالش ذاهبة ،وٌرٌد بهذا أنك ذاهبة ومالك ذاهبة ،وقد نسب هذه
الظاهرة إلى تمٌم ،وناس من قبٌلة اسد(ٕ) ،ومنه أٌضا ً قال الراجز رإبة فً قولة:
لٌس بكٌاس وال جد حمق

أى ؼبلم لش علود العنق

فإنه أرد فً قوله فً كلمة (لش) ٌرٌد بها لك ،وهً لؽة لبعض العرب ،ومنه
فقد قرأ بعض القراء فً قولة تعالى فً سورة مرٌم (قـد جعل ربـش تحتش سرٌا)،

وقرأ الجمهور فً قولـة تعالـى :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊ ﱠ (ٖ).
جاء فً المزهر للسٌوطً ،أنَّ ال َكش َكشة هً فً لهجة قبٌلة ربٌعة ومضر
ٌجعلون بعد كاؾ الخطاب فً المإنث شِ ٌنا ً فٌقولون فً رأٌتك ،وبك ،وعلٌك:
َرأَ ٌْ ُتكش ،وب َكش ،و َعل ٌْ َكش ،فمنهم من ٌثبتها حال َة الوقؾ فقط وهو األ ْشهر ،ومنهم
مكان الكاؾ وٌكسرها فً
من ٌثبتها فً حالة الوصل أٌضا ً ،ومنهم من ٌَجعلها
َ
الوصل وٌُسكنها فً الوقؾ فٌقولِ :م ْنش َو َعلٌْش(ٗ).

ٔــ ابراهٌم انٌس :فً اللهجات العربٌة ،ص ٕٕٔ
ٕــ سٌبوٌه :الكتاب ،ج ٔ ص ٔ ،ٔ9وأٌضا ً ابً عباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب :مجالس ثعلب ،ج ٔ ص . ٔٔ7
ٖــ سورة مرٌم اآلٌة .ٕٗ:
ٗــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها،جٔ ص.ٔ7ٙ
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جاء فً فقه اللؽة فً هذه الظاهرة ال َكش َكش ُة َتعرض فً لهجة بنً َتمٌِم
ش؟ ٌُرٌدون بهاِ :بكِ (ٔ).
كقولهم فً ِخ َطاب المإنثِ :ما الذي َجاء ِب ِ
5ــ الوتـم :
والوتم فً كبلم العرب ،ظاهرة لؽوٌة حٌث تقلب السٌن تاء وهً عند أهل الٌمن ،إذ
ٌقولون فً كلمة الناس (النات) (ٕ)كما فً قول الشاعر:
ت
ٌَا َقا ِت َل هللا َبنً ال ُسعبلَ ِ

ت
ّع ْمرو بن ٌَر ُبوع شِ َرار ال َنا ِ

لٌَسوا أعْ َفاء َوال أك ٌَات
ٌرٌد هنا الشاعر فً النات (الناس) وٌرٌد فً أكٌات (أكٌاس) ،وهذا ما نسب
إلى أهل الٌمن فً هذه الظاهرة.
جاء فً لسان العرب أنّ الطس والطسة بفتح الطاء وكسرها لؽة فً الطست
وقال :ومن قبائل العرب ٌثقل الطسة وٌظهر الهاء ،ومنه مما دخل فً كبلم العرب
الطست ،الثور والطاجن وهً لؽة فارسٌة كلها(ٖ).
جاء فً كبلم العرب أن الرجل عندما ٌقول :لعدوه تؤمٌنا ً وسبلم له فً قول:
ال بؤس علٌك ،وهذه اللؽة أو الظاهرة عند لهجة حمٌر فٌقولون( :لبات) ،ومنه ما
جاء فً قول الشاعر من بنً حمٌر

(ٗ)

َشربنا النو َم إِ ْذ َؼضت َؼبلب

ِب َتسهٌد و َع ْقد ؼٌر َمٌْن

تناد َْوا عِ ْنــد ؼدرهــم لَ َبــات

ْن
َوقد َب َردَت َمعا ِذ ُر ذِي ُر َعٌ ِ

ٔــ عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً (تٕٗ9 :هـ) :فقه اللؽة وسر العربٌة  ،المحقق :عبد
الرزاق المهدي الناشر :إحٌاء التراث العربً ،الطبعة :الطبعة األولىٕٕٓٓ ،م ،عدد األجزاء ،ٔ :ص ٓ.9
ٕــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها  ،ج ٔ ص .ٔ7ٙ
ٖــ ابن منظور :لسان العرب ، :ج  ، ٙالناشر :دار صادر – بٌروت الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -هـ ،عدد األجزاء:
٘ٔ ،ص ٖٕٔ.
ٗــ المصدر نفسه ،ص ٖٕٔ.
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وأنَّ مـا جاء فً قول الشاعر فً كلمة (لـبات) ،وٌعنً به ال بـؤس وهذا مـا قالـه
(ٔ)

االزهـري

6ــ العنعنة:
ومن ذلك فإن ظاهرة ال َع ْنعنة وهً فً كثٌر من لهجات العرب فً لؽة قٌس
وتمٌم تجعل الهمزة المبدوء بها عٌنا فٌقولون فً أنك عنك وفً أسْ لم َعسْ لم وفً ُأذن
ع ُُذن.

(ٕ)

جاء فً كتب القدماء أنَّ ظاهرة العنعنة ،وهً فً لهجة القبائل العربٌة ،إذ
ٌج َعلُون بدل الهمزة َعٌْناً ،ونسبت هذه فً كتاب العٌن إلى لهجة تمٌم(ٖ).
جاء فً جمهرة اللّؽة أنَّ العنعنةِ :ح َكا ٌَة َك َبلم َنحْ و َق ْولهم :عنعنة َتمٌِم ألَنهم
ون ْال َ
همزة عٌنا (ٗ).
ٌجْ َعل ُ َ
فقد جاء أنَّ السٌوطً ذكر :أنّ لهجة من لهجات العرب ٌبدلون الهمزة التً ٌبدإون
بها عٌنا ومنه قول الشاعر ذو الرمة:
نزلَ ٍة
أعِ نْ َت َرس َمت ِمنْ َخر َقا َء َم ِ

ك َمس ُجو ُم
ص َبا َبة من عِ ٌ َنٌ َ
َما ُء ال َ

والشاعر ٌرٌد بؤعن (أأن) ،ومنه قول الشاعر ِجرانُ ال َع ْو ِد (٘).
لن ٌَا لَ َ
ٌت َع َن َنا
َف َما ابنُ َح َتى قُ َ

ُت َرابٌ وعن االرض بالناس تخسؾُ

وهنا أٌضا ً ٌرٌد الشاعر فً قوله :عننا (أننا) ،وٌرٌد فً الشطر الثانً من كلمة عن
(أن) ،وقال منظور بن مرثد األسدي:
ٔــ األزهري :تهذٌب اللؽة ،ج ٖٔ  ،تحقٌق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت
الطبعة :األولىٕٓٓٔ ،م ،عدد األجزاء ،8 :ص ٗ.7
ٕــ عبد الرحمن بن أبً بكر جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها  ،ج ٔ ص .ٔ7ٙ
ٖــ أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري (المتوفىٔ7ٓ :هـ) :العٌن ، :ج ٔ ،
المحقق :د مهدي المخزومً ،د إبراهٌم السامرائً ،الناشر :دار ومكتبة الهبلل ،عدد األجزاء، 8 :ص ٖٕٔ.
ٗــ أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي :جمهرة اللؽة ،جٔ ص.ٕٔٙ
٘ــ ابن منظور ،لسان العرب ،حرؾ العٌن،جٓٔ.
9ٙ

تعرضت لً بمكان حل

تعرضا لم تؤل عن قتبل لً

وٌرٌد الشاعر فً عن (أن) ،وهذه الظاهرة من اإلبدال نسبت ألى قبٌلة تمٌم ،فً
إبدالهم الهمزة عٌنا(ٔ).
ومن ذلك فً ظاهرة العنعنة ،وهى فى لهجة تمٌم وبعض قٌس وأسد ،إذ
ٌجعلون الهمزة عٌنا فً بعض الكلمات ،فٌلفظون كلمة (استعدى) بدال من (استؤدى)
وٌلفظون كلمة (أعدى) بدال من (أدى) ،وكان هناك من ٌقول فً كلمة (دأنى)
فٌبدلون كلمة (دعنى) ،وقالوا بدال من (أن ) فٌقولون فٌها (عن) (ٕ).
جاء فً كتاب المزهر حٌث ٌبدلون الهمزة عٌنا ً  :فً قولك :آدٌته على كذا
وأعدٌته :أي قوٌته وأ َع ْن ُته ،وفً قولكَّ :
كثؤ اللبن وكثع وهً ال ُك ْثؤة وال ُك ْث َعة وهً أن
ٌعلو دسمه و ُخ ُثورته على رأسه فً اإلناء ،ومنه موت ذإاؾ ُ
وذ َعاؾ وهو الذي
ٌعجل القتل ،وفً قولك أردت أنْ تفعل و َعن تفعل ،وقولك لعلنً وألننً والتمىء
لون ُه والتمُع وهو السؤؾ والسَّعؾ ،وقولك فً األُسُن :قدٌد ال َّشحم وبعضهم ٌقول:
ال ُعسُن (ٖ).
أٌضا ً ما جاء فً فقه اللّؽة وسر العربٌةْ ،
عرضُ فً لهجة بنً َتمٌِم
وال َع ْن َع َن ُة َت ِ
ك َذاهِب وٌرٌد بها :ظننت أ َّنك
وهً جعل العٌن مكان الهم َْزة َك َقولِهمَ :ظ َن ْنت َع َّن َ
(ٗ)
كان َذلِك ِم ّنا ُع ْن َف ًة بالضَّم
ذا ِهبٌ  ،وما جاء فً تاج العروس إذ قال الكسائًٌُ :قالَ :
ْن ،واعْ تِنافاً :أَي ا ْئتِنافاً ،حٌث قلبت الهمزةُ عٌْناًَ ،و َهذِه هً لهجة بنً
و ُع ُن َف ًة ب َ
ض َّم َتٌ ِ

ٔــ ٌنظر اللهجات العربٌة نشؤة وتطور :للدكتور عبدالؽفار حامد هبلل ،ص ٔٙ7ــ  ، ٔٙ8الطبعة الثانٌة ،مكتبة
وهبة  ،القاهرة ٖٔ99م
ٕــ ٌنظر نزول القرآن على سبعة أحرؾ :مناع بن خلٌل القطان (المتوفىٕٔٗٓ :هـ) ص٘ ،مكتبة وهبة –
القاهرة ،الطبعة :األولى ٔ ٔ99م،عدد األجزاءٔ :
ٖ ــ المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها :عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (المتوفى9ٔٔ :هـ) ،جٔ
ص  ،ٖ٘7المحقق :فإاد علً منصور ،الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة :األولىٔٗٔ8 ،هـ
ٔ998م ،عدد األجزاءٕ :
ٗــ عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً (المتوفىٕٗ9 :هـ) ،فقه اللؽة وسر العربٌة ،المحقق:
عبد الرزاق المهدي الناشر :إحٌاء التراث العربً ،الطبعة :الطبعة األولى ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م ،عدد األجزاءٔ :
ص ٓ.9
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تمٌم .و ُع ْنفُوانُ ال ّ
كون أَصْ له أُنفوان فقلِ َبت الهمزةُ عٌنا،
شً ِء ،بالضم و ٌَجُوز أَن ٌَ َ
نؾ األَ ْمر ،بمعْ َنى ا ْئتن َف ُه وهذ ِه ِه ًَ ال َعن َعنة التً
وبعض جماعة بنً تمٌم ٌقولون :اع َت َ
نسبت إلى لهجة تمٌم وبعض قبائل العرب (ٔ).
جاء فً قول الشاعر ابن هرمة ٌنشد هارون ،وقد كان ابن هرمة قد نشؤ وكبر فً
دٌار تمٌم(ٕ) قال:
أعِ ن َت َؽ َنت َعلى َساْ ٍق ُم َط َو ٌ
قة

