
جامعة البصرة  
ةة التربية للعلوم االنسانّيكلّي

ةّيقسم اللغـــــــة العرب

التوزيع اللغوي اجلغرايف
شبه اجلزيرة العربيةيف 

أطروحة تقدم هبا الطالب 

عمر عبد الرمحن حسني علي احلرمي

ة الرتبيةإىل جملس كليجامعة البصرة-ةللعلوم االنساني

لغة -ة وآداهباية الدكتوراه يف اللغة العربشهادبات نيل وهي جزء من متطلّ

سامي علي جباراألُستاذ الدكتور بإشراف 
م٢٠١٣ـه١٤٣٥
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اإلهداء

اللذين إىل

طيب معشرمهاوحناهنما ووعطفهما بهما غمراني حب

بيأ

مناريمعلمي وقدوتي ومرشدي و

وأمي

مالكي احلاميوملتجئي ومالذي 

أهدي هلما مثرة غرسهما

.عسى أن يكون يف ميزان حسناهتما

.يف اآلخرةيكونا جزءا من حياتيأن أحب ، ويف الدنياكون جزءا من حياهتماأأن أحببت فأنا
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  إقرار جلنة املناقشة

(( - :اليت قدمها الطالب ))شبه اجلزيرة العربية(( التوزيع اللغوي اجلغرايف يف  ننا قد اطلعنا على األطروحة املوسومة بـأنشهد حنن أعضاء جلنة املناقشة 

 الدكتوراه يف شهادةيرة بنيل ا جدوحنسب أهن م.8/12/2013ناقشناه يف مضموهنا وحمتواها يوم : قد و .عمر عبد الرمحن حسني علي احلرمي))

  ))     جيد  (( -: اللغة العربية وآداهبا بدرجة

  التوقيع                              التوقيع:

  أ.م.د. حامد ناصر الظاملي                            أ.د. حامد عبد احملسن اجلنابي            

  كلية الرتبية للعلوم االنسانية                                    كلية الرتبية للعلوم االنسانية           

  اعضو                        جامعة البصرة                ا             رئيس                       جامعة بابل          

  م2014/   /                                     م                        2014/   /                                    

  التوقيع                             التوقيع                                      

  أ.م.د. نعيم سلمان البدري                                   أ.م.د. صيوان خضري خلف         

  كلية الرتبية للعلوم االنسانية                                          كلية الرتبية للعلوم االنسانية       

  اعضو                      جامعة واسط                         ا      عضو                   جامعة البصرة            

  م2014م                                                            /   / 2014/   /                                    

  التوقيع                                 التوقيع                                 

  أ.د. سامي علي جبار            أ.م. د. سليمة جبار غامن                                 

  جامعة البصرة                             ة                             جامعة البصر

كلية الرتبية للعلوم االنسانية                     ا           كلية الرتبية للعلوم االنسانية                   عضو      اومشرفً اعضو  

  م2014/   /                                                         م    2014/   /                                    
  التوقيع            جامعة البصرة /صادق عليها مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

  ة هاشمأ.م. د. حسين عود                                                                                            
  عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية                                                                                            

                                                                                     . م2014/    /                                                                                                           



٦

٥المحتوى
١٢المقدمة
٢٣التمھید

٢٤األطلس اللغويالمبحث األول
٢٤نشأتھ

٢٦منھجھ وطرائق إعداده
٢٨فائدتھ

٢٩الجغرافیا اللغویة عند العرب
٣١شبھ جزیرة العربالمبحث الثاني

٣٢ھاتسمیتھا وحدود
٣٣أقسام بالد العرب

٣٤تھامة: أوال
٣٦الحجاز: ثانیا
٣٨نجد: ثالثا

٤١الیمن: رابعا
٤٤العروض: خامسا

الفصل األول
یة اإلبدالتللظواھر الصوالجغرافي التوزیع اللغوي 

٤٦

٤٧الفونیم
٤٨"الحركة"تعریف الصائت

٤٨"الحرف"تعریف الصوت الصامت 
٤٩صوت المھموسال

٥٠الصوت المجھور
٥١فونیمات ما فوق تركیبیة

٥٢التفخیم
٥٣الطول والكمیة

٥٥االبدال
٥٥"الحروف"االصوات الساكنة 

٥٦اإلبدال بین الھمزة والھاء
٧٩إبدال الھمزة عینا
٩٤إبدال العین ھمزة
٩٥إبدال العین ھاء
٩٥إبدال العین حاء
١٠٣إبدال الحاء عینا
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٧

الصفحةالموضوع

١٠٨إبدال الحاء ھاء
١١٢إبدال الغین خاء

١١٣إبدال القاف ھمزة
١١٥إبدال القاف غینا

١٢١صوتا طبقیاكافا أو إبدال القاف 
١٢٨إبدال القاف جیما

الطبقي من الجیم ١٣٥إبدال صوت كـَ
١٣٦إبدال الكاف شینا

١٤٠دال الیاء جیماإب
١٤٣إبدال الجیم یاء

١٤٦إبدال الجیم شینا
١٤٨إبدال الالم نونا
١٥٠إبدال الالم راًء

١٥١إبدال النون والمیم
١٥٢إبدال الالم میما

١٥٤إبدال السین صادا
١٥٧إبدال الصاد سینا
١٥٨إبدال السین زایا
١٥٨إبدال الصاد زایا

١٦٠دال الواقع بین التاء والدال والطاءاإلب

١٦٤الذال ظاءبین

١٦٧اإلبدال بین الثاء والفاء

١٦٨إبدال الفاء ثاء

١٦٩إبدال الذال داال

١٧١بین الذال والزاياإلبدال

١٧٣إبدال السین تاء

١٧٤إبدال الزاي تاء

١٧٥إبدال الكاف تاء
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٨

١٧٧ي االستنطاءإبدال العین نونا ف

١٨٠إبدال الفاء باء

يالفصل الثان

التوزیع اللغوي للظواهر الصوتیة

١٨٣

١٨٤أبنیة الفعل الماضي

١٨٦الفعل الثالثي

١٨٧تغییر أوزان الفعل الثالثي

١٩٠نصر ینصر: الباب األول

١٩٥ضرب یضرب: الباب الثاني

٢٠٣فتح یفتح: الباب الثالث

٢٠٧فرح یفرح: الباب الرابع

٢١٠الباب الخامس كرم یكرم

٢١١الباب السادس حسب یحسب

٢١٣أفعال جاءت على صیغ لم تؤصل

تموت ٢١٥َفَضل یفُضل ومشتُّ

٢١٧أفعال لم تحدد فیها الصیغة

٢٢٠الزیادة في البنیة

٢٢٠فعل وأفعل

٢٤٠فعل وفاعل

٢٤٢فعل وفعَّل

٢٤٣ل وفّعلأفع

٢٤٧فعل وأفتعل

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٩

٢٤٩المصادر: األبنیة األسمیة

٢٤٩مصادر األفعال الثالثیة

٢٥٠َفْعل وُفُعول

٢٥٣َفعال وَفعالة وُفعل ومفعول

٢٥٤َفْعل وَفعیل وُفعال وُفعول

٢٥٥ِفعال ِفعالة

٢٥٦مصادر األفعال ما فوق الثالثیة

٢٥٧ِفعال ُومفاعلة

٢٥٩ِفعال وفعللة

٢٦١المشتقات

٢٦١اسم الفاعل

٢٦٢صیغ المبالغة المشبهة باسم الفاعل

٢٦٢فعل وفعیل

٢٦٣فعیل بمعنى فاعل

٢٦٥فعیل ومفاعل

٢٦٦صیغة المبالغة فعیل

٢٦٩الصفة المشبهة باسم الفاعل

٢٧٠اسم المفعول

الفصل الثالث

ر النحویةالتوزیع اللغوي للظواه

٢٧٣

٢٧٥اإلعراب والبناء

٢٧٦النیابة

٢٧٦األسماء الستة
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١٠

٢٧٩المثنى

٢٨١جمع المذكر السالم

٢٨٧جمع المؤنث السلم

٢٨٩الممنوع من الصرف

٢٩٠ما بین التذكیر والتأنیث

٢٩١المبنیات 

٢٩١أمس

٢٩٤ما جاء على وزن ُفعال

٢٩٦حیث

٢٩٨وبعدقبل 

٢٩٩لدن

هیهاًتا هیهاٍت هیهاُت ٣٠١هیهاَت، هیهاِت

٣٠٢النكرة والمعرفة 

٣٠٢ضمیر الفصل 

٣٠٤العلم

٣٠٥اسم االشارة هؤالء

٣٠٦االسماء الموصولة

٣٠٨نواسخ االبتداء

٣٠٨لیس

٣٠٩المشبهات بلیس

٣١١الفاعل

٣١٣"اءالواو والی"حذف ضمیري الرفع 

٣١٥حروف الجر، متى
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١١

٣١٦مجيء ما بعد مذ مرفوعا

٣١٧االستثناء المنقطع

٣١٩اسم الفعل والفعل

٣٢١النداء

٣٢٢العدد

٣٢٤الخاتمة

٣٣١المصادر والمراجع

٣٥٧الملخص االنكلیزي
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١٢

مةقدِّالُم
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١٣

وعلى النبي األمین،والصالة والسالم على نبینا محمد ... الحمد هللا رب العالمین 

.آله وصبحه أجمعین

.بعد الحمد والثناءأما

معاییربین اللغویین أن اللهجات انحرافات عن والمتعارف علیه المتداول من ف

ولذا عدَّها بعض اللغویین القدامى ،المشتركةالفصحى وخروج عن اللغة العربیة اللغة 

وغیرها أو القباحة بالشذوذ أو الرداءة أحیانا فوصفوها ،بعد الفصحىفي مرتبة ثانیة 

أهمها القواعد من عدة ولعل السبب في ذلك یرجع إلى عوامل من األوصاف

قریة فكر دي ومن هنا جاءت عباللغویون في تأصیل اللغةوضعهاالمعیاریة التي 

الهدفإ((-:إذ یقول؛سوسیر تدرس في اللغةالحقیقي الوحید لعلم اللغة هو أّنّن

إلى ونظر یناللغویونخذ ، َأمنهجهوبعد ظهور ١.))حد ذاتها ومن أجل ذاتها 

اللغة الفصحى أو نظرة متساویة تضعها بالمستوى نفسه مع قرینتهااللهجات 

غة أفضل أو أسوأ من األخرى ال توجد ل((-:یقول دافید كریستلولذلك، المشتركة

من بدراستها وألجل تحدید فائدتها أخذ العلماء ٢.))وٕانما توجد لغات مختلفة فحسب

تراكیبها و وأصواتها ومفرداتها بالكثیر من خصائصها نى ْعة ُتهج حدیثاخالل من

.اللغةدقائقوغیرها من 

خر األمر في آعلى خرائط یجمعها جغرافیا توزیع اللهجاتالمناهج ومن هذه 

خرائط جغرافیة تبین یضم بین دفتیه ، الذي األطلس اللغويشكل بمجموعهیمجلد

ومكان معین؛ ، في زمن محددالصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیةمواقع الظواهر

.نحاء المواقع المدروسةأق انتشارها في ائطر و آلیات ظهورهافي أیضا یبحثلو 

وتوثیقها في الوقت المدروس بمكان محدد الظواهرفي تحدید فائدته تكمن و 

أسس التطور اللغوي التاریخي سواء في حوّضتتوتراكم الدراساتوبتطور الزمن

غیرواالندثار،الموت أوواالرتقاءالتطوراالنحسار وغیرها من عواملماالنتشار أ

- . ٢٥٣: علم اللغة العام،١

.٥٧: التعریف بعلم اللغة-٢
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١٤

األهمة یز المو ،العصورتباعا على مّرومواده د األطلس ر مواعیذلك یكون بتجمن أ

یعتمد على ثبوت الظواهر لزمان معین ،شاملةتكون دراسة الظواهر اللغویةأنفیها

، لمقارنتها بأخواتها من اللهجات بیئة لغویة واحدةیمثلمحدد ومكان رها، ّیَغقبل َت

اختالفاتها عن اللغة األم ومتابعة مراحل لمالحظة و منها أو المجاورة لهاالقریبة 

ینسااألسینالمعلومات على هذوباستحصال.الزمان والمكانساسّيأعلى طورهات

التاریخي الذي من الممكن ضم أصواته ومفرداته وتراكیبه یؤلف األطلس اللغوي

فادت البحوث اللهجیة الحدیثة من أفقد .اللغویة والداللیة للمعجم العربي التاریخي

اقع القبائل العربیة زمانا معطیات الجغرافیا اللغویة بتوظیفها للخرائط الضابطة لمو 

ومكانا؛ لینتفع بها الباحثون في تبین انتقال الظواهر اللغویة أو انتشارها، أو استثمار 

م الظواهر القدیمة المستعملة في األقطار العربیة الحالیة لتبین مكان الظاهرة في القدی

الحدیث وَنَسب .القبائل التي تستعملهامن خالل المكاِن

فقد بعض أسسه في البحث اللغوي في التوثیق بإجراءاته الحدیثةهذا المنهج

والتسجیل الدقیق تشمل جمیع الوحدات اللغویة التي جمل الووضع القدیم منها الراوي 

وذلك والداللیة؛،یة والنحویةالصوتیة، والصرفالمحددة للوحداتبیئاتالمن أفواه أهل

ید القواعد ووضع المعاییر الخاصة لضبطبمسألة تقعالقدماء اهتمام اللغویینبسبب 

عدم نت من الكثرة بمكان، ولوٕان كا،خالف معاییر القاعدة علله اللغویوناللغة، وما

عناصر یفقد بعَضالقدیم اهتمام اللغویین بتحریها وتسجیلها جعلت البحث اللغوي 

ة األطلس انا الى ترك فكر ، ما دعاتألیف األطلس اللغوي العربي للغة األم ولهجاته

؛فرهااالواجب تو الجغرافي لفقدان بعض العناصرلى التوزیع اللغوي اللغوي والعمل ع

من األطلس اللغوي إلى التوزیع اللغوي الجغرافي للمادة المجموعة ل البحُثلذا تحوَّ

ا في دراساتهم من ًضَردراسة بعض الظواهر التي ذكرها بعض اللغویین َعإمكانیةمع 

لكن هذا احتفاظهم بظواهر لغتهم األم، بائل إلى أماكن أخرى معانتقال القخالل 

لدراسة إجراءات التوثیق التي وضعها المحدثون الظن لفقدنا سیكون مبنیا على
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١٥

روایات على الروایات اللغویة القدیمة في الكتب و على واعتمادنا ،األطلس اللغوي

إجراءات توثیق الظواهر قعلى وفشعر القبائل التي لم تكن الغایة منها التوثیق 

ر الروایات التاریخیة في تحدید امباستثهذه المسألة، معالجةفكان لزاما علینا .الحدیثة

هجرات القبائل، أو نسب و وحروبهم أیام العرب المكان والزمان كانهیار سد مأرب و 

وقضاعة وطیئكاألوس والخزرج الیمنالقبائل التاریخي وانتقاالتها كانتقال قبائل 

التوثیق لكنه األقرب للصواب واألفضل لن یكون بدیال عنهالمؤكد أنومن،اوغیره

یمكنالتي وأكثر هذه الظواهر . في الدراسات التوثیقیة فما ال یدرك كله ال یترك جله

وكذلك شمالهاین إلى وسط شبه الجزیرة العربیة و لغة عرب الجنوب المنتقلدراستها 

.المعروف بقبائل تمیمة من شبه الجزیر الجزء الشرقي 

هو توزیع لغات القبائل على شبه الجزیرة فوضوع البحث مالغایة منوأما 

العربیة في أماكن نشوء الظواهر وأسباب انتشارها أو انحسارها ومالحظة اختصاص 

األسالیب التي ربما تكون كذلكو ُأخرىبقبائل عض األصوات بقبائل معینة أو األبنیةب

العنعنة والفحفحة ، كما سنرى في ظواهر محددة أو قبائل بعینهاخاصة في مناطق

.كما موضح في األطروحةوقلب الجیم یاء وغیرها

التراثمن كتب العربیة المختلفةاستخراج اللهجات یقوم على منهجنا في ذلكو 

ق ائوثقناه بطر في الكتب المتقدمة وٕان لم یوثق .فیها على أنه لغة أخذناهفكل ما ُذكر

ضمن منالرجوع إلى كتب اللغویین المؤلفة -وهو األصل عندنا -ة اولها دعدمت

اللغویین الذین عاشوا وثقناه من هتحدیدنا الزمني فإن وجدنا التوثیق وثقناه وٕان لم نجد

كاألزهريالمتقدمون لغویونونقله عنهم الالهجریین ین الثاني والثالث القرنفي

، فإن لم نستطع وغیرهمالَزِبیديو والفیروز أبادي منظور ابن المتأخرون كوأوالجوهري

شواهدهم سواء القدامى التوثیق رجعنا إلى لغة العرب التي استقى منها اللغویون 

وال ینبغي أكانت نثرا كاألمثال واألحادیث والخطب والرسائل وغیرها أم كانت شعرا 
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١٦

الشواذ من ربما تكون للشعر ان یكون من ضمن قبائل االستشهاد ألن بعض الظواهر 

نها تقع خارج أو أأو اللغات المتروكة أو المرذولة التي سنتحدث عنها في مكانها

ذكرت إن وأخیرا ٣نطاق زمن االستشهاد لكنها من ضمن زمن القرن الثالث الهجري

أو وردت من غیر نسبة إلى قبیلة معینة على أنها لغة بعض الظواهر في كتب اللغة 

ربط بین القبائل القدیمة التي ى اللهجات الحدیثة علنا نعنا إلجر في كالم العرب

للحصول على نسبة قد تفیدنا في سكنت قدیما في مناطقها وحافظت على لهجاتها 

. هالی، وغایتنا تأصامتداد للهجات القدیمةن أغلب اللهجات الحدیثة هيألبحثنا، 

ن عن طریق تسجیل وثیق فستكو وأما طریقة معالجة النصوص البعیدة في الت

توثیق الظاهرة المخالفة من كتب مَّالمتعارف علیه لدى اللغویین أوال ومن ُثاألصل

كان دْتِجوهو األصل عندنا فإن ُوالهجري اللغویین التراثیة قبل نهایة القرن الثالث

التي وثقت آراء اللغویین القدامى من التراث بها وٕان لم نجدها رجعنا إلى كتب 

قرن الثالث فإن وجدنا رأیین مختلفین رجحنا ما نراه صوابا، أو وثقنا أصحاب ال

الظاهرة من خالل أشعار القبائل وٕان كان الرواة قد أخلوا بالكثیر منها فبدلوا أشعارهم 

لكن هذا في أضاعوا الكثیر من لغاتهاأحیانا بحسب اللغة المشتركة وبهذا العمل

فإن لم نجد التأصیلبتوثیقها واالعتماد علیها في الغالب وأما القلة الباقیة فقد قمنا 

توثیقا لها سوى ذكر القدماء لها على أنها لغة من غیر نسبة رجعنا إلى اللهجات 

الحدیثة التي مازالت تحتفظ ببقایا من اللهجات القدیمة كإبدال القاف غینا والغین قافا 

في حدیثهم وبحصولنا یستعملونها العربيواتضح من خاللها أن أكثر أهل الخلیج

زلت بها رجحنا أن تكون قیس التي سكنت البحرین قدیما وماعبد العلى بعض قبائل 

ما لم یستجد لنا دلیل یظهر العكس وثبتنا ذلك من قبیلة ربیعة اللغة لبني عبد القیس 

على خریطة تبین توزیعها في العصر الحدیث إلظهار انتشارها، وقد اعتمدنا في 

األطلـس اللغــوي مــنهج حــدیث یحتفــي باللهجـات كلهــا وال یفــرق بــین لهجــة وأخـرى لــذا مــن الممكــن االستشــهاد -٣

.ات الخارجة عن زمن االستشهادوكذلك باللغالبعیدة عن معاییر اللغویین باللغات الردیئة والشاذة 
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١٧

ARC GIS 9.3""المدروسة على برامج نظم المعلومات الجغرافیة تحدید المناطق

تحدید المناطق في العصر فيفي تحدید بعض المناطق قدیما، وأما اعتمادنا الكلي 

، وبرنامج الشبكة العنكبوتیة Google Earthعلى برنامج كانالقدیم والحدیث فقد 

maps  Google . على االقمار الصناعیة لما لهذین البرنامجین من دقة اعتمدت

.في تحدید المناطق

تأثیل الظواهر ومحاولة إرجاعها الى أما دوافع البحث وأهدافه فهي ألجل 

بكثرة ةفي شعر قبیلة هذیل والمستعملتي اشتهر تالمثال فعیل صیغةنحو أصولها

ثي أبواب الفعل الثالاختصاص معینة لها كأوزانالدیهم، وتحدید القبائل التي تستعمل 

، أو متابعة انتشار بعض وغیرهاكصیغة َفْعل النجدیة والمصادر في قبائل معینة 

إلى خارج مناطق عنة التي ابتدأ انتشارها من تمیمالظواهر في العصر الحدیث كالعن

، وهنا تكمن أهمیة األطلس في طقها التمیمیةشبه جزیرة العرب ناهیك عن أغلب منا

.تحدید الظواهر

المساحة المدروسة كبیرة جدا والمدة الزمنیةبحث فكثیرة منها أن أما صعوبات الو 

یزاد علیها بعض المقارنات في العصر الحدیث لحاجة أو اكثر ألربعة قرون تمتد 

للهجات القدیمة ومن الممكن استثمارها امتداٌدالحدیثَةاللهجاِتألن لها البحث

ة ومترامیة طویلوهذه المدة،ویةمنسوبة في الكتب اللغة عربیة قدیمة غیرغلتأصیل ل

ویون الكثیر من التطورات التي لم یسجلها اللغاحدثت فیهومختلفة البیئات األطراف

من العرب مختلطة بغیرها من التطورات على انها لغة بدقة بل جاءت مالحظاتهم

اترفضه دراسة الجغرافیوهذا ما ، أحیاناالمعینفي وقتهاالمحدد مكانها غیر تحدید ل

اللغویة ألنها تدرس بیئة محدودة في مكان معین وزمان محدد وهو ما سنحاول

ها كما أن هذه المدة الزمنیة رافقتومكانها، استنتاجه من الظروف المحیطة بالظاهرة 

ع ضیامن أسباب وهذه أیضا سماء المنازل ألقبائل وتغیرت معهارة لیكثتانتقاال
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١٨

في علي دقةمحمد . دقسما منها ذكر و وقد تنبه الباحثون لذلك ،واهرلظماكن اأ

سالم لعربیة قبل اإلیواجه الباحث في مواطن القبائل ا((-:بقولهمنازل أسدتحدیده 

وال سیما البدویة منها صعوبات جمة، فقد ذكرت معجمات البلدان أسماء األماكن 

والمواضع التي كانت لهم فیها وقائع والمیاه والجبال والودیان التي نزلت فیها القبائل 

بما وصلت الجغرافیون العرب تحدید كثیر من المواضع والبلدان وحروب وحاولوأیام 

" ُأثال"و،مثال هو المنزل الرابع لقاصد مكة من واسط" فلینة"إلیه معارف عصرهم 

ى جبل لبني عبس بینه وبین الماء الذي ینزل علیه الناس إذا خرجوا من البصرة إل

المدینة ثالثة أمیال لكن الصعوبة تنشأ أوال من قصور الدراسات الجغرافیة الحدیثة 

لجزیرة العرب ونقصها الفادح، فنحن ال نعرف الیوم نحو الدقة منازل الحجاج القادمین 

إلى المدینة وكثیر من المواضع قد عفى البصرةمن واسط إلى مكة وال المسافرین من 

تمدنا الدراسات المعاصرة باألسماء التاریخیة أسماؤها، واللیها الزمن، أو تبدلت ع

فكثیر من المناطق تبدلت اماكنها ؛وغیر ذلك من الصعوبات٤))...لتلك المواضع

هي غیر بضم الهمزة التاریخیةلبصرة سابقا وكذا األُبلة فالبصرة الیوم هي غیر ا

ونجران تصف القرن العشرین، التي ُأنشأت في منبفتح الهمزة الحدیثة اَألبلة الحالیة

وأحیانا لسعودیة وقد اختلفت مراسم حدودها، فهي في اكانت تابعة للیمن أما حالیا 

نجدهم ینسبون الظواهر إلى بیئة معینة كالحجاز ونجد وهذه البیئات تشترك فیها 

كل ذلك یتطلب من الباحث الكثیر من القبائل، فیصعب معها تحدید لغة القبیلة فیها و 

یأخذ وقتا وجهدا كبیرین وأحیانا األمر وي والتأكد قبل تحدید اماكن الظواهر وهذا التر 

.ال یصل الباحث فیهما إلى نتیجة تذكر

تاإلبدال وفعلكتب كثیرة تباینت ما بین كتب اللغة كوأما مصادر الدراسة ف

وشرح وكتب النحو والصرف ككتاب سیبویه والمقتضب والمعجمات وغیرها،توأفعل

وكتب القراءات والتفاسیر، وشروحها، والدواوین الشعریة ا یف المازني وغیرهتصر 

٢٣، ٢٢: دیوان بني أسد أشعار الجاهلیین والمخضرمین-٤
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١٩

وكتابي أحمد حسین شرف الدین اللهجات العربیة في التراث كتاب كوكتب اللهجات 

وغیرهاوالبحرین عبد العزیز مطر في لهجات الخلیج أو قطر او الكویت .دكتب و 

وصورة كصفة جزیرة العرب لقدیمة ایات كتب البلدانو كتب األنساب وكتب التاریخ و 

،في سراة غامد وزهرانالحدیثة ككتاب وأومعجم البلدانومعجم ما استعجم األرض 

وغیرها والحدیثةومعجم القبائل العربیة القدیمة،كمعجم القبائل الیمنیةوكتب القبائل 

.من الكتب الموجودة في االطروحة

اختلفت طریقة عدة دراساٌتي الجغرافي نا هذا في التوزیع اللغو بحَثْتوقد سبق

ابراهیم السامرائي التوزیع اللغوي الجغرافي . ددراسةمعالجتها للمادة المدروسة منها 

، العربیة وغیر العربیة؛یةالعراقاللغات في ا خاصةي جعلهلتا. م١٩٦٨في العراق 

هعبد.نیة دربیة في القراءات القرااللهجات العكذلك كتاب و ،خرائطاولم یصنع له

طروحة وأ. للقراءات القرانیةاذیله بخراط توضیحیة وخصصهو .م١٩٦٨الراجحي 

محمد احمد . د، بجزأین" وما یناظرها من لغات العربقیس طلس لغات أ" الدكتوراه

لكل جعلها عامة شاملةالثاني كله للخرائط فاوخصص جزءهو. م١٩٨٢، العمري

. د"األطلس اللغوي في التراث العربي"توراه وكذا أطروحة الدكعصور دراسة اللغة،

واألطاریح درستدراساتوهذه ال.حصرابكتاب سیبویهاوحدده. م٢٠٠٩خالد نعیم 

، وخالفنا أو توزیعهامن غیر تحدید لتاریخ القبائل وانتقاالتهاوصفیةدراسةالمادة

في هاانتشار ة ساس التطور واالرتقاء ومتابعأهر على هم جاء بمحاولة دراسة الظوامع

، قدیماوتأصیل الظواهرأو انحسارها،الجزیرة العربیة وخارجهاشبه أجزاء داخل 

.ن وجدتإالعصر الحدیثإرجاعها إلى أصولها في محاولة و 

على ثالثة فصول تعنى بالمادة الصوتیة الدراسةنا سمالمتقدمة قوعلى طریقة البحث

لداللیة التي كان حقها أن تكون مع قریناتها ، وقد أبعدنا المادة اوالصرفیة والنحویة

إذ إن أغلب األلفاظ الداللیة الثالث عن بحثنا لصعوبة دراستها دراسة تأصیلیة،
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٢٠