َور َقا ُء َتد ُعو َه ِدٌبلً َف َ
أعوا ِد
وق َ

7ــ الطمطمانية:
الطمطمانٌة فً كبلم العرب إبدال الم التعرٌؾ مٌماً ،وٌذكر بعض اللّؽوٌٌن
أنَّ الطمطمانٌة معناها العجمة ،وأن ٌكون الكبلم مشابه كبلم العجم ،أ ّما الثعالبً
فٌقول فً الطمطمانٌة :وهذه الظاهرة تعرض فً لؽة حمٌر كما فً قولهم :طاب
امهواء ،وٌرٌدون بهذا كبلمهم طاب الهواء(ٖ).
جاء فً حدٌث الذي رواه أبً هرٌره :أنه دخل على عثمان وهو محصور
فقال :اآلن طاب امضرب أي حال القتال ،فؤراد فً كبلمه طاب الضرب ،فؤبدل الم
التعرٌؾ مٌما وهً لؽة عربٌة ٌمانٌة(ٗ).
ً
رجبل آخر ٌطمطم الم التعرٌؾ،
هذه الظاهرة اشتهرت بها حمٌر ،وتخٌل
فٌسؤل الرسول محمد  -صلى هللا علٌه وسلم ـ هل من امبر امصٌام فً امسفر؟ وهو
فً كبلمه ٌقصد :هل من البر الصٌام فً السفر ،فٌجٌبه رسول هللا ـ صلى هللا علٌه

ٔــ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ٖٔ ص .ٔ88
ٕــ مجالس ثعلب ،ص ٕٔ.
ٖــ عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً :فقه اللؽة وسر العربٌة،ص ٔ.9
ٗــ مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن
األثٌر(،تٙٓٙ :هـ) :النهاٌة ،جٖ الناشر :المكتبة العلمٌة  -بٌروتٖٔ99 ،هـ ٔ979 -م ،تحقٌق :طاهر أحمد
الزاوى  -محمود محمد الطناحً ،عدد األجزاء ،٘ :ص ٖٓٔ.
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وسلم ـ وهو ٌستخدم نفس لهجته التً سؤل بها الرسول ـ علٌة السبلم ـ لٌفهم السائل
الحكم الشرعً فٌجٌبه "لٌس من امبر امصٌام فً امسفر(ٔ).
جاء فً شعر العرب أ ْنشد أَبُو ُع َبٌدة فًِ السلِمة:
ك َخلٌلً ُ
وذو ٌُعا ِتبُنً
َذا َ

ٌَرمًِ ورائً ِبؤ ْم َس ِهم وا ْمسلَمهْ

فً هذا البٌت أرادة بكلمة (بامسهم) السهم ،وأراد فً لفظة (وامسلمة) السلمة وهً
لهجة من لهجات العرب ونسبت إلى حمٌر(ٕ).
كما ٌروى ثعلب قال :أخبرنا محمد ،ثنا أبو العباس قال :قال األخفش :قام
أمرجلٌ ،رٌد الرجل .قال أبو العباس :هذه لؽة لؤلزد مشهورة(ٖ).
2ــ الفحفحة:
الفحفحة فً اللهجات العربٌة إبدال حرؾ الحاء عٌناً ،وجاء فً لسان العرب
أن الفحفحة :تردد الصوت فً الحلق وهو شبٌه بالبحة فً الصوت والبحة وهً
ٌ
ؼلظ فً الصوت وخشونة(ٗ).
جاء فً المزهر للسٌوطً ،والفحفحة فً لهجات العرب ،هً جعل حرؾ
الحاء عٌنا ً وهً فً لهجة قبٌلة هذٌل(٘) ،وما ٌفهم من كبلم المزهر أنهم ٌجعلون كل
حرؾ حاء عٌنا فً نطقهم ،فقد روي أن عمر رضً هللا عنه قال لعبدهللا بن مسعود

حٌن بلػ أنه ٌقرأ الناس (عتى حٌن) ،وٌرٌد بهذا فً قولة تعالى ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ( ،)ٙفإنّ ابن مسعود رضً هللا عنه حٌن
ٔــ صبحً إبراهٌم الصالح :دراسات فً فقه اللؽة،ج ٔ ،ص .ٙ9
ٕــ محمد بن أحمد بن األزهري :تهذٌب اللؽة( :المتوفىٖ7ٓ :هـ) ،ج ٕٔ ص . ٖٓ9
ٖمجالس ثعلب ،ص ٘ٔ .
ٗــ ابن منظور :لسان العرب ،ج ٘ ص ٖٖ٘
٘ــ عبد الرحمن بن أبً بكر جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها  ،جٔ ص .ٔ7ٙ
ٙــ سورة ٌوسؾ ،اآلٌة ٖ٘.
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قلب حاء حتى عٌنا فً قراءته المذكورة ،فقد قرأها بلهجة هذٌل ،وقد شارك قبٌلة
ثقٌؾ قبٌلة هذٌل فً هذه الظاهرة قلب الحاء عٌنا ،وقال الفراء :حتى لهجة قرٌش
وجمٌع العرب أال قبٌلة هذٌل وثقٌؾ فؤنهم ٌقولون فٌها عتى

(ٔ)

قال وأنشد أحد

شعراء أهل الٌمامة:
صلً
ض ُع ال َد َلو َو َال أ ُ َ
َال أ َ

َعتى أ َرى ُجلَ َتها ُتولً

بعض الباحثٌن ٌرى أنَّ الفحفحة خاصة بحاء حتى ،فٌقول إبراهٌم نجا
المشهور فٌها إبدال حاء من حتى عٌناً ،وذكر قراءة (عتى حٌن) ،وٌرى بعض من
الباحثٌن أنَّ االبدال فً هذه الظاهرة لٌس مقصوراً على حاء حتى ،وهذا النقل
ضعٌؾ ألنه لم ٌرد لنا فً نصوص العرب وشواهده ،مما ٌجعلنا أن نقبل وجهته،
ومع هذا فقد رئٌنا ابن مسعود أقتصر على إبدال حاء فً حتى ،ولم ٌبدلها من حٌن،
فلو كان هذا اإلبدال عاما ً لقرأ بالعٌن فً الكلمتٌن كبلهما ،فدل ذلك على أن ظاهرة
الفحفحة خاصة بحاء حتى

(ٕ)

جاء فً كلمة (بعثر) ،فقد نطقها بعض العرب (بحثر) وهً لهجة بعض
أعراب بنً أسد ،وما جاء فً معانً القرءان ،فقد قرأ أحد القراء فً قولة تعالى:
(إ َذا بحثر ما فًِ القبور) وهما لؽتان بحثر وبعثر(ٖ).
قد نسبت هذه اللهجة إلى تمٌم ،وأسد ،وقٌس ومن جاورهم ،فقد جاء فً لسان
العرب فً كلمة احتمل وٌقصدون اعتمل (ٗ) ،وأَنشد ٌَعْ قُوبُ ابن السكٌت:
ٌن واعْ َت ِم ْل
َف َبل ُت ْل ِه َ
ك الد ْن ٌَا َع ِن الد ِ

آلخر ٍة َال ُبــ َّد عـنْ َس َتصِ ٌ ُر َهـــا

ٔــ محمد رٌاض كرٌم :المقتضب فً لهجات العرب ،ص  ٖٔ7ــ . ٖٔ8
ٕــ المصدر نفسه ،ص ٕ.ٔ7
ٖــ أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبد هللا بن منظور الفراء (المتوفىٕٓ7 :هـ) :معانً القرآن، :ج ٖ المحقق:
أحمد ٌوسؾ النجاتً  /محمد علً النجار  /عبد الفتاح إسماعٌل الشلبً ،الناشر :دار المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة
مصرـ القاهر ،الطبعة :األولى ،ص .ٕ8ٙ
ٗــ لسان العرب ،ج ٖٔ ص ٘.ٕ9
ٓٓٔ

1ــ الكسكسة:
جاء فً الخصائص البن جنً فً هذه الظاهر من لهجة القبائل العربٌة ،وأما
كسكسة قبٌلة هوازن فقولهم أٌ ً
ضا فً :أعطٌتك ومنك وعنك ،فٌقولون فٌها :
أعطٌتكس ومنكس وعنكس ,وهذا فً الوقؾ دون الوصل (ٔ).
جاء فً فقه اللؽة وسر العربٌة ،وال َكس َكس ُة َتعْ رضُ فً لُؽ ِة َب ْكر ،وهً
ث سِ ٌنا ً عن َد الوقؾ كقولهم :أ ْك َر ْم ُتكِسْ وبك ْ
ُرٌدون بها:
ِس ،إذ ٌ
إِتباعهم لِ َكاؾِ المإن ِ
َ
أكرم ُتكِ وبكِ (ٕ).
من ذلك ما جاء فً المزهر للسٌوطً :وال َكسْ َكسة وهً فً لهجة قبٌلة ربٌعة
ُ
حٌث ٌجعلون بعد الكاؾِ أو مكانها فً المذكر سٌنا (ٖ).
ومُضر،
أٌضا ً ما جاء فً تاج العروس للزبٌدي فً الكسكسة ،وال َكسْ َك َس ُة لهجة بمنً
ِبكر كما زعمه ابنُ َعبّاد ،وإِ ّن َما لَهُم ال َك ْش َكشة ،بإِعْ َجام ال ّ
شٌن .هُو إِتباعهم
َتمٌِم َال ل ٍ
ِس ،ومررْ ُ
صلَ ٌُ ،قال :أَ ْك َر ْم ُتك ْ
ت ِبكِسْ  ،أَي
المإ َّن ِ
بكاؾِ
ون َ
الوقؾِ ُد َ
ث سِ ٌنا ً ع ْند َ
َ
الو ِ
أَ ْك َر ْم ُتكِ و َم َررْ ُ
س
ٌّن من َكاؾ ال ِخ َطابِ ،ف ٌَقُولُ :أَب َُو َ
ت ِبكِ َ ،و ِم ْنهُم من ٌُ ْب ِد ُل الس َ
مك ،فقالواَ :تٌا َسرُوا َعن َكسكس ِة َب ْكر ،وقٌل :الكسكسة
بوك وأ ُ َ
س ،وٌرٌد به أ َ
وأُم َ
ازن (ٗ) ،وهذه الظاهرة ممن استعارها العرب فً كبلمهم ،كما جاء فً معجم
ل َ
ِهو ِ
ٌ
فكلمة مولَّدة فً لهجات العرب  ،وهو فٌمن ٌُبدل فً
مقاٌٌس اللؽة ،وأما الكسكسة
كبلمه الكاؾ سٌنا ً (٘).
هوازن هو أَن ٌلحقوا بعد كاؾ المإنث
جاء فً لسان العرب ،و َكسْ َك َسة قبٌلة
ِ
سٌنا ً فٌقولوا أَعْ َط ٌْ ُتكِسُ و ِم ْنكِس ،وهذا فً الوقؾ دون الوصل ،ومنه جاء اٌضا ً
ٔــ الخصائص ،جٕ صٗٔ.
ٕــ عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً :فقه اللؽة وسر العربٌة ،ٔ ،ص ٓ.9
ٖــ السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها،جٔ ص.ٔ7ٙ
ٗــ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج  ٔٙص . ٗٗٙ
٘
فارس بن ز َك ِرٌّا :معجم مقاٌٌس اللؽة ،ج ٘  ،المحقق  :عبد السَّبلم محمد َهارُون،
ــ أبً الحسٌن أحمد بن ِ
الناشر  :اتحاد الكتاب العرب ،الطبعة  ٕٖٔٗ :هـ ٕٕٓٓ ،م ،.عدد األجزاء  ،ٙ :صٗٓٔ.
ٔٓٔ