ولذا استبعدناها لبحث وغیرها یصعب دراسة تطوراتها؛ والترادف كاألضداد والمشترك

- :وكانت الدراسة على النحو اآلتيمستقل آخر

على اإلبدال مادة الصوتیة التي اقتصر البحث فیهاالیبحث في األوللفصل ا

عملنا الذيهدفنا قد تبعدنا عنة متشعبة المواردله من مادلما شكفقطفي الصوامت 

سواء استطعنا تأصیل اللغة صلت إلیه أیدینا من لغات القبائلفیه على جرد كل ما و 

ا انه ال تضح لند الجرد اوبعلكنه؛ف المنشود، وهذا هو الهدذلكلم نستطعأمفیها 

وللسبب ،ولفقد بعضها إلجراءات التأصیللكثرتهاجمیعها الظواهریمكن تأصیل 

ذلك مع و التوزیع اللغوي الجغرافي،إلى متجهین اللغوي نفسه تركنا فكرة االطلس 

الجرد إشكالأعني هذا اإلشكالو ، ن المنهج أوال ولحصر اللغات ثانیایلتبیجمعناها 

حتاج إلى وقت وجهد یو جدا صعبدراسة تأصیلیةدراستهاتوثیقها و ت و لكل اللهجا

هاشم فاخر . د.أسامي علي جبار، و. د.ن، أاألستاذان الفاضاللیهإنبهني مشترك 

كان ومع ذلك ذا اإلشكاللدي أوقعتني بهإال أن قلة الخبرة ،البحثقبل بدء الیاسري، 

لو استمررنا فیه طلس اللغوي إال أنه لي لألیالعمل في هذا الفصل یمثل العمل التأص

.ا طویال ربما ال یسعه هذا المقاموقتو ،جهدا كبیرا ال یطیقه شخص واحدمنا خذ أل

بین لغات القبائل وحاولنا فقط لذا كان الفصل موزعا على إبدال الحروف الصوامت 

أو شعركتب اللغة أو كتب التراثتخریج اللغات العربیة على هذا اإلبدال من 

ومن خالل هذه المتابعة في العصر الحدیثأماكن هذا اإلبدالومتابعة الشعراء 

اتضح أنه من الممكن لنا أن نستخرج الظواهر غیر المنسوبة في الكتب اللغویة 

على لهجات العصر الحدیث فيوتأصیلها إلى أماكن أنساب القبائلوٕارجاعها

القبائل العربیة أماكن ا بوربطهةحدیثلبالرجوع إلى أنساب القبائل العربیة ااألقالیم 

لم تسعفنا الكتب القدیمة فباإلمكان دراسة اللهجات الحدیثة وٕانشاء فإن. القدیمة

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢١

د أن اللهجات الحدیثة هي امتداالسیما ة و ثمبني على اللهجات الحدیاللغوي الطلس األ

منكثو للغات القبائل العربیة القدیمة ها من یستعملها في قدیما لالمسجلِةالظواهِریٌر

.العصر الحدیث

، والوجهة التيسمیةاالاألبنیةو الفعلیة یة عمل فیه على األبنفكان الالثانيأما الفصل 

قبائل معینة تكثر في أبنیةالكثیرة هي األبنیةففقط األبنیةتأصیل ا هيهینحاولنا تب

الذي كان یلِعَفالمبالغة بناءحدیثها وكالمها وكذلك في شعرها كما سنرى ذلك في

.وغیرهائباب فَتح یفَتح المتختص بقبیلة طّیأوبقبیلة هذیلمختصا

القبائل أن وأما الفصل الثالث فهو الفصل النحوي الذي حاولنا فیه ومن خالل لغات

تسجیل الكثیر عن یف أن تعلیالت النحویین قد ابعدتنا كثیراوكنبین التراكیب النحویة

ألنه ؛أخذ شكل العمومما استطعنا توثیقه وأغلب،التأویلتراكیب العرب بسببمن 

.یرجع إما إلى تمیم أو الحجاز وهذه االماكن بها قبائل كثیرة ومختلفة

سیر جنبا إلى جنب في الفصول اللغویة یجب أن تعمل الجغرافیاق فيائوهذه الطر 

و جمعنا وحده وللیسمح بذلك فاقتصرنا بحث كل فصل إال أن الوقت قد الكلها 

الفصول جمیعا لظهرت لدینا أهمیة األطلس في تحدید الظواهر والصیغ والتراكیب

.  وٕاعادة تأصیلها وأماكن تواجدها وانتقالها

لكننا أحطنا بهذا الموضوع إحاطة شاملة من جمیع جوانبهقد ننا ال نقول إ: وأخیرا

وهذا مصداق ك عن كمالهتمامه ناهیدعي نا ونزعنا نزعا ال نأوردنا الجم وأدلینا بدلو 

واهللا لو روجع كتاب سبعین مرة لوجدنا فیه خطأ ویأبى اهللا -:حدیث المزني إذ یقول

ن أخطأت في هذا المقام وهذا ما یثلج صدري فإ.أن یكون كتاب كامل غیر كتابه

، وٕان أصبت ولو بجزء یسیر فهذا المقصد والمبتغى في الدراسات لبشرافهذا دیدن
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٢٢

لیطبق على أرض تبدأ بفكرة لتتحول إلى دراسة ومنها إلى منهجا ألنه؛والعلوم

للعلوم االمتنان إلى عمادة كلیة التربیةقدم بجزیل الشكر وفائق أتوختاما. الواقع

،كلهامساعدة في مراحل البحثلما أبدته من رئاسة قسم اللغة العربیة، و اإلنسانیة

الذي أبدع في وصفه شیخ االدب ار،جّبعلّيسامي . د. أأستاذي المشرف وأشكر

أستاذك المشرف - :ووك بقولهامصطفى عبد اللطیف جی. د.العربي بجامعة البصرة أ

. م. أو.والعلمیة والمتابعة،حداهما في غیره الجد واالجتهادإفیه صفتان قلما تجد 

أتقدم بجزیل الشكر و ، كمال اُألطروحةإعلى الكبیر لحرصهیوسف لم یعقوب اس. د

واألستاذ الیاسري،هاشم فاخر . د.أمنبع الرقي ونبراس األدب استاذي إلىایضا

ة للبنات بجامعة البصرة لسعة صدره یمحمد طخیخ مقرر قسم الجغرافیة في كلیة الترب

نه أمع لدقة فیهاتحمل مشقة تحدید المواقع وتحریه افي عمل الخرائط الجغرافیة و 

ن أهل العلم فجزاهم اهللا عني وع. الحدیثةعمل متعب لیس له عالقة بحدود الخرائط 

هذا العمل قاعدةأن یجعل منو للصواب، نيیوفقسأل اهللا أن خیر الجزاء، وختاما أ

فحسبنا أننا ، وأهلهاؤسس لمنهج یخدم اللغة العربیةت فإن ُوّفْقنا كان بها وٕان لم ُنوفْق

.فیهموضوع حاولنا جهد طاقتنا التأصیلقد اجتهدنا في 

. وسلمى سیدنا محمد وعلى آله وصحبهاهللا علوصلى 
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٢٣

التمهید

األطلس اللغوي: أوال

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٤

.تعریفه وتحدیده

األطلس اللغوي طریقة حدیثة لتسجیل الظواهر اللغویة على خرائط جغرافیة ُموطَّأ لها 

ا؛ لیجمعها في نهایة األمر مجلد بشرح یبین الظاهرة وأماكن تواجدها ومراحل حیاته

في نهایة ١خریطةلتأتي الةو مجلدات تضم بین أجزائها ما یتعلق بالخرائط اللغویأ

مر وسیلة إلیضاح الظواهر وتوثیقها بخرائط جغرافیة تحدد منازل القبائل التي األ

أثرت تأثیرا واضحا في التعدد اللغوي اللهجي للغة العربیة الفصحى، وبیان أسباب 

وهذا یأتي ،التعدد وأماكن انتشاره في العصر القدیم وصوال الى العصر الحدیث

.ثانیاالقدیمة ولربط امتداداتها الحدیثة بأصولها . لظواهر اللغویة أواللتأصیل ا

نشأته

إن مالمح دراسة اللهجات على وفق المناطق الجغرافیة قدیمة جدا فقد أرجعها 

ویعتبر كتاب دانتي العامیة والفصحى الذي (( -:باي إلى عصر دانتي إذ یقولماریو

كما نجح دانتي ... فاهیم اللغویین الحدیثة إلى حد ما بدایة لم٢.م١٣٠٥ظهر سنة 

في حصر اللهجات االیطالیة وتبویبها ویعتبر في ذلك أول رائد في میدان البحث 

كتب اللغات العربیة فهي اقدم تجلت واضحة في لغةأما في ال٣)).اللغوي الجغرافي 

ري زید األنصاوعبیدة وأبوب منهم یونس بن حبیب والفراء وأبلعلمائنا العر 

والحشرات واإلبل وخلق نبات لواألصمعي أو الرسائل الخاصة بموضوع واحد كا

ل في ال اشكافي معجمات اللغة الحدیثة لذااوردوجمعھما خرائط وخریطات خریطة وخارطة المصطلحان-١
لمنجد في ، وا٦٣١/ ١"خرط":وإن كان استعمال خریطة أكثر، ینظر معجم اللغة العربیة المعاصرةھمااستعمال

واصل ٢٢٨/ ١:، اما المعجم الوسیط فلم یورد سوى خریطة ینظر ٣٧٦: خرط،اللغة العربیة المعاصرة
التي تعني ما یخرط من الخضار ویجمع المصطلح یوناني كما في المعجمات السابقة واستعیرت لھا لفظة خریطة 

لمعلومات على ورقة صماء لتحدد علیھا تجمع فیھا االجغرافیة وكذا الخریطة وعاء یسمى الخریطة،في 
ونرى ان یقتصر المصطلح على خریطة وجمعھا خرائط فقط ألمن اللبس فیھ من اللفظ خارطة . المعلومات

.ارط ھو خارطةوجمعھا خارطات؛ ألن اسم الفاعل المؤنث من خ
أي في القرن الثامن الھجري ینظر جدول السنین الھجریة وما یقابلھا من السنین .ھـ ٧٠٥سنة وتوافق سنة -٢

١٧:، انطوان بشارة قیقانوالمیالدیة
٦: لغات البشر-٣
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٢٥

ظهرت في بدایات نشأة األطلس اللغويلإال أن التحدید الدقیق٤،اوغیرهاإلنسان 

Wenker "ر كنفلماني  األمنتصف القرن التاسع عشر على أیدي العالمین 

لم یظهر لبلدهالغویاطلسأا كل واحد منهمبعمل Gillieron"جیلیرون الفرنسي و 

بعد ذلك اتسعت فكرة عمل األطالس اللغویة فطبع . ا سوى األطلس الفرنسيممنه

واألطلس اللغوي . م١٩٠٦عدد منها في القرن العشرین منها االطلس اللغوي لفرنسا 

للبالد األلمانیة النمساویة، واألطلس اللغوي إلیطالیا وجنوب سویسرا ورومانیا 

٥.وهولندا و كورسیكا وأمریكا الشمالیة وغیرهاوقطوانیا 

طلس لغوي لسوریا ولبنان اللغویة العربیة الحدیثة فهناك أطالسوأما األ

اشهر من تنقالته بین البالد ن صنعه المستشرق األلماني برجسترآسر فيوفلسطی

جمع فیه مظاهر اختالف . م١٩١٥ونشره سنة . م١٩١٤سنة واألستانةالعربیة 

خریطةن وأربعین جات الحدیثة في سوریا ولبنان وفلسطین مشتمال على اثنتیالله

طلس كذلك دراسة ألو ٦.جمالیة مع شروح لغویة في كتاب مستقلإخریطةتفصیلیة و 

منطقة، وكذلك دراسة فونولوجیة ١١٩من خریطةلهجة حوران واشتمل على ستین 

هجات شمال الجزیرة العربیة للهجات المناطق الشرقیة لمصر والجزائر والمغرب، ول

ین ومرسي كوهین وآخرها دراستان لرابین، وأطلس لدول المغرب العربي لدیفد كوه

األولى عن اللهجات المصریة جمعها من " P.Behnsted" باحث األلماني بنشتید لل

مختلف المناطق خالل اقامته في مصر معتمدا على طلبة مصریین من جامعة 

٤٠٠عینة من بین القرى والمدن واستخرج منها ٧٠٠لىعفیها حصلاالسكندریة 

٢١: خالد نعیم. ، دینظر األطلس اللغوي في التراث العربي-٤
٣٨١، ٣٨٠: اكرخلیل عس.ینظر األطلس اللغوي، د-٥
١٢١، ١٢٠: رمضان عبد التواب. ینظر الجغرافیا اللغویة وأطلس برجستر آسر، د-٦
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٢٦

، وأما دراسته الثانیة فكانت عن خریطة٥٦١ظاهرة صوتیة وصرفیة موزعة على 

٧.الیمن 

:عدادهإق ائطلس اللغوي وطر منهج األ

دقیقة وٕاجراءات مضبوطة الباحث إلى آلیة لألطلس اللغوي منهج یحتاج فیه

مسجل متمرس بتدوین اللغة تعتمد على و استها،المراد در ل على المادة یحصل

من أهل المولهجاتها و  سئلة توجیها یوحي ناطق المدروسة، وال توجه إلیه األراٍو

یحتاج فیها الباحث إلى الدقة والموضوعیة الذسننه اللغویة؛على غیر عنهاباإلجابة 

جعل بعض وألجل الوصول إلى نتائج مضبوطة متقنة ؛ألسئلةاه والحنكة في طرح

:على طریقتین مْتّسُقا للوصول إلیها فالباحثین أسس

ر، واعتمد فیها على نوعین من كنوصاحبها ف: الطریقة األلمانیةهي :األولى

المعلومات األولى المعلومات العامة الشكلیة التي علیها یحدد الظاهرة كالمدینة 

مهنتهما وعمرهما ومحل والمركز والمدیریة ومكان التسجیل واسمي الراوي والمسجل و 

ما یجري على ألسنة وجعلها في أربعین جملة تمثل أهم ألساسیةوالمعلومات ا. الوالدة

٨.استمارة لتوثیقها، وأرسلت إلى خمسین ألف جهة في ألمانیاوطبعها في ،الناس

- :اآلتيالشكلینظر٩.خلیل عساكر .دالذي ذكره ي على النحو اآلت

١٢٤، ١٢٣:الخطابيابراھیم العربيلسان المجتمع ألطلسینظر األسس النظریة والمنھجیة -٧
٣٨٢، ٣٨١: ینظر األطلس اللغوي-٨
٣٨٠:ینظر المصدر السابق-٩
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٢٧

اوي أو المسجلالمعلومات العامة للر 

عنه اللهجة المسجل الذي سمع اللهجة ودونهاالراوي اللغوي الذي ُنِقَلْت

اسمه

عمره

مهنته

اریخهاتمحل والدته و 

معلومات تسجیل اللغة واللهجة

الجملة في اللغة العربیة ".مالجملة في اللغة األُ 

١٠"الفصحى

لهجة الجملة في ال". الجملة في اللهجة المسجلة

"العربیة الحدیثة

١-

٢-

٣-

١-

٢-

٣-

عساكرخلیل . دما بین القوسین جمل١٠
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٢٨

لكل لفظة ومن ثم یوزعها على خرائط خریطةوبعد جمع المعلومات یبدأ بعمل 

آسر أطلس سوریا ولبنان روس وعلى هذه الطریقة وضع برجستر تجمع االقلیم المد

.١١وفلسطین

دید رنسي والعمل فیها یأتي بتحطلس الفما الطریقة الثانیة فهي طریقة األوأ

وضع على إثر ، ثم یوالمناطق والبالدفیه القرىدُدَحلإلقلیم المراد دراسته وُتخریطة

هم سؤال لتشمل أألفي و خمسمائة ل أو ذلك كتاب األسئلة المكون من ألفي سؤا

تیبا األشیاء التي تشاهد وألكثر االلفاظ شیوعا في الحیاة الیومیة وترتب األسئلة تر 

موضوعات، ویزیدالاألطلس بموضوع أو عدد منص كل جزء منموضوعیا لیخت

أمور راعى في الراويأن ُتطلس األلماني وهواألشروطعلىشرطا الفرنسي األطلس 

وان ال یكون نازحا منها ثم ،منها ان یكون من صمیم البلدة التي یعیش فیهاأخرى 

روف وان تكون مخارج أصوات الحمتهم بالكذب رغیعاد إلیها وان یكون صادقا

الذي المسجل من الشروط التي تتوخى الدقة، وكذلك بالنسبة إلى لدیه سلیمة وغیرها 

١٢.وٕاتقانتسجیل المواد بحرفیة یقوم بان یكون مدربا تدریبا جیدا لیجب 

.إعداد األطلس اللغوي وفائدته

لیكون أساساعدَّن األطلس اللغوي قد أُ ا((-:یذكر الباحثون ومنهم الغربیون

ومنذ اللحظة األولى أصبحت تلك األطالس ...الى اللهجات الحیة للغة ما مرشدا 

القد ألقت ضوء. اللغویة أداة قویة في ید علم اللغة الوصفي یستخدمها لمصلحته

جیة متنوعة على الصیغ الحیة للغة أي بلد باإلضافة إلى ما تحویه من خصائص له

اصة عند تحدید معالم التغییر التي علماء اللغة التاریخیین وبخاوقد ساعد هذا كثیر 

١٢١: آسرالجغرافیا اللغویة وأطلس برجسترینظر -١١
٣٨٣، ٣٨٢: طلس اللغوياأل-١٢
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٢٩

ومن ١٣.))تمت في الماضي حینما تكون الشواهد المطلوبة مفقودة أو غیر كافیة 

هنا تأتي أهمیة األطلس اللغوي للغة العربیة إذ إنه بالرجوع الى الظواهر اللغویة على 

رب حسب مواقعها الجغرافیة وتاریخ توثیقها یلقي بعض التوضیح لما في لهجات الع

صلها ة أو تركیبیة أو داللیة ترجع في أالحدیثة من تغیرات نطقیة صوتیة أو صرفی

وهذا ما تنبه إلیه . للغات السامیةإلى اأو تعود بجذورها ،للغة العربیة الفصحىإلى ا

غة العربیة نقول إن القیام وبالنسبة لل((-:إذ یقولStelgerالعالم السویسري شتیجر 

؛سیحدث ثورة في كل الدراسات الخاصة بفقه اللغات السامیةطلس لغوي لها بعمل أ

ألنه سیكمل من غیر شك الدراسات التي تعتمد على النصوص القدیمة بكشفه عن 

عبیة العصریة وسیكون لهذا األطلسالتطورات المتعلقة باللهجات وباللغات الش

لغة العربیة رات التي أصابت النا على تاریخ علم األصوات والتغیالفضل في إطالع

زتها وعن مدى انتشارها وتأثیرها بالمراكز الثقافیة وتنوع غفي األماكن المختلفة التي 

مفرداتها إلى غیر ذلك من المكتشفات التي ال یمكن أن تتم إال إذا جمعت هذه 

إنه سیكون عمال ثقافیا من الطراز األول وسیكون تحقیقه عنوان مجد وفخار . المواد

ومن هنا جاءت أهمیة دراستنا للتوزیع اللغوي الجغرافي ١٤.))العالمیةفي تاریخ الثقافة

.للغة العربیة في الكتب التراثیة

الجغرافیا اللغویة عند العرب

ن كانت هناك صیل عند العرب وٕایا اللغویة علم أن الجغرافإال نستطیع القول 

ألنها ؛اوابن خلدون وغیرهمشارات بسیطة لبعض الجغرافیین العرب كالمقدسي إ

الفكرةالمحدثین حاول تأصلالباحثینإال أن بعضمالمح وٕاشارات غیر تأصیلیة،

درك الجغرافیون العرب أهمیة الموقع ألقد ((-:عبد العزیز الحمیدذكره ما منها 

١٣٢: علم اللغة ، ماریو بايسسأ-١٣
٣٨٠، ٣٧٩: طلس اللغوياأل-١٤
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٣٠

درك اللغویون ذلك عند جمعهم اللغة؛ فاعتنوا أفي اللغة، وكذلك وأثرهالجغرافي 

وا عدم الروایة عنها لتأثر بائل التي رووا عنها، والتي رأللقبتحدید الموقع الجغرافي 

لغتها بمؤثرات خارجیة، كما أن مالحظات الجغرافیین والرحالة وأحكامهم اللغویة على 

ما یسمعونه من لغات البلدان عالمة جلیة على أهمیة الموقع الجغرافي وصلته 

١٥.))باللغة

اللغویة الجغرافیةاإلشاراتر من فیه الكثیالتراث العربي نأومما ال شك فیه 

منها أطروحة الدكتوراه یة جامعدراسة ودرسوها تنبه إلیها بعض الباحثین العرب التي 

المالحظات اللغویة للجغرافیین " أحمد عبد اهللا عبد ربه یاغي والموسومة بـ للباحث 

ذي نعیم الخالد . دوكذلك بحوث . ١٦م١٩٩١العرب دراسة في ضوء علم اللغة سنة 

ذلك تأصیل هذا العلم عند ب، محاوال١٧في أكثر من بحثالظاهرة لیصتأحاول 

.ة بعض جذور الجغرافیا اللغویة إلیهموٕاعادالعرب القدامى

٢٨:لدى العربوأصولھعلم اللغة الجغرافي بین حداثة المصطلح -١٥
والرسالة نوقشت بجامعة . سم نفسھ عن دار المعارف حمصباال.م٢٠٠١صدرت األطروحة في كتاب سنة -١٦

.حلمي خلیل. م بإشراف د١٩٩١االسكندریة
، واألطلس اللغوي والبحث اللساني العربي مجلة اداب ذي قار ٢١:ینظر االطلس اللغوي في التراث العربي-١٧
.وھناك بحثان آخران في موقع الشبكة العنكبوتیة. م٢٠١١، ١/، مج٣/ ع
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٣١

شبه جزیرة العرب: ثانیا
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٣٢

یةجزیرة العربشبه ال

.وحدودهاتسمیتها

ي في كتابه جاءت تسمیة الجزیرة العربیة من شكلها وحدودها التي بینها الهمدان

نهار بها من أقطارها األالبحار و إلحاطةوٕانما سمیت بالد العرب الجزیرة ((-:بقوله

الراجع وذلك أن الفرات القافل منها مثل الجزیرة من جزائر البحر،وصاروا ،وأطرارها

على الجزیرة وسواد العراق حتى دفع قنَّسرین ثم انحطَّبناحیِةظهُرمن بالد الروم َی

وأخذ البحر من ذلك الموضع ،ادانمن ناحیة البصرة واألُبلة وامتد إلى عبَّفي البحر

وان وكاظمة ونفذ إلى ا علیها فأتى منها على سفرب منعطًفطیفا ببالد العا ُمبَرَِّغُم

إلى عنق منه مان والشحر ومالسیاف البحرین وقطر وُعر وأالقطیف وهَج

ك العنق فطعن في تهائم الیمن حضرموت وناحیة أبین وعدن ودهلك، واستطال ذل

المدینة مكة والجار ساحلدة ساحلومضى إلى ُجكم األشعریین وعّكرسان وَحبالد ُف

حتى بلغ -كورة من كور مصر البحریة -وساحل الطور وخلیج أیلة وساحل رایة 

قلزم مصر وخالط بالدها وأقبل النیل من غربي هذا العنق من أعلى بالد السودان 

، ثم أقبل ذلك البحر والشامدفع في بحر مصرا للبحر معه حتى عارًضمستطیال م

بلغ بالد فلسطین فمر بعسقالن وسواحلها وأتى على صور ساحل من مصر حتى

وسواحل واحل دمشق، ثم نفذ إلى سواحل حمصاألردن وعلى بیروت وذواتها من س

سرین أطراف قّنقنِّسرین، حتى خالط الناحیة التي أقبل منها الفرات منحطا على 

١٨.))فصارت بالد العرب من هذه الجزیرة التي نزلوا بها. والجزیرة إلى سواد العراق

دائرتي نهارها وبحارها ما بین أهي الحدود المحصورة بین فشبه الجزیرة العربیة

٨٥، ٨٤: ة جزیرة العربصف-١٨
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٣٣

. بحسب وصف الهمداني١٩شرقا٥٥ْ-٣٦ْشماال وخطي طول "٣٤ْ-١٥ْ"عرض

-:خریطةینظر ال

ھي حدود وھمیة على ھیأة أنصاف دوائر تبدأ من القطب الشمالي للكرة Longitude)( -:خطوط الطول-١٩
خطا خطھا األساس كرنتش ویأخذ الرقم صفر والخط ٣٦٠االرضیة وتنتھي في القطب الجنوبي ویبلغ عددھا 

خطا غربیھا ، لتنھي األرض دورتھا حول ١٨٠وخطا شقیھا١٨٠المقابل لھ یسمى خط الزوال فیكون ھناك 
دقائق بین خط وآخر فائدتھا تكمن في تحدید الوقت على سطح ٤ساعة مسافة ٢٤محورھا أمام الشمس خالل 

خطا فتصبح ساعة كاملة فالمسافة ما بین بغداد والقاھرة تبعد نحو ١٥األرض فقد اتفق على تغییرالوقت كل 
. فیھا قبل القاھرة لقاھرة ساعة لشروق الشمس خطا فتتقدم بغداد عن ا١٥

فھي حدود وھمیة على شكل دوائر متوازیة تتقاطع مع خطوط الطول أھم ) (Latitude-:وأما دوائر العرض
منھا في ٩٠دائرة ١٨٠االستواء في منتصف الكرة األرضیة ویبلغ عدد دوائرھا أو خط دائرة فیھا ھي مدار 
ى في جنوبھ وتقاس دوائر العرض بطول قوس الدائرة التي تمر بالقطبین وقیمتھا أخر٩٠شمال خط االستواء و

عند القطبین ولھا تأثیر على المناخ ومن اھم دوائرھا مدار السرطان ٩٠تتراوح بین  صفر عند خط االستواء و
لي شمال خط االستواء وھو أقصى حد تصلھ أشعة الشمس عمودیا في نصف الكرة األرضیة الشما٢٧/ ٢٣

جنوب خط االستواء وھو أقصى حد تصلھ أشعة الشمس عمودیا في نصف الكرة ٢٧/ ٢٣ومدار الجدي
.شماال وجنوبا٦٦/ ٣٣األرضیة الجنوبي والدائرتان القطبیتان الشمالیة والجنوبیة 

الجامع یقع فمسجد البصرةتكمن أھمیتھما معا في تحدید النقطة المحددة من خالل قیاس الثانیة والدقیقة الساعة 
وكذا دائرة العرض شماال"٢٩والثانیة ٩٣والدقیقة '٢الساعة °٣٠من ضمن خط طول 

.فالثانیة تحدد أصغر نقطة شرقا وتقل الثواني والدقائق والساعات كلما كبرت المسافة"٥١٫٦٠'٤٤°٤٧
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٣٤

.الد العربأقسام ب

ِتهامة، والحجاز، -:على خمسة أقسامةتقسم البالد العربیة في شبه الجزیر 

، وهناك تفصیالت في كتب الجغرافیین العرب القدامى والعروض ، والیمنونجد، 

الرجوع إلیها قد یدخلنا في متاهات جمة بسبب تباعد على هذه التقسیمات، لكن 

هذه نورد مجمل جعلنامناهجهم ما الجغرافیین العرب في تصنیفها واختالف

. وفق الخرائط الحدیثة، لكن بالرجوع الى دراسات القدماءعلى لندرسها التقسیمات،

Google"خرائط برنامج يتحدید المعالم الجغرافیة علیه هوخیر ما نستطیع

Earth"الیمن -:هيو علیهاهذه التقسیماتقمار الصناعیة لتبین خوذة عن األأالم

على جنوب شبه الجزیرة العربیة، والعروض على الشرقي منها، وتهامة على طلق وت

ام في وسطها حتى أطراف العراق والشما حاذى البحر األحمر في غربها، ونجد

متد یي تطقة الفاصلة بین نجد وِتهامة، المنشماال والیمن جنوبا، أما الحجاز فهي ال

٢٠.الصل أطراف بالد الشمام شماخاللها جبل السراة مقبال من بالد الیمن حتى ی

.الصناعيلقمریر الفوتوغرافي لتظهر واضحة من خالل التصو وهذه المناطق

الواضحة بخرائط الشبكة على التضاریس الجغرافیة مناطق وسنحاول تقسیم ال

-:تحدید المناطقلالعتماد علیها في العنكبوتیة بالرجوع إلى مصادر دراستها القدیمة 

.ِتهامة-:أوال

جعلها الجغرافیون العرب لتحدید شبه الجزیرة حد خمسة أقالیمهي أ-:حدودها

مدارج العرج؛ وأولها : الحجازِلَبوطرف تهامة من ِق((-:حددها البكري بقولهو العربیة

الّدهُن: ر هوائها من قولهمّیوسمیت تهامة لتغ. مدارج ذات عرق:نجدِلَبمن ِق َتِهَم

٨٦: ینظر صفة جزیرة العرب-٢٠
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٣٥

را: وَتِمَه المنازل التي تدخل فیها بعض الهمدانيوقد عدد ٢١.))ئحُتُهإذا تغیرْت

بحر من بالد فصار ما خلف ذلك الجبل في غربیه إلى أسیاف ال((-:فقال

شعریین وعك وحكم وكنانة وغیرها ودونها إلى ذات عرق والجحفة وما صاقبها، األ

٢٢))وغار من أرضها الغور غور تهامة، وتهامة تجمع ذلك كله

السهل الساحلي الواقع بین اقلیم الحجاز ((-:فهيفي موسوعة الویكیبیدیاأما ما جاء

غرب شبه الجزیرة العربیة -لیست الحدود السیاسیة المعاصرة-والیمن التاریخیة 

والقنفذة بعْندة وَیواشهر حواضر ِتهامة في الوقت الحالي مدن مكة المكرمة وُج

حمر الذي یقع لبحر األاذي حلي المحاهي السهل السالذلك و ٢٣))وجازان والحدیدة

" شرقا٤٠-٣٩ْ"الطولوخطي" شماال ٢٣َ،٢٩ْ-١٦،١٥"ائرتي العرض بین دما 

-:خریطةنظر الی

٣٢٢/ ١:معجم ما استعجم-٢١
٨٥: ربصفة جزیرة الع-٢٢
تھامة: موسوعة الویكیبیدیا-٢٣
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٣٦

وبحسب تحدید القدماء لها بأنها الغور الواقع ما بین الحجاز والبحر االحمر تظهر 

لیست من تهامة قمار الصناعیة أن جدة واقعة من ضمن تهامة لكن مكة ألخریطة ا

وذكر المدائني . إذ إنها تقع في جبال الحجاز كما ستظهره لنا خریطة الحجاز الحقا

: وقال المدائني((-:نقال عن یاقوت أن جزءا من الیمن یدخل في تهامة إذ یقول

وٕاذا جاوزت تهامة من الیمن وهو ما أصحر منها إلى حد في بادیتها ومكة من تهامة

قمار تخرج مكةاألریطة لكن خ٢٤.))لى مكة فقد أتهمتوجرة وغمرة والطائف إ

في غور ا من الیمندخل جزًءوُتبحسب موقعها الداخل من ضمن السلسلة الجبلیة 

.تهامة

الحجاز-:ثانیا

ن تهامة من الغرب ونجد من الشرق، وفي هذا وأما الحجاز فهي المنطقة الحاجزة بی

والحجاز جبل ٢٥))هامة وبین نجدوحجاز یحجز أي یقطع بین ت((-:الحمويیقول

جبل السراة هو ((-:الهمدانيیفصل ما بین الغور أو تهامة وبین نجد وفیه یقول 

حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته ذكرها أقبل من قعرة الیمنجبال العرب وأأعظم 

فالحجاز ٢٦.))العرب حجازا ألنه حجز بین الغور وهو هابط وبین نجد وهو ظاهر

بین الغور المنخفض ونجد المرتفع بحاجز سمي الحجاز كما في الشكل یقطع ما 

-:اآلتيالتوضیحي 

٢/٦٤:معجم البلدان-٢٤
٢٦٢/ ٥: المصدر السابق-٢٥
٨٥: صفة جزیرة العرب-٢٦
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٣٧

ة العربیة إلى هذا الجبل هو مجموعة من سلسلة الجبال الممتدة من شمال شبه الجزیر 

جبل ((-:كما في الموسوعةجنوباوالیمنشماال األردن جنوب ضمنه بدخلیجنوبها ف

ع في الجزء الغربي للسعودیة وتمتد من الیمن ثم السراوات هي سلسلة جبلیة تق

على قمة فیها هي قمة جبل النبي شعیب الواقع في أالحجاز إلى خلیج العقبة و 

قع بین دائرتي العرض تفسلسلة جبال السراوات ٢٧))صنعاء الیمن من الجهة الغربیة

وهذه السلسلة هي نفسها "شرقا٤٢-٤٠"وخطي الطول" شماال ٨َ،٢٩ْ-١٥َ،١٥ْ"

وقد تنبه القدماء الى هذه السلسلة الجبلیة .ومعها بعض المناطق المجاورةالحجاز

أما جبل السراة الذي یصل ما بین أقصى الیمن ((-:فینقل یاقوت عن الهمداني قوله

والشام فإنه لیس بجبل واحد وٕانما هي جبال متصلة على شق واحد من أقصى الیمن 

ید كسر یوم في بعض ي عرض أربعة أیام في جمیع طول السراة یز إلى الشام ف

وألجل تحدیدها تحدیدا شبه دقیق رجعنا .٢٨))قص مثله في بعضهانالمواضع وقد ی

-:ن المناطق الجبلیة كما في الخریطة یقمار الصناعیة لتبیالى صور األ

جبل السراوات: موسوعة الویكیبیدیا-٢٧
٢٠٥/ ٣:معجم البلدان-٢٨
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٣٨

مار الصناعیة األقصورة جلي وقد حددناها على اثر فالسلسلة الجبلیة تظهر بوضوح 

.لهامقارنة بوصف القدماء

نجد-:ثالثا

- :نجدا الرتفاعها عن أرض الغور یقول ابن منظورسمیت نجُد: تسمیتها

واستوى(( منها وأشرف وارتفَع ٢٩))النجد من األرض ِقفاُفها وَصالَبُتها وما َغُلَظ

ل جبغربفهي مما یأتي من حدهاوأما .وتسمیتها في العصر الحدیث الهضاب

لجبل من وصار ما دون ذلك ا((-:لى العراق وفي ذلك یقول الهمدانيراة وصوال إالسُّ

طراف العراق والسماوة وما یلیها نجدا ونجد تجمع ذلك شرقیه من صحارى نجد إلى أ

نجد ما بین الُعذیب ((-:عرابي فقد حدها من جمیع جهاتها فقالأما ابن األ٣٠))كله

جبل طيء ومن المربد إلى وجرة وذات عرق أول إلى ذات عرق وٕالى الیمامة وٕالى

فوق الغور ودون تهامة إلى البحر وُجدة والمدینة ال تهامیة وال نجدیة وٕانها حجاز 

وقد جاء في موسوعة الویكیبیدیا تعریف .٣١))رتفاعها عن الغور نجد وٕانها جلس ال

ترتفع هضبة و ...نجد هضبة تقع بوسط شبه الجزیرة العربیة ((-:نجد وتبیین حدودها 

متر فوق مستوى سطح البحر وتقع بین الحجاز غربا ١٥٠٠إلى ٧٠٠نجد ما بین 

ة الحجاز وتنخفض تدریجیا ناحیرض مرتفعة من فهي أ٣٢))وصحراء الدهناء شرقا

ماال تمتد من النفوذ ش((-:أما عن صحراء الدهناء فهي صحراء.وصوال إلى العراق

ن شریط رملي ضیق یتراوح عرضه ما بین إلى الربع الخالي جنوبا وهي عبارة ع

لىتزید عشكل قوس من الشمال إلى الجنوب لمسافةىكم ویمتد عل٨٠-٤٠

"نجد":لسان العرب-٢٩
٨٥: صفة جزیرة العرب-٣٠
"نجد": لسان العرب -٣١
نجد: یكیبیدیاموسوعة الو-٣٢
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٣٩

٢٩ْ- ١٧ْ"ما بین دائرتي العرض عةنجد هي األرض الواقذلك لو ٣٣))كم ١٠٠٠

ة الموضحة بصور كما رأیناها على الخریط"  شرقا٥٣ْ-٤٢ْ"وخطي الطول" شماال 

.ةاالقمار الصناعی

نجد العالیة العرب أحیانا میزوا بین نجدین هماهناك مسألة في نجد وهي أنتبقی

: نجد اسمان((- :یقول ابن األعرابي نقال عن بالد العربونجد السافلة بمعنى السفلى

أما ابن ٣٤))ز وتهامةالسافلة، والعالیة؛ فالسافلة ما ولي العراق والعالیة ما ولي الحجا

نجد من بالد العرب ما كان فوق العالیة، والعالیة ما كان فوق ((-:یرى أنمنظور ف

نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة، فما كان دون ذلك إلى أرض العراق، فهو 

صحراء الدھناء: موسوعة الویكیبیدیا٣٣
٣٣٦: بالد العرب، لألصفھاني-٣٤
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٤٠

ویتضح من هذا أن العالیة .هافیكة یعني بها قبیلة قریش الساكنة وذكره لم٣٥.))نجد

ما السافلة فهي أغلب أ، و اجاز وبعض مناطق نجد المتاخمة لهغلب مناطق الحأهي 

صطلح علیه اللغویون اوهو ماروض وبعض مناطق نجد المالصقة لها،مناطق الع

لكن من غیر المعقول أن تكون ذلك، ، ولیس لنا دلیل مادي تمیمقبائل بني اسم 

الحجاز هي سلسلة الجبال فقط التي لم یقطنها الكثیر من العرب، وٕانما معها 

یة للجبال، والسافلة هي ما بعد العروض من بالد العراق المحاذوالسهول الهضاب 

.التي أطلق علیها قبائل تمیم

على أن یاقوت الحموي عدد بعض قبائل العالیة وذكر بعضا من قبائل تمیم فیها 

ما في وأ.في قبائل العالیةانفسه لم یذكر قریشلمكانباو وهذا وارد عند القدماء ألنه 

ونجد فیما تعارف علیه سكانه یعني البالد الممتدة ((-:افیقولون فیهالعصر الحدیث 

من نفوذ الدهناء غربا إلى أطراف جبال الحجاز الشرقیة، ومن ناحیة الشمال تبدأ من 

، وقد اعتادوا على ب الجنوب إلى أطراف الربع الخاليالنفوذ الكبرى وتمتد صو 

الدیرة ویقولون لها: غربيالطبیعیة، قسم اغرافیتهقسیمه إلى قسمین جغرافیین وفقا لجت

د، ّعَصد، أي ُمّنَسد فهو ُمنَّویقولون لمن یذهب إلیه َسواالرتفاعالُعُلوَّة، من العلو 

وقسم ...قصدون به أنه یسیر في أرض سند، ویقولون لألرض المرتفعة سنديوی

شرقي أو ویقولون له الدیرة الَحْدِریَّة والدیرة السُّفلى، ویقولون لمن یسیر باتجاه :شرقي

قصرواویبدو أن المحدثین ٣٦.))ُمَحدِّر، ألنه یسیر في سهول ُمْنَحِدرة: شرقي شمالي

على ارض المملكة العربیة السعودیة مخرجین بذلك في العصر الحدیثنجدتسمیة 

أقساما من صحراء السماوة في العراق والمربد في البصرة وغیرها من المناطق التي 

.ض نجدذكرها القدماء من ضمن أر 

نجد- : لسان العرب-٣٥
٣/ ١:المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة، عالیة نجد-٣٦
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٤١

.الیمن-:رابعا

.سواء أكان لجهة الكعبة أم لجهة الشَّمس،قیل إن تسمیة الیمن جاءت من تیامنه

فإنما سمي بالیمن ألنه تیامن أ،الیمن البلد المعروف الذي كان لسب((-:یقول البكري

إنما سمي بذلك قبل : وقیل. مال الكعبةة، كما سمي الشام شاما ألنه عن شعن الكعب

٣٧.))الكعبة، ألنه عن یمین الشمسأن تعرف

ممالك ، فهي تعد من أقدم ي الجزیرة العربیةالممالك فتاریخ حافل بكثرة الیمن لوجود و 

ومعین وقتبان مملكة سبأة مثل الممالك الكبیرة والرئیسقد عرفت فیها ، و العرب

األربع الكبرىوتالشت بمملكة حمیر التي وحدت الممالك وحضرموت حتى انتهت،

رة تنضم تحت رایة الممالك األربعوكانت هناك ممالك صغی٣٨حكمهارایة تحت 

وقتبان التي كانت في مدان،َهمن صل قبائلها وسمعي وأالكبیرة مثل مملكة أوسان

ملكة قتبان ومملكة ملكة اكسوم ومملكة جبان التابعة لوممومملكة دمت،منهاالشمال

٣٩.یدان وربما هناك غیرهادمملكة شق و نجران ومملكة كندة ومملكة هرم ومملكة ن

م غیر یها ینحصر في تاریخها القدتأثیر یكادو ،في القدمهذه الممالك موغلٌةلكن اكثَر

في كتب مراحل نشأة اللغةدراسة على المعروف لنا لذلك نرى أنه ال تأثیر لها

.إال من جزء یسیراللغویین العرب

وقدیما ،لشبه الجزیرة العربیةالجنوبغرب آسیا وكذلك في تقع الیمن في جنوب

إذ ،بحسب وصف الجغرافیین العربمان أو أغلب أجزاء ُعمان تدخل من ضمنها ُع

ا إلى صنعاء وما واالها إلى وصار ما خلف تثلیث وما قاربه((-:یقول الهمداني

١٤٠١/ ٤:معجم ما استعجم-٣٧
الیمن: موسوعة الویكیبیدیاینظر٣٨
یمنتاریخ ال: المصدر السابقینظر-٣٩
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٤٢

فهو ٤٠.))مان وفیها التهائم والنجد، والیمن تجمع ذلك كلهحضرموت والشحر وُع

عمان فسموا لذلك أزد في األزد كانوا یقطنون بعض ن، وال یخفى أن یذكر عما

أرجاءویدخل فیها بعُضوٕان كانوا قد انتقلوا إلیها بعد خراب سد مأرب عمان،

بعض نجد أیضا كما سنرى في ذكر من أجزاٍءبعُضو كما في جبل السراة الحجاز 

" ٥٧ْ-٤٣ْي الطول  وخط" ٢٥ْ-١٥ْعرضدائرتي بین الیمنلذلك تقع و .القبائل

.خریطةنظر الی

٨٦: صفة جزیرة العرب-٤٠
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٤٣

-: وتتكون من خمسة أقالیم جغرافیة

اإلقلیم الساحلي الممتد من ِتهامة غربا مرورا بالسواحل الجنوبیة في عدن : أولها

سهول تهامة بعض و نجد هضاب بعض قلیم إلوحضرموت والمهرة یتخلل هذا ا

.والسهل الساحلي الشرقي في المهرة

قاصي الحدود الشمالیة الغربیة حتى الحدود أمرتفعات الجبلیة ویمتد من ال: ثانیا

.الجنوبیة الشرقیة وفیه قمة جبل النبي شعیب الداخل في الحجاز بین تهامة ونجد

أو الهضاب وبالمرتفعات الجبلیة ز باألحواض إقلیم األحواض الجبلیة ویتمّی:ثالثا

ضمن أعالي نجدمن میاه، وهذه تدخلي الجانب الشرقي حیث تكثر الوتقع أكثرها ف

.التي یصطلح علیها عالیة نجد

من إقلیم المرتفعات الجبلیة يوتقع في الشمال الشرق. اقلیم مناطق الهضاب: رابعا

ضمنها وادي حضرموت بوموازیة لها لكنها تتسع أكثرها باتجاه الربع الخالي ویدخل 

.أیضاها أعالي نجد ضمنبالذي یقسم الهضبة إلى شرقیة وغربیة وتدخل 

ربع أمن صحراء الربع الخالي المشتركة بین إقلیم الصحراء ویشمل أجزاًء-:خامسا

٤١.مان والیمندول هي السعودیة واإلمارات وُع

.الیمن: ینظر موسوعة الویكیبیدیا٤١
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٤٤

.العروض:خامسا

وصارت بالد الیمامة((-:الذي یذكره الهمداني بقولهأما الجزء الخامس فهو العروض

وفیها نجد وغور لقربهما من البحار وانخفض مواضع والبحرین وما واالها العروض

كاظمة وهي بهذا تأتي من٤٢))منها، ومسایل أودیة فیها، والعروض یجمع ذلك كله

وهي بلد مسیلمة ومغربة نحو الیمامة،عمان،أطراف نزوال إلى البحرین وصوال إلى 

ي بدایة العصر ف((-:د جاء في موسوعة الویكیبیدیا أنهالكذاب وزرقاء الیمامة، وق

األموي أقام نجدة بن عامر الحنفي زعیم طائفة النجدات من الخوارج دولة الیمامة 

عان ما سقطت ر وبسط نفوذه مؤقتا على القطیف عاصمة إقلیم البحرین، إال أنه س

٤٣.))یین مویین ثم العباستلك الدولة لتصبح الیمامة تابعة لوالة البحرین من قبل األ

إلى ة في منطقة ما بین البحرین شرقا والقطیف غربا إال أنها أقرب وبهذا تكون الیمام

في العروض ، ویدخل في لبحرین لقول الهمداني وفیها نجد وغور لقربهما من البحارا

خریطةینظر ال.القطیف واألحساءو والكویتوالبحرینقطر -:مناطقالعصر الحالي 

٨٦، ٨٥: صفة جزیرة العرب-٤٢
إقلیم الیمامة:موسوعة الویكیبیدیا-٤٣
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٤٥

ن ضمن شبه الجزیرة العربیة في نالحظ أن الجغرافیین العرب لم یجعلوا العراق م

ویدل على ذلك أنهم تقسیماتهم إال أنهم أحیانا ذكروه في تحدید شبه الجزیرة العربیة 

ة هي البصرة كما أن یسالمیة أقیمت خارج شبه الجزیرة العربإیذكرون أن أول والیة 

.في منطقة الزبیر الحالیة٤٤أول مسجد بني خارج الجزیرة هو مسجد البصرة الجامع

وجدناهم وهذا یدل على أن العراق لم یكن من ضمن شبه الجزیرة العربیة، لكننا 

أحیانا یذكرونه في داخل حدود العروض وأحیانا أخرى نجدهم یدخلونه في سفلى نجد

منه ونیبدؤ و الجزیرة العربیة شبه وأحیانا یحددون ، ها إلى حد نهر الفراتحینما جعلو 

ن كثیرا من القبائل العربیة سكنت في المصرین سندخله من ضمن دراستنا ألولذا 

ما و العراق الجزء الغربي من علیه سیكون و . وما جاورهما من المدنالبصرة والكوفة

خریطةكما في المن ضمن العروض،حاذاه من المدن 

البصرة: ینظر موسوعة الویكیبیدیا-٤٤
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٤٦

الفصل األول

واهر الصوتیةظلالتوزیع اللغوي الجغرافي ل

اإلبدال
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٤٧

الفونیم
"phoneme "ونعني به الفونیم الصوت المفرد:ینقسملى یقسم الصوت ع

والصوت المركب، والدراسة التي phonetics""الفونوتك  به تسمى والدراسة التي تعنى

"phonology"وجیة تهتم به تسمى الدراسة الفونول

. هو أصغر وحدة صوتیة لها القدرة على تغییر المعنى لذا یقول عنه د-:الفونیمو 

یعد الفونیم أصغر أو أقل وحدة صوتیة یمكن لها أن ((-:له معرفاكمال إبراهیم بدري 

أصغر وحدة ((-:أحمد مختار بقوله. أو  كما یعرفه د١))تحدث تغییرا في المعنى

له لذا أصغر صوت مفرد في الكلمة ٢))قها یمكن التفریق بین المعانيصوتیة، عن طری

ه الذي یدخل في مجال الصوت المفرد وهذ٣هو الفونیمالقدرة على تغییر المعنى 

"الحركات" واألصوات الصائتة أو " الحروف"أو األصوات الصامتة-:األصوات هي 

ریة مرور الهواء في الحلق هما ح:قاعدتینأساس ى فیكون عل،أما أساس التقسیم

-:كمال بشر. ووضع الوترین الصوتیین عند مرور الهواء یقول د،واألنفوالفم 

ینبني هذا التصنیف على معاییر معینة تتعلق بطبیعة األصوات وخواصها ((-:

:الممیزة لها، بالتركیز في ذلك على معیارین مهمین

وضع األوتار الصوتیة :األول

.قة مرور الهواء من الحلق والفم أو األنف عند النطق بالصوت المعینطری:والثاني

هذین المعیارین معا، وجد أن األوتار الصوتیة، تكون غالبا في وضع وبالنظر في

الذبذبة عند النطق بالحركات، وان الهواء في أثناء النطق بها یمر حرا طلیقا من خالل 

ین خواص أخرى تمیز الحركات من غیرها وقد یضاف إلى هذین المعیار . الحلق والفم

وضع األوتار ((اكتفى أكثر الدارسین بحسبان المعیارین السابقین ...من األصوات

أساسا لهذا التعریف وذاك التحدید بصورة جامعة ))الصوتیة وكیفیة مرور الهواء 

٤.))مانعة

٨٦: علم اللغة المبرمج-١
١٥١: دراسة الصوت اللغوي-٢
أصغر وحدة صوتیة یؤدي تغییرھا إلى تغییر المعنىأنھ بمن خالل المناقشة نعیم سلمان البدري . ویعرفھ د-٣
١٤٩: علم اللغة العام األصوات-٤
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٤٨

-:"الحركة" لصوت الصائت تعریف ا

عرف دانیال جونز الحركة بأنها صوت مجهور ی((-:عبد الرحمن أیوب.یقول د

یخرج الهواء عند النطق به على شكل مستمر من الحلق والفم، دون أن یتعرض  لتدخل 

ویتضح من ٥}األعضاء الصوتیة تدخال یمنع خروجه أو یسبب فیه احتكاكا مسموعا

. المحدثون في تعریف الصوت الصائتما علیها التعریف األساسان اللذان اعتمدهذ

ویأتي هذان النوعان من خالل " الصائتةاألصوات"وهناك نوعان من الحركات 

یسمیها المحدثون بالحركات القصیرة والطویلة أما القدماء ف،هقصر الصوت و طول 

القاف واأللف حروف المد واللین، نحو فتحةالقصیرة منها الحركات، والطویلة فیسمون 

واو التي بعدها في یُقول، وكسرة القاف والیاء التي وضمة القاف والالتي بعدها في َقال

األصوات الصائتة القصیرة ویسمون الحركات ، أما المحدثون فیسمونبعدها في ِقیل

الحركات وما بعدها من حروف مشابهة لها باألصوات الصائتة الطویلة، ولهذه الحركات 

ة مثلثة َولعربیة، فكلمة عْدبارز في تغییر المعاني في اللهجات اأثرالقصیرة والطویلة 

وتعني ،أو كلمة قنوان٦العین وهذا التثلیث سبب أساس في اختالف اللهجات العربیة

ي لغة قیس ُقنوان وفي لغة تمیم ُقنیان، عذق التمر، فهي في لغة أهل الحجاز ِقنوان، وف

٧ربیعة وكلبان لغة وِقنی

هو الصوت المجهور ((-:بقولهیعرفها  الدكتور كمال بشر  فاألصوات الصامتةأما

النطق به اعتراض أو عائق في مجرى الهواء، سواء أثناءأو المهموس الذي یحدث 

أكان االعتراض كامال كما في نطق صوت مثل الدال، أو كان االعتراض اعتراضا 

٨))ن بصورة ینتج عنها احتكاك مسموع جزئیا من شأنه أن یسمح بمرور الهواء ولك

المعروف أن كل شيء یمكن((-:تمام حسان. وات الصامتة یقول دوعن تقسیم األص

والسلبي ذكر النقیض أو بعبارة یجابي ذكر الماهیة، أن یحدد إیجابا وسلبا، والحد اإل

١٥٧،١٥٦: لغةأصوات ال-٥
"عدو"-:ینظر القاموس المحیط  -٦
"قنو"-:، وتاج العروس ١٨٤/ ٤: ، والبحر المحیط "قنا"-:ینظر لسان العرب -٧
٧٤: علم اللغة العام األصوات-٨
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٤٩

الشيء وكما أن بعض حد. مفهوم المخالفةن االیجابي مفهوم الموافقة والسلبيیصولیاأل

وهذا . ا أنه لیس هو ذلك الشيء اآلخره أیضأنه هو نفسه، یمكن أن یقال إن بعض حّد

ضروریة في فهم أي ))قیمة خالفیة((البعض األخیر من الحد یستخدم كثیرا باعتباره 

إذا هامة جدا في دراسة األصوات والتشكیل الصوتي، بل ))فالقیم الخالفیة ((. شيء

٩))"القیم الوفاقیة"ما یساوي أهمیة لها من األهمیة 

عن طریق القیم الوفاقیة التي تضعه في ات األصوات الصامتةتقسیم صفولذلك جاء 

اآلخرینالقسمین إلىالقسم الواحد والقیم الخالفیة التي تخرجه من القسم المخصص 

-:كمال بشر . ثالثة أقسام هي بناء على ما ذكره داألصواتسمات أصبحتوعلیه 

:وقد جاء هذا التصنیف مبنیا على أسس ثالثة هي((

وضع األوتار الصوتیة -:١

مواضع النطق أي مخارجه -:٢

حالة مرور الهواء في أثناء النطق -:٣

وجدیر بالذكر أن األساس الثالث هو محور الدراسة وترتیب المناقشة في 

ها، المجموعات أو الفئات المختلفة، ذلك أن هذا األساس ینتظم الخاصة الفارقة بین

. بحسبولذلك قسم المحدثون األصوات١٠))والممیزة لكل فئة أو مجموعة 

بمعنى أدق بحسب ذبذبة الوترین الصوتیین أو أو : وضع الوترین الصوتیین-:١

عدم ذبذبتهما، فاألصوات التي یتذبذب الوتران الصوتیان معها أصوات مجهورة 

علماء واألصوات التي الیتذبذب الوتران الصوتیان معها أصوات مهموسة ولهذا عرف 

. المحدثونات األصو 

األوتار الصوتیة حال تتذبذب هو الصوت الذي ال((-:بقولهمالصوت المهموس

الوتران الصوتیان في أثناء النطق به، معه یتذبذب الفالمهموس صوت١١))النطق به 

١١٠:مناھج  البحث في اللغة-٩
٢٤٣:  علم األصوات-١٠
٨٧: علم اللغة العام األصوات-١١
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٥٠

ینفرج ((-:كمال بشروسبب عدم التذبذب هو انفراج الوترین كما یذكر ذلك الدكتور 

ا عن بعض أثناء مرور الهواء من الرئتین بحیث یسمحان له الوتران الصوتیان بعضهم

. یتذبذب الوتران الصوتیانبالخروج دون أن یقابله أي اعتراض في  طریقه، ومن ثم ال

ذه الحالة والصوت اللغوي الذي ینطق في ه. وفي هذه الحالة یحدث ما یسمى بالهمس

١٢.)). یسمى بالصوت المهموس

إن ((-:إبراهیم أنیس. عشر صوتا یقول دوعدد هذه األصوات هو اثنا 

ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ ت، ث،: األصوات المهموسة هي اثنا عشر

وهذا رأي عدد من الدارسین  المحدثین ومنهم من یضع الهمزة مع األصوات ١٣))

فریق وصفه بالمهموس ... صوت الهمزة ((-: المهموسة، یقول الدكتور خلیل العطیة 

طق بإغالق الوترین إغالقا تاما یمنع مرور الهواء فیحتبس خلفها الهواء ثم ألنه ین

وتا لیس وعده آخرون ص–ونحن أمیل إلیه -فتحان فجأة فینطلق الهواء متفجراین

ومن ١٤))یسمح بشيء من ذلك ن وضع الوترین معه البالمجهور وال بالمهموس أل

الصوت ((-:عبد الرحمن أیوب بقولهك الدكتور المحدثین من صرح بهمسه فقد ذكر ذل

وهذا یدل على أن صوت الهمزة ١٥))االنفجاري المهموس وهو الهمزة  الحنجري

.مهموس عند عدد من المحدثین

ب األوتار الصوتیة حال النطق الصوت الذي تتذبذ((-:فهوالصوت المجهورأما 

به هو صوت فالصوت الذي یتذبذب معه الوتران الصوتیان عند النطق١٦))به 

یقترب الوتران الصوتیان بعضهما ((-:كمال بشر . سبب التذبذب یقول دمجهور، وعن 

من بعض أثناء مرور الهواء وأثناء النطق فیضیق الفراغ بینهما بحیث یسمح بمرور 

٨٧: لعام األصواتعلم اللغة ا-١٢
٢١: األصوات اللغویة-١٣
٤٥،٤٤: في البحث الصوتي عند العرب، د خلیل إبراھیم العطیة -١٤
٩٦عبد الرحمن أیوب . د: محاضرات في اللغة -١٥
٨٨: علم اللغة العام األصوات-١٦
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٥١

هذه الحالة یحدث وفي . الهواء، ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة لهذه األوتار

١٧))ما یسمى بالجهر 

واألصوات ((-:ة التي ذكرها المحدثون بقولهماألصوات الصامتةقیأما عددها فهي ب

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، : الصامتة المجهورة في اللغة العربیة كما ننطقها الیوم هي 

))في نحو یترك ، بیت ((اء والی))في ولد، وحوض((ظ،ع، غ، ل، م، ن، والواو نحو 

ن صوتا؛ إذا أخرجنا صوت الهمزة یصوات سبعة وعشر األویكون عدد١٨.))))١٥((= 

بالمجهور بالصوت الذي هو الولذلك ظهر لدینا نوع یسمى .  موسةمن األصوات المه

والقول بان الهمزة ((-:كمال بشر . الهمزة، یقول عنه دوهو صوت :  وال بالمهموس

وتار الصوتیة حال هو الرأي الراجح إذ إن وضع األبالمجهوربالمهموس والصوت ال

وهذه ١٩)).یسمى بالجهر أو ما یسمى بالهمس النطق بها ال یسمح بالقول بوجود ما 

.الحالة تسجل قسما ثالثا ال هو بالمجهور وال بالمهموس

فونیمات ما فوق التركیب 
هي مالمح صوتیة غیر تركیبیة مصاحبة ((-:حمد مختار عمر بقولهأ. یعرفها د