تقارب ال َكشك َشة ،وفً حدٌثهم َتٌا َسروا عن
الكس َكسة لهجة من لهجات العرب
ِ
ّس ،وٌرٌد به
بوس وأُم َ
َكسْ َك َسة بكر ٌعنً إِبدالهم السٌن من كاؾ الخطاب تقول أَ َ
ك وأُمك وقٌل هو خاص بمخاطبة المإنث ومنهم من ٌبقً الكاؾ بحالها وٌزٌد
أبو َ
بعدها سٌنا ً فً الوقؾ فٌقول مررت ِبكِس أي بكِ َّ
وهللا أَعلم (ٔ).
وهذا هو اإلبدال فً الحروؾ عند القبائل العربٌة التً ذكرتها معظم المعاجم
وكتب العربٌة اللّؽو ٌّة فً اللهجات العربٌة.
االبدال في الصوائت (الحركات)
0ــ الوكم:
الوكم فً لهجات العرب هً كسر حرؾ الكاؾ إذا جاء قبله حرؾ الٌاء أو
كسره ،وما جاء فً كتاب المزهر للسٌوطً الو ْكم فً لهجة ربٌعة ،وهم قوم من
َك ْلب ٌقولون :علٌكِم وبكِم ،فهذا إذا كان قبل الكاؾ ٌاء أو كسرة (ٕ).
إذ جاء فً الكتاب لسٌبوٌه وهذه اللؽة من لهجات العرب قد نسبت إلى ناس
من قبٌلة بكر بن وائل فٌقولون :من أحبلمكم ،وبكم بكسر الكاؾ(ٖ).
ُ
حٌث ٌقول فً كسر
ون مررْ ت بكِم،
جاء فً المقتضب فً هذه اللهجة َف ٌَقُول ُ َ
حرؾ الكاؾ فٌنشد(ٗ) الشاعر حطٌئة:
وإنْ قال َم ْواله ْم َعلَى جُل حاد ٍ
ث

مِن ال ّدهْ ِر رُدوا َفضْ َل أَحْ بل ِم ِك ْم َردوا

ٔــ ابن منظور :لسان العرب ،ج ٘ المحقق  :عبد هللا علً الكبٌر  +محمد أحمد حسب هللا  +هاشم محمد
الشاذلً ،دار النشر  :دار المعارؾ ،القاهرة ،عدد األجزاء ، ٙ :ص ٘.ٖ87
ٕــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ، :جٔ ص.ٔ7ٙ
ٖــ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً ،أبو بشر ،الملقب سٌبوٌه (المتوفىٔ8ٓ :هـ) :الكتاب ،جٗ ،المحقق :عبد
السبلم محمد هارون ،الناشر :مكتبة الخانجً ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة ٔٗٓ8 ،هـ  ٔ988 -م ،عدد األجزاء،ٗ :
ص.ٔ97
ٗــ محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروؾ بالمبرد (ت ٕ٘8هـ):المقتضب ،جٔ
،المحقق :محمد عبد الخالق عظٌمة ،.الناشر :عالم الكتب – .بٌروت ،عدد األجزاء، ٗ :ص ٓ.ٕ7
ٕٓٔ

هذا وإنَّ جمٌع العرب فً هذه الظاهرةٌ ،قومون بضم كاؾ الخطاب التً
ٌسبقها كسر أو ٌاء ،هذا وأن بعض قبائل العرب ٌقومون بكسر الكاؾ التً تسبق

بكسر أو ٌاء ،وما جاء فً قوله تعالى بضم الكاؾ فً قوله سبحانه:ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱡﱠ(ٔ).
8ــ الوهم:
الوهم فً لهجات العرب ،إذ ٌقوم بعض قبائل العرب بكسر الهاء فً (هُم)،
هذا وأن جمهور العرب تنطق هاء (هم) مضمومة ،إذا لم ٌسبقها كسره أو ٌاء،
ومنه قولك :منهُم ،وعنهُم ،إذ أن بعض قبائل العرب تنطق هاء هم مكسورة إذا
سبقها ٌاء او كسر فٌقولون :بهم ،وعلٌهم (ٕ).
نسب الرواة هذه اللهجة إلى قبٌلة كلب الٌمنٌة ما سموه بظاهرة الوهم ،وهو
كسر حرؾ الهاء فً ضمٌر الؽائبٌن وإن لم ٌكن قبلها ٌاء وال كسرة فٌنطقونها:
منهم وعنهم وبٌنهم (ٖ).
جاء فً كتاب المزهر للسٌوطً ،والوهْ م فً لهجة قبٌلة ْ
منه ْم
كلب ٌقولونِ :
وبٌنه ْم ،فإن قبٌلة كلب تكسر حرؾ الهاء ،وإن لم ٌكن قبل الهاء ٌا ٌء وال
وعنهم
ِ
ِ
كسرة (ٗ).
هذا وأنَّ من المعروؾ كسر هاء (هم) إذا سبقها ٌاء أو كسره ،نحو قوله
سبحانه:ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄﱅﱆ ﲄ ﱠ)٘(،هنا سبقت الهاء حرؾ الٌاء،

ٔــ سورة البقرة ،اآلٌة ٖ.ٔ8
ٕــ المقتضب فً لهجات العرب ص.ٔٗٙ
ٖــ مناع بن خلٌل القطان (تٕٔٗٓ :هـ)  :نزول القرآن على سبعة أحرؾ ، :مكتبة وهبة – القاهرة ،الطبعة:
األولى ٔ ٔ99م ،عدد األجزاء ،ٔ :ص.ٙ
ٗــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،جٔ،ص.ٔ7ٙ
٘ــ سورة النساء ،اآلٌة ٕٓٔ.
ٖٓٔ

ومنه ما جاء فً قولة تعالى :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ
ﲻ ﳈ ﱠ (ٔ) ،وهنا كسرت ألن قبلها كسرة ،وقولة تعالى ﱡﭐ ﱣﱤ
ﲼ
ﲹﲺ
ﱧﱩ ﱪﱫﱬ ﱠ
ﱨ
ﱥﱦ

(ٕ)

،فقد تضم الهاء فً ؼٌر موضع كما

فً قولة تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ (ٖ) ،وفً
قولة سبحانهﭐ ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ (ٗ)،إ ّال أنَّ قوم من ربٌعة وقضاعة
ٌقومون بضم حرؾ الهاء فً (هم) ،وهم ٌضمون الهاء فً وهم سواء تقدمها كسر
(٘)

أو ٌاء أو لم ٌتقدمها

جاء فً الكتاب أن هذه اللهجة ٌنطق بها قوما ً من ربٌعة حٌث ٌقولون :منهم،
أتبعوها الكسرة ولم ٌكن المسكن حاجزاً حصٌنا ً عندهم (.)ٙ
4ــ تلتة بهراء:
جاء فً كتاب المزهر أنَّ تلتلة بهراء ،وهً كسر بعض قبائل العرب أوائل
ضارعة(.)7
حروؾ األفعال ال ُم َ
أٌضا ً ما جاء فً الخصائص أنَّ تلتلة بهراء هً إنهم ٌقولون :تِعلمون
وتِفعلون وتِصنعون بكسر أوائل الحروؾ

()8

ٔ ــ سورة الكهؾ ،اآلٌة .ٕٙ
ٕــ سورة البقرة ،اآلٌة ٘.
ٖــ سورة االنفال ،اآلٌة ٖ.
ٗــ سورة الصافات ،اآلٌة ٖ.ٔ7
٘ــ عبدالؽفار حامد هبلل ،اللهجات العربٌة نشؤة وتطور:ص ٕٔ9
ٙــ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سٌبوٌه :الكتاب ،جٗ ،ص .ٔ9ٙ
7ــ عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،جٔ ص. ٔٙ7
8ــ أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً (المتوفىٖ9ٕ :هـ) :الخصائص ،الناشر :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،
جٕ ،الطبعة :الرابعة ،عدد األجزاء ،ٖ :صٖٔ.
ٗٓٔ

وهً كسر حروؾ المضارعة عدا حرؾ الٌاء ،والكس ُر هذا فً األفعال التً
زادت على ثبلث أحرؾ ،ومنه ما جاء فً كتاب الصاحبً ألبن فارس ،حٌث قال
أن اختبلؾ لهجات العرب من ع ّدة وجوه منها الحركات ،ومنه قولك فً (نستعٌن)
بفتح النون وكسرها ،وقال بعضهم هً مفتوحة فً لهجة قرٌش وأسد ،وؼٌرهم ٌقوم
بالكسر ،إذ قرأ جمٌع القراء قولة تعالى ﭐﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱠ(ٔ) ،بالفتح
وهً قراءة الجمهور وهً لؽة الحجاز ،وقرأ بعض القراء ومنهم عبٌد بن عمٌر
اللٌثً و وٌحٌى بن ثابت بالكسر ،وهً لؽة ربٌعة وتمٌم وأسد وقٌس(ٕ) ،وما جاء
فً لسان العرب ُتكتبان وتِكتبان ،بكسر حرؾ التاء هً لؽة فً من لؽات العرب
ًِ لهجة قبٌلة َبه َْرا َءْ ٌَ ،كسِ رون أوائل حروؾ المضارعة،
بانِ ،ب َكسْ ِر ال َّتا ِءَ ،وه َ
و ِتكِت ِ
فٌقولونِ :تعلمُون ،وجمهور العرب ال ٌكسرون أوائل حروؾ المضارعة ؼالبا ً (ٖ).
جاء فً موضع آخر أن تلتلة َبهْراء هً َ :كسْ رُهم َتا َء ِت ْفعلون حٌث ٌنطقونها
فً قولُهم تِعْ لَمون و ِت ْش َهدون َو َنحْ وُ هُ(ٗ).
جاء فً سر صناعة األعراب ،وأما تلتلة بهراء فهً لهجة من لهجات العرب
(٘)
ُ
حٌث تقول فً :تعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر أوائل الحروؾ