وعة، وتكون الجزء أو تتابع الجزئیات، ویرمز لها عادة برموز تمتد عبر أطوال متن

األساسیةوهي تختلف عن الفونیمات ٢٠))خارج رموز  الجزئیات التركیبیة إضافیة

العنصر الذي یكون جزًءا أساسًیا من ((-:بشر هيمحمد كمال . التي یقول عنها د

-بعكس الرئیسیة–الثانویة اتفونیمأما الة وذلك كالباء والتاء والثاء الخ،الكلمة المفرد

أخرى إلىتكون جزًءا من تركیب الكلمة، وٕانما تظهر وتالحظ فقط حین تضم كلمة ال

كمال بشر الفونیمات . فهنا یحدد د٢١))ستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصةأو حین ت

٨٧: علم اللغة العام األصوات-١٧
٨٨: المصدر السابق-١٨
١١٢: سابقالمصدر ال-١٩
١٨٦:دراسة الصوت اللغوي-٢٠
١٦١: علم اللغة العام األصوات-٢١
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٥٢

صور األساسیة بأنها أجزاء أساسیة من الكلمة بخالف الثانویة التي تظهر وتالحظ ب

.خاصة فقط

والصفات التي عددها المحدثون في تصنیف الفونیمات ما فوق التركیبیة كثیرة منها 

وغیرها؛ متنوعة بتنوعاتها الخاصة في لغاتها النبر والنغمة والتنغیم والمفصل والطول 

الخاصة، إال أن الذي یهمنا في العربیة هو التفخیم، والطول وهما ما سنتناوله، تاركین 

، ))الفونتك((ت األخرى لعدم أهمیة بعضها في دراسة الصوت المفرد في العربیة الصفا

. الفونولوجيالتشكیل الصوتي ما یسمى بأو ةاألصوات الوظیفیأو 

-:التفخیم
تشترك في إنتاج فونیمات فوق تركیبیة في اللغة العربیة، ومن من الظواهر التي

، إال أن هذین الصوتین لم یشكال ظاهرة هذه األصوات صوتا الراء والالم المفخمان

قاسم راضي . ، وهذا ما ذكره د"فوق التركیبیة"التفخیم المساهمة في إنتاج الفونیمات 

لم یشر األصواتیون العرب إلى أهمیة التفخیم في تغییر داللة ((-:بقوله البریسم

العادیة في الكلمة، لذا لم تعط األصوات المفخمة رموًزا مستقلة تختلف عن الرموز

، درست ظاهرة التفخیم في ٢٢وبعد ظهور المنهجین المشار إلیهما. العربیةاأللف باء

وقد تشعبت آراء علماء اللغة الذین . اللغة العربیة ولهجاتها باعتبارها ظاهرة تمییزیة

درسوا هذه الظاهرة في اللغة العربیة ولهجاتها، فمنهم من فضل المنهج الفونیمي في 

لذي یستند إلى الفونیم أساًسا للتمییز بین معاني الكلمات، ومنهم من درسها دراساتها ا

وفقا للمنهج التطریزي الذي یعتمد على مجموعة المالمح التمییزیة غیر الفونیمیة في 

. ٢٣)). ظاهرة ممیزة للفونیماتولم یختلف الجمیع بأن التفخیم یمكن أن یكون . الكلمة

یعني بھما ما فوق التركیبي، و التطریزي-٢٢
١٢١: قاسم راضي البریسم . الوحدات الصوتیة المفخمة في لھجة أھل البصرة، د-٢٣
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٥٣

إال أن المحدثین تناولوا هذه الظاهرة في دراستهم للهجات العربیة الحدیثة على أنها 

عبدالرحمن أیوب في كتابه العربیة ولهجاتها مقارنا بین . ظاهرة ممیزة وقد ذكرها د

.جدولمفخم والمرقق  كما في الالصوتین ال

. وهذه األمثلة الكثیرة ذكرها د٢٤.))وغیر هذا في اللهجة العراقیة كثیر((-:ثم یقول

المفخمة في لهجة أهل ))الفونیمات((قاسم البریسم في بحثه الوحدات الصوتیة 

العربیة القدیمة فلم یكن لهذه النظریة مجال للتمییز على أساس تركیبي ماأ٢٥البصرة،

". ثانوي" أو ما فوق التركیبي "  أساسي"

.الطول أو الكمیة
إنها تمتلك ذویدخل من ضمن الفونیمات أو األصوات المفردة الطول أو الكمیة إ

تركیب القدرة على تغییر المعني ولذلك استحقت لقب فونیمات ما فوق ال

٢٦))الوقت الذي یستغرقه نطقها ((-:والطول كما عرفه المحدثون بقولهم هو

المفرقة بین الفونیمات ایامن المز ه المحدثونجعلولم ی. ویقاس بأجزاء األلف من الثانیة

یمكن اعتبار الطول فونیًما ال((-:حمد مختار عمر أ. ، ولذلك یقول دما فوق التركیبیة

في حالة العلل فقط، فمن الممكن أن نعتبر الفتحة الطویلة هي القصیرة فوق تركیبي إال 

١٠٢:  العربیة ولھجاتھا-٢٤
١٣٧، ١٣٣: لمفخمة في لھجة أھل البصرةا)) الفونیمات((ینظر الوحدات الصوتیة -٢٥
١٩٧: دراسة الصوت اللغوي-٢٦

عناهماملرققمعناهاملفخمالصوت

خايلالالم

))ياء املتكلم+اسم((

فارغ))اسم((خايل اخ ألمي

اترك))فعل (( خل التمر املخلل أو غريه))اسم (( خل الالم

اسم فتاةمي املاءمي امليم
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فونیم الطول، والضمة الطویلة هي + فونیم الطول، والكسرة الطویلة هي القصیرة + 

وفي هذه الحالة تقل الفونیمات التركیبیة في اللغة العربیة ثالثة .فونیم الطول+ القصیرة 

ولذلك لم ٢٧.)). فونیًما بدال من خمسة وثالثینینفونیمات، فیصیر عددها اثنین وثالث

مراتب الطول في ((إبراهیم أنیس . ن األصوات یقول دیتناولها المحدثون في التفریق بی

ثم یلي " لم یسُم"یلیها " یسمو"أطولها في مثل : ٢٨أصوات اللین في اللغة العربیة ثالث

راتب الثالث إال فرقا ین هذه الم، ولیس الفرق ب"نستعین" هذا الوقف بالروم على مثل 

٢٩)).في الكمیة

ولذلك لم یجعلها المحدثون من الصفات الممیزة لألصوات الصائتة التي تفرق بین 

ورغم أن الطول ال یعد فونیما ((- : أحمد مختار عمر . العلل القصیرة والطویلة یقول د

ة في مقابل القصیرة، فقد إال بالنسبة للعلل الطویل-ومنها العربیة -في معظم اللغات 

وقد . قام العلماء بقیاس استمراریة كل صوت، أو كل نوع من أنواع األصوات على حدة

تبین أن الصوت الواحد قد یختلف طوله تبعا لمحیطه الصوتي، ولموقعه في الكلمة، 

لكننا على الرغم من ذلك ٣٠))د النبر أو عدمه، ولنغمة الكالم ولسرعة المتكلم ولوجو 

من الفونیمات ألن الطول أو الكمیة لها القدرة على تغییر المعنى في الكلمة مثل نعده

كلمة مساِكن مكسورة الكاف تختلف معنویا عن مساكین الممدودة ولم یعدها المحدثون 

من الفونیمات بسبب المنهج أما نحن فقد جعلناها فونیما بسبب أن الدراسة ستختص 

.لذلك جعلناها معهابالمادة القدمى بإجراءات حدیثة 

٣١٢: دراسة الصوت اللغوي-٢٧
في األصل ثالثة ؛ وھو خطأ مطبعي-٢٨

١٥٧: األصوات اللغویة ، أنیس٢٩-
٣١٢: دراسة الصوت اللغوي ٣٠-
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.اإلبدال

: وفي االصطالح٣١هو مصدر أبدل یبدل والبدل في اللغة العوض-:اإلبدال لغة

إبدال الحروف : ومن سنن العرب((-:إقامة حرف مكان حرف آخر قال ابن فارس

وهو كثیر مشهور، وقد ألف فیه ...وٕاقامة بعضها مقام بعض، یقولون مدحه ومدهه 

فیدخلآخر، مكان صوت في صوت إبدالفیرون انه لمحدثون أما ا٣٢))العلماء

ل المتتبع لإلبداو ٣٣الحركات، وهو على نوعین إبدال صرفي وٕابدال لغويإبدالضمنه ب

اللهجات العربیة اختالف لداللة على المواد لراء من بیناللغوي یجد أنه المادة األكثر ث

اللغوي بمادة غزیرة جدا لو ثري بحث األطلسله أن یمن الممكن وكانوتوزیعها، 

وثقت، إال أن اللغویین أضاعوا الكثیر من المادة اللهجیة بسبب اعتمادهم على التعلیل 

كثیر من د هذا البحث أطلسا لغویا لفقده النستطیع أن نعالمنطقي والتأویل البعید، لذا ال

الغویاتوزیعسیكون هذا البحثولذلكمقومات األطلس التي حددها اللغویون المحدثون، 

ألن ؛إذ إن اللغویین عند مرورهم على مادة لهجیة ال یذكرون المكان أو الزمان،اجغرافی

المخالف للغة المشتركة، غیر مهتمین بتحدید تعلیل لهذا التغییر الهم هو األصل عند

ما جاء في إبدال الهمزة من الهاء أو وسنتتبع في هذا المبحثاللهجة أو مكانها،

تهم تعلیالواللغویون هذا التوثیق اللغوي بسبببین القدر الذي أضاع به النحاة العكس لت

وهو الذي یحدث من غیر " الفونیمي"اإلبدال المفرد منه وتأویالتهم ألجل اطراد القواعد

-:أثر بصوت آخر بخالف التركیبيت

دث هناك إجراءات للتفریق بین األصوات المتضادة أو المتقاربة، وبها یحبدًءا 

.وللتفریق بینها آلیة تعتمد على أسساإلبدال 

عوض-:  :ینظر  مقاییس اللغة، البن فارس-٣١
٣٣٣: الصاحبي -٣٢
١:نظر اإلبدال معجم ودراسة ، أدما طربیةی-٣٣
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. مكان حدوث الصوت: تحدید المخرج.١

.وبها یحدد الجهر من الهمس: تحدید الصفة.٢

... وبه یعرف الصوت االحتكاكي من االنفجاري : تحدید النوع.٣

" احتكاكیة"الصاد كلها تخرج من المخرج نفسه وجمیعها رخوة و فأصوات السین والزاي 

ذي یفرق بینها هو صفاتها فالذي یفرق الزاي هو الجهر عن السین والصاد لكن ال

یفرق الصاد عن السین هو اإلطباق في الصاد وعدم اإلطباق في ماالمهموستین و 

السین وبها یحدث التفریق بین األصوات، لذا ما إن یفقد أحد األصوات صفة من صفاته 

ت إلى سین وكذا الزاي إن فقدت الجهر تحول إلى نظیره فالصاد إن فقدت اإلطباق تحول

.تحولت إلى سین وهكذا دوالیك

.الصوامت " إبدال األصوات الساكنة

.هاءوالالهمزةبیناالبدال-
لكن الهمزة شدیدة حلقیان مخرجهما من أقصى الحلق " حرفان" الهاء صوتان و الهمزة 

أما المحدثون ٣٥مهموسة "احتكاكیة"والهاء رخوة ٣٤عند القدماء مجهورة" انفجاریة"

جهور وهناك من الدارسین من فیجعلون الهمزة صوتا انفجاریا ال بالمهموس وال بالم

٣٧))صوت حنجري احتكاكي مهموس((والهاء ٣٦امهموسیجعله صوتا

-:همزة أفعل فتصبح هفعل-:وتبدل الهمزة هاء في

مزة فیها فتصبح رقت وقد تبدل الهاء من الهنحو أاألصل في صیغة أفعل الهمزةو 

وأما الهاء فتكون بدال وقد أبدلت من الهمزة في((-:قال سیبویه. هرقت بدال من أرقت

٣٨.))ت حر هرقت وهمرت وهرحت الفرس، ترید أ

المھموس ٤٣٣/ ٤: ینظر سیبویھ-٣٤ المجھور وال ب و ب وت ال ھ ، أما المحدثون فقد اختلفوا فیھا بین مھموسة أو ص
وما بعدھا٥٦: ینظر المدخل إلى علم اللغة ، رمضان عبد التواب 

ذا الن٤/٤٣٤:ینظر سیبویھ -٣٥ را عن ھ دماء كثی ان شرحھا وقد تحدث الق ذا مك یس ھ ھ شروطا، ل وع ووضعوا ل
.ألنھا معیاریة ودراستنا تأخذ أي أبدال یدخل من ضمن القرن الثالث

١١٢: ینظر علم اللغة العام األصوات-٣٦
١٢٢:المصدر السابق-٣٧
٤/٢٣٨-:الكتاب-٣٨
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تعلیلع تحدید نسبة القبیلة ومكانها وبسبب الذي أضاالسببوهنا أكثر ما یظهر 

فیذكر النحاة أنه إذا كان الفعل ة وتأویلها بما ینسجم مع القاعداللغة المخالفة لألصل

م على وزن أفعل فإن الهمزة تحذف من مضارعه وفاعله ومفعوله، فیقال أكرم یكرم مكِر

وأما أفعلت فنحو ((-:مكَرم واألصل هو أأكرم وتؤكرم ومؤكِرم ومؤكَرم، یقول المبرد 

ج، أكرم یكرم وأحسن یحسن وكان األصل یؤكرم ویؤحسن حتى یكون على مثال یدحر 

ألن همزة أكرم مزیدة بحذاء دال دحرج وحق المضارع أن ینتظم ما في الماضي من 

الحروف، لكن حذفت هذه الهمزة؛ ألنها زائدة وتلحقها الهمزة التي یعني بها المتكلم 

فكرهوا ذلك، وحذفوها إذ كانت زائدة وصارت حروف المضارعة نفسه، فتجتمع همزتان 

لوقوعها بین یاء متكلم نفسه، كما حذفت الواو التي في یعدتابعة للهمزة التي یعني بها ال

فإن اضطر شاعر فقال ُیؤكرم ... وف المضارعة تابعة للیاءوكسرة وصارت حر 

-:وُیؤحسن جاز ذلك كما قال

٣٩وصالیات ككما یؤثفین

٤٠كرات غالم في كساء مؤرنب .............            -:وكما قال

فإنه أهل ألن یؤكرما.                ............-:وكما قال 

وقد یجيء في الباب الحرف والحرفان على أصولهما وٕان كان االستعمال على غیر 

لذا یعلل النحاة هذا الحذف ألن األصل عندهم في أفعل ٤١))ذلك لیدل على أصل الباب

همزتین إذا أسندت إلیه همزة المتكلم أصبح ُأَأفعل نحو ُأَأكرم والعرب تكره اجتماع

فحذفت همزة أفعل ثم حملت بقیة حروف المضارعة علیها لیطرد الباب على نسق واحد 

ما ، وهذایحمل على الضرورةاألصلوما جاء على .بحذف الهمزة من جمیع تصاریفها

وقد جاء في الشعر حیث اضطر الشاعر قال الراجز وهو ِخطام ذكره النحاة بقولهم

٤٢كما یؤثفینكوصالیات -:الُمجاشعي

.هرجزمن جمع ولم أجد ٢٧٩/ ٤:ینظر الكتاب : الرجز لخطام المجاشعي-٣٩
، لكن جامع الدیوان اثبت في المتن ُمَرنَّب بدال من مؤرنب وذكرھا في ٢٧: ت للیلى األخیلیة، ینظر الدیوان البی-٤٠

. الحاشیة
٩٦، ٩٥/ ٢: المقتضب-٤١
٢٧٩/ ٤:ینظر الكتاب -٤٢
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اعلم أن الهمزة حرف ((-:ویعلل النحاة ذلك بصعوبة نطق الهمزة یقول ابن یعیش

شدید مستثقل یخرج من أقصى الحلق إذ كان أدخل الحروف في الحلق فاستثقل النطق 

وهو لغة قریش وأكثر به إذ كان إخراجه كالتهوع فلذلك من االستثقال ساغ فیها التخفیف 

إبدال الهاء لغة العرب یجد أمثلة كثیرة تدل علىإلىمن یرجع لكن ٤٣.))از أهل الحج

على أنها لهجة عربیة قدمى من ذلك قول تدل بنتیجة من الهمزة ولو تتبعناها لخرجنا

وجها لبعض موهذا القول كان ٤٤))وا على بوله سجال من ماءُقیِْردعوه وَه((-:النبي

هریقوها واكسوها فقال رجل یا ((-:، أو قولهمسجدصحابته عندما بال أعرابي في ال

كثیرا من لهجات علل اللغویون ذلك وأضاعوالذلك ٤٥))رسول اهللا أو نهریقها ونغسلها 

بالكسر ،اقًةَربفتح الهاء ِهُهیُقِرَهُیالماَءاَقَرَه((-:آبادي یعلل ذلك بقولهالعرب  فالفیروز 

،ُقیِْرَؤُیریُقوأصل ُیق، یَْرَأ:أراَقُلْصوَأ،ًةه إراَقریُقه ُیَقأرا:هُلْصوَأ...وأْهَرَقه ُیْهِریُقه إهراقا

ُلِعْفَهبفتح الهاء ُییُقِرَهُیُةَنه الستثقال الهمزتین وِزیُقِرأَ أُ :ولم یقولوا،هیُقِرَهأُ :وقالوا

٤٦.))لَعْفَهبالتحریك ُمراٌقَهوُم

-:كثیرما جاء في الشعر الجاهلي حمل على الضرورة وهو و 

-:قول امرئ القیسمنها 

٤٧ِلوََّعمن ُمٍسداِرٍمْسَرَدْنل ِعَهَفٌةاَقَرَهُمةٌَرْبائي َعَفِشوٕانَّ

-:أو قول النابغة

٤٨ِدَسمن َجاِبَصْنعلى األَ یَقوما ُهِره   َتَبْعَكحُتسَّالذي َمُرْمَعفال َل

-:أو قول الخنساء

٤٩یقيِطولن ُتِتْقأَطا إْنبًروَصأفیقي   أو ِكموِعریقي من ُدَه

١٠٧/ ٩: شرح المفصل-٤٣
٤٩/ ١: باب الطھارة -:صحیح البخاري-٤٤
٤٩/ ٣-:المصدر السابق٤٥
ھرق-:ھرق، والنص نفسھ تقریبا في اللسان أیضا -: المحیط القاموس -٤٦

كري -٤٧ ھ للس یس وملحقات رئ الق وان ام رح دی زي ١٧٤/ ١-:ش ر للتبری ائد العش رح القص ة ٩:ش ا روای ، أم
رةإن سفحتھا عبرة ... -:الدیوان تحقیق محمد أبي الفضل  ةبدال من عب ذا في شرح الحضرمي وال . مھراق وك

. شاھد فیھا
٢٥:دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق محمد أبي الفضل-٤٨
١٠٣:دیوان الخنساء -٤٩
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مكانعلى توثیقا مباشرا أصحاب القرن الثالث كتب من النص توثیق ولم نستطع

لكن أورد ابن منظور هذه اللهجة ونسبها إلى أهل الیمن نقال عن الكسائي ،اللهجة

ر هي لغة یمانیة ثم فشت في مص((-:واللحیاني ومن ثم علق على ذلك بقوله

ویزید ٥٠.))رة أریقت عینه وهریقتوالمستقبل أهریق والمصدر اإلراقة والهراقة وقال ُم

لهجةزیادة الهاء للتفخیم ذكریإذ إنه الهمداني في كتابه اإلكلیل المسألة وضوحا 

وأما یهنعم فإنه ینعم إال أنهم یفخمون بالهاء ویبالغون فیما ظهر من ((-:فیقولیةحمیر 

فیقولون یهنعم ویهنفق المال ویهوثر البنا ویهصدق العدو وكذلك تقول األشیاء واستعظم

الشمال، والهمداني إلىالیمني ویبدو أن هذا اللهجة انتقلت من الجنوب ٥١))العرب

قتصر على همزة أفعل هاء من الهمزة لم یالأي إبدال لهاالجنوبییناستعمال یذكر أن 

قد تبدل الهاء ومعنى هامن آمن إال أن حمیَر((-:األسماء أیضا فیقول إلىبل تعدتها 

-:مكان الهمزة وقد یفعل ذاك العرب، قال ذو الرمة

٥٢وبر الحارثون فأمنوا      وغودر منهم ملتقى الجید َهشیة فّرع

٥٣)).وهو یرید أوبر الحارثي

واألصل أشوع إال أن حمیر تبدل ((-:ع وهو اسم شخص َوْشوكذا فسر كلمة َه

ویرى الدكتور رمضان عبد التواب أن وزن هفعل قدیم مستعمل في ٥٤))لهمزةالهاء من ا

محمد . ما ذكر  دأن المحدثین قلصوا دائرة هذه اللغة عندویبدو٥٥العبریة والسبئیة 

أن النقوش السبئیة استعملت الهاء بدال من الهمزة فقد جاء في حسین شرف الدین 

،عاَطوَه،ىَضْروَه،دَعْووَه،وأوفى،وأعان،فنيأ:أي،يَفْوَه،ناَعَه،يَنْفَه:قوشالن

ھرق-: :لسان العرب-٥٠
١٤٤/ ٢اإلكلیل -٥١
-:، والروایة فیھ ٢/٦٤٧:شرح الدیوان للباھلي روایة ثعلب -٥٢

عشیة فّر الحارثیون بعدما       قضى نحبھ  في ملتقى الخیل ھوبر
.وأراد أوبر، ولیس للقافیة عالقة بذلك ألنھما من الوزن نفسھ...للقافیة وذكر أن ھوبر جاء 

١٤٤/ ٢-:اإلكلیل-٥٣
٢٤/ ٢-:المصدر السابق-٥٤
رى د٢٣٤، ٢٣٣-:ینظر المدخل إلى علم اللغة-٥٥ ا ل. ، وی د الظالمي انھ ة احام ا اللحیانی بئیة وإنم ت الس ادیس اعتم

١٥٣/ ٧: ليعلى تاریخ العرب قبل االسالم لجواد ع
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-٦٠-

ل َعْفَهم وجاء اسم المفعول في النقوش ُمِعْنَهویفعل مثل ُی،وأطاع،وأرضى،أوعد:أي

٥٦.رَكْنر أي ُمَكْنَهمثل ُم

،تأتي للتفخیم كما ذكر الهمدانيدو أن استعمال الهاء في صیغة هفعل لغة قدیمة یب

إلى التي تنتميبعض القبائل أخذتها من عربیة الشمالیة بعض القبائل الیظهر أن و 

بحسب ما ترجح لدینا من ربط المحدثین أو من اللغة الیمنة الجنوبیة ،السبئیة الجنوبیة

ألنها ؛ في الدراسات اللغویة الحدیثةبقانون التطور واالرتقاء المتعارف علیهلهذا اإلبدال

وهنا تكمن أهمیة األطلس اللغوي في یةمستعملة عندهم وعند بعض أخواتها كالعبر 

هذه الظاهرة قد ، ماكن وجودها وانتشارهاوتحدید أ،تحدید صیغ الظواهر في اللغة

انتقلت عن طریق بعض النازحین من القبائل الیمنیة الى الشمال كامرئ القیس الكندي 

٥٧.كما سنبینه الحقا

سیكون شبه الجزیرة العربیة،ولعدم وجود توثیق متقن للمناطق العربیة القدمى في 

العتمادنا على مصادر عدة تحدیدنا للمناطق على ما سنتوصل إلیه بوجه تقریبي،

والتباعد ، وتحكمها الدراسات الفردیة المباشرة والتجارب الشخصیةمتباعدة التوثیق

ت ولیستقریبیةمواقع المنازل والمناطق والدیار ستكون  دراستها للذاالزمني للدراسات؛

في توثیق مكان نزولها أو نزوحها وبحسب ما ةسیكون لكل منطقة طریقو ،یةتحدید

.یترجح لدینا من أدلة

ثار في آوه من كتشفاعلى دراسات المحدثین وما فسنعتمد فیهتحدید موطن سبأأما 

تقع مدینة سبأ ؛ لذلكبهاثریة التي كانوا یقطنوناألالعصر الحدیث في المناطق 

اللغة بحث عاصمتها مأرب صاحبة السد المعروف بحسب ما جاء في التاریخیة و 

٩٧.، ٣٤،٩٤،٩٦-:محمد حسین شرف الدین. ینظر اللغة العربیة في عصور ما قبل اإلسالم، د-٥٦
دنا -٥٧ ب الظن لفق ى أغل ي اوھذا مبني عل ا ف ا ذكرن واھر كم ة الظ س اللغوي في دراس ھ األطل ذي یحتاج ق ال لتوثی

ب اللغو.المقدمة ي الكت ة ف ات القدیم ق وما اعتمادنا سوى على الروای ي توثی ل، ف عر القبائ ات ش ى روای ا عل ة وأحیان ی
ب  ل، أو نس رة القبائ أرب وھج د م ار س ان كانھی ان والزم د المك ي تحدی ة ف ات التاریخی تثمر الروای اھرة، وسنس الظ
ى  دیال عل ن یكون ب ذا ل ا، وھ ام العرب وغیرھ القبائل التاریخي وانتقاالتھا كقبائل األوس والخزرج، أو الحروب وأی

.كنھ األقرب للصواب واألفضل في الدراسات التوثیقیة فما ال یدرك كلھ ال یترك جلھالتوثیق ل
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-٦١-

مأرب هي عاصمة سبأ((-:عن مأربالحدیثفي هجة السبئیةّلِلالیمنیة القدیمة 

" كم ١٧٠" تبعد عن صنعاء بحوالي ،رب الجدیدةقدیمة وال زالت عاصمة المحافظة مأال

ع شرق مدینة صنعاء نحو وعلى هذا فهي تق٥٨.))القدیمةشرقا وهي مقر مملكة سبأ

.كم بحسب اللقى األثریة١٧٠

((-:الموسوعة العربیةصفحةمحرر أما عن حدودها واسمها وزمان نشأتها فیقول

"  وكان زمانه في ابن یعرب بن قحطان،... واسم سبأ ُذكر أنه نسبة إلى الملك سبأ

عاصمته وكانتة ملك الیمن  وامتدت دولته إلى خارج الجزیرة العربی" م. ق.٣٥٠٠

وهذا یعني أن .))ح ثم بنى ابنه مأرب وأصبحت عاصمة الدولة السبئیة الثانیةاصرو 

"من ضمن دائرة العرضمدینة صنعاء حالیا رقيَّكم تقریبا َش١٧٠على بعد تقع مأرب

،بعیدا عن خلیج عدنشرقا "١٩,٨٤'٢٧°٤٥"وخط الطولشماال "٥٤,٦٨'٢٢°١٥

من ح فهي تقع اأما مدینة صرو و ،ومكة شماال،ن شرقاوأقرب من صنعاء إلى الیم

وتبعد شرقا "٤٦,٦١'١° ٤٥وخط الطولشماال "٣٢,١٥'٢٣°١٥"عرض الدائرةضمن

ح اسم مشترك اصرو ((-: جاء في الموسوعة العربیةو ،اكم عن صنعاء شرق١٢٠نحو 

مهمة تبعد وهي مدینة أثریةح خوالن العالیة،اي الیمن أهمها صرو بین ثالثة أماكن ف

نظر الخریطةی.٥٩))ملكة سبأنت عاصمة لمكم شرقا، كا١٢٠عن صنعاء 

http://www.qwled.com/vb/t272235.html: بحث في الشبكة العنكبوتیة تحت رابط -٥٨
ط-٥٩ ت راب ب تح طفى الخطی رواح، لمص ة ص ث مدین ة ، بح وعة العربی -http://www.arab:" الموس

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161138&m=1#
"
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-٦٢-

.انتقال اللغة في أرجاء الجزیرة العربیة
الشعراء لسان حال قبائلهم وما یرد في شعرهم  دلیل على لغتهم وقد وردت هذه اللغة 

ال .٦٠"ُمَهَراَقٌةَعْبَرٌة: "بقوله هفقد جاءت في شعر امرؤ القیسمنهمو في شعر الشعراء

فقد نقل اآللوسي في بلوغ ،یخفى أن امرأ القیس ِكندي من الیمن ومن أصل سبئي

تعالى علیه وسلم صلوات اهللا أتیت رسول اهللا :قالفروة بن مسیك،((-:األرب أن

العرب ولد هو رجل من: یا رسول اهللا أخبرني عن سبأ أرجل هو أم امرأة، فقال:فقلت

تیامن منه وتشائم أربعة، فأما الذین تیامنوا فاألزد والكندة والمذحج م ستة،عشرًة

وجذام وهم غسان ولخمو ملة وأما الذین تشآءموا فعا. واألشعرون وأنمار منهم بجیلة

هي صلى اهللا علیه وسلم فكندة التي ذكرها الرسول ٦١.))العرمرسل علیهم سیُلالذین أُ 

ملوك الیمن وهذا ما رواه ابن األعرابي منوهم،بن حجر الكنديقبیلة امرئ القیس

بلغني أن جماعة وقفوا على دغفل النسابة بعدما كف ((-:عن دْغَفل الّنسَّابة إذ یقول

اء "تحدید الظاھرة لدینا ال یكون عن طریق الشعر بل من كتب اللغة وھذا ما ذكرناه سابقا بقول سیبویھ -٦٠ وأما الھ
الیمن ووثقناھا بأنھا لغة اھل)). فتكون بدال وقد أبدلت من الھمزة  في ھرقت وھمرت وھرحت الفرس، ترید أرحت 

ل ن ھ ب نحن ال نحدد الظاھرة من عر العرب ف ا ش ال عن لسان العرب وام اني نق ابع انتشارھا تبذكرنا للكسائي واللحی
نقالتھم  ل وت عراء القبائ ق بش ذا یتحق ارھا وھ واھر وانتش ور الظ ي تط ث ف ا تبح ھ الن أطروحتن ن خالل ا م وتطورھ

عر واالحادیث والخطب وھذا لیس بدعا من عندنا ألن اللغوی ى الش ة عل دوین اللغ ا ین قد اعتمدوا في ت ع فیم ذي جم ال
.دواوین الشعراء وشعر القبائلبعد ب

٢٨٧/ ٣-:بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب-٦١
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-٦٣-

من مجدها القدیم وشرفها العمیم، ن القوم؟ فقالوا سادة الیمن قال أفسلموا علیه فقال م

ال : عبد المدان؟ قالواخضون نسبا بنوفأنتم الطوال قصبا، المم:قال.كندة؟ قالوا ال

أنتم أقودها للزحف وأخرقها للصفوف، وأضربها بالسیوف، رهط عمرو بن : قال

قال فأنتم أحضرها قرى وأطیشها قنى، وأشدها لقى، رهط حاتم بن . ال: معدیكرب؟ قالوا

فأنتم الغارسون للنخل والمطعمون في المحل والقائلون : قال. عبد اهللا الطائي؟قالوا ال

وكندة مملكة كبیرة امتدت حدودها إلى أماكن كثیرة ٦٢.))األنصار؟ قالوا نعمبالعدل

طرة على نجد والحجاز مسیكندة((-إذ إنها تذكر أن كما جاء في موسوعة الویكیبیدیا

٦٣.))رة العربیة یضع الشرقیة الجنوبیة من شبه الجز والموا

في موسوعة الویكیبیدیا مأرب وقد جاء ذلكوطنها فهي من سبأ وموطنها أما عن مو 

صلیة كما استنبطه المستشرقون كانت في موضع یقال له مساكنهم األ((-:إذ تقول

وال تعنینا كلمة قشمن بقدر ما تعنینا ٦٤.))وهو اسم موضع في مأرب " القشم" قشمن 

اد علي باسم جو . و ذكرها دإما كما جاء في موسوعة الویكیبیدیا،منازلهم التي كانت

، " قشم" ویرى جامة أن أرض كندة یجب أن تكون في جنوب قشمم ((-:یقولإذقشمم

وذلك ألن النص یضعها بین حضرموت ومذحج، فیرى لذلك أن منازلها " القشم"، " قشام"

° ١٦"عرضدائرةمن ضمن یجعلها وهذا ٦٥))في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع 

من مملكة يالشرقالجنوب في شرقا"٥٤,١٢'٤٧°٤٧" وخط الطول،شماال"٤٢,٥٠'٤

-:الخریطةینظر ،ما بین وادي حضرموت وقبیلة مذحجسبأ

٢٠١/ ٣-:المصدر السابق-٦٢
٦٣- h.a.r. gibb.The Encxlopadia of Islam :10- 119نقال عن موسوعة الویكبیدیا مملكة كندة
٦٤-Albert Jamme Lnscription From Mahram Bilqis. 67مملكة كندة. نقال عن موسوعة الویكیبیدیا
٣١٨/ ٣: جواد علي.المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، د-٦٥
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-٦٤-

ما ذكرته نجد وهذاد الیمن في حدو خارج النص یحتمل أن تكون كندةنأو أ

بنو((-:موسوعة الویكیبیدیا كندة مملكتهم في الیمن بل قامت في البدایة في قریة لم یقْم

مملكة سبأ والبدو فها إقامة حاجز بینة سبئیة جنوب نجد هدمستعمر كانت ]و...[الفاو 

والفاو هذه هي ٦٦))ف واألحساءوجهم أیام مملكة حمیر فضموا البحرین والقطیبلغوا أ

قریة الفاو األثریة عاصمة مملكة كندة ((-:ا الفاو الحالیة في البصرة بل هيلیست نفسه

وبالتحدید في المنطقة التي یتداخل كم١٠٠ولى وتبعد جنوب محافظة السلیل بحوالي األ

وتشرف قریة الفاو على الحافة الشمالیة ...ویتقاطع فیها وادي الدواسر مع جبل طویق 

٦٧.))كم عن نجران٣٠٠الغربیة للربع الخالي في المملكة العربیة السعودیة وتبعد قرابة 

...الریاض لجنوبي الشرقي لمنطقة اءتقع السلیل في الجز ((-:ومحافظة السلیل  

كم ٥٤٠وتبعد عن مدینة الریاض ... وتشرف على منطقة كبیرة من الربع الخالي 

ویحدها من الشمال محافظة االفالج ومن الجنوب منطقة نجران ومن الشرق المنطقة 

مصطفى عبد اللطیف في حدیثه عن . دهذا النص یتناسب مع ما نقلهو ٦٨.))الشرقیة

ینتمي امرؤ القیس ((-:إذ یقولا یسكنون شمال نجران من أنهم كانو كتاب ملوك كندة 

تاریخ الیمن القدیم : موسوعة الویكیبیدیا-٦٦
قریة الفاو: المصدر السابق-٦٧
محافظة السلیل: موسوعة الویكیبیدیا-٦٨
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-٦٥-

إلى كندة ، قبیلة یمانیة كانت قبل المیالد بقلیل تتمتع بلون من الحكم المستقل في 

وال تضارب بین النصین فمملكة كندة ربما كانت تتنقل في ، ٦٩.))موطنها شمال نجران

لى بغداد وسر من إلت التي انتقعواصمها حالها حال بعض عواصم دولة بني العباس

في الجزء ((- :وتقع نجران حالیاى وهكذا هو حال الدول تنتقل بحكم الحاجة،رأ

الجنوبي الغربي من المملكة العربیة السعودیة أي في األطراف الشرقیة لمنطقة الدرع 

٧٠.))العربي التي تمتد عبر المنطقة الواسعة حتى أقصى جنوب الجزیرة

دیم إذ إنها ولقربها من مملكة سبأ حدثت بینهما حروب أجبرت وهذا تقریبا موطنها الق

وٕان كان هذا ٧١ملوك كندة على الدخول في حكم السبئیین في الجنوب من مملكة كندة

شبه الجزیرة العربیة، وهذا هو المهم في من أصول یمنیة في موطنها أو ذاك فهي 

ولها في حكم السبئیین كانت قبل دخولكن الصیغة التي انتقلت من الجنوب إلى الشمال، 

في البحرین فقد نزلواكثیرة مملكتهم متباعدة األصقاع مترامیة األطراف، وانتقاالت أهلها

، كما أنها جاورت عددا من القبائل العربیة القحطانیة نجد أكثر من مرةو وحضرموت

كحمیر في حضرموت، و أسد، وغطفان، وبكر بن وائل، وقیس عیالن، والنمر، وتغلب

، والذین كانوا داخلین في حكمهم٧٢،التي منها أم الشاعر امرئ القیسفي العروض 

"لذلك من المرجح أن تكون من ضمن دائرة العرض .وربما تأثروا بلغتهم

-:شرقا ینظر الخریطة"١٣,٢٤'٥٨°٤٧وخط الطول شماال "٢٣,٨٥'٥٢°٢٠

١٤: ، ومصدره ملوك كندة ٢٨٦: اریخ األدب العربي قبل األسالمت-٦٩
منطقة نجران: ینظر موسوعة الویكیبیدیا-٧٠
٣١٧/ ٣: ینظر المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم-٧١
٢٣٥، ٢٣٤:ینظر قلب جزیرة العرب، فؤاد حمزة٧٢
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-٦٦-

منها قبیلة كندة بسبب شمالیة، و القبائل الیمنیة وتفرقها في البالد العربیة البعد انتقال و 

نرى لكننامن الهمزة،سیل العرم نقلت معها لغتها ومن هذه اللغة إبدال الهاء في أفعل 

صیغة الفعل بالهاء، في و من لغتهم الجنوبیة التي تنطق أنه لیس إبداال محضا وٕانما ه

لصواب ابدال ولو كان ابداال فا،مقابل العربیة المشتركة التي تنطق الصیغة بالهمزة

منها في و الهمزة من الهاء ولیس العكس ألن الصیغة الهائیة أقدم في اللغات السامیة 

أما لعبریة في الصیغة نفسها، و مشابهة العربیة الجنوبیة لالنقلي ك ، ودلیل ذلالعربیة

عن مضارع ُیْفِعل ولو كان إبداال ُیَهْفِعل یختلف في صیغتِههمضارعالعقلي فالدلیل 

إن كنا ، أْفِعل، وأما تأویالت النحویین فهي غیر مقبولة في المنهج اللغوي الحدیثلكان ُی

. الذي یعتمده األطلس اللغوينتحدث عن المنهج الوصفي

والمخالف ٧٣معجم البلدان مخالف من مخالیف الیمنكندة كما جاء في أصل و 

اصطلح ((-:وعمكان القبیلة یقول اسماعیل بن على األكحد مصطلح یمني قدیم یعني

أهل الیمن منذ فجر التاریخ على تسمیة الُصقع من بالدهم أو الناحیة منها بالمخالف 

مضافا إلى اسم أبي القبیلة الذي صار علما على المكان، أو مضافا إلى زعیم مشهور 

-مة المزبورة على الحجارة رد اسم المخالف في الكتابات القدیأو إلى بلدة معروفة وقد و 

خلف ِتْمَنع أي " - :في قوله٦٢٩"رقم " جام "كما في نقش -ى سبیل المثالوذلك عل

.أیضا من لغة الیمن الذي تفردت به عن غیرهالفظ المخالفو ٧٤.))"ناحیة ِتْمَنع

فتكاد تكون صعبة جدا لعدم وجود حدود فاصلة حدید نسبة اللغة عند الشاعرأما ت

خت أختلف في نسبها فبعضهم جعلها اأمه كندي و من أٍبألن الشاعر في موقع كندة؛ و 

وكذا ،البحرین والعراقشملت منازل في القاطنینّيتغلبومهلهل ابني ربیعة الكلیب 

أبو الفرج وتنقل كثیرا في شبه الجزیرة العربیة، قالولد في بني أسد والدته فقد 

ن ینزل كا: وقال ابن حبیب. في بني أسد]  یعني امرأ القیس[ وولد((-:صفهانياأل

وكل ذلك كان من ٧٥.))بل كان ینزل في حصن بالبحرین: ویقال. المشقَّر من الیمامة

٧/١٥٤:ینظر معجم البلدان-٧٣
٨: مخالیف الیمن-٧٤
٩:٦٠: األغاني-٧٥
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-٦٧-

. نا بكثرة حله وترحاله في أرجاء الجزیرة العربیةئومراجعة دیوانه تنبضمن مملكتهم، 

؛ننا ال نستطیع تحدید انتقاالته لكثرتها وقد ال یكون لها األثر في لغتهأالمهم في ذلك 

التي هي صاحبة هذه الصیغةن سواء من شمالها الغربي أو جنوبها فالیملكنه من 

. سنعتمد علیها في التأثیر والتأثر

.وقد وردت الصیغة في شعر الخنساء
وهي ترثي صخرا أخاها من ،هي من بني ُسلیم وقد ذكرت ذلك في شعرهاو 

-:إذ تقولأبیها

بني ُسَلی(( وفاِرَسُهم بَصْحراوقولي إن خیَر الٍم ٧٦.))یِققعِء

بنو : وهم((-:والخنساء من بني سلیم التي ترجع إلى قیس عیالن یقول فیها القلقشندي

وهم اكثر قبائل : مدانيحقال ال. مة بن َخفصة بن قیس عیالنبن عكر اسلیم بن منصور 

٧٧.))ة، ومنه جمیع أوالدهُبهث: وكان لسلیم من الولد. قیس عددا

: في عالیة نجد بالقرب من خیبر قال((-:العربیة فهيأما منازلهم في شبه الجزیرة

وتقع تیماء على دائرة ٧٨.))ومن منازلهم حرة سلیم وحرة النار بین وادي القرى وتیماء

كم شرق مدینة تبوك ونحو ٢٦٥وتبعد نحو ٢٩و٣٨وخط طول ٣٨و٢٧عرض 

الجوف في عالیة نجد في منطقةهذا یعني أن منازلهم و ٧٩كم شمال المدینة٤٠٠

" من ضمن دائرة العرضالنار الداخلة في نجدحرة وكذا حرة سلیم و الحالیة

-:الخریطةینظر .شرقا "٥,٠٤'٥° ٣٩وخط الطول شماال "٢٩,٤٤'١٧°٣٠

١٠٣دیوان الخنساء -٧٦
١٢٣:قالئد الجمان القلقشندي-٧٧
١٢٤:المصدر السابق-٧٨
مدینة تیماء: ینظر موسوعة الویكیبیدیا-٧٩
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-٦٨-

ونزولهم مرة ،عة الیمنیةبیقبیلة ُضرجوع إلىثرهم بلهجة قبائل الیمن فتعودتأأما 

وانصرفت ((-:البكري، كما ذكر ذلكلیمرة بني ُسُحدیار على بعد تركهم لها خرى أ

فقدموها راجعین إلى بالدهم من تهامة والحجاز ]الیمنیةیعني [ جماعة من تلك القبائل

بن ذبیان بنوتفرقوا فیها فنزل ُضبیعة بن حرام بن ُجعل بن عمرو بن ُجَشم بن َوْدم 

ا وادیان یأخذان من بن بلى في ولده وأهله بین أمج وعروان وهماُهمیم بن ُذهل بن هنّي

.ة الیمنیةیعبنو سلیم ومنهم الخنساء بلغة ضبتأثرْتهذا وفي ٨٠.))حرة بني سلیم 

قیس یرجع في نسبه إلىالذي الذبیاني النابغة وردت الصیغة في شعر وقد

...النابغة اسمه زیاد بن معاویة ((-:العدنانیة یقول فیه أبو الفرج االصفهانيیالنَع

بن َغَطفان بن َسْعد بن َقْیس بن َعیالن بن بیان بن بغیض بن  َریـْثابن سعد بن ُذ

إال أن قبیلة النابغة لعدة قبائل منها عدناني وقحطانيو ذبیان تسمیة ترجع٨١.))ُمضر

.هي كما ذكرنا

متباعدة التوثیق ني ذبیان العتمادنا على مصادرولعدم وجود توثیق متقن لمنازل ب

كما ذكرنا سابقا، وقد حدها تي نذكرها هي بمثابة التقریب ال التحدید فإن مواقع المنازل ال

رضین الواقعة بین الحجاز، وأجأ منازلهم شرقي المدینة في األ((-:كحالة بقوله

٢٨، ٢٧/ ١:معجم ما استعجم-٨٠
٥/ ١١: االغاني-٨١
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-٦٩-

بین الحجاز وجبلي طيء أجأ وسلمى إال أنهم كحالة عمر رضا . دوٕان قال .٨٢))وسلمى

من ما احتجز به في شرقیه((-:لإذ یقو الهمدانيكما ذكر في أرض الحجاز یدخلون

إلى المدینة وراجعا إلى أرض مذحج من ئل وانحدر إلى ناحیة فید وجبلي طیالجبا

والحجاز فالعرب تسمیه نجدا وجلسا وحجازا،حجازا، وما دونهما إلى ناحیة فید،تثلیث 

أما في العصر الحدیث فإن جبلي أجأ وسلمى هما في منطقة .٨٣)).یجمع ذلك كله

وسلمى هما العالمة أالجبالن أج((-:إذ جاء في الویكیبیدیا وتسمى جبال شمر حائل

الممیزة لمنطقة حائل وتقع سلسلة جبال أجأ في الجهة الشمالیة الغربیة من المدینة بینما 

أما عن موقعها الحالي فهي تقع ٨٤))تقع سلسلة جبال سلمى في الجهة الشرقیة الجنوبیة

ن الشمال صحراء النفوذ الكبیر ومنطقة الجوف فیما تحدها المنطقة م((-:في حدود 

من الشرق اجزاء من صحراء النفوذ وصحراء الدهناء ومن الشرق تجاورها منطقة 

حائل على اما من الغرب فهي تحاذي حدود منطقة تبوك ویتحدد موقع منطقة،القصیم

المدینة ترتفع و شماال "٥٥,٨٩'٢٦°٢٧العرض ودائرةشرقا"٤٧,٥٨'٤٣°٤١خط الطول 

وعلیه فحدود الذبیانیین ما بین الجبلیین وبین ٨٥.))م ٩٨٠عن سطح البحر بنحو 

شماال وخط الطول "٦,٩٢'٥٣°٢٦"من ضمن دائرة العرض.الحجاز

.ینظر الخریطةا شرق"١٤,٨٥'٥٣°٤٠

٤٠٣/ ١: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة٨٢
٨٥: صفة جزیرة العرب-٨٣
جبال أجا وسلمى-:یدیاموسوعة الویكیب-٨٤
منطقة حائل: موسوعة الویكیبیدیا-٨٥
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-٧٠-

أما مناطق ترحال النابغة الذبیاني فهي ما بین موطنه في الحجاز والحیرة في العراق 

أي من شرقي الجزیرة العربیة إلى غربیها في العراق ومن ثم ٨٦.شام موطن الغساسنةوال

شمالها في الشام، كل هذه المناطق كانت لها تأثیر في شعره من خالل اختالطه 

ومشاهداته وتأثره بالقصور والترف وغیرها، وكان المناذرة من أصل یمني یقول ابن 

فأما سائر العرب فیزعمون أنه كان : ابن اسحاققال (( -:اسحاق في النعمان بن المنذر

ابن عدي بن الحارث بن : قال ابن هشام لخم...رجال من لخم، من ولد ربیعة بن نصر

مرة بن ُأدد بن زید ابن همیسع بن عمرو بن عریب بن یشجب بن زید ین كهالن بن 

ة بن ابن عدي بن عمرو بن سبأ، ویقال ربیعة بن نصر بن حارث: لخم: سبأ، ویقال

٨٧))عمرو بن عامر، وكان تخلف بالیمن بعد خروج عمر بن عامر من الیمن

صلى اهللا علیه وسلم منها وأخیرا استعمال صیغة هفعل في أحادیث لرسول اهللا

وبالرجوع إلى كتب الحدیث . ٨٨.))دعوه وَهِرْیُقوا على بوله سجال من ماء((-:قوله

جراء خراب المدینة نزلوایمني األصلوهو دوسي:یظهر أن راوي الحدیث أبو هریرة

وما بعدھا١١/٥: ینظر األغاني-٨٦
١٢/ ١:السیرة النبویة-٨٧
٤٩/ ١: باب الطھارة -:صحیح البخاري-٨٨

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


-٧١-

-:نهم تبعوا عمرو بن عامر حینما انتقل من الیمنإابن هشام قول سد مأرب وفي ذلك ی

وا باعوا أموالهم، وخرجوا معه، فسار وقالت األزد ال نتخلف عن عمرو بن عامر، ف((

ْفنة بن عمرو بن ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان، فنزل آل َج... حتى نزلوا بالد عك 

، السراَةعامر الشام، ونزلت األوس والخزرج یثرب، ونزلت ُخزاعة مرا ونزلت أزد السراِة

شرقا "٣٠,١٩'٣٦°٣٩على خط طول المدینة تقع  ، و ٨٩))ونزلت أزد ُعمان ُعمان

٩٠.الخریطةینظر شماال "٥٣,٤٧'١٢°٢٤ودائرة عرض

جاء به األنصار إلیها وٕان استعملها فإن كانت اللغة مستعملة في المدینة فهي مما 

وفي في المدینة،عارف علیهااللغة المتلمعرفة الناس بها فهي من تأثیرات فهذا الرسول 

وعلى هذا فجمیع  أنساب لخم ترجع إلى الیمن من سد ،منیة األصلكلتا الحالتین فهي ی

یقول ابن ضامأرب واثنان منها یعودان لسبأ، وكذا نسب الغساسنة فهي من الیمن ای

وغسان ماء بسد مأرب بالیمن، وكان ِشربا لولد مازن بن األسد بن الغوث ((- :هشام

والذین شربوا منه فسموا به قبائل من ولد مازن بن األسد بن الغوث بن ...فسموا به؛ 

أي من هذه الموطن أرجعنا اللغة على و ٩١))نبت بن مالك بن زید بن كهالن بن سبأ 

١٣/ ١: السیرة النبویة، ابن ھشام-٨٩
المدینة المنورة: موسوعة الویكیبیدیا-٩٠
٩/ ١:المصدر السابق-٩١

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


-٧٢-

سلیم كانت منازلهم قریبة فبنو .بسبب هجرتها من مأرببائل الیمنیةالقترجع الىفهي 

ة حمى ابل الصدقة في المدینة وذكرها البكري وذكر ان هضاب قواني التي تقع ذمن الرب

ثم الجبال التي تلي ((-:عشر میال كما في قولهيحرة بني سلیم تبعد عن الربذة اثنفي 

تدعى قواني واحدتها قانیة، وهي في أرض هضاب حمر عن یسار المصعد، : الیعملیة

بني سلیم من ٩٢.))حرَّة لبني سلیم، بینها وبین الربذة اثنا عشر میال  قبیلة قضاعة فقرُب

جعلهم یأخذون اللغة منهم وأخذها الذبیانیون من بني سلیم لقربهم من منازلهمالیمنیة 

.منهارب الربذة قأخذوها من األنصار في المدینة لأو انهمأیضا

همزةهیهات هاء إبدال -
عدا، وهما من المخرج نفسه وتعني ُب.أیهاتفتصبح هیهات في وتبدل الهمزة من الهاء

أو المهموس وال مجهور كما عند المحدثین، ،فالهمزة صوت حنجري انفجاري مهموس
٩٤أما الهاء فصوت حنجري احتكاكي مهموس٩٣

یقول الزمخشري ،هیهاتعند النحاة، األصل فیهاَدُعاسم فعل ماض بمعنى َبوهو 

ومن العرب من ((-:ویشرح  ذلك ابن یعیش بقوله٩٥))وقد تبدل هاؤها همزة((-:

هو الهاء فتتحول الهاء إلى فالذي یقلب فیها أما و ٩٦))یبدل هاءه همزة فیقول أیهات

یهاتوأ... وقالوا  ((-:ومن ذلك ما ذكره ابن قتیبةالهمزة نحو هیهات وأیهات 

ولم اجد من اصحاب القرن الثالث من نسبها لكن رؤبة بن العجاج أكثر ٩٧. ))وهیهات

-:من استعمالها وعلى ذلك جاء قوله

٩٨رحاأیهات أیهات لهم ُمّطومن سعى في غیه تطوحا 

-:قوله و 

٩٩))ولو دنوا ِقْضنا َیأاِنیخ الهامامأیهات ال یدنون إال للّر((

٦٣٥/ ٢: معجم ما استعجم-٩٢
١١٢:ینظر علم اللغة العام األصوات-٩٣
١٢٢:نفسھالمصدر-٩٤
٤/٦٧:شرح المفصل البن یعیش -٩٥
٤/٦٧:المصدر السابق-٩٦
١٢-:تفسیر غریب القران-٩٧
٣٥: دیوان رؤبة بن العجاج، ألورد-٩٨
١٣٧:المصدر السابق-٩٩
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-٧٣-

-:وقوله 

. ١٠٠.))ِمَیالِصِبَزأیهات عهد الَعي     یا أم حوران اكتمي أو ُنمِّ((و

هذه اللغة سوى أبیات الرجز عند رؤبة بن ولم اجد في نسبة-:نسب رؤبة ومنزله

وهو أبو ُجذیم بن ((-:یقول عنه أبو الفرجورؤبة بن العجاج تمیمي األصل،العجاج

ن مالك بن سعد بن زید بن مناة بن مالك بن قدامة بن اسامة بن الحارث بن عوف ب

حوادث نا إلىنظر ة، ولو لبصرة واألخبار في ذلك كثیر أما منزله فهو في ا١٠١.))تمیم

لوجدناها كلها في والراجز المتحدي وغیرها في كتاب االغاني،یقعدون لهوهم اللغویین 

صمعي هل البصرة كیونس البصري واألایات عنه من رواة أوكذلك أكثر الرو البصرة،

بموت رؤبة اللغة تروى أنه دفنالخلیل كما أن ،وأبي زید وابن سالم الجمحي

١٠٢الفصاحة والشعر وكانت الحادثة في البصرةو 

ین اق ما بین البصرة والكوفة والبحر أما منازل القبیلة فهي تدور في العروض والعر 

لة في كحاعمر رضا . دویذكر ذلك أو سافلة نجد، والیمامة وكلها في العروض 

كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة والیمامة، حتى ((-:معجمه

١٠٣.))یتصلوا بالبحرین وانتشرت إلى الُعذیب من أرض الكوفة، ثم تفرقوا في الحواضر

كما حددنا نفسها وقوله أرض نجد فیقصد نجد السافلة ما بعد العراق، وهي العروض 

.یذكرونها بالعروض وأحیانا اخرى یذكرونها بسافلة نجد، ألنهم احیاناذلك في التمهید

لكننا مع ذلك أو سافلة نجد ومنازل القبیلة العروض،فمنزل رؤبة بن العجاج البصرة،

خاصة وان أهالي البصرة الحالیین ن أخبارال نستطیع ان نتابع الظاهرة لقلة ما لدینا م

أني ال سیما و ین لك في بالد البحر ل على ما یوثق ذ، ولم أحصال یتكلمون بهذه اللغة

سألت بعض الزائرین البحرینیین الى العتبات المقدسة في منفذ سفوان الحدودي عن هذه 

واما منزل رؤبة فهو في البصرة على مقربة من مسجدها .في مناطقهماللغة ولم یعرفوها

١٤٢: دیوان رؤبة بن العجاج-١٠٠
٢٢٠/ ٢٠: غانياأل-١٠١
٢٢٧-٢٢٠/ ٢٠:ینظر األغاني، أخبار رؤبة بن العجاج ونسبھ-١٠٢
١٢٦/ ١: معجم قبائل العرب-١٠٣
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-٧٤-

طول  شماال وخط ال"٢٣,١٦'٢٣°٣٠دائرة عرض  ي فالجامع المعروف حالیا بالخطوة 

.ینظر الخریطةشرقا "٢,٣٤'٤٤°٤٧

-:في الضمیر هاء إبدال الهمزة -
األصل في الضمیر إیاك وأنا وأنت هو الهمز ولكن جاء في كتب اللغة والنحو 

وقالوا  ((-:یقول ابن قتیبةضد اإلبدال بالشعر العربي وقد ُعمن الهمزة هاء الإبدال 

-:خفش فأبدلوا من الهمزة هاء، وأنشد األاك ، إبریة وهبریة وٕایهات وهیهات وٕایاك وهی

١٠٥))١٠٤الذي إن توسعت      موارده ضاقت علیك مصادرهفِهّیاك واألمر

في إیاك منها أخرى لهجات دلسي في تفسیره لسورة الفاتحةوقد أورد أبو حیان األن

-:راجزومن ذلك جاء قول ال١٠٦إیاك وأیاك وٕابدال همزتهما هاء 

شعشعان     خب الفؤاد مائل الیدانهیاك أن ُتمنى ب

بفتح " أیاك " وروینا عن قطرب أن بعضهم یقول ((-:وجاء في سر الصناعة 

ولم نستطع ١٠٧.))" یاك َه" الهمزة ، ثم یبدل الهاء منها وهي مفتوحة أیضا، فیقول 

، ولم نجد في نا من الكتب المؤلفة في القرن الثالثنسبة هذه اللغة فیما تحصل لدی

.هحات الحدیثة ما یعضدهاالل

ي -١٠٤ ق حسان فال ح أوغل ھ لألصمعي تحقی -:البیت منسوب لمضرس بن ربعي ولطفیل الغنوي في شرح  دیوان
.من غیر شرح الدیوانترحبت بدال من توسعت وقد استدركھ المحقق فھو:  والروایة فیھ١٤٣