وقد ذكر ابن حٌان عند تفسٌره قولة تعالى ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱬ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (،)ٙإذ قرأ جمهور القراء فً (أعهد)
ﱭ
ﱫ
بفتح الهمزة ،ولكن قرأ هذٌل بن شرحبٌل الكوفً وطلحة بالكسر ،وقال ابن عطٌة
وقرأ ابن هذٌل وطلحة بالكسرة ،وهً لؽة فً كسر أوائل حروؾ المضارعة عدى
ٔــ سورة الفاتخة ،اآلٌة ٘.
ٕــ عبدالؽفار حامد هبلل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور :ص ٓ.ٕ9
ٖــ محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌن ابن منظور :لسان العرب ،جٔ ص.ٙ98
ٗــ المصدر نفسه ،جٔٔ صٓ8
٘ــ أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً (ت ٕٖ9هـ) :سر صناعة اإلعراب ،جٔ  ،الناشر :دار الكتب العلمٌة
بٌروت -لبنان ،الطبعة :األولً ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م ،عدد األجزاءٕ :ص ٕٕٗ.
ٙــ سورة ٌس ،اآلٌة ٓ.ٙ
٘ٓٔ

حرؾ الٌاء ،وألن قوم من العرب ٌكسرون مستقبل الفعل نحو :تعلم ونعلم واعلم،
وجاء أٌضا ً فً كتب اللّؽة أن الحجازٌٌن ٌكسرون أوائل الفعل المضارع ،ومنه كسر
همزة الفعل خال كما فً قول الشاعر عباس بن مرداس :
ك سٌدا ُ
حس ُبو َن َ
ك ٌَ َ
ان َقو َم َ
َق ْد ًك َ

ك سٌد َمعٌونُ
وإِخال أ ّن َ

بعض اللّؽوٌٌن نسب هذه الظاهرة وهً الكسر فً الفعل المضارع ومنه
الفعل( اخال) إلى الحجازٌٌن ،والفتح إلى ؼٌرهم من العرب(ٔ) ،ومنه قول الشاعر
فً هذه الظاهرة اللؽوٌة فً كسر أوائل األفعال المضارعة ونسبت إلى بعض القبائل
العربٌة ومنه قول زهٌر بن أبً سلمى:
دري َولَ ُ
دري
ست إ َخا َل أ ِ
َوما أ ِ

أ َقو ٌم أ َل َحصنٌ أم ن َسا ُء

إذا إنَّ بهراء من قضاعة أٌ ً
ضا ولم ٌنقل عنها الرواة سوى كسر التاء فقط،
وقد اشتهرت هذه الظاهرة معزوة إلٌها بلقب (تلتلة بهراء) .قال ثعلب :وأما تلتلة
بهراء ،فإنها تقول :تِعلمون ،وتِعقلون ،وتِصنعون ،بكسر أوائل الحروؾ ،وٌرى
إبراهٌم أنٌس أن بهراء كانت أٌ ً
ضا تكسر جمٌع الحروؾ حتى الٌاء ،ولكنه لم ٌذكر
مصدر رأٌه هذا .ثم حاول أن ٌفسر وجود هذه الظاهرة عند هذه القبٌلة بتؤثرها بما
جاورها من لؽات كاآلرامٌة ،والعبرٌة اللتٌن أطرد فٌهما كسر حروؾ المضارعة
(ٕ) ،وٌذهب رمضان عبد التواب إلى أصالة الكسر فً أحرؾ المضارعة فً
العربٌة القدٌمة ،وٌحتج لذلك بدلٌل عدم وجود الفتح فً اللؽات السامٌة األخرى
كالعبرٌة والسرٌانٌة والحبشٌة .وبدلٌل ما بقً من الكسر فً بعض اللهجات العربٌة
القدٌمة ،واستمراره حتى اآلن فً اللهجات العربٌة الحدٌثة

(ٖ)

أذ إنَّ تمٌما ً وقٌسا ً وأسداً وربٌعة ٌكسرون حرؾ المضارعة إذا كان الهمزة
أو التاء أو النون أما قبٌلة هذٌل فإنها تكسر حرؾ المضارعة إذا كان ثانً فعله
ٔــ عبدالؽفار حامد هاالل :اللهجات العربٌة نشؤة وتطور ،صٖ.ٕ9
ٕــ مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة النبوٌة :الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة النبوٌة ج ٘ٗ الناشر :موقع الجامعة
على اإلنترنت ،عدد األجزاءً ٕٔٓ :
عددا ،أعده للشاملة :أسامة بن الزهراء ،ص ٗٗٗ.
ٖــ المصدر السابق ،ج ٗٗ ص ٘ٗٗ.
ٔٓٙ

الماضً مكسوراً لئلشارة إلى أنه فً ماضٌه مسكور ،وأن بعض قبٌلة كلب من
قضاعة ٌكسرون جمٌع أحرؾ المضارعة ،أما بهراء وهً من قضاعة فإنها تكسر
ما كان أوله تاء فحسب ومع ذلك فإن بهراء هً التً سمً باسمها هذا الكسر فقٌل
(تلتلة بهراء) فؤصبح كثٌر من الكتاب ٌخطئون فٌحسبون كسر حرؾ المضارعة
على إطبلقه من لهجة بهراء (ٔ).
فاإلبدال فً اللهجات العربٌة جاء على اختبلؾ قبائل العربٌة ،فؤبدلت العرب فً
الحروؾ(الصوامت) وفً الحركات(الصوائت) ،وهذا ما وقع من أبدال فً اللهجات
العربٌة.

ٔــ مجلة الرسالة :أصدرها :أحمد حسن الزٌات باشا (المتوفىٖٔ88 :هـ)،ج ٕٔ، 8عدد األعداد ٕٔٓ٘ :عددا
(على مدار ٕٔ عاما) ،ص .ٔٙ
ٔٓ7

المبحث الثالث
تغير داللة الكلمة في االشتقاق واإلبدال
إنَّ اللّؽة العربٌة لؽة حٌة متطورة لها القدرة على مواكبة التطور فً جمٌع
النواحً ،وذلك من خبلل قدرتها على استحداث األلفاظ ،والمفردات التً ٌتطلبها
هذا التطور ،وأنَّ داللة الكلمات تستمد تؽٌرها عن طرٌق تؽٌر بنٌة األلفاظ وبالتالً
تتؽٌر داللتها ،فعلم الداللة ٌدرس التؽٌرات التً تطرأ على أبنٌة األلفاظ ،فتإدي
دالالت جدٌدة ،وأنّ هذه التؽٌرات وحدات صوتٌة تكون إما سابقة ،أو الحقة ،أو
(ٔ)

داخلة فً الكلمة ،وهذا كله ٌإدي إلى تؽٌٌر الداللة فً الكلمات

إنَّ علم الداللة واسع المفهوم ،وأنَّ اللّؽة العربٌة لؽة العقبلء ،وكذلك فإنّ
أطوار اللّؽة العربٌة تتؽٌر وداللة الفاظها بتؽٌر الصوامت والصوائت فً الكلمات،
وكذلك فقد تتؽٌر داللة اللفاظ من عصر إلى آخر فقد تدل كلمة فً عصر ما لم تدل
علٌة نفس الكلمة فً عصر آخر ،فالداللة هً اإلبانة واالرشاد إلى الشًء أو الداللة
إلى طرٌق ما ،فقد جاء تعرٌؾ الداللة فً اللّؽة بؤنها :هً من تد ّل مادة َدلَ َل  ،وهً
من إبانة الشًء بإمارة تتعلمها ،وهً بمعناها اللّؽويّ وهً اإلبانة عن الشًء
واإلرشاد ألٌه ،)ٕ(.وجاء فً لسان العرب بؤنّ الداللة :هً ما ٌستدل به كالدلٌل،
فالداللة ما َد ًل على الطرٌق ٌ ُدلًة دِاللة ودَ اللة ،والفتح أعلى من الكسر(ٖ).
أما فً معناها االصطبلحً فقد جاء تعرٌؾ الداللة فً كتاب التعرٌفات بؤنها
،هً كون الشًء بحالة ٌلزم العلم به العلم بشًء آخر ،فٌطلق على األول الدال،
وأما الثانً فهو مدلول ،أو األول بالثانً ،أي العبللقة بٌن الدال والمدلول(ٗ).
ٔــ عزٌز سلٌم علً القرٌشً :البحث الداللً فً نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبقاعً (ت ٘ 88هـ):
،وهً جزء من متطلبات نٌل شهادة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها ،كلٌة التربٌة فً الجامعة
المستنصرٌة ،آب ٕٗٓٓ م  ...جمادى اآلخرة ٕ٘ٗٔهـ ،ص.ٔ9
ٕــ أبً الحسن أحمد بن فارس :معجم مقاٌٌس اللؽة ، :مادة (دـل).
ٖــ لسان العرب ،مادة (دلل).
ٗــ أبو الفضل محمد بن مكرم أبً القاسم بن منظور :كتاب التعرٌفات :محمد بن علً الجرجانً (ت8ٔٙ :هــ)،
تحقٌق عبدالمنعم الحنفً ،دار الرشاد القاهرة ٔٔ99م ،ص .ٖٔ9
ٔٓ8

ٌإدي تؽٌٌر الحركات إلى تؽٌٌر المعنى فالفرق بٌن ضرب المبنً للمعلوم
وضُرب المبنً للمجهول فرق فً الحركات أدى إلى تحول فً الصٌؽة وتؽٌر فً
المعنى ،فالحركات المختلفة من ضم وفتح وكسر تشكل الصٌػ المختلفة داخل
ب عن كلمة:
اإلطار الداللً الذي حددته الصوامت وبذلك تختلؾ أٌضا ً كلمةَ :ك َت َ
ِب رؼم اتحاد الحروؾ األصول ألن األولى بوزنَ :ف َع َل المبنً للمعلوم والثانٌة:
ُكت َ
فُ ِع َل المبنً للمجهول

(ٔ)

منه ما نجده فً لفظة صبور وشكور إذ أنّ هذه الصٌؽة تد ّل على المبالؽة

والكثرة كما فً قولة فً قوله تعالى:ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱸ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ (ٕ) ،إذ أنَّ هذه وفً
ﱹ
ﱶﱷ
لكل من كان عادته
صٌؽة َفعُول تدل على المبالؽة والكثرة إذ أنَّ المعنى دالالته ِ
الصبر على ببلء هللا والشكر على نعمائه ،حٌث أن هذه الصٌػ تختلؾ فً داللتها
عن (صبر ،صابر أو شكر شاكر) فلكل صٌؽه العربٌة داللتها فً الكبلم  ،وفً هذه
اآلٌة الكرٌمة جاءت هاتٌن الصٌؽتٌن داللة على أن حال المإمن ال ٌخلو من نعمة
ٌجب شكرها أو محنة ٌجب الصبر علٌها ،فالشكر والصبر من خصال المإمنٌن

(ٖ)

فإنَّ علم الداللة واسع المفهوم ،وأنَّ اللّؽة العربٌة لؽة العقبلء ،وكذلك فان
أطوار اللؽة العربٌة تتؽٌر وداللة الفاظها بتؽٌر األزمنة والعصور فقد تدل كلمة فً
موضع وسٌاق على معنى مالم تدله فً سٌاق آخر ،إذ أنَّ تؽٌر داللة الكلمات بالتؽٌر
الذي ٌطرأ على أحد أجزاء الكلمة ،أذ ان اشتقاق ومعنى (آدم) أشار الٌه البقاعً إلى