١٢-:تفسیر غریب القران-١٠٥
٢٣/ ١-:ینظر البحر المحیط -١٠٦
٢/٥٥٢: سر صناعة االعراب-١٠٧
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-٧٥-

إبدال الهاء من همزة االستفهام-
إلىَبِساألصل في االستفهام أن یكون بالهمزة وهي أصل الباب عند النحاة إال أنه ُن

ها : یقولونأهل الحجاز و ((-:الهمزة في لغة أهل الحجاز الخلیل أبدال الهاء من

ها إنك زید؟ معناه أإنك :فهام تقولبدل من ألف االست"ها:"خفیفة وفي المعنى یقولون

١٠٨.))هانك زید؟فیقال، زید ؟ أو یقصر 

((-:جمیلهذه اللغة واستشهد بقولأبي الحسن اللحیانيابن جني عن وقد نقل 

-:؟ أي أزید منطلق؟ وأنشد أبو الحسن" َهزید منطلق: " یقولون 

١٠٩صواحبها فقلن هذا الذي     منح المودة غیرنا وجفانا؟وأتى

لیس معه ما ونسبته غیر دقیقة و وهذا البیت مفرد ١١٠.))أذا الذي ؟ : قال یرید

. یسنده، فال نستطیع التأصیل على مكان اللغة وزمانها

النداء هاء في همزة إبدال ال-
هذه وهي أصل الباب وقد تأتي الهمزة لنداء القریب ومن" یا" في النداء هو األصل

-:وقرأت على أبي علي أیضا((-:بن جني االهمزة قد تبدل الهاء یقول

١١١َهیا أبه: فعت بصوتهاوّرْهَبَضْغُمصاٌنوهي َحْتفانصرَف

١٠٣/ ٤: ھاء: العین باب اللفیف من باب الھاء-١٠٨
ھ،  ... بدال من وأتى صواحبھا... والروایة فیھ وأتت صواحبھا٢١٦: دیوان جمیل-١٠٩ والبیت غیر موجود في دیوان

ھا .اثبتھ دو ر منسوب أیضا ونص ا غی ا فیھ ة وم ال عن رسالة المالئك ھ "-:حسین نصار نق ي كتاب د الكسائي ف وأنش
دو أن د..." واتت صواحبھا": القران رجم . ویب ھ ت ا، ألن دي محققھ د سلیم الجن ق محم ى تحقی ادا عل ھ اعتم نصار أثبت

ل ائي وجمی اني والكس ي ن. للحی ودین ف ر موج ل غی اني وجمی الة واللحی ر رس در ینظ ر للمص م یش الة ول ص الرس
اني عن الكسائي ٩٣، ٩٢: المالئكة ة اللحی ل روای ذي نق دي، ال اج العروس للزبی و ت ، والظاھر أن مصدر الجندي ھ

اني عن الكسائي لجمیل:"ونسب البیت لجمیل بقولھ واحبھا: وأما ما انشده اللحی ى ص اج العروس، ط....وأت / ینظر ت
ا تحصل ٤٢٥/ ٤٠ذا، : :الكویت ،  باب األلف غیر المنقلبة فصل الذال، وما جعلنا نظن أنھا للزبیدي ألنھ الوحید فیم

م یشر  دي ول د سلیم الجن ھ اعتم اني  وعلی ال عن اللحی لدینا من مصادرالذي أثبت البیت لجمیل  من كتاب الكسائي نق
ھ إلیھ لكن ترجمتھ لجمیل والكسائي واللحیاني غیر المذكورین في نص رسالة  المالئكة جعلنا نذھب ھذا المذھب ومن

.حسین نصار. أخذھا د
٥٥٤/ ٢: سر صناعة اإلعراب١١٠
ع د-١١١ ون، جم عراء أموی اب ش ي كت ي ف ب العجل وب لألغل ت منس ب . البی عر األغل ي ، ش ودي القیس وري حم ن

اء...، والروایة فیھ ١٤٩، ١٤٨: العجلي ب للعجف ھ ونس ھ ل ھ، نظن أن یا أب ة وھي من فأعلنت بصوتھا أْن ت علقم بن
ا اول من . ، ومصدره مجمع األمثال٥٥٤/ ٢: بني سعد نقال عن سر الصناعة ھ أنھ وال نظن أنھ لھا ألن الذي جاء فی

یس "  كل فتاة بابیھا معجبة: "قالت المثل ل ل ط، والمث ل فق ذا المث ل ذكر ھ ھي العجفاء ولم یورد لھا المیداني شعرا ب
ت الشاھد ھ:" بی ا أب روي أ" ھی و وی ا ھ یھن لوصفھن محاسن "یضا أن قولھ ة، ردا عل ا معجب نكن بابیھ كل واحدة م
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-٧٦-

ألن أیا في األولیرید أیا أبه ثم أبدل الهمزة هاء وهذا أشبه من : ١١٢قال ابن السكیت

مكن من الملكننا ذكرناها ألنه، و ولم ُیشر إلى أصحاب اللغة١١٣.))النداء أكثر من هیا

.أن یكون الزمن كفیال بتبینهالجمیع هذه اللغات 

اسم اإلشارة
لغتان للعرب هما وفیهالمجموع هو هؤالءاألصل في اسم اإلشارة عند العرب

وقد ١١٤ة القصر أولى وتنسب إلى بني تمیمأوالء وتنسب إلى أهل الحجاز ولغالمدلغة

وجاء في ١١٥أوالء وهوال أي أولىمنها هاء فیقال ُهالء أياألولىجاء إبدال الهمزة 

أن هذه اللغة مستعملة هؤالء فعلوا ما یعني كتاب لیس في كالم العرب هاهالء فعلوا أي 

ولم نستطع تحدید اللغة في القرن الثالث، بما لدینا من ١١٦في بغداد في عهد ابن خالویه

.مصادر

المشبه بالفعلةإّن
وهذه اللغة ذكرها ثعلب في .من الهمزةإال أن الهاء أبدلت .واألصل فیها الهمز

ال لالستشهاد على اللغة؛ بل ألجل ذكر الملوعین والمشتاقین ومن ضیعهم مجالسه لكن 

-: أن القائل غالم من بني كالب؛ إذ یقولوذكرالحب، 

كریُم علّي من برٍق الِحمى      لهّنَك ١١٧أال یا َسَنا َبْرق َعال ُقَلَل

-:أبو زید األنصاري بقولهنك ومثل ذلك ما ذكره بدال من إللشاهد فیه قوله َلهّنكفا

: وقال المرار الفقعسي((

١١٨وأما َلهنَّك من تذكر أهلها     لعلى شفا یأس وٕان لم تیأِس

ھ الشاھد، ینظر . الرجال یس فی ذي ل ة ال ا معجب اة بأبیھ ل فت ب ك ول األغل فالعجفاء ھي صاحبة المثل وربما تمثلت بق
.يوكذلك لم أجد لھا شعرا في شعر بني تمیم في العصر الجاھلي، للمعین. ١٥-٣/١٣: مجمع األمثال

٨٨: اإلبدال ابن السكیت -١١٢
٥٥٤، ٢٥٣/ ٢-: سر صناعة اإلعراب-١١٣
باب اسم اإلشارة١٣٣/ ١: ینظر ابن عقیل -١١٤
٣١/ ٢: ینظر شرح شافیة ابن الحاجب للرضي -١١٥
٣٦٧: ینظر لیس في كالم العرب -١١٦
٩٣: ینظر مجالس ثعلب، القسم األول-١١٧
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-٧٧-

وأنشد أبو حاتم . أما إنك: قال یرید

لهن الذي كلفتني لیسیر...............                     

-:د هللا إنك فحذف ثم حذف وقال آخر یری" لهنك: "أبو حاتم ...

لهنك في الدنیا لباقیة العمر

التي فیها لهنك یریدون فیما ذكر األبیاتأما قول أبي حاتم في هذه : قال أبو الحسن

ألنه حذف مخل بالكالم وذلك أنه حذف ؛هللا إنك، فلیس بشيء عند أصحابه البصریین

یجوز عند أهل العربیة وال نظیر له ذا الحرف الجر وجملة االسم المجرور إال الهاء وه

ألنك، فأبدل الهاء من الهمزة ألنها تقرب منها في المخرج، " لهنك"ولكن تأویل قولهم 

كما قالوا أرقت وهرقت وحكى أبو الحسن اللحیاني أنزن الثوب وهنزته، وأرحت الدابة 

جریان والبدل ال ت لك یین غیره وعلى ما ذكر هذین الحرفوهرحتها وال أعلم أحدا حكى

و الیخفى ما في هذا النص من تأویل بعید وتعلیل إلعادة الظاهرة ١١٩.))یقاس علیه

المفترض لنطقها بالهمزة أبعد اللغویین عن نسبتها ما أضاع نسبة اللهجة إلى األصل

يءوطی: قال... عن قطرب روینا ((-: وقد جاء في سر الصناعة .الى الناطقین بها

١٢٠.))یریدون إن" عل فعلتِهن ف: " قول ت

نقال عن ابن جني وذكر أبو زید األنصاري اإلبدال ئنسب قطرب الظاهرة إلى طّی

من بیت ورد هذا اإلبدال عند ثعلب في و واستشهد ببیت شعر لبني فقعسة من غیر نسب

نرجح ان لذاشعر نسبه إلى غالم من بني كالب من غیر تحدید الظاهرة أو النسبة،ال

بني فقعس من اسد جاءت معهم مع أصلهم الیمني وانتقلت منهم إلى ائیة الظاهرة ط

: بن ُأددئطی(( -:كحالةدز عمر رضا من اصول یمنیة یقول عنهم فالطائیون . وكالب

بن ادد بن یشجب بن عریب ئهالن، من القحطانیة، تنسب إلى طیقبیلة عظیمة من ك

منه على اثر خروج االزد منه ونزلوا كانت منازلهم بالیمن فخرجوا... كهالننبن زید ب

عره، صنعھ دینظر المرار بن سعید الفقعسي،-١١٨ وري حمودي القیسي. حیاتھ وما تبقى من ش ورد: ن ة الم : مجل
م١٩٧٣-٢/ ع-٢/،م١٦٨

٢٠٢، ٢٠١: نوادر أبي زید-١١٩
٥٥٢/ ٢-:سر صناعة اإلعراب -١٢٠
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-٧٨-

سمیراء وفید في جوار بني اسد، ثم غلبوهم على أجأ وسلمى وهما جبالن من بالدهم 

ئاء طّیومن هذا النص یتضح ان أبن١٢١.))فاستقروا بهما ثم ورثت من بالد اسد بالدهم

یقعان ذین لقرب جبلي أجا وسلمى البن ادد نزلوا على أرض بني اسد في فید وسمیراء

الجبالن أجا وسلمى هما (( -:في مدینة حائل وفي ذلك تذكر موسوعة الویكیبیدیا

العالمة الممیزة لمنطقة حائل وتقع سلسلة جبال أجأ في الجهة الشمالیة الغربیة من 

١٢٢)).المدینة، بینما تقع سلسلة جبال سلمى في الجهة الشرقیة الجنوبیة

هر سلسلة تضح لنا خریطة حائل وتظتGoogle Earthبرنامج وبالرجوع الى 

شماال وخط الطول "٥٣,١٥'٣٤°٢٧الجبال بوضوح لذا تقع منازلهم في دائرة عرض 

: شرقا ینظر الخریطة"٦,٢١'٢٤°٤١

وهؤالء من قیس ١٢٣فهم كالب بن ربیعة بن عامر بن صعصعةواما بنو كالب

ة المنورة وفدك ینعیالن العدنانیة وممن یسكن حمى كلیب والربذة في جهات المد

هذه المناطق تقع ما بین المدینة جنوبا وتبوك في الشمال وحائل في الشمال والعوالي، و 

. وحمى كلیب والربذة وفدك والعوالي كلها تدور حول المدینة المنورة١٢٤.الشرقي،

٦٨٩/ ٢: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-١٢١
سوعةأجأ وسلمى وینظر أیضا منطقة حائل من المو: موسوعة الویكیبیدیا-١٢٢
٩١/ ٢٤: ینظر األغاني -١٢٣
٩٨٩/ ٣:ینظر معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-١٢٤
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-٧٩-

على المنطقة الواقعة (( -:فالعوالي هي االقرب للمدینة المنورة وتقع كما في الویكیبیدیا 

لجهة الشرقیة والجنوبیة الشرقیة من المدینة في خط یمتد شرقا من البقیع إلى حرة في ا

هي التي جعلها عمر بن الخطاب حمى إلبل : والربذة١٢٥))قباءةواقم وجنوبا بمحاذا

٢٥٠وفدك في المدینة المنورة وتبعد عن حائل نحو ١٢٦.الصدقة في المدینة المنورة

شماال وخط "٥٧,٢٣'٤٩°٢٣عرض ة في دائرة أي أنها تقع على أطراف المدین١٢٧كم

-:شرقا ینظر الخریطة٣٠,٥٨'٩° ٤٢الطول 

.وغیر العنعنةفي العنعنةعینا الهمزةإبدال-

جاري ال بالمهموس وال فصوت حنجري ان((-:المحدثینبعض عند الهمزة بدًءا 

صوت حلقي احتكاكي ((-:والعینمن یجعله مهموسا ومنهم١٢٨))بالمجهور

المخرج في یتفقان حلقیان مجهوران"صوتان"حرفان أما عند القدماء فهما ١٢٩.))جهورم

"المدینة المنورة" العوالي : موسوعة الویكیبیدیا-١٢٥
٦٣٣/ ٣:معجم ما استعجمینظر -١٢٦
حائل: ینظر موسوعة الویكیبیدیا-١٢٧
١١٢: علم اللغة العام األصوات-١٢٨
١٢١:المصدر السابق-١٢٩

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


-٨٠-

والعین صوت متوسط "انفجاري "النوع فالهمزة صوت شدید في ویختلفان والصفة،

١٣٠.مابین الشدة والرخاوة

عینا المفتوحةإبدال همزة أّنفي هو و "أّن" بین هذین الصوتین في اإلبدالیتضح و 

: وقال الفراء((-:إذ یقولهذا اإلبدال عن الفراء األزهري نقلو ١٣١طلق علیها عنعنةا أُ لذ

إذا كانت  لغة قریش ومن جاورهم أّن، وتمیم وقیس وأسد ومن جاورهم یجعلون ألف أّن

وهناك ١٣٢))مفتوحة عینا، یقولون، أشهد َعّنك رسول اهللا، فإذا كسروا رجعوا إلى األلف

وهو ما یسمى عینا یوطي تبدل فیه كل همزة في بدایة الكالمنص آخر للفراء یذكره الس

العنعنة، وهي في كثیر من العرب في لغة قیس وتمیم، وتجعل الهمزة المبدوء ((-:بـ

األول الرأي ، ویؤید١٣٣))ذنك عّنك وفي أسلم َعسلم وفي إذن ِعبها عینا فیقولون في أن

عین إلىول الهمزة المكسورة فیه لم یحبیت الشعر الذي ذكره إذ إنه في ما ذكره الخلیل 

من ترك عنعنة تمیم وكشكشة ((-:أن الناصبة فیقولوحول همزةبل أبقاها على حالها 

-:ربیعة فهم الفصحاء، أما تمیم فإنهم یجعلون بدل الهمزة العین قال شاعرهم 

یصدع الكبدا الفؤاد على الذلفاء قد كمدا    وحبها موشك َعْن ١٣٤))إّن

وهذا لم تتغیر بل التي تغیرت هي همزة أن الناصبةفي صدر البیت زة األولى الهمف

البیت الذي ذكره ولو اعتمدنا على في حدد هذا الرأي سوى یؤید الرأي األول إال أنه لم ُی

أما تمیم فإنهم یجعلون بدل -:بدلیل قولهكلها الهمزات لدل على تحوللقول فقط ا

، ولم یقتصر هذا على الشعر بل ورد في ت الرأي األول، لكن الشاهد یثبالهمزة العین

قولها ف" تحسب َعني نائمة " ن أبا عبید عقب على حدیث قیلة إذ إغریب الحدیث 

.١٣٥لغة بني تمیمجاء على تحسب عني نائمة 

٤٣٥-٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب-١٣٠
١/٢٣٧:ینظر سر صناعة اإلعراب-١٣١
١١٢/ ١، "عنن: "تھذیب اللغة-١٣٢
٢٢٢، ٢٢١/ ١: المزھر-١٣٣
٩١/ ١" عنن"-:-: العین-١٣٤
٥١/ ٣:ینظر غریب الحدیث، ألبي عبید-١٣٥
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-٨١-

زة، وهذا ما ذكره ابن درید مأما الرأي اآلخر فهو الذي توسع في إبدال العین من اله

١٣٦))ة حكایة كالم نحو قولهم عنعنة تمیم ألنهم یجعلون الهمزة عینا العنعن((-:بقوله

بع الرجل في المكان، إذا دخل وخ((-:ویشرح ذلك فیما یراه من لغة تمیم كما في قوله

هذا : ونوأحسب أن العین همزة ألن بني تمیم یخففون الهمزة فیجعلونها عینا فیقولفیه،

. علت كذا وكذا َعن فعلت كذا وكذا یریدون أن فعلتویقولون ف،ِخباعنا، یریدون ِخباؤنا

-:وأنشد

١٣٧أعن ترسمت من خرقاء منزلة          ماء الصبابة من عینك مسجوم

-:أأن ترسمت، وأنشد أبو حاتم لرجل من أهل الیمامة: یریدون

دقیق عظم الساق منِش ١٣٨))فعیناش عیناها وجیدش جیدها    سوى َعّن

عظم الساق- :فقوله بإبدال العین من همزة أن، وال یخفى ما في هذا البیت من َعّن

-:ة والعنعنة ، وذكر أبو زید األنصاريشكشتداخل لهجي بین الك

-:وأنشدتني أعرابیة من بني كالب((

هویتك عنني              قّطاع أرمام الحبال صروُم وٕاْن َفَتَعّلمَن

عنعنة بني فالن فكما أبدلت : یقولوبعضهم . هذه عّنتنا: فقلت لها ما هذا؟ فقالت

١٣٩))الهاء من الهمزة لقربها منها في المخرج أبدلت منها العین، ألن العلة واحدة 

لكثیر من اللهجات العربیة، فقوله یتضح من هذا النص أن اهتمامهم بالتعلیل أضاع ا

فكما "-:لكنه ترك الظاهرة وأخذ یعلل لها بقولهمن بني كالب تكفي لتحدید الظاهرة 

وقد " أبدلت الهاء من الهمزة لقربها منها في المخرج أبدلت منها العین، ألن العلة واحدة

ذكر ثعلب هذه اللغة ونسبها لبني تمیم وقال إن إبراهیم بن هرمة الشاعر ألقى قصیدته 

.للغة ألنه تربي في دیار بني تمیمبحضرة الرشید على هذه ا

١/١١٦:جمھرة اللغة، ألبن درید-١٣٦
ة"وایة فیھ والر٣٧١/ ١-:دیوان ذي الرمة شرح الباھلي-١٣٧ اء منزل ى ................" أأن ترسمت من خرق وعل

.ھذا فال شاھد فیھ
٢٩٢/ ١: جمھرة اللغة-١٣٨
٢٠٣، ٢٠٢: نوادر أبي زید-١٣٩
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-٨٢-

ستطیعیجد الظاهرة عند غیر بني تمیم لذا نم هشعر و العرببعضلغة لكن المتتبع ل

، فذكر االستنتاج أنها لم تقتصر علیهم بل انتشرت في أماكن أوسع وقبائل أخرى

-:١٤١د وهو نمیري من قیسْوبیتا لجران الَع١٤٠األزهري

األرَضوَعّننا    تراٌبیالیت َع: حتى قلنفما أْبَن(( ١٤٢))ُفَسْخبالناس ُتّن

١٤٣ب وتاج العروس عن هذه الظاهرة قول الشاعروجاء في لسان العر 

١٤٤ِشربا مطّبعاب الشرب بیننا        من الكدر المابّيوَعن تخلطي في طّی

١٤٥.ریة وهو قشیري من بني قیسوالبیت لیزید بن الطث

-:دا على الظاهرة لتمیم قول الراجزوجاء في اللسان استشها
لي بمكان ِحلِّ َتَعّرضَت

ليعن قتلَتَعرُّضا لم تأُل

أن قتال أي قتلتني فأبدل العین مكان الهمزة وهذه عنعنة  وذكر انه أراد لم تأُل

وهو لیس تمیمیا؛ لذا یتضح ١٤٧، لكن قائل البیتین هو منظور بن مرثد األسدي ١٤٦تمیم

شعر بعض إلىتعدت ذلك أن الظاهرة لم تقتصر على بني تمیم بلالشعراء شعر من 

كبیت مرثد أو یزید أو جران وهناك غیرهم، لمتأثرین بلغتهمالعرب المجاورین لهم أو ا

. ل المجاورةلتطور اللغوي من خالاظهر أثریاألبیاتومن هذه 

نتتبع هذه الظاهرة من أنننا من الممكن الل هذا القانون نستطیع القول إومن خ

: یقالقال األصمعي((-:خالل كتب اللغویین فقد جاء في كتاب اإلبدال البن السكیت

١١٢/ ١" عنن"-:-:تھذیب اللغة -١٤٠
٢٧٢:جمھرة انساب العرب-١٤١
٢٢: دیوان جران العود طبعة دار الكتب المصریة-١٤٢

-:فیھا شاھد إذ یقول ولكن الروایة لیس 
یالیت أننا       تراب ولیت األرض بالناس تخسف: وما أبن حتى قلن

٦٣:نوري حمودي القیسي في دیوانھ. وكذا طبعة د
یالیت أننا       تراب وأن األرض بالناس تخسُف: وما أبن حتى قلن

".طبع"-:، وتاج العروس"عال"-:ینظر لسان العرب-١٤٣
٤٦: ن الطثریة شعر یزید ب-١٤٤
٤٨٣، ٤٨٢: جمھرة أنساب العرب-١٤٥
أنن : ینظر اللسان-١٤٦
٢١٠/ ٢٩الجزء /رمضان عبد التواب في مجلة مجمع اللغة العربیة . البیت في المیتھ التي جمعھا د-١٤٧
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-٨٣-

آدیته على كذا وكذا وأعدیته على كذا أي قویته وأعنته، ویقال استأدیت األمیر على 

: فالن في معنى استعدیته، وأنشد لیزید بن الحذاق العبدي

المسالك والهدى ُیعدى ولقد أضاء لك الطریق وأنهجت         ُسبَل

: وقال سمعت أبا تغلب ینشد بیت طفیل...

١٤٨غداة دعانا عامر غیر معتلينساءكم     نحن منعنا یوم حرٍسف

موت ذؤاف : والعرب تقول...یرید مؤتلي، ویقال كثأ اللبأ وكثع ، الكثاة والكثعة 

ویقال أردت أن تفعل كذا وبعض العرب یقول أردت عن ... وذعاف وزؤاف وزعاف 

ة الظاهرة ومحاولة إعادهذا النص انه من الممكن تتبعلذا یتضح من١٤٩))تفعل 

ن اللغویین لم یكونوا مهتمین بتحدید الظاهرة ومحاولة أللهجة تمیم إلىاإلبدال فیها 

أن جل اهتمامهم كان منصبا على اللغة الفصحى وكیفیة ها والسبب عقها أو توزیتوثی

مخالفتهاما خالف الظاهرة ویعللوناعد للحفاظ علیها ما جعلهم یؤولونوضع القو 

.اللهجیةواهرأضاعوا كثیرا من الظف

وقیس وأسد ومن جاورهم وبالرجوع إلى نص الفراء نجد أنه نسب الظاهرة إلى تمیم

إذا كانت مفتوحة عینا، یقولون، أشهد َعّنك رسول اهللا، فإذا كسروا همزةیجعلون  أّن

وبالرجوع إلى شعر العرب نجد أن .رجعوا إلى األلف وجعل لغة قریش ومن جاورهم أّن

جاءت بإبدال العین ب بني كالكذلك أعرابیة من أسد وقیس و بعض أشعار بني تمیم و 

زل منأكثر منالقبلة الواحدة لها ، وبالرجوع إلى منازل هذه القبائل نجد أن من الهمزة

هم من الذین لدیهم تمیم الذین اشتهرت الظاهرة وبنو،القطرنزول بسبب الحروب أو 

ندة ما بین العراق والبحریي الممتنزلوا أرض العروض أو سافلة نجد في األراض

وأما أسد فقد كانت لهم منازل في العراق قریبا من الكوفة والیمامة كما سنرى ذلك الحقا،

ما بین دائرة عرض١٥٠وصوال إلى نهر الفرات ولهم أشعار تذكر دجلة والخلیج والسفن

الخریطةینظر شرقا"٢٩,٧٧'٢٧°٤٤وخط طول شماال "١٦,١١'٥٦°٣١

مؤتلي... والروایة فیھ٩٠:دیوان طفیل الغنوي شرح األصمعي القصیدة الخامسة-١٤٨
٨٥، ٨٤: اإلبدال-١٤٩
٤٢-٣٩: وفاء فھمي. شعر قبیلة أسد وأخبارھا في الجاھلیة واالسالم، د-١٥٠
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-٨٤-

ا هم الذین تغلبوا شرقت في أرض الجزیرة وغربت لكن القیسیین ربموأما قیس فقد 

قیس بطن من آل عامر بن (( -:كحالةعمر رضا . دین كما في قولعلى أرض البحر 

ابن قیس عیالن، من العدنانیة، كانت ...صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن 

١٥١)).منازلهم بالبحرین

فغلبت عبد القیس على ((-:بقوله لبكرياأو عبد القیس من ربیعة الذین ذكرهم

ابن عوف بن أنمار بن عمرو فنزلت جذیمة بن عوف بن بكر . اقتسموها بینهمالبحرین و 

وانحاءها ونزلت شن بن أفضى بن . بن ودیعة بن ُلكیز بن أفضى بن عبد القیس، الخطَّ

عبد القیس ونزلت نكرة بن ُلكیز بن أفضى بن. عبد القیس طرفها وأدناها إلى العراق

وهم أصحاب المثل عرف النخل أهله الذي یرویه . ١٥٢))وسط القطیف وما حوله

أصله أن عبد القیس وشن بن أفضى لما ساروا یطلبون المتسع ((-:المیداني بقوله

ساروا إلى البحرین ... رین والریف وبعثوا بالرواد والعیون فبلغوا هجر وأرض البح

شدوا خیولهم بكرانیف النخل، فقالت إیاد عرف النخل من بها من إیاد واألزد و اوضامو 

عبد ت غلبعلى هذا قد ١٥٣))یضرب عند وكول األمر إلى أهله. أهله، فذهبت مثال

٩٧٠/ ٣:معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-١٥١
٨١/ ١: معجم ما استعجم-١٥٢
٤٠٥/ ٢: مجمع األمثال-١٥٣

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


-٨٥-

وخط طول شماال "٢٩,٠٢'١٠°٢٦من ضمن دائرة عرض البحرین قیس على ال

مابین دائرة عرض نحو القطیفشماال واتجهت بعض قبائلهم شرقا"٣,٨١'٢١°٥٠

والكوفة في العراق ما بین شرقا"٢٥,١٥'٠° ٥٠شماال وخط الطول "٢١,١١'٣١°٢٦

-:الخریطةینظر شرقا "٤٩,٥٢'١٠°٤٤شماال وخط طول "٨,٥٢'٣° ٣٢دائرة عرض 

بن وبرة التي نزلت البحرین بن ثور بن كلب لب الظن أن الكالبیة من بني رفیدةوأغ

وفرقة من ... بن وبرة بن تغلببن أسیدفسارت تیم الالت ((-:ذكرها البكري بقولهو 

١٥٤))رفیدة بن ثور بن كلب بن وبرة وفرقة من األشعریین نحو البحرین حتى وردوا هجر

في دائرة ١٥٥منهاقریبة منطقة جزء من البحرین أو البحرین أو منطقة وهجر هذه هي 

شرقا كما حددنا ذلك في "٣,٨١'٢١°٥٠شماال وخط طول "٢٩,٠٢'١٠°٢٦عرض 

على دائرة الیمامة وأما أهل الیمامة فهم الذین سكنوا ما بین منطقة قة السابالخریطة 

٢١/ ١:معجم ما استعجم١٥٤
ل البك١٣٤٦/ ٤: ینظر معجم ما استجم-١٥٥ عره،وھجر ممنوعة من الصرف كما نق رزدق في ش د ري عن الف ، وق