بٌان داللة هذه اللفظة ،نحو لبٌان قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ٔــ محمود فهمى حجازى  :علم اللؽة العربٌة  ،الناشر :دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌععدد األجزاء،ٔ :
ص ٔٔ.
ٕــ سورة لقمان اآلٌة ٖٔ
ٖ ــ عزٌز سلٌم علً القرٌشً :البحث الداللً فً نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبقاعً (ت ٘ 88هـ)
ص ٗٙــ .ٗ7
ٔٓ9

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ (ٔ) ،إذ ذكر اشتقاق كلمة  :آدم
من األدم من األدٌم وهو جلدة األرض التً منها جسمه ،وخط ما فٌه من أدٌم
األرض وهو اسمه الذي أنبؤ عنه لفظ آدم ،وقد ذكر الخلٌل بؤن :أدٌم ك ّل شًء:
ظاهر جلده ،وأدمة األرض وجهها ،وقٌل :سمًّ آدم -علٌه السبلم؛ ألنه خلق من
أدمة األرض ،أمّا القرطبً فٌشٌر إلى أن آدم من أدٌم األرض فٌقول :آدم مشتقة من
أدٌم األرض ،قال سعٌد بن جبٌر :إنما سمًّ آدم ،ألنه من أدٌم األرض

(ٕ)

إنَّ داللة األلفاظ ،وتؤثرها فً هذا التدرج ٌتفاوت ما بٌن األجٌال وبفعل
الظواهر النفسٌة واالجتماعٌة ،وعوامل حضارة األمة ،وما إلى ذلك مما تعرضت له
اللفاظ العربٌة فً تلك الحركة الجٌاشة المتوثبة التً نمت بها الدول اإلسبلمٌة،
والنهضة الدٌنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ،التً خلفت هذا المٌراث الكبٌر من الحضارة
وقد تداولت هذه اللّؽة العربٌة فً تلك النهضات أفواه أمم مختلفة األلوان والدماء
والماضً والحاضر ،فتهٌؤت من كل ذلك خطوات تدرٌجٌة فسٌحة متباعدة فً حٌاة
ألفاظ اللّؽة العربٌة ،ح َّتى أصبح من الخطؤ البٌن أن ٌعمد متؤدب إلى فهم ألفاظ هذا
النص القرآنً األدبً الجلٌل ،فهما ال ٌقوم على تقدٌر تام لهذا التدرج والتؽٌر ،الَّذي
مس حٌاة األلفاظ وداللتها

(ٖ)

من قبٌل استؽبلل معنى المقال الداللً والمراوؼة فً تؽٌٌر المعنى الداللً

للكبلم ،ما حدث من أنَّ الٌهود فً المدٌنة حٌنما سمعوا اآلٌة فً قولة تعالى :ﭐﱡﭐ ﳟ ﳠ
ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳫ ﱠ (ٗ) ،فؽٌروا المعنى الداللً لمقام اآلٌة

ٔــ سورة البقرة اآلٌة ٖٗ
ٕــ عزٌز سلٌم علً القرٌشً :البحث الداللً فً نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبقاعً ،ص .ٗ7
ٖ ــ فهد بن عبد الرحمن بن سلٌمان الرومً :اتجاهات التفسٌر فً القرن الرابع عشر ، .:جٖ ،الناشر :طبع بإذن
رئاسة إدارات البحوث العلمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة برقم ٔ٘ ٘ /9وتارٌخ ٘ ،ٔٗٓٙ/8/الطبعة :األولى
ٔٗٓ7هـٔ98ٙ -م ،عدد األجزاء ،ٖ :ص ٖ.89
ٗــ سورة الحدٌد اآلٌة ٔٔ
ٓٔٔ

هللا َفقٌِ ٌر ونحْ نُ أَؼنٌِاء  ،فقد فسرها أبو الدحداح فقال وقد فهم
الكرٌمة حٌث قالوا :إِنَّ َّ َ
معنى ومقام وداللة اآلٌة فهمًا حقٌق ًٌّا فقال :إن هللا كرٌم استقرض منا ،أي المسلمون
ما أعطانا من الخٌرات والمتفضل علٌنا بنعمه السابؽة (ٔ).
فداللة الكلمة تتؽٌر من لهجة إلى لهجة ،سؤل أبو عدنان أبو عبٌدة عن الماء
العد فقال له الماء العد بلؽة تمٌم ٌعنً الماء الكثٌر ،وقال وهو بلؽة بكر بن وائل
ٌعنً الماء القلٌل ،وهذا ٌعنً تؽٌر الداللة الكلمة واختبلفها من قبٌلة إلى قبٌلة بسبب
اختبلؾ لهجات العرب (ٕ).
أورد الحمٌري ما جاء فً قولة الرً ن ُز وهً لؽة فً األرز وهً لؽة عبد
القٌس ،إذ ٌتبٌن من قول الحمٌري أن (الرً ن ُز) و (االرز) فهً لهجتان لكل لهجة
لفظتها وداللتها تدل على المعنى نفسه ،إذ أنَّ االولى( الرً ن ُز) تنسب إلى قبٌلة عبد
القٌس ،وعبد القٌس فرع من قبٌلة ربٌعة التً كانت تقطن تهامة ،واللهجة الثانٌة
(االرز) لهجة بقٌة العرب ،وٌتابع فً ذلك الفارابً والجوهري فً نسبة هذه الكلمة
إلى عبد القٌس ،وأٌده فً ذلك ابن منظور فداللة الكلمة ولفظها ٌتؽٌر من لهجة إلى
أخرى (ٖ)  ،فقد جاء فً بعض كتب اللّؽة أن بعض العرب ٌُسمون ّ
ب)،
الذٌب (الق ِْلو َ

ولكن جمٌع العرب ٌقولون ذئب مع قوله :ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃﳄ ﳈﱠ

(ٗ)

وٌسمون األصابع "الش َّناتر" َو َق ْد قال هللا ج ّل ثناإه:

ص ِاب َع ُه ْم فًِ آ َذان ِِه ْم)(٘) ،وأنهم ٌسمّون الصَّدٌق (الخ ِْل َم) وهللا جل ثناإه
ون أَ َ
( ٌَجْ َعل ُ َ

ٔــ تمام حسان عمر :اللؽة العربٌة معناها ومبناها  ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة :الخامسة ٕٔٗ7هـٕٓٓٙ-م
عدد األجزاء ،ٔ :ص ٖٖ8ــ .ٖٖ9
ٕــ احمد علم الدٌن الجندي :اللهجات العربٌة فً التراث ،القسم االول  /الدار العربٌة للكتابة ٖ ،ٔ98ص ٖ.7
ٖــ اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم لنشوان الحمٌري ،ص .ٔٓ9
ٗــ سورة ٌوسؾ اآلٌة ٖٔ
٘ــ سورة البقرة اآلٌة ٔ9
ٔٔٔ

ٌقول:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﳀ ﱠ (ٔ)َ ،و َما أشبه َه َذا .فلٌس اختبلؾُ اللؽات قادِحا ً فًِ
األنساب ،ونحن وإنَّ كنا نعلم أنَّ القرآن الكرٌم نزل بؤفصح اللؽات ،فلسنا ُننكر أن
ٌكون لك ّل قوم لؽة(ٕ).
فإن ٌَلَ ْملَ ُم لؽة فً ألملم وهو مٌقات أهل الٌمن(ٖ) ،وأهل ال ٌَ َمن ٌسمون البقرة باقور ًة.
(ٗ)
َو َب َقرْ ُ
ت الشً َء َب ْقراًَ :ف َتحْ َت ُه ووسّعْ َته.
وإ َّنما ندرس االشتقاق فً ظبلل داللته الوضعٌة على أنه تولٌد لبعض األلفاظ
من بعض ،والرجوع بها إلى أصل واحد ٌحدد مادتها ,وٌوحً بمعناها المشترك
األصٌل ,مثلما ٌوحً بمعناها الخاص الجدٌد .وهذه الوسٌلة الرائعة فً تولٌد األلفاظ
وتجدٌد الدالالت نجدها فً أنواع االشتقاق الثبلثة الشائعة :األصؽر ،والكبٌر،
واألكبر ،وفً النوع الرابع الملحق بها ،وهو النحت الذي ٌإثر بعض المحدثٌن أن
ٌسمٌه االشتقاق ال ُك َبار ،وهذا حتى ٌرجع كل منها إلى صٌؽة هً أصل الصٌػ كلها
ضرْ ب ،فإنه دال على مطلق الضرب فقط ،أما
دالل َة اطراد أو حرو ًفا ؼالبًا؛ ك َ
ضارب فداللت ُة تدل على من قام بفعل الضرب والمبالؽة فٌه ،ومنه مضروب تدل
على من وقع علٌه فعل الضرب  ،وٌضرب داللة هذه على من ٌقوم بالضرب
المستمر ،وأضرب تدل على انه مؤمور بفعل الضرب  ،فكل هذه الصٌػ تدل على
ُساو حرو ًفا وأكثر داللة ،وكلها مشتركة
ض َر َ
أكثر داللة وأكثر حرو ًفا و َ
ب الماضً م ٍ
فً (ض ر ب) وفً هٌئة تركٌبها ،وإذ كانت الصٌؽة المشتقة متفقة مع الصٌؽة
ب) واشتقاقاتها،
ض َر َ
المشتق منها فً المادة األصلٌة وهٌئة التركٌب ،كما رأٌنا فً ( َ
ٔــ سرة النور ،اآلٌة ٔ.ٙ
ٕــ أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن:الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسائلها وسنن
العرب فً كبلمها :صٖٔ.
ٖــ محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي :مختار الصحاح ،الناشر :مكتبة لبنان ناشرون – بٌروت ،الطبعة
طبعة جدٌدة ،ٔ99٘ – ٔٗٔ٘ ،تحقٌق :محمود خاطر ،عدد األجزاء ،ٔ :ص ٘ٗ.7
ٗــ أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً (المتوفىٖ9ٖ :هـ) :منتخب من صحاح الجوهري ، :تنبٌه:
هذه  -فقط  -مواد منتخبة من الصحاح للجوهري ،فهناك مواد بكاملها لم ُتذكر ،والمذكور فٌه اختصار ،ثم رُتبت
على أوائل أصول الكلم (كترتٌب المصباح المنٌر) ،وأصل الكتاب (صحاح الجوهري) ضمن كتب المكتبة
الشاملة ،ص .ٖ7ٙ
ٕٔٔ

ُ
حٌث كان لزامًا فً كل كلمة بها حروؾ المادة األصلٌة ،على ترتٌبها نفسه ،أن تفٌد
المعنى العام الذي وضعت له تلك الصٌؽة

(ٔ)

فالرابطة المعنوٌة العامة الشتقاق مادة (ع ر ؾ) ،التً تفٌد انكشاؾ الشً
وظهوره ،تتحقق فً جمٌع الكلمات  ،و(العُرْ ؾ) وهو المعروؾ؛ ألن النفوس تسكن
إلٌه ،و(تعرٌؾ) الضالة واللقطة لٌعرؾ صاحبها ،و(االعتراؾ) بالشًء كؤنه
معرفة له وإقرار به ،فإنه تكلؾ ما وسعه التكلؾ حتى وجد على األصل األول تتابع
ً
متصبل بعضه ببعض شاه ًدا فً (عُرْ ؾ) الفرس الذي سُم ًَ بذلك لتتابع الشعر
الشً
علٌه ،وفً مجًء القطا (عُرْ ًفا عُرْ ًفا) بعضها خلؾ بعض؛ ور َّد إلى عُرْ ؾِ الفرس
(العُرْ َفة) وهً األرض المنقادة المرتفعة بٌن سهلتٌن ،والعُرْ ؾ بٌن هللا والناس لٌس
ً
نتٌجة إلنكشاؾ الشًء وظهوره
ّإال

(ٕ)

منه فقد استعملت كلمة ؼرفا ً للداللة على جمع تكثٌر المإمنٌن الذٌن ٌعملون

الصالحات كما جاء فً قولة سبحانه :ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ (ٖ) ،وأما كلمة
ﲄ
ﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂ
ؼرفات فقد جاءت لتدل على القلٌل مع المإمنٌن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات مع

أنهم اصحاب أموال وأوالد ،وهً كما جاء فً قولة سبحانه :ﭐﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ

ٔــ صبحً إبراهٌم الصالح  :دراسات فً فقه اللؽة ،ج ٔ ،ص ٗٔ7ــ ٘.ٔ7
ٕــ المصدر نفسه ،ص ٔ7ٙــ .ٔ77
ٖــ سورة العنكبوت اآلٌة ٘8
ٖٔٔ

ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﱠ

(ٔ)

وهذه داللة على إنَّ أصحاب األموال

واألوالد ؼالبا ً ما تصرفهم عن بعض العبادة والعمل الصالح (ٕ).
فإن تؽٌر اللفظ فً االشتقاق واالبدالٌ ،إدي إلى تؽٌر المعنى للكلمة عندما
تشتق أو تبدل من الكلمات.
فالداللة التً تستمد القٌمة التعبٌرٌة حٌن تبدل الحروؾ من كلمة إلى أخرى،
إذ أوردها ابن جنً فً الخصائص فً الفرق بٌن قضم وخضم ،أذ أنَّ القضم ٌدل
على أكل الشًء الٌابس والصلب ،فً حٌن أن الخضم ٌدل على أكل الشًء الرطب،
فهذه الداللة تتؽٌر من كلمة إلى آخر بتؽٌر أحد أحرؾ الكلمة (ٖ).
ٌرى الباحث أن تؽٌر داللة اللفظ فً االشتقاق واإلبدالٌ ،تؽٌر بتؽٌر أحد حروؾ
الكلمة التً ٌطرأ علٌها التؽٌر ،ولكن المعنى العام للكلمة ٌبقى مبلزما ً فٌها.

ٔــ سورة سبؤ اآلٌة ٖ7
ٕــ عودة هللا منٌع القٌسً :العربٌة الفصحى ،دار البداٌة عمان ــ االردن ،الطبعة االولى ٕٓٔٓم ،ص .ٔٓ9
ٖــ الخصائص ،جٕ ص ٔ٘7ــ .ٔ٘8
ٗٔٔ

الخاتمة
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد عظٌم
القدر ،وشفٌع الناس ٌوم الحشر ،وعلى آلة وصحبة الطٌبٌن الطاهرٌن ومن
تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
بعد أن تم هذا البحث فً االشتقاق واإلبدال فً اللهجات العربٌة،
بعون من هللا وفضل ،نجد أنّ من سنن العرب االشتقاق واإلبدال،
فاالشتقاق هو انتزاع لفظ من لفظٍ آخر أو تناسب بٌن المؤخوذ والمؤخوذ
منه ،فً حٌن أنَّ اإلبدال هو إبدال الحروؾ وإقامة بعضها مقام بعض،
ك َمدَ َحه و َمدَ َهه ،أو تطور أحد األصوات إلى صوت آخر مع بقاء المعنى
فً الكلمة ثابتاً ،وكٌفه ارتباط االشتقاق باإلبدال فٌرتبط اإلبدال بإحدى
أنواع االشتقاق أال وهو االشتقاق الكبٌر ،وكذلك آراء العلماء حول أصل
االشتقاق فمنهم من قال إنَّ أصل االشتقاق مصدر ،ومنهم من قال أن أصل
االشتقاق فعل ،وبعضهم ٌرى أن الكلم كله مشتق ،وجمهور العلماء ٌرى
أن الكلم منه مشتق ومنه ؼٌر مشتق ،وأٌضا ً أن تؽٌر داللة الكلمة فً
االشتقاق واإلبدال بتؽٌر أحد حروؾ الكلمة ٌإدي إلى تؽٌر المعنى للكلمة
كضرب تدل على من قام بفعل الضرب ،وضارب تدل على كثرة الضرب
والمبالؽة فٌه ،وهذا ما اشتملت علٌه دراسة البحث ،ونسؤل هللا السداد فً
القول والعمل.

٘ٔٔ

النتائج
ٔــ االشتقاق فً اللهجات العربٌة ٌعد وسٌلة مهمة من وسائل اللّؽة العربٌّة ،وسمة
من سماتها ،فهو عملٌة اشتقاق لفظ من لفظٍ آخر.
ٕــ إنَّ االشتقاق واقع فً اللّؽ ِة العربٌّة ،وهو كثٌ ٌر فٌها وفً تولٌد ألفاظهاٌ ،رى
بعضهم أنَّ الكلم كله مشتق ،ومنهم من ٌرى أنّ الكلم منه مشتق ومنه ؼٌر مشتق،
وهو الرأي األرجح.
ٖــ إنّ اإلبدال من سنن القبائل العربٌّة ،وهو الذي تعرؾ به اللّؽة ،فقد جاء اإلبدال
من حاجة المجتمع العربًّ إلٌة والخفة فً الكبلم
ٗ ــ ٌعد اإلبدال وسٌلة مهمة من وسائل اللؽة العربٌة ،وكل لهجة من اللهجات
العربٌة لها سماتها وصفاتها فً نطق الكبلم ،إذ وقع فً الصوامت(الحروؾ)
والصوائت(الحركات) فً اللهجات العربٌة.
٘ــ إنَّ داللة الكلمة تتؽٌر من كلمة إلى أخرى ،بتؽٌر حروؾ الكلمة فٌها ،وإن ظلت
الكلمة تحمل نفس المعنى ،كما فً (قضم) و(خضم) فإنّ القضم ٌدل على األكل
القوي الٌابس ،اما الخضم ٌدل على أكل الشًء الرطب اللٌّّن.

ٔٔٙ

التوصيات
ً
أوال :دراسـة االشتقاق من خبلل اشتقاق أسماء لم استحدث من موضوعات بعد
ترجمة أسمائها إلى العربٌة مثل (تلفزٌون) وترجمتها العربٌة (مُرْ ئً) ،وهو اسم
فاعل من الفعل أرى ،ومنه كلمة (رادٌو) وترجمتها إلى العربٌة (مذٌاع) وهو اسم
آلة.
ثان ًيا :دراسة االشتقاق من خبلل تقرٌب المسافات بٌن اللهجات فً األقطار العربٌة،
مثل هذا كلمة (أنا أرٌد) فً العربٌة إلى اشتقاق فً اللهجة السودانٌة فتقول (:أنا
داٌر) ،وأما فً اللهجة العراقٌة فتقول (أنا راٌد) ،وعندما ٌسمع العراقً هذه الكلمة
فٌظن أنها من (دارٌ ،دور) ،وهً فً حقٌقتها اشتقاق الكبٌر وهو أحد أنواع
االشتقاق.
ثال ًثا  :دراسة اإلبدال فً اللهجات العربٌة المعاصرة ،بٌن لهجة العراق ولهجة
السودان؛ لٌسهل التفاهم بهما ،مثل (كضاب انت) فً اللهجة السودانٌة ،فبل نعرؾ
معنى (كضاب) ما لم نعرؾ أنَّ الضاد مبدلة من الذال ،وهً وقتئذ (كذاب).
رابعاًٌ :وصً الباحث بدراسة الظواهر اللّؽو ٌّة األخرى فً اللهجات العربٌة ،وأثر
كل لهجة من لهجات العرب فً هذة الظواهر اللّؽو ٌّة ،وكذلك دراسة االشتقاق
واإلبدال فً اللهجات الحدٌثة أثرها على اللؽة الفصحى.

ٔٔ7

المصادر والمراجع
ٔــ القرآن الكرٌم
ٕـ ابحاث ونصوص فً فقه اللؽة العربٌة :د .رشٌد عبدالرحمن العبٌدي ،مطبعة
التعلٌم العالً بؽداد ٔ988م
ٖـ اإلبدال فً لؽات األزد دراسة صوتٌة فً ضوء علم اللؽة الحدٌث ،المإلؾ:
أحمد بن سعٌد قشاش ،الناشر :الجامعة االسبلمٌة بالمدٌنة المنورة ،الطبعة :السنة
(ٖٗ)  -العدد (ٕٕٔٗ )ٔٔ7هـ ٕٕٓٓ -م،عدداألجزاءٔ :
ٗـ االبدال ألبً الطٌب اللؽوي الحلبً (ت ٖٔ٘ هــ) تحقٌق عزالدٌن التنوخً
مطبوعات المجمع العلمً فً دمشق ٖٔ79 ،هــ ٓٔ9ٙم
٘ـ االبدال :البن السكٌت ،تحقٌق الدكتور حسٌن شرؾ ،طبعة الهٌئة العامة لشئون
المطابع االمٌرٌة بالقاهرة ٔ978م
ٙـ أبراهٌم انٌس  :فً اللهجات العربٌة ،مكتبة االنجلو المصرٌة القاهرة ،الطبعة
الثانٌةٔ99ٕ ،م.
7ـ إبراهٌم أنٌس والدرس اللؽوي من إصدارات مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة
8ـ إبراهٌم أنٌس :فً اللهجات العربٌة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة،طٙ
9ـ أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً (المتوفىٖ9ٖ :هـ) :منتخب من
صحاح الجوهري ، ،تنبٌه :هذه  -فقط  -مواد منتخبة من الصحاح للجوهري ،فهناك
مواد بكاملها لم ُتذكر ،والمذكور فٌه اختصار ،ثم رُتبت على أوائل أصول الكلم
(كترتٌب المصباح المنٌر) ،وأصل الكتاب (صحاح الجوهري) ضمن كتب المكتبة
الشاملة ،وإنما أوردنا هذه النسخة ألن بها زٌادة دقة وتشكٌل عن النسخة اإللكترونٌة