.وردت مصروفة كما في قول الشاعر فلوال الریح اسمع من بھجٍر
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-٨٦-

نزوال الى الجنوب شرقا "٣٩,٩٣'٢٠°٤٧شماال وخط الطول "١٦,٩٧'٥٧°٢٣العرض 

-:الخریطةینظر أي ما بین الیمامة وبني حنیفة في بني حنیفة 

ا تقع من وحدوده،على ذلك فهذه المناطق كلها تحسب لمنازل بني تمیم قدیما

٤٩، ٢٢-٤٤، ٤٥شماال وخطي الطول ٤٦،٣٠-٢٢، ٤٣ضمن دائرتي العرض 

ینظر خارطة بني تمیم للدكتور حیانا في المنازل أوكانت القبائل األخرى تشاركها شرقا 

-:باقي التي وضعناها في أدناه ضاحي عبد ال
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-٨٧-

القبائل فيؤثر تأنمن الممكن لها و تمیم كانت تنزل في جمیع هذه المواقع فقبائل 

من ضب التطور اللغوي باالخذ واالقترا، وهذا من بام من لغة تمیمهاألخرى باقتراض

.اللهجات االخرى القریبة منها

١٥٦.في العصر الحدیث

.انتشرتها قدنجدفي العصر الحدیث ٕاذا أردنا أن نتتبع الظاهرة أكثر و 

اإلبدالما یشبه هذا ا فنجد في المناطق التي كانت بنو تمیم تسكنها قدیم-:أوال

خل لدیهم ادتفي البصرة فهم یقولون مسعلة في مسألة، وقد یرهو األأهل عند بعض 

سأل ؤال وَیل في ُسَعْسعال وَیُس:ال الفونیم المغیر للمعنى كقولهمفي مجالصوت حدیثا 

ن -١٥٦ نة وغیرھا م ف تنطق الكشكشة والشنش نحن ال نعرف كی واھر ف ب الظ و لتقری ة ھ ا للھجات الحدیث وذكرن
ة الظواھر ورجوعنا إلیھا یجعلنا ندرك كیف كان القدماء یستعملونھا فابدال الم التعر ر مدرك ون غی اد تك ا تك یف میم

رمضان لھا وتنبیھنا على أن اللھجة ھي . لناطقي الالم وعندما قرأتھا ألول مرة استغربتھا ایما استغراب لكن بذكر د
دكتور  د ال ع عن د وق ذا ق ا، وھ ق الصحیح لھ ارح ادركت النط دال من الب ارح ب ولھم امب المستعملة لدى المصریین بق

على المصادر من غیر الرجوع إلى اللھجات الحدیثة إذ ظن أن الكشكشة بابدال الكاف شینا حسین مزھر ألنھ اعتمد 
ي اللسان  ة ف ة القدیم ھي نفسھا المستعملة عند البصریین الحالیین بابدالھم كاف المخاطبة جیما، ینظر اللھجات العربی

ى ، وربما ذھبنا مذھبھ في ذلك أیضا لعدم سماعنا لنطق العمانیین٧: البصري وا ال ذین ذھب لكن باختالط العراقیین ال
ا  ُعمان وسماعنا لألطفال العراقیین الصغار وھم یبدلون كاف المؤنث المخاطبة شینا فیقولون لھا ما عندش بدال من م
ي  ت مستعملة لحد االن ف ا زال ة أھل البصرة وھي م ي لھج ا ف ا نستعملھ حالی أدركنا أن الكشكشة ھي غیر م عندِك

بدال فیھا ھو بقلب الكاف شینا خالصة وھي مخالفة للظاھرة عند البصریین المحدثین الذین یقلبون كاف عمان وأن اال
. المخاطبة جیما 
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-٨٨-

ّحون َقیقولألنهم،للسعالُسعارو على وزن ُزحار عالل والُسَعْسهم ال یستعملون َیلذا 

َیسَعُل؛ ُحا أو الَقًحَققُحَی لبسا في الفهم وما الظاهرةال تشكل وعلى هذابمعنى َسَعَل

كلمة هم في اللبس مثل كلمة القرآن فهم یلفظونه الُقرعان وهو یدخل في جمع عندیدخل 

بین القاف والكاف صوت مشتركإلىرعان أقرع لكنهم یبدلون صوت القاف في ُق

صوت إلىبدال القاف فیتخلصون من األلفاظ المشتركة بإرعان ا َكفیلفظونهمكسور 

أو ال ، أي لبسثیحدوبهذا اللهجي بصري مشترك صوتیا ما بین القاف والكاف

رع رأة أو فالن َجرعة ویقصدون ُجم من ضمن لهجتهم كقولهم فالن عنده ِجهیدخل عند

ربة ماء وشربة دواء مكان فیقولون شألنهم یستعملون الشربة مكان الُجرعةأي جريء

ألن بعضهم ؛ا من تأثیر اللهجة التمیمیةهذنأأغلب الظن و ،دواءجرعة جرعة ماء أو 

الریاحي منسوب إلى ریاح ((-:وفي ذلك یذكر صاحب عجالة المبتديالبصرة،بنزل

لیاس بن إابن یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم بن مر بن أد بن طابخة 

جماعة من العلماء والفرسان والشعراء وعامتهم ر بطن من بني تمیم منهمبن مض

ألن أهل األهوار هم من حفدة ؛و ربما هذا من تأثیر اللغات السامیةأ١٥٧.))بالبصرة

-:وقد جاء على ذلك قول الخلیل.دلیل لغوي على ذلكلدینا لكن لیس،السومریین

في لغة تمیم، یجعلون : الَخْبُع(( ُخُبوعاالَخْبُء الَصبيُّ أي : بدال من الهمزة العین، وَخَبَع

َنَفُسه ((-:وهي لغة تمیمیة كما ذكر ابن درید١٥٨))ُفحم من شدَّة البكاء حتى انقطَع

وأحسب أن العین همزة ألن بني تمیم یخففون . وخبع الرجل في المكان، إذا دخل فیه

ویقولون فعلت كذا وكذا . ِخباؤناهذا ِخباعنا، یریدون: الهمزة فیجعلونها عینا فیقولون

-:وأنشد. َعن فعلت كذا وكذا یریدون أن فعلت

١٥٩ماء الصبابة من عینك مسجومأعن ترسمت من خرقاء منزلة   

في البصرة هم من یسكنون هوراألالمهم أن سكان ١٦٠.))أأن ترسمت: یریدون

اال وخط الطولمش٤٠’ ٣٠0٥٠مناطق كرمة علي التي تقع من ضمن دائرة العرض 

٦٧: عجالة المبتدي وفضالة المنتھي١٥٧
"خبع" ١/١٢٣: العین-١٥٨
من غیر شاھد.....والروایة فیھ أأن ترسمت ١/٣٧١: دیوان ذي الرمة شرح الباھلي-١٥٩
٢٩٢/ ١-:اللغةجمھرة -١٦٠
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-٨٩-

ألنها تتداخل ا وهذا ما سنجعله من ضمن خارطة شمال البصرةقشر ٢٠’٤٦0٥٣

.حدودیا معها

البصرة ولم تقتصر هذه اللهجة على سكان األهوار في البصرة بل تعدتهم إلى جنوب

، وكذلك شمال إلى السیبة وأبي الخصیبصعودا نحو الشمالاو الفوتحدیدا في مناطق 

ففي .١٦١وناحیة الهویر بالـِْمَدیــَْنةالقرنة إلى مرورا بالدیر والشافي رثة االهالبصرة من 

في بحثه اإلبدال في لهجة جنوب البصرة ١٦٢د علي ناصر غالبهالسیبة ذكر ناحیة

فجأة ، -:ظ منهاوجنحت لهجة جنوب البصرة إلى إبدال الهمزة عینا في ألفا((-:بقوله

. یتهأ ، یتهیع. قرآن، ُقرعان. هیأة، هیعة. جرأ، یتریعیت. جرئ، یرع. ، یرعةُجرأة. فجعة

وهذه اللهجة مستعملة ًءویالحظ أن الجیم أیضا قد قلبت یا١٦٣.)).أجاص، عنیاص

هالي الفاو وأبي الخصیب فقد سمعتهم یقولون ِعنیاص ویریدون بها األجاص عند أأیضا

شترك في كثیر من فناحیة السیبة تأیضاكذلك وربما هم یستعملون باقي الكلمات 

على طول الطریق الممتدوعلى هذا فاللهجة تنتشر ،األلفاظ مع الفاو وأبي الخصیب

٣٠-٢٨ْ’ ٢٩. ١٩في دائرة العرض أبي الخصیبقضاءمنطقة السراجي بدایة من 

في دائرة الفاونهایة قضاء إلى ٢م١٩٥٦٩٦في ضمن نطاق مساحة تصل شماال 

عھا في صفحة -١٦١ ي وض لم یحدد د عبد القادر عبد الجلیل في بحثھ اللھجة من الھارثة إلى القرنة لكن الخریطة الت
.تبین أنھ قصد المناطق الشمالیة الشرقیة فقط١٧
و. لم یحدد د-١٦٢ ار لھجة جن ھ اخت ھ علي ناصر اللھجة في الفاو أو السیبة لكنھ ذكر في بدایة بحثھ أن ب البصرة ألن

وب البصرة ة جن ي لھج دال ف ي أحد ٣٥٨: من أھل ھذه المنطقة ومالحظاتھ تعتمد على خبرتھ ینظر اإلب د أخبرن وق
.معارفھ أنھ من أھل السیبة جنوب البصرة وذكر شخص آخر أنھ من أھل الفاو وال أجد تضاربا في النسبة

٣٧٩، ٣٧٨: اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-١٦٣
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-٩٠-

شرقا في نطاق ٤٨-٣١’ ٥٣. ٥٤وخط الطول شماال ٢٩-٥٣’ ٤١. ٦٨العرض 

وما بینهما من مناطق تشمل السیبة والفداغیة والمعامر ٢م ٣٢٤٦٨مساحة تصل إلى 

-:ینظر الخریطة١٦٤كم ١٠٣تصل إلى طریقوغیرها على طول 

عبد القادر عبد الجلیل .أما استعمال اللهجة في شمال البصرة فهو كما ذكر دو 

، فجاة، ١٦٥قرآن، قراءة، مسألة، سؤال، ال: أهل اإلقلیم في أمثالیقول بعض ((-:بقوله

قرعان قراعة، مسعلة، سعال، لع، فجعة، جرعة، جرع، : جرأة، جرئ، هیأة، على التوالي

وعلى هذا الرأي فاللهجة تنتشر ١٦٦.))هیعة، ولم ألحظ ذلك في كلماتهم المبدوءة بالهمزة

-:الخریطةالبصرة ینظر يمناطق شمالفي 

ى نظام اعتم-١٦٤ ا عل ا بینھ ق " "Gps" دنا في تحدید المناطق الحدیثة وتحدید المسافات فیم ھ عن طری المعمول ب
امج  ي برن ناعیة ف ار الص رائط Google earthاألقم امج خ یخ Googleوبرن د طخ ا االستاذ محم د لن د اك وق

ھ التدریسي في كلیة التربیة للبنات قسم الجغرافیة بجامعة البصرة ان البرنام ع ألن د المواق ج من ادق البرامج في تحدی
. یعتمد على التصویر الدقیق لتثبیت المناطق وكذلك مالمح التضاریس تبدو واضحة أیضا 

.یلفظھا أھل البصرة َالء بالھمز وتقابلھا لفظة شمال البصرة باالبدال فتصبح لع-١٦٥
٢٨:الداللة الصوتیة والصرفیة في لھجة اإلقلیم الشمالي-١٦٦
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-٩١-

في ناحیة الهارثةمنطقة كرمة علي بوهذا یعني أنها تنتشر في المناطق الممتدة من 

٤٧-٤٥’ ٢٧. ٦٣شماال وخط الطول  ٣٠-٣٥’ ١١. ٠٤ضمن دائرة العرض 

شماال وخط ٣٠- ٥٦’ ٣٧. ٢٩من ضمن دائرة العرض المدینةقضاء شرقا إلى 

والمحدد بالخط "كم ٨٢"على طول طریق یقدر بـ شرقا، ٤٧-١٥’ ٥٠. ٥٥الطول 

لك تنحدر نحو وفي كل ذالممتد من كرمة علي بالهارثة متجها شماال نحو المدینة 

التي تمثل المیاه في امقةة على المساحة الغر في البصر اهو األالیسار إلى سكان 

- :الخریطة، تنظر الخریطة
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أي نجد شرق الحجاز وغرب العصر الحدیث كما توجد هذه اللهجة في -:ثانیا

توجد العنعنة في اللهجات ((-:ویذكر ذلك السحیمي بقولهخارج حدود منازل قبیلة تمیم 

وجد في شرق الحجاز وغرب نجد على امتداد الجزیرة ففي السعودیة ت...العربیة الحدیثة

الهیعة وسعل " ل وسؤال الهیئة وسأ" لجنوب حیث یقولون في العربیة من الشمال إلى ا

بها مناطق تشترك ا نه لم یحددها بدقة فالمنطقة التي ذكرها واسعة جدإال أ١٦٧.))وسعال

ا على ، وٕان أردنا تحدیدهمن شمالهما إلى جنوبهماوتمتد بین الحجاز ونجد واسعة

-:الخریطةشكل اآلتي ینظر منطقة المحددة كما في الالبفهي تحدیدا تقریبیاخریطتنا

١٧٨: ابدال الحروف في اللھجات العربیة-١٦٧
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-٩٣-

ساحل وتقع على ١٦٨،في تهامة الیمنثا حدیظاهرة وحدد أحمد حسین شرف الدین ال

الحدیدة وزبید على دائرة العرض محافظة البحر األحمر غرب الیمن في منطقة ما بین 

-:الخریطةینظر شرقا٦,١٥'٨° ٤٣شماال وخط الطول ٣٩,٨٣'١٦°١٤

-:بقیت هناك مسألتان

لدكتور رمضان أن كثیرا من الباحثین تحدثوا عن وجود العنعنة في بلدانهم كا:األولى

إال أننا تركناها ١٦٩عبد المنعم سید عبد العال.عبد المجید عابدین ود. عبد التواب و د

٢٣: ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة١٦٨
٧٢: ، و لھجة شمال المغرب٤١-٣٥: ، ومن اصول اللھجات في السودان١٣٧: ینظر فصول في فقھ العربیة-١٦٩
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-٩٤-

، كالمغرب العربي ومصر المدروسةال تدخل من ضمن شبه جزیرة العربألنها

انتشرت من شبه جزیرة العرب إلى المناطق الخارجة توسعت و وهذا یعني أنها.والسودان

انتشار اللهجات بفعل التطور ذا من باب وه،الوطن العربيمن أخرىأجزاء فيعنها 

إذ إنها لم تقتصر في العصر الحدیث على المناطق التي سكنتها تمیم في اللغوي، 

في داخل شبه جزیرة العروض أو سفلى نجد بل تعدتها إلى مناطق الحجاز وعلیا نجد 

ین شرف الدین، وكذلك حمد حسأالسحیمي وتهامة الیمن كما ذكر .دكما ذكر العرب 

خارج حدود شبه جزیرة العرب في شمال أفریقیا بمصر وجنوبها في السودان وغربها في 

.المغرب العربي

أن اللهجات الحدیثة غیر داخلة من ضمن تحدیدنا للقرن الثالث الهجري : الثانیة

نها أأو ملتهاالقبائل القدیمة التي استعقد تبین لنا اماكننساب القبائل أبمقارنة لكنها 

ثر البالغ في له األوهذا،وانتشارها في العصر الحدیثاللهجات تطورتاریخ لنا تبین 

، وهذا ما یراه ماكن توزیعها حدیثا مقارنة بالقدیمأصول اللهجات وطرائق انتشارها و أتبین 

لذلك ترى من الضروري دراسة اللهجات ((-:الباحثان من مدینة الناصریة إذ یذكران

یثة أو المعاصرة؛ ألنها تكشف كثیرا من السمات اللهجیة القدیمة فضال عن الحد

.ذات فائدة  في التوثیق اللغويوهي لذلك١٧٠.))تأصیلها لجذور لهجیة قدیمة

.٤٨: صوت القاف في لھجة أھل الناصریة-١٧٠
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٩٤

.همزةالعینإبدال-

الهمزة والعین من الحروف الحلقیة عند القدماء، فالهمزة من أقصاه والعین من وسطه 

،١٧١ال أن الهمزة شدیدة والعین متوسطة ما بین الشدة والرخاوةوهما حرفان مجهوران إ

جهور وهناك صوتا انفجاریا ال بالمهموس وال بالمالهمزةبعضهمن فیجعلأما المحدثو و 

احلقیاصوتویصنفون العین١٧٢،حنجریاامهموسصوتامن الدارسین من یجعله

١٧٣.امجهور ااحتكاكی

شدیدة الَقیظ، و ((-:جاء في كتاب العینهذا اإلبدال  أُألكة لغة في الُعكة فورة الحّر

بدل العین : اجعقال الس. ُتجعل الهمزُة

وٕاذا طلعت الُعذَرة،

بعمان بسرةلم یبق

ُبّرة، وال ألّكاٍر

وكانت ُعكة نكرة

١٧٤))على أهل البصرة

-:وسمعت أبا صقر ینشد]یعني األصمعي[قال((-:وجاء في كتاب اإلبدال

١٧٥مات ُهزال أللني     أرى ما ترین أو بخیال مخلداأریني جوادا  

یقول الُتمئ لونه والتمع لونه وهو السأف والسعف وسمعت أبا األصمعيیرید لعلني 

ن ال یوعلى هذین النّص١٧٦))یقول اُألسن قدیم الشحم وبعضهم یقول الُعسنوعمر 

ویین لم یحددوا مكان ألن اللغ؛لظاهرة أو القبیلة التي تحدثت بهانستطیع تحدید مكان ا

، لكنها كما یظهر من قول الراجز كما أنهم اختلفوا في نسب الشاعرالظاهرة أو زمانها

٤٣٥-٤٣٣/ ٤:ینظر الكتاب -١٧١
١١٢:ظر علم اللغة العام األصوات ین-١٧٢
١٢١:المصدر السابقینظر -١٧٣
ة كل حبة تعد قشرتھا نواتھا والبسر التمر واألّكار حارث األرض و"عك" باب العین والكاف ١/٦٦: العین-١٧٤ بُرَّ

. األرز والذرى وغیرھاوكالحنطة والشعیر 
ق -١٧٥ ذكر محق اب وی دال كت ي"٨٥-:اإلب وب ف لي أن الشاھد منس ر النھش ن یعف ائط ب ى حط ة ال المصادر العربی

ن أوس  ولدرید بن الصمة ولحاتم الطائي وھو موجود من ضمن خمسة دواوین منھا دیوان حاتم وكذلك نسب لمعن ب
".المزني

٨٥: اإلبدال -١٧٦
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٩٥

الیمن بالنسبة إلى في البصرة وكالهما في أرض العروض، أوكانت في عمان أو 

.، وربما هي من تأثیرات لغة الیمنیونها األزدعمان فقد سكن

-:هاءالعینإبدال-

ور اء حرفان حلقیان عند القدماء فالعین حرف یخرج من وسط الحلق مجهالعین واله

١٧٧.والهاء حرف یخرج من أقصى الحلق مهموس رخوومتوسط ما بین الشدة والرخاوة

والعین صوت ١٧٨أما المحدثون فیرون أن الهاء صوت حنجري احتكاكي مهموس و 

: العرب تقول((-:كتاب العینوعلى هذا اإلبدال جاء نص١٧٩حلقي احتكاكي مجهور

یروى بالهاء مكان العین، فیقال هنشنش : قال عرام. رجل عنشنش وامرأة عنشنشة بالهاء

.ولم یزد النص غیر هذا وال تظهر اللغة واضحة فیه١٨٠.))أي خفیف 

.حاءالعینإبدال-

ومن أوسط الحلق مخرج ((-:قال سیبویهعند القدماء، اء حرفان حلقیان العین والح

ما بین الشدة فالعین مجهورة،في الصفة والنوعلكنهما یختلفان١٨١.))حاءالعین وال

وأما العین ((-:یبویهلكن العین أقرب إلى الحاء یقول س،رخوةوالحاء مهموسة،والرخاوة

أي أن العین والحاء ١٨٢))الرخوة والشدیدة تصل إلى التردید فیها لشبهها بالحاء ینفب

وهو تقریبا الممیزة هي الجهر في العین والهمس في الحاء، متشابهتان تقریبا لكن الصفة 

ولوال بحة في الحاء ألشبهت العین لقرب مخرجها من ((-:ما ذكره الخلیل بقوله

صوت حلقي ((-:وصف المحدثین لهما فالحاءوما یزید هذا وضوحا١٨٣))العین

األوتارتذبذب العین هو النظیر المجهور للحاء فالفرق إذا هو ... احتكاكي مهموس 

الصوتیة مع العین وعدم ذبذبتها مع الحاء فالعین إذا صوت حلقي احتكاكي 

ان في قاربوهذا هو مسوغ اإلبدال ما بین العین والحاء فالصوتان مت١٨٤))مجهور

٤٣٥-٤٣٣/ ٤:ینظر الكتاب -١٧٧
١٢٢:ینظر علم اللغة العام األصوات-١٧٨
١٢١:ینظر المصدر السابق-١٧٩
٢٥٩\١عنش:العین-١٨٠
٤/٤٣٣:الكتاب -١٨١
٤٣٥/ ٤: المصدر السابق-١٨٢
١/٦٥:العین -١٨٣
١٢١-:علم اللغة العام األصوات -١٨٤
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٩٦

المخرج والنوع لكن االختالف یقع في ذبذبة الوترین الصوتیین مع العین وعدم ذبذبتهما 

ت عینا، فالصفة لعین صارت حاء وٕاذا ما جهرنا الحاء صار ع الحاء وٕاذا ما همسنا ام

نصوص الكتب النحویة ما بین العین والحاء فياإلبدالوقد ثبت . هنا هي المغیرة،

ألن األصل لدیهم هو ؛من باب إبدال الحروف فیما بین اللهجاتاولوها لكنهم لم یتن

د في كثیر من كتبهم وما یدل وهذا وار ة ال إثبات مواقع االختالف اللغويإبراز القاعد

لكنه مع اشتهارها إال أن قضاعةء في لغة على ذلك نص المبرد في إبدال الجیم من الیا

الحرف الثالث هو الجیم وهي تبدل إن ((-:ة قبیلةغنصه ال یوحي بأن اإلبدال هو ل

ف: شئت مكان الیاء المشددة في الوقف للبیان ألن الیاء خفّیة وذلك قولك ي تمیمّج

أي علي ي هذا النص من اإلخفاء للهجة قضاعةوال یخفى ما ف١٨٥))تمیمّي؛ وَعِلّج

وكأنها من أصل اللغة ولیست " الجیم وهي تبدل إن شئت مكان الیاء المشددة"-:لقوله

ومما قالت العرب ((-:، المهم أن النصوص المذكورة هيأو قضاعةمن لهجة تمیم

م یریدون معهم، ومحاوالء یریدون مع تصدیقا لهذا في اإلدغام قول بني تم یم َمحُّ

فإن قلبت العین حاء لقرب المخرج جاز ((- :وذكر المبرد هذه اللغة١٨٦))هؤالء

ومن ذلك ما ١٨٧))اإلدغام وذلك قولك مّحم ترید معهم وهي كثیرة في كالم بني تمیم

لة  بإبدال الحرج" ذكره الخلیل بن أحمد أن العرجلة القطیع من الخیل، وهي بلغة تمیم 

ین صوتما بین الالجهر والهمس وهذه مسألة طبیعیة فأي خطأ في١٨٨حاء من العینال

وعلى لغة ، الهمستمیم فیما فضلت الجهر یره اآلخر والعرب اختارت ظیحوله إلى ن

-:العین جاء شعر حاتم الطائي 

ُشعِث ١٨٩ها وُرُزَجبقدٍرْخَبْطلم ُتّنم    بنو الِجُهكأّنوِسُءالرُّوعرجلٍة

٢٠٣/ ١: المقتضب -١٨٥
٤٥٠/ ٤الكتاب -١٨٦
٢٠٨/ ١: المقتضب -١٨٧
، وذكرت في اللسان في مادتي عرجل وحرجل"عرجلة-: :ینظر الصحاح-١٨٨
٢٣٤:ر حاتم الطائي وأخبارهدیوان شع-١٨٩
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٩٧

إذ نهمموقد سمعهالفراء لبعض أعراب بني أسد الهمس في صوت الحاء نسبه

وسمعت بعض ١٩١}ما يف القبورحثإذا ب{ -:١٩٠هللارأیتها في مصحف عبد ا((-:یقول

، وبما أن الفراء قد ١٩٢))ثر وبعثر وهما لغتان بح" بحثر " رأها فقال أعراب بني أسد وق

من بني تمیم إلیهم نتیجة قرب بني أسد انتقلتدقاب أسد فهي سمعها من بعض أعر 

سابقامن منازل التمیمیین الطیب اللغوي أمثلة كثیرة و، وقد ذكر أبفي العنعنةكما مّر

ها إلى لهجاتها منها العرج والحرج اإلبل الكثیرة ویقال ععلى اإلبدال إال أنه لم یرج

ات وقال أبو طیبة لغتنا حاحى بالغنم وعاعى بها یعاعي ویقال عصد الرجل إذا م

-:إذ یقولالكالبيالعامريفي شعر القتال ةت هذه اللغوقد جاء١٩٣حصد

ِمْدِلال َتْنَمَو تكَرآل عامٍرْنأسماُء ١٩٤اَر تَُبْحَثأْنُهُأُمْهوكبشُة

.الكالبيالقتال للهجة عند ت ابیثهعر شف

بعض بني أسد وجاءت في نوعلى هذا فاللهجة نسبت إلى بني تمیم وسمعها الفراء م

.الكالبيالعامري القتال شعر 

العروض أو نجد السافلة شملت اغلب أراضيمناطق شاسعة كانت في منازل تمیم ف

أو أن أسد،معهم في بعض مدن العراق كما رأینا ذلك في العنعنةتنزلبن خزیمة أسد و 

سـد ومـنهم حنظلـة فــي بنـو یربــوع مـع أخـذت اللغـة مـن بنــي یربـوع  فقـد سـكنأبـن خزیمـة

حــین وقعــت علیهمــا ُضــبیعة وفــي ذلـك یقــول البكــري خــوي بضــم أولــه تصــغیر ((-:ُخـوّي

خــو موضــع مــذكور فــي رســم النــار وقــد قیــل إن ُخویــا والنــار موضــع واحــد كانــت وقعــة 

حســان  عمــرو بــُن ضــبیعة بــن قــیس بــن ثعلبــة علــى بنــي أســد وبنــي یربــوع ، وهنــاك قتــَل

الُق بَن وكـذلك موضـع ١٩٥.))حادیـة، وهـي ُأمـة یمانیـة، وهـو مـن بنـي یربـوعالُضبیعي یزیَد

بفــتح ((-:الخــو الــذي صــغر مــن ُخــوي القریــب منــه وكــان مــا بــین أســد وبنــي یربــوع  َخــّو

ا-١٩٠ ھ قرأھ ھ أن ل عن ذلي، ونق ث:" عبد هللا بن مسعود الھ ن عاصم " بحثر"و" بح ول وقرأھا نصر ب اء للمفع بالبن
٥٤٤/ ١٠: بَحثر وبَعثر بالبناء للفاعل وھو هللا وقرأھا أُبي بن كعب بُحثرت القبور ینظر معجم القراءات، الخطیب

٩:العادیات-١٩١
٢٨٦/ ٣:القران، للفراءمعاني -١٩٢
٣٠٠-٢٩٦/ ١:ینظر اإلبدال ألبي الطیب-١٩٣
٥٢: دیوان القتال الكالبي-١٩٤
٥٢٠/ ٢: معجم ما استعجم-١٩٥
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٩٨

كثیب معـروف بنجـد وینبغـي أن یكـون بـین دیـار بنـي أسـد ودیـار بنـي : أوله وتشدید ثانیه

أسـد بـن ت بنوأخذ، و والتأثرأثیر التجاء أوبني یربوع هنا أخذت أسد من١٩٦.))یربوع 

إلـى بعـد انتقـالهم اسمعه الفراء منهم تحدیـدخر وهو ماأفي زمن متخزیمة من بني یربوع 

ســالمي ألنهــم كــانوا یسـكنون مــع الطــائیین فــي مكــانهم الــذي نزلــت فــي العصــر اإلالعـراق 

-:یقـول كحالـةه قبیلة أسد بن خزیمة وانتقلـوا منهـا إلـى العـراق بالكوفـة وفـي هـذا فیمعهم 