ٔٔ8

المتاحة ألصل الكتاب [الكتاب مرقم آلٌا ،الؽالب أن هذه نسخة إلكترونٌة ال توجد
مطبوعة].
ٓٔـ االسماء والصفات  :ألبً بكر احمد بن الحسٌن البٌهقً (ت ٗ٘8هــ) ،تحقٌق
عبدهللا بن محمد الحاشدي ،مكتبة السوادي ط ٔ جده المملكة العربٌة السعودٌة.
ٔٔـ االشتقاق :أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (المتوفىٖٕٔ :هـ)،
تحقٌق وشرح :عبدالسبلم محمد هارون ،الناشر :دار الجٌل ،بٌروت – لبنان،
الطبعة :األولى ٔٗٔٔ ،هـ  ٔ99ٔ -م ،عدد األجزاءٔ :
ٕٔـ االشتقاق :للدكتور فإاد حنا طرزي ،مكتبة لبنان ،الطبعة االولى ٕ٘ٓٓ بٌروت
ـ لبنان
ٖٔـ اصبلح المنطق :البن السكٌت ،تحقٌق عبدالسبلم هارون واحمد شاكر ،مطبعة
دار المعارؾ ،مصر الطبعة الثالثةٔ97ٓ ،م.
ٗٔـ االقتراح فً أصول النحو وجدله :للسٌوطً (المتوفى9ٔٔ :هـ)،حققه وشرحه:
د .محمود فجال ،وسمى شرحه (اإلصباح فً شرح القتراح)،الناشر :دار القلم،
دمشق ،الطبعة :األولى ٔ989 - ٔٗٓ9 ،م ،عدد األجزاءٔ :
٘ٔـ االمالً :البً القاس م عبدالرحمن بن قاسم الزجاجً ،دار النشر دار الكتاب
العربً ،بٌروت لبنان
ٔٙـ تاج العروس من جواهر القاموس المإلؾ :محمّد بن محمّد بن عبدالر ّزاق
الحسٌنً ،أبو الفٌض ،الملقّب بمرتضىَّ ،
الزبٌدي (المتوفىٕٔٓ٘ :هـ) المحقق:
مجموعة من المحققٌن ،الناشر :دار الهداٌة جٙ
ٔ7ـ التبٌان فً تفسٌر ؼرٌب القرآن :أحمد بن محمد بن عماد الدٌن بن علً ،أب
والعباس ،شهاب الدٌن ،ابن الهائم (المتوفى8ٔ٘ :هـ)،المحقق :د .ضاحً عبدالباقً
محمد ،الناشر :دار الؽرب اإلسبلمً – بٌروت ،الطبعة :األولى  ٕٖٔٗ -هـ
ٔٔ9

ٔ8ـ التضمٌن النحوي فً القرآن الكرٌم :محمد ندٌم فاضل ،أصل الكتاب :أطروحة
لنٌل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكري م بالخرطوم ،الناشر :دار الزمان،
المدٌنة المنورة – المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٙ( ،هـ ٕٓٓ٘ -
م)،عدد األجزاءٕ :
ٔ9ـ التعرٌفات علً بن محمد بن علً الجرجانً ،تحقٌق :ابراهٌم االٌباري ،دار
الكتاب العربً – بٌروت ،ط ٘ٓٗٔ.
ٕٓـ التعرٌفات :السٌد الشرٌؾ ابً حسن علً بن محمد بن علً الحسٌنً الجرجانً
الحنفً (ت  8ٔٙهــ) ،تحقٌق :محمد باسل عٌون السود ،منشورات علً بٌضون
لنشر الكتب ،دار الكتب العلمٌة للطباعة والنشر ،بٌروت لبنان
ٕٔـ تهذٌب اللؽة :لؤلزهري ،تحقٌق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحٌاء
التراث العربً – بٌروت الطبعة :األولىٕٓٓٔ،م ،عدداألجزاء.8 :
ٕٕـ تهذٌب اللؽة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى:
ٖٓ7هـ) ،المحقق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحٌاء التراث العربً –
بٌروت ،الطبعة :األولىٕٓٓٔ ،م،عدداألجزاء.8 :
ٖٕـ جمهرة اللؽة :أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (المتوفىٖٕٔ :هـ)،
المحقق :رمزي منٌر بعلبكً ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن – بٌروت ،الطبعة :األولى،
ٔ987م ،عدداألجزاءٖ :
ٕٗـ جمهرة انساب العرب :البن حزم االندلسً ،تحقٌق االستاذ عبدالسبلم الهارون،
مطبعة دار المعارؾ ٔٔ97م.
ٕ٘ـ َحاشِ ٌ ُة

اويْ ،ال ُم َسمَّاة :عِ َناٌ ُة ال َقاضِ ى و ِك َفاٌ ُة الرَّ اضِ ى
الش َها ِ
سٌر ال َبٌ َ
ض ِ
ب َعلَى ت ْف ِ
ضاوي : ،شهاب الدٌن أحمد بن محمد بن عمر الخفاجً المصري
ال َبٌ َ

سٌر
َعلَى ت ْف ِ
الحنفً (المتوفىٔٓٙ9 :هـ)،دار النشر :دار صادر – بٌروت ،عدد األجزاء8 :

ٕٓٔ

ٕٙـ أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً (المتوفىٖ9ٕ :هـ) :الخصائص ،الناشر:
الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،عدد األجزاء،ٖ :
ٕ7ـ الخصائص :ابً الفتح عثمان ابن جنً (ت ٕٖ9هــ) تحقٌق د .عبدالحمٌد
هنداوي ،منشورات محمد علً بٌضون ،دار الكتب العلمة للطباعة والنشر ،بٌروت
لبنان
ٕ8ـ دراسات فً علم الصرؾ د .عبدهللا دروٌش ط ٕمكتبة الشباب المنٌرة
ٕ9ـ دراسات فً فقه اللؽة :صبحً إبراهٌم الصالح (المتوفىٔٗٓ7 :هـ) ،ص
ٕٕ8الناشر :دار العلم للمبلٌٌن ،لبنان ـ بٌروت ،الطبعة :الطبعة األولى ٖٔ79هـ -
ٓٔ9ٙم،عدد األجزاءٔ :
ٖٓـ دراسات فً لهجات شرقً الجزٌرة العربٌة ،ترجمة د .أحمد الضبٌب (
الرٌاض  :عمادة شإون المكتبات ،جامعة ملك سعود ٔ97٘ ،م)
ٖٔـ حسٌن محٌسن البكري :البحث اللؽوي فً فتح الباري بشرح صحٌح البخاري
االبن حجر العسقبلنً ،دار الفراهٌدي ،بؽداد ــ العراقٕٓٔٓ ،م.
ٕٖـ زاد المسٌر فً علم التفسٌر :جمال الدٌن أبوالفرج عبدالرحمن بن علً بن
محمد الجوزي (المتوفى٘97 :هـ)،المحقق :عبدالرزاق المهدي ،الناشر :دار الكتاب
العربً – بٌروت ،عدد االجزاء ٗ،الطبعة :األولى  ٕٕٔٗ -هـ
ٖٖـ سر صناعة االعراب :البن جنً ،دار الكتب المصرٌة ٗ٘ٔ9م
ٖٗـ شرح شافٌة ابن الحاجب للرضً :تحقٌق محمد نور الحسن واخرٌن ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت لبنانٔ99٘ ،م
ٖ٘ـ الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسائلها وسنن العرب فً كبلمها :أحمد بن
فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن (تٖ9٘ :هـ)،صٖٓ ،الناشر:
محمد علً بٌضون ،الطبعة :الطبعة األولى ٔٗٔ8هـٔ997-م،عدداألجزاءٔ :
ٕٔٔ

ٖٙـ الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة :أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري
الفارابً (المتوفىٖ9ٖ :هـ)،تحقٌق :أحمد عبدالؽفور عطار ،الناشر :دار العلم
للمبلٌٌن – بٌروت ،الطبعة :الرابعة  ٔٗٓ7هـ  ٔ987 -م ،عدد األجزاءٙ :
ٖ7ـ صفً الدٌن الحلً ،أبو المحاسن عبد العزٌز بن سراٌا بن نصر الطائً
(ت7ٕ٘:هــ) :دٌوان صفً الدٌن الحلً،الناشرــ دار صابر ،لبنان ـ بٌروت المجلد
االول ٕٓٓ9 ،م.
ٖ8ـ الظواهر اللؽوٌة الكبرى فً العربٌة :د .عبدالرحمن دركزللً ،دار النشر :دار
القلم العربً دار الرفاعً للنشر ،الطبعة االولى سورٌا ــ حلبٕٓٓٙ ،م
ٖ9ـ االشتقاق :عبدهللا أمٌن ،الطبعة األولى ــ القاهرة ٔ9٘ٙ ،ٖٔ7ٙ ،م.
ٓٗـ علم اللؽة :المإلؾ :علً عبدالواحد وافً – رحمه هللا  -الناشر :نهضة مصر
للطباعة والنشر الطبعة :األولى عدد األجزاءٔ :
ٔٗـ عوامل تنمٌة اللؽة العربٌة ،للدكتور توفٌق محمد شاهٌن  ،مطبعة الدعوة
االسبلمٌة القاهرةــ الطبعة االولى ٓ.ٔ98
ٕٗـ العٌن :أبو عبدالرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري
(المتوفىٔ7ٓ :هـ)،المحقق :دمهدي المخزومً ،د إبراهٌم السامرائً ،الناشر :دار
ومكتبة الهبلل ،عدد األجزاء8 :
ٖٗـ فصول فً فقه العربٌة :د .رمضان عبدالتواب مكتبة الخانجً ،القاهرة الطبعة
الثالثة ٔ987م
ٗٗــ فصول فً فقه اللؽة :الدكتور رمضان عبد التواب (القاهرة :دار  .التراث،
 ٔ977م)
٘ٗــ فقه اللؽة وسر العربٌة :االمام اللؽوي ابً منصور عبدالملك بن محمد
الثعالبً ،مصطفى محمد ٔ9ٖٙم.
ٕٕٔ

ٗٙــ فقه اللؽة وسر العربٌة :عبدالملك بن محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً
(المتوفىٕٗ9 :هـ)،المحقق :عبدالرزاق المهدي الناشر :إحٌاء التراث العربً،
الطبعة :الطبعة األولى ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م،عدداألجزاءٔ :
ٗ7ــ فقه اللؽة :للدكتور عبد الحسٌن المبارك ،المطبعة جامعة البصرة فً المكتبة
الوطنٌة ،بؽداد ٔ98ٙم.
ٗ8ــ فً اللهجات لعربٌة  :دكتور ابراهٌم انٌس ،مكتبة االنجلو المصرٌة ،الطبعة
الثالثة رقم االٌداع ٔٗٔ٘ سنه ٖٕٓٓ
ٗ9ــ فً علم الصرؾ ،حسٌن مصطفى قطانً ،ومصطفى خلٌل الكسوانً ،دار
جرٌر للنشر و التوزٌع ،ط ٕٖٗٔ ٔ،هٕٓٔٔ -م ،عمان –األردن
ٓ٘ــ فً علم اللؽة العام :الدكتور عبدالصبور شاهٌن (القاهرة :مإسسة الرسالة،
ٓ ٔ98م)
ٔ٘ــ فً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة :للدكتور سمٌع ابو مؽلً  /دار جدالوي عمان
االردن ،الطبعة االولى ٔ987
ٕ٘ــ الكتاب :المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،المإلؾ :عبدالرحمن بن أبً بكر،
جبلل الدٌن السٌوطً (المتوفى9ٔٔ :هـ) ،المحقق :فإاد علً منصور ،الناشر :دار
الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة :األولىٔٗٔ8 ،هـ ٔ998م،عدداألجزاءٔ :
ٖ٘ــ الكتاب :لسٌبوٌه ،تحقٌق عبدالسبلم هارون نشر الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب
لسنة ٔ977م
ٗ٘ــ لسان العرب ،المإلؾ :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌنا بن
منظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقً (المتوفى7ٔٔ :هـ) الناشر :دار صادر –
بٌروت ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -هـ،جٕ:

ٖٕٔ

٘٘ــ اللؽة ،المإلؾ :جوزي ففندرٌس

Joseph Vendryes

(المتوفى:

ٖٓٔ8هـ) تعرٌب :عبدالحمٌد الدواخلى ،محمد القصاص :الناشر :مكتبة األنجلو
المصرٌة ٔ9٘ٓ ،م :عدد األجزاءٔ :
٘ٙــ القراءات وأثرها فً علوم العربٌة :للدكتور محمد سالم محٌسن ،الناشر مكتبة
الكلٌات االزهرٌة ــا لقاهرة ٗٓٗٔهــٔ98ٗ/م
٘7ــ اللهجات العربٌة المنسوبة فً معجم شمس العلوم لنشوان الحمٌري(ت
ٖ٘7هــ) :معاذ سالم حمود المعاٌطة ،جامعة مإتة ٕٓٓ9م
٘8ــ اللهجات العربٌة فً التراث ،القسم االول للدكتور احمد علم الدٌن الجندي/
الدار العربٌة للكتابة ٖٔ98
٘9ــ اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة  :للدكتور عبده الراجحً ،عمان االردن
دار المسٌرة ط ٗ ٖٔٗٙهــٕٓٔ٘/م
ٓٙــ اللهجات العربٌة نشؤة وتطور :للدكتور عبدالؽفار حامد هبلل ،مكتبة وهبة
القاهرة ،الطبعة الثانٌة ٗٔٗٔهــٔ99ٖ/م
ٔٙــ اللهجات العربٌة :للدكتور ابراهٌم ابو سكٌن ،طبعة مطبعة الفاروق الحدٌثة
ٔ98ٙم
ٕٙــ اللهجات العربٌة :للدكتور ابراهٌم نجا ،مطبعة السعادة فً مصرـ القاهرة
ٖٙــ مباحث فً فقه اللؽة :للدكتور اسعد محمد علً النجار ،مكتبة االمام الصادق
رحمه هللا ،العراق الحلة ،الطبعة االولى ٕٗٓٓم
ٗٙــ مجالس العلماء :عبدالرحمن بن إسحاق البؽدادي النهاوندي الزجاجً ،أبو
القاسم (المتوفىٖٖ7 :هـ)،المحقق :عبدالسبلم محمد هارون ،الناشر :مكتبة الخانجً
القاهرة ،دار الرفاعً بالرٌاض ،لطبعة :الثانٌة ٖٓٗٔ هـ  ٔ98ٖ -م ،عدداألجزاءٔ :
ٕٗٔ

٘ٙــ مجالس ثعلب :البً عباس احمد بن ٌحٌى ثعلب ،تحقٌق االستاذ عبدالسبلم
هارون ،مطبعة دار المعارؾ ،القاهرةٔ9ٙٓ ،م.
ٙٙــ مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة النبوٌة :الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة النبوٌة٘ٗ
،الناشر :موقع الجامعة على اإلنترنت عدد األجزاء ٕٔٓ :عد ًدا ،أعده للشاملة:
أسامة بن الزهراء
ٙ7ــ مجلة الرسالة :أصدرها :أحمد حسن الزٌات باشا (المتوفىٖٔ88 :هـ)، ،عدد
األعداد ٕٔٓ٘ :عددا (على مدار ٕٔ عاما)
ٙ8ــ مختار الصحاح المإلؾ :زٌن الدٌن أبو عبدهللا محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر
الحنفً الرازي (المتوفىٙٙٙ :هـ) المحققٌ :وسؾ الشٌخ محمد ،الناشر :المكتبة
العصرٌة – الدار النموذجٌة ،بٌروت – صٌدا ،الطبعة :الخامسةٕٔٗٓ ،هـ /
ٔ999معدداألجزاءٔ :
ٙ9ــ المدخل الى علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي :للدكتور رمضان عبدالتواب،
الطبعة االولى ٕٔ98ــ ٖٓٗٔهــ ،نشر مكتبة الخانجً بالقاهرة.
ٓ7ــ المزهر فً علوم اللؽة وانواعها :للسٌوطً ،تحقٌق محمد احمد جاد المولى
واخرٌن ،طبعة عٌسى الحلبً (دار احٌاء الكتب العربٌة)
ٔ7ــ معانً القرآن وإعرابه :إبراهٌم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج
(المتوفىٖٔٔ :هـ)،المحقق :عبدالجلٌل عبده شلبً ،الناشر :عالم الكتب – بٌروت،
الطبعة :األولى  ٔٗٓ8هـ  ٔ988 -م عدد األجزاء٘ :
ٕ7ــ معانً القرآن :أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن منظور الفراء (المتوفى:
ٕٓ7هـ)،المحقق :أحمد ٌوسؾ النجاتً  /محمد علً النجار  /عبدالفتاح إسماعٌل
الشلبً ،الناشر :دار المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة – مصر ،الطبعة :األولى

ٕ٘ٔ

ٖ7ــ المعجم الوسٌط ،المإلؾ :مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة (إبراهٌم مصطفى /
أحمد الزٌات  /حامد عبدالقادر  /محمد النجار) الناشر :دارالدعوة جٕ
ٗ7ــ معجم مقاٌٌس اللؽة ،المإلؾ  :أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،المحقق
 :عبدالسبلم محمد هارون ،الناشر  :دار الفكر ،الطبعة ٖٔ99 :هـ ٔ979 -م .ج٘
٘7ــ المـقتضب فً لــهجات العـرب :للـدكتور محمد رٌاض كرٌـم ،كلٌة اللؽة
العربٌة بالزقازٌق جامعة االزهر ٔٗٔ7هـــٔ99ٙ/م
7ٙــ المقتضب :محمد بن ٌزٌد بن عبدهللا أكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس،
المعروؾ بالمبرد (ت ٕ٘8هـ)،المحقق :محمد عبدالخالق عظٌمة ،.الناشر :عالم
الكتب – .بٌروت ،عدد األجزاءٗ :
77ــ من ذخائر ابن مالك فً اللّؽة مسؤلة من كبلم اإلمام ابن مالك فً االشتقاق،
المإلؾ :محمد بن عبدهللا ،ابن مالك الطائً الجٌانً ،أبوعبدهللا ،جمال الدٌن
(المتوفىٙ7ٕ :هـ)،المحقق :محمد المهدي عبدالحً عمار ،الناشر :الجامعة
اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة ،الطبعة :السنة التاسعة والعشرونٔ999( ،م).
78ــ من قضاٌا فقه اللؽة :الدكتور جبار علً السٌد سلٌم ،دار الفكر بٌروت لبنان،
الطبعة الثانٌة ٕٓٓٙم
79ــ مقررات اللجنة الثقافٌة :إبراهٌم أنٌس ،والدرس اللؽوي األستاذ الدكتور كمال
محمد بشر ،المتحدثون :األستاذ الدكتور محمود فهمً حجازي األستاذ الدكتور
محمد حسن عبدالعزٌز األستاذ الدكتور محمد حماسة عبداللطٌؾ األستاذ الدكتور
إبراهٌم الدسوقً تم استٌراده من نسخة  :الشاملة ٓٓٓٔٔ  ،ج ،9الندوة الثانٌة.
ٓ8ــ النهاٌة :مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن
عبدالكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر(،المتوفىٙٓٙ :هـ)،الناشر :المكتبة العلمٌة -
بٌروتٖٔ99 ،هـ ٔ979 -م،تحقٌق :طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحً،
عدد األجزاء.٘ :
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أعِ ن َت َؽ َنت َعلى َساْ ٍق م َ
قة
ومجنبات ما ٌذقن عدوفة
على فٌما ابتؽى ابؽٌش
وخصم ٌَر َكبُ ال َعوصا َء طاطٍ َعن
ٍ
فما ابن حتى قلن ٌا لٌت عننا
فعٌناش عٌناها وجٌدش جٌدها
أى ؼبلم لش علود العنق
لقد َبسْ َملَت لٌَلَى ُؼداة لَقٌِ ُته
صابٌ َح را ِه ٍ
ب
ٌُضً ُء سناهُ أو َم َ
َكؤَنَّ فً أَ ْذ َن ِاب ِهنَّ الش َّو ِل
ٖٓٔ

زهٌر بن أبً سلمى
زهٌر بن أبً سلمى
زهٌر بن أبً سلمى
بدون قائل كما ورد من
المصدر
ٌعقوب ابن السكٌت
البٌت ببل نسب
أبو علً ّ
القطان
ام الهٌثم
هذا البٌت ببل نسب
الشماخ
الفراء
ساعدة جإبة
أبو وجزة السعدي
الفراء
أحد رجاز بنً قضاعة
ابن هرمه
قٌس بن زهٌر
ابن االعرابً
ربٌعة بن مقرم الضبً
ببل نسب فً اللسان
أبو عبٌده
ساعدة بن رإبة
عمر بن أبً ربٌعة
أمرإ القٌس
ابو النجم
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ُب أس َّر ْاب حجٌج َّ
كظ ِم
َور َ
أعن ترسمت من خرقاء منزلة
َشربنا النو َم إِ ْذ َؼضت َؼبلب
ت ال َمر ِء ٌَ ْك ُ
ـــث ُر َن ْفع ُه
ِب َق ْد ِر ل ُ َؽا ِ
قد كان قومك ٌحسبونك سٌدا
ك َخلٌلً ُ
وذو ٌُعا ِتبُنً
َذا َ
وإنْ قال َم ْواله ْم َعلَى جُل حاد ٍ
ث
تعرضت لً بمكان حل
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ال اضع الدلو وال اصلً

ٖٔٔ

أبو رإبة العجاج
ذو الرمة
شاعر من بنً حمٌر
صفً الٌن الحلً

عباس بن مرداس
أبو عبٌدة
حطٌئة
منظور بن مرثد
األسدي
أحد شعراء الٌمامة
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قائمة الموضوعات
عنوان الموضوع
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الفصل األول
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استهبلل
شكر وعرفان
مستخلص
Abstrfct
مقدمة الدراسة
تعريف االشتقاق واإلبدال واللهجة

المبحث األول :تعرٌؾ االشتقاق واإلبدال
المبحث الثانً :تعرٌؾ اللهجة عند القدماء والمحدثٌن
المبحث الثالث :اسباب نشؤة اللهجة

الفصل الثاني
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 45ــ 65

أنواع اإلبدال واالشتقاق

المبحث األول :أنواع االشتقاق عند اللؽوٌٌن
المبحث الثانً :أنواع اإلبدال عند اللؽوٌٌن
المبحث الثالث :ارتباط االشتقاق باإلبدال
المبحث الرابع :اراء اللؽوٌٌن حول أصل االشتقاق
الفصل الثالث
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المبحث األول :االشتقاق فً اللهجات العربٌة
المبحث الثانً :اإلبدال فً اللهجات العربٌة
المبحث الثالث :تؽٌر داللة الكلمة فً االشتقاق واالبدال
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