كانت بالدهم فیما یلي الكرخ مـن أرض ... سد بن خزیمة قبیلة عظیمة من العدنانیة،أ((

غلبوهم على ]ئأي طّی[ كانت لبني أسد، فلما خرجوا من الیمن. نجد، وفي مجاورة طيء

مـــن بـــالد ] أي اســـد[ لبنـــي أســـد، ثـــم تفرقـــواأجــأ وســـلمى، وجـــاؤوا أو اصـــطلحوا وتجـــاوروا 

. هــ١٩ألقطـار وذلـك بعـد اإلسـالم فنزلـوا العـراق وسـكنوا الكوفـة منـذ سـنة الحجاز علـى ا

١٩٧.))وملكوا الحلة وجهاتها

فالتأثیر الذي ذكره الفراء كان في اسد بن خزیمة فقـط وكـان متـاخرا بعـد اإلسـالم بعـد 

ن الفـراءوال ننسـى أ. ، كمـا ذكرنـا سـابقا فـي العنعنـةانتقالهم لمجاورة بني یربوع في العراق

سـد بـن ظاهرة إبدال العـین حـاء عنـد أن تكون أولذلك من الممكن . ي العراق أیضاكان ف

ینظــر خاصــة فــي بنــي حنظلــةبو بتــاثیر مــن تمــیم بــن یربــوع فــي العــراق،خزیمــة حصــلت

-:الخریطة

٥١٩/ ٢:معجم ما استعجم-١٩٦
.٢١/ ١: معجم قبائل العرب-١٩٧
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٩٩

وأما القتال الكالبي فهو عبد اهللا الُمضرجي من بني كالب بن ربیعة بن عامر بن 

س عیالن العدنانیة وممن یسكن حمى كلیب والربذة في وهؤالء من قی١٩٨صعصعة

جهات المدینة المنورة وفدك والعوالي، وجمیع هذه المناطق تقع ما بین المدینة جنوبا 

ووحمى ١٩٩.وتبوك في الشمال وحائل في الشمال الشرقي، ثم انتقلوا إلى الشام وحلب

قرب فالعوالي هي األ.ةكلیب والربذة وفدك والعوالي كلها تدور حول المدینة المنور 

على المنطقة الواقعة في الجهة الشرقیة ((-:للمدینة المنورة وتقع كما في الویكیبیدیا 

ةوالجنوبیة الشرقیة من المدینة في خط یمتد شرقا من البقیع إلى حرة واقم وجنوبا بمحاذا

نة هي التي جعلها عمر بن الخطاب حمى إلبل الصدقة في المدی:ةوالربذ٢٠٠))قباء

أي أنها  تقع ٢٠٢كم٢٥٠نحو حائلوتبعد عنالمنورة المدینة في وفدك ٢٠١.المنورة

-:الخریطةینظر دینةعلى أطراف الم

سبة في الصحاح ولسان حامد عبد المحسن ألن الن. وقد أكد النسبة منخالل المناقشة د٩١/ ٢٤: ینظر األغاني -١٩٨
. العرب وتاج العروس جاءت باسم القتال العامري وھذا یعني أنھ من كالب بن ربیعة بن عامر

٩٨٩/ ٣:ینظر معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-١٩٩
"المدینة المنورة" العوالي : موسوعة الویكیبیدیا-٢٠٠
٦٣٣/ ٣:معجم ما استعجم-٢٠١
حائل: یاینظر موسوعة الویكیبید-٢٠٢
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١٠٠

٢٠٣وما یؤكد سكنى القتال في المدینة أخباره في األغاني  في عهد االمویین 

اال شم"٢١,٥١'٣° ٢٦وعلى هذا فمنازلهم كانت في المدینة وما حولها، في دائرة عرض 

:الخریطةشرقا ینظر "٣٩,٩٠'٣٤°٣٩وخط طول 

.حادثة سجنھ في المدینة من قبل والیھا وغیرھا من األخبار٩٦/ ٢٤: ینظر األغاني-٢٠٣
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١٠١

شعر حاتم الطائي وهو یمني األصل التي جاءت في فهي أما اللغة األخرى المشتركة 

ونزلــوا فــي الحجــاز أو نجــد العالیــة شــمال شــبه الجزیــرة العربیــة تحدیــدا فــي منطقــة جبــل 

-٣٩’ ٠. ٩٦الـذي یقــع فـي شـمال شــرق مدینـة حائـل مــن ضـمن دائـرة العــرض ٢٠٤أجـأ

شـرقا، وجبـل سـلمى الـذي یقـع فـي المنـاطق ٤١-٣٢’ ١. ٣٣شماال  وخط الطـول٢٧

شــماال ٢٦-٥٧’ ٤٨. ٧٦الجنوبیــة الغربیــة مــن مدینــة حائــل مــن ضــمن دائــرة العــرض 

-:الخریطةینظر ، شرقا٤١-٥’ ٥٨. ٧٦وخط الطول 

Google Earth: أجا وسلمى، أما تحدید المناطق فاعتمدنا على برنامج: ینظر موسوعة الویكیبیدیا-٢٠٤
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١٠٢

ه الجزیـرة العربیـةنحـاء شـبأالعـین هـو اللغـة المشـتركة وما ورد في شعر حاتم بصـوت

.الذي نطقت به عامة العرباألصلوهو

في العصرالحدیث 

بــدال مــن یعتــاد ، وحشــرینیحتــاد بــدال مــن : ینطــق أهــل البــدو فــي إقلــیم ســاحل مریــوط

الكحـــك والســـحتر بـــدال مـــن الكعـــك : ، وأهـــل تطـــوان فـــي شـــمال المغـــرب یقولـــونعشـــرین 

وهذا غیـر داخـل فـي به جزیرة العرب،نهما خارج حدود شولم نؤصل لهما أل٢٠٥والزعتر 

التـي تحتـاج الـى انهـا متـأثرة بلهجـات العـرب القدیمـةممـا ال شـك فیـهمنهج دراستنا، لكن

.تأصیل

٨١:، ولھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا٧٣: ینظر لھجة البدو في ساحل مریوط -٢٠٥
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١٠٣

.عیناالحاءإبدال -
هذا ومن إبدال العین حاًء، وهي ٢٠٦وهذه عكس الحالة السابقة وتسمى الفحفحة

نها ما یروى في كتب غریب الحدیث عینا فتصیر عتى ومحتى في الحاء إبدال بدال اإل

عتى {-:حین بلغه أنه ُیقرئ الناس اهللا بن مسعود عبدلقال((-:أن عمر بن الخطاب

٢٠٨))القرآن لم ینزل بلغة هذیل فأقرئ الناس بلغة قریشّنإ: یرید حتى حین٢٠٧}حني

اهللا بن عبدالعین في حتى لهذیل، و صوت حة على نسبة وفي هذا النص داللة واض

ریح عمر الواضح ود من هذیل وكان متمسكا برأیه في قراءة القران على لغته وتصمسع

تبین النسبة إلى الناس بلغة قریشن القرآن لم ینزل بلغة هذیل فأقرئ إعلى اللغة بقوله 

وأن ف ظاهرة كانت مستعملة عند هذیل وثقیأن العن الفراء الزمخشري وینقل، هذیل

حتى لغة قریش وجمیع العرب إال هذیال ((-:ذكرإذ یالحاء هي لغة سائر العرب 

-:قال وأنشدني بعض أهل الیمامة " عتى"وثقیفا؛ فإنهم یقولون 

رى ِجلَّتها ُتولِّيى َأّتي                    َعلِّلو وال ُأَصالدَّال أضُع

٢٠٩.))لِّباب التَِّقَلْثرا ِماِدَوَص

.كما ذكرنا سابقا في العنعنةوأهل الیمامة في العروض قریبا من البحرین

: حتى ثالث لغات"في ((-:الیمن إذ یقول أهل ویزید المرادي لغة ثالثة ینسبها الى 

لَیسُجُننَّه {-:٢١٠مسعودنا، وهي لغة هذیلیة، وبها قرأ ابنالمشهورة، وٕابدال حائها عی

المحدثون وهذه اللغة الثالثة لم یطل ٢١٢))وٕامالة ألفها، وهي لغة یمانیة٢١١}َعّتى حین

إن الحرف حتى قد نطق في الیمن مماال أي حتى ((-:رابین إذ یقولومنهم النفس فیها 

وبغض النظر عن كون هذا المصدر الوحید متأخرا فإنه ٢/٢٣أنظر السیوطي، الجمع 

٢٢٢/ ١:ینظر المزھر -٢٠٦
٣٥یوسف }لنسجننه حتى حني{:یرید قولھ تعالى-٢٠٧
عتا-:وینظر لسان العرب ٢/٣٩١:الفائق في غریب الحدیث الزمخشري-٢٠٨
٣٩١/ ٢-:المصدر السابقا-٢٠٩
٣٤٣/ ١: المحتسبینظر -٢١٠
٣٥: یوسف-٢١١
٥٥٨: الجنى الداني -٢١٢
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١٠٤

ما لكن اإلمالةولم یذكر رابین كیفیة ٢١٣))من الصعب استخالص نتیجة من هذا الخبر

من : وقال أبو عبیدة((-:عن أبي عبیدة إذ یقول الزمخشري ما نقلهیزید هذا وضوحا 

أقم عني عّتى آتیك، وأتى آتیك، بمعنى حتى آتیك، وهي لغة :العرب من یقول

المناقشة والمتابعة ألن النحاة واللغویین لم یشبعوه دراسة وهذا الرأي یستحق ٢١٤))هذیل

هو ى أن األصل في حتىإلذكروه عرضا في حدیثهم عن حتى، فذهبواوتأصیال، بل

الحاء وعلیه جاءت لغة القران، لكن المحدثین حاولوا تأصیل بعض الحروف فالدكتور 

في " حتى " وهذا یذكر بما یقابل كلمة ((-:رمضان عبد التواب یذكر اإلبدال في حتى 

أي العین والدال أي أنه كما جهرت الحاء في لغة هذیل فأصبحت ...العبریة واآلرامیة؛ 

التاء اللغتین وزاد األمر فیهما توضیحا هو تماثلا، فإن هذا هو ما حدث في هاتینعین

في " عتى "أن ٢١٥ویرى رابین]أي عدى[ ،فصارت داالاألخرىمع العین فجهرت هي 

٢١٦.))في السبئیة أو عدى التي توجد " عد " لغة هذیل منحوتة من حتى العربیة و

-:الث لغات في حتىمن هذه النصوص یتضح أن في العربیة ث

.هي لغة هذیلعتى و -٢.ى ویعدها النحاة واللغویون األصلحت-١

وٕامالتها في األلف كما ذكر ابو عبیدة وهذه لیس لها َأِتىولغة یمانیة وهي إما -٣

وٕاما َحِتى بإمالة ألفها ، نظیر في العصر الحالي بحسب ما وصلنا من مصادر

دها لكن بعض اهالي شمال البصرة ، ولیس لها نص قدیم یسنأیضااألخیرة

.یستعملونها فیقولون َحِتى

-:ا لغتان أخریان همازادت علیهو 

.اللغة األكدیةفيالتي وردت "أدى"-٢

.التي وردت في اللغات العبریة واالرامیة والحبشیة والسبئیة"عّد"أو "عدى"-٣

فيتي وردت أدى السنجد بما یقابلها من اللغات السامیة وبمقارنة حتى العربیة

رامیة والحبشیة التي وردت في اللغات العبریة واآل"عدى"أو "عد"اللغة األكدیة و

١٠٥: مجاھدعبد الكریم في غرب الجزیرة العربیة،تشیم رابین، ترجمة اللھجات العربیة القدیمة -٢١٣
٢/٣٩١: في غریب الحدیثالفائق-٢١٤
١٠٥:عبد الكریم مجاھد لكتاب رابین اللھجات العربیة القدیمة . النص موجود في ترجمة د-٢١٥
١٣٩: فصول في فقھ العربیة -٢١٦
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١٠٥

ونقلت العربیة ومعها الحبشیة واحدا من ((-:والسبئیة، یقول برجستر آسر

" ریة وفي العب" " "adi" في األكادیة وهي " aday" الحروف الجارة القدیمة وهو

ad "ا الزائدة رامیة مع إلحاق موفي اآل "damma" فتنوب عنها في العربیة

وعدى ىأِتهيالجنوبیة األقدم في العربیةلذا نحن نرى أن الصورة ٢١٧.))حتى

عدى السبئیة فإن عبد التواب رمضان .وكما ذكر دالموجودة في اللغات السامیة

للمناسبة، وكذلك والفرق في جهر العین والدال في األولى واحدةأِتى الیمنیة و 

وقد حددنا الیمن في التمهید وسبا في صرواح في الثانیة ٢١٨التاء والهمزةسهم

-:ومأرب كما في الخریطة 

صبحت عتى أالدال تاء فهذلیة لكن بإبدال الهمزة عینا و ومنها انتقلت إلى اللغة ال

الشمالیة وفي شتى أرجاء شبه جزیرة العرب، إلى اللغة العربیة التي بدورها نقلتها

، ومن الیمن أو سبا العین حاء لتتناسب مع صوت التاء المهموسلإبدابعد 

.انتقلت إلى هذیل وثقیف

هذیل بن ((-:كما جاء في معجم قبائل العربفي الجاهلیة موقع هذیلأما و 

كانت دیارهم بالسروات ...بن إلیاس، من العدنانیة،امن مدركة بطن: مدركة

١٦٠: التطور النحوي للغة العربیة -٢١٧
.في صوت الھمزة على رأي بعض المحدثینالھمس-٢١٨
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١٠٦

ئف، وكان لهم أماكن ومیاه في وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطا

وثقیف قریبة منها وتقع في ٢١٩))أسفلها من جهات نجد، وتهامة بین مكة والمدینة

ثقیف قبیلة ((-:كحالة عمر رضا . دوفیها یقول جهة الجنوب من هذیل،

منازلها في جبل الحجاز، بین مكة والطائف وعلى األصح بینه وبین جبال 

في المناطق المشار إلیها بعد انتقال عدى من لذا منازلهم تقع.٢٢٠))الحجاز 

-:الخریطةسبأ أو أتى من الیمن لهم  كما في 

شد هذه ینبعض أهل الیمامة من أنه سمععن الفراء الزمخشري ما نقلهوأما 

أنه لم منها : وغیر دقیق، لعدة اسباباصعبیكاد یكون اللغة، فالتأصیل فیها 

سمع عن هذیل وثقیف ولم ُیغة لها على أنها لبیذكر أنها لغة لهم بل استشهد

ولم أجد من اللغویین أیضا من ینسبها لهم غیر الفراء، ،نسبها لهمالعرب من ی

ومع ذلك فهي إما أن تكون قد أنشدها له بعض أهل الیمامة على أنها لغة ثقیف 

بعد انتقلت إلیهم من سبأ أو الیمن ألهل الیمامة و أو أنها ،وهذیل كما في النص

نص منما نلمحه وهذا أو أنها جاءتهم من هذیلجراتهم،هرحیلهم عنها بسبب 

١٢١٣/ ٣: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-٢١٩
١٤٧/ ١: المصدر السابق-٢٢٠
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١٠٧

من الیمن تحدیدا من سبأ أو انتقلت إلیهم من انتقلت إلیهم لذا الظاهرة. الفراء

-:الخریطةكما في هذیل 

في العصر الحدیث 

ما بین بإمالة األلفة الیمن ینطقها بعض البصریین حَتحتى الممالة في لغ

،، ولم نجعلها أصال ألننا لم نجد من نسبها في القرن الثالثصوت الفتحة والیاء

ذكرها أبو عبیدة فلم نجد تي التي ، أما أوالمرادي متاخر وٕانما ذكرناها استأناسا

لم نجد من یستعملها حالیاكما أننا یدعمه غیر نص الزمخشري،نصا آخَر

.٢٢١الحالیة ومكانهالنستطیع إرجاعها إلى نسب القبیلة 

وھنا تظھر فائدة اللھجات الحدیثة في نسبة اللغات القدیمة-٢٢١
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١٠٨

.هاءالحاءإبدال -

إال أن الحاء من وسط " احتكاكیان" مهموسان رخوان" صوتان" الحاء والهاء حرفان 

وأما المحدثون فهم یعدون الحاء من أصوات،والهاء من أقصاه عند القدامىالحلق

المخرج قع في یعند المحدثین فاالختالف ،فهماالحلق والهاء من الحنجرة وقد سبق وص

.فقط

ما ذكره وقد ورد في كتب اللغویین إبدال الحاء هاء من غیر نسبة لهذا اإلبدال منها 

٢٢٢.))مدح ومده، وما أحسن مدحه، ومدهه ومدهته: األصمعي یقال((-:ابن السكیت 

((-:الباب نفسهمنوذكر في موضع آخر

٢٢٣هللا در الغانیات المده

:فتكدح وتكده وأنشد لرؤبةویقال وقع من السطح. وقد كدحه وكدهه 

٢٢٤ات الكدهوأخاف صقع القارع

ویقال قحل جلده وقهل إذا یبس والمتقهل الیابس الجلد وٕاذا كان یتیبس في القراءة ... 

من غیر ذكر بویكثر ابن السكیت من األمثلة في هذا البا٢٢٥)).فهو متقهل ومتقحل

قوله و ...تهه فمدهأردت أن تذیم((-:یذكر قول النعمان بن المنذرلقبیلة، إال أن المبرد

المخرج وبنو سعد بن زید مناة بن أبدل من الحاء هاء لقرب و فمدحته :یقول"فمدهته"

- :ولخم ومن قاربها وقال رؤبة ،م كذلك تقولیتم

٢٢٦حن واسترجعن من تألهيه        سّبالغانیات المّدهللا درُّ

-:یرید المدح وفي هذه األرجوزة 

٢٢٧لجبین األجلهبّراق أصالد ا

٩٠: اإلبدال -٢٢٢
١٦٥:ینظر دیوان رؤبة-٢٢٣
١٦٦: المصدر السابق-٢٢٤
٩١: اإلبدال -٢٢٥
١٦٥:ظر الدیوانین-٢٢٦
١٦٥:المصدر السابق-٢٢٧

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


١٠٩

وجلي یجلى "جله یجله جلها " و" جلح الرجل یجلح جلحا " یرید األجلح والعرب تقول 

، لكن المهم في اهتماماننجد لغة ثالثة لم ُیِعرها اللغویو وهنا٢٢٨))والمعنى واحد " جلى 

كما في قول النعمان وهوالیمنیین عند لخم وعند المناذرةا النص أننا نجد اللغةهذ

دخلت على ، والنسطیع ان نجزم أن هذه اللغةمیتمبني سعد بن مناة بن عراق وعند الب

جاء على ذلك اللهجات العربیة من اللغات االعجمیة القریبة منها لعدم وجود دلیل قاطع 

أن یكون الكالم مشبها لكالم " والطمطمة"((-:من كتب اللغویین، وهذا ماذكره المبرد

وكان عبید اهللا بن زیاد ...عجمیة ترض على الكالم اللغة األأن تع" ةاللُّكن"العجم و

ویقال إن علیا ٢٢٩كنة فارسیة، وٕانما أتته من قبل زوج أمه شیرویه األسواري یرتضح ُل

علیه السالم عاد زیادا في منزل شیرویه فقال عبید اهللا یوما لرجل كلمه فظن به رأي 

الهاء یشترك في قلبها من الحاء أهروري منذ الیوم یرید أحروري، وهذه: الخوارج 

الى المبدل من الحاء قد جاءالهاء هذا النص یبین أن صوت٢٣٠))أصناف من العجم

م لكنه اللهجة من قبل احتكاك العرب القریبین من الفرس في هذه المناطق المحاذیة له

وٕان كان العصر الحدیث یمیل إلى ذلك ، ال یوجد دلیل قاطع على ما جاء عن رؤبة

نا نجد بعض األجانب عندما یرید التحدث باللغة العربیة یقلب صوت الحاء إلى ألن

كنة التي جاءت من البالد غیر العربیة وبهذا تكون مشتركة ما بین الُل. صوت الهاء

وأغلب الظن أنها لغة والطمطمانیة التي ذكرها اللغویون العرب القدماء ، القریبة منها

-:قدمى، لعدة أسبابعربیة یمنیة

وفي قال اللغویین العرب وعندما ُتبن العجاج عرف بالفصاحة عندأن رؤبة: أولها

ه اهل ویذكر أبو الفرج أن وجو ٢٣١.))ومَدفَّنَّا الشعر واللغة والفصاحة الی((-:الخلیل فیه

وجعل بابا في أخباره ،دون به ویحتجون بشعره ویجعلونه إمامااللغة اخذوا عنه وكانوا یقت

١٠٥٢، ٢/١٠٥١:في اللغة واالدب الكامل -٢٢٨
ي -٢٢٩ اب ف ارس ینظر اللب بالد ف األسواریون أقوام نزلوا البصرة نسبة إلى أسواري وھي قریة من قرى أصبھان ب

١/٥٩: األنساب
٧٦٨-٢/٧٦٢: في اللغة واالدبالكامل -٢٣٠
٢٢٧/ ٢٠: االغاني-٢٣١
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١١٠

فصاحته وبابا آخر جعله في قعود اللغویین له لیسمعوا منه في رحبة بني سماه رأي في

٢٣٢.تمیم بالبصرة

لغة العربي وٕان اختلط به لصعوبة فيان قلب الحاء هاء عند األجانب ال یؤثر : ثانیا

نطق الحاء عند األعاجم أما العربي فیتحدث على سجیته ولغته، ولذا نحن نستبعد تاثر 

.ٕانما هي لغة عربیة یمنیة كما ذكر المبردالعربي باألعجمي، و 

أصوله إلى رجع ترة الذي وهو ملك الحیالنعمان فقد وردت لغة إبدال الحاء هاء عند

هم ولد قحطان، فلكونهم إلى الیمن، و واما عزو العرب ((-:ريیالیمن یقول فیهم النو 

ب على لخمي النسو ٢٣٣))ا الیمن؛ وكان منهم ملوك الحیرة وأصحاب سد ماربو نزل

فأما سائر العرب فیزعمون أنه كان : قال ابن اسحاق((-:ارجح األقوال واصله من سبأ 

ابن عدي بن الحارث بن : قال ابن هشام لخم...رجال من لخم، من ولد ربیعة بن نصر

مرة بن ُأدد بن زید ابن همیسع بن عمرو بن عریب بن یشجب بن زید ین كهالن بن 

ن عمرو بن سبأ، ویقال ربیعة بن نصر بن حارثة بن ابن عدي ب: لخم: سبأ، ویقال

وذكر ٢٣٤.))بن عامر من الیمنوعمرو بن عامر، وكان تخلف بالیمن بعد خروج عمر 

وأكثر العزوة ((-:النویري أن ملوك العرب من الیمن ومنهم النعمان اللخمي إذ یقول

آل النعمان بن مثل: لمن ینقلب عن نسبه إلى الیمن، ألجل أن الملوك كانت في الیمن

. سد مأربمنطقةإلى الیمن منولذلك نرجح رجوع نسب لخم٢٣٥.))المنذر بن َلْخم

ومن هؤالء خرجت قبائل عدة ومنها انتقلت اللغة إلى بني سعد بن زید مناة بن متمم

هم االكثر تفرقت في انحاء شبه الجزیرة منهم كعب بن سعد بن زید بن مناة وهؤالء 

ابن ذلك ذكر البصرة ، نزل قسم كبیر منهم بت بطونهم وأنسابهموهم الذین ذكر عددا

ُخَلیف بن ُعْقبة كان من ((-:درید في رجال بني سعد بن زید مناة بن تمیم إذ یقول

ومنهم عسعس بن سالمة وكان مذكورا بالبصرة في أول ...أظرف أهل البصرة 

وهؤالء نزلوا الكوفة بن سعد بن زید مناة،عمروقبیلة ومن أوالد سعد٢٣٦.))اإلسالم

٢٢٥-٢٢٠: ٢٠: ینظر األغاني-٢٣٢
٣٠٠/ ٢: غي فنون األدبنھایة األرب-٢٣٣
١٢/ ١:السیرة النبویة-٢٣٤
٣٠١/ ٢: نھایة األرب، النویري-٢٣٥
٢٤٨، ٢٤٧: اإلشتقاق-٢٣٦
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١١١

الجزیرة، ما بنو عمرو بن سعد، فهم بالكوفة و أو ((- :ویقول فیهم ابن دریدقامواوبها أ

ومن بني عمرو الهائلة والبسوس ابنتا ُمْنقذ الهائلة أم ٢٣٧،))أحدولیس بالبصرة منهم

دیارهم كانت و ،جساس وهمام وجلیلة زوجة كلیب التغلبي وبسببهم حدثت حرب البسوس

الیمامة إلى البحرین صعودا إلى كاظمة فالعراق بمحذاة نهر دجلة وصوال إلى هیت من 

ودیار بكر وفي العراق حدثت أكثر معاركهم ومنها معركة ذي قار وكان للنعمان بن 

٢٣٨المنذر من ملوك لخم بالعراق كتیبة یقال لها صنائع الملك واكثرهم من بكر بن وائل

من أبناء سعد و بین من الكوفة صعودا إلى دیار بكر، لذا اوالد عمر بن سعد كانوا قری

وذكر غیرهم إال أن ٢٤٠وجشم٢٣٩شمس ومالك وعوفد وعب"عوافة"الحارث: بن زید

أن أصل نرىلذلك ٢٤١.أماكن سكنهمعن اللغویین والنسابین لم یذكروا شیئا عنهم أو 

ة في لغة إبدال الحاء هاء عربیة جنوبیة من لخم جاءت معهم من سبأ إلى الحیر 

بالكسر ثم السكون، وراء مدینة كانت على ثالثة أمیال من الكوفة : الحیرة((-:العراق

ومن الحیرة التي تبعد عن الكوفة ثالثة أمیال٢٤٢))على موضع یقال له النجف

ینظر یؤكد الظاهرة انتشرت نحو الكوفة والبصرة التي نظم بها رؤبة بن العجاج رجزا 

-:الخریطة

٢٥٨: اإلشتقاق-٢٣٧
وما بعدھا٩٣/ ١: ینظر معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-٢٣٨
٢٤٥: ینظر، اإلشتقاق-٢٣٩
٢١٥:ھرة أنساب العربجم-٢٤٠
٢١: ینظر لغة تمیم-٢٤١
٣٢٨/ ٢: معجم البلدان-٢٤٢
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١١٢

ولذا نرى ان لغة ابدال الحاء ،ناطق تعود لسعد بن زید بن مناة التمیمیةوكل هذه الم

بني سعد إلى فخرجت بعد خراب سد مارب الحیرة إلى نقلوها معهم،غة لخمیةهاء هي ل

.كما مبین في الخریطة السابقةالكوفة والبصرة بن زید في 

.خاءإبدال الغین-

والمخرج الثالث ((-:یقول المبرددماء عتد القالغین والخاء من الحروف الحلقیة 

وهما ٢٤٣))الذي هو أدنى حروف الحلق إلى الفم مما یلي الحلق مخرج الخاء والغین

رخوان لكن الغین حرف مجهور والخاء حرف مهموس فهما نظیران یختلفان من حرفان 

ن احتكاكیان یخرجان من أما المحدثون فیرون أن الصوتی٢٤٤حیث الجهر والهمس فقط

اختلفتصوت الغین مجهور وصوت الخاء مهموس فهما نظیران لكنصى الحنك أق

الذي یحدث ما بین الغین اإلبدالوألجل ذلك كان ٢٤٥بینهما صفتا الجهر والهمس

والخاء یدخل من ضمن التعلیل عند اللغویین وال یوثق من ضمن اللهجات من ذلك ما 

مهم ولذلك قیل للكتیبةسوادهم ومعظأباد اهللا خضراءهم أيیقال ((-:ذكره ابن قتیبة 

ال یقال أباد اهللا خضراءهم ولكن یقال أباد اهللا غضراءهم أي األصمعيخضراء قال 

وورد عن ٢٤٦))غضارتهم والغضراء طینة خضراء حرة علكة یقال أنبط بئره في غضراء 

دخلت في ُغمار الناس وُخمارهم وَغمرهم((-:إذ یقولاإلبدالثعلب ما یشبه هذا 

جد من نسب هذه اللهجة من أصحاب القرن الثالث فیما تیسر لي أولم ٢٤٧. ))وَخمرهم

.٢٤٨من مصادر

١٩٢/ ١: المقتضب --٢٤٣
٤٣٥/ ٤: ینظر الكتاب -٢٤٤
١٢١: ینظر علم اللغة العام األصوات -٢٤٥
٤٩:أدب الكاتب -٢٤٦
١/٢٠٢: مجالس ثعلب -٢٤٧
اھرة وارجاع -٢٤٨ د الظ ي تحدی ة ف ات الحدیث دة اللھج ن فائ ا تكم ادر وھن ن المص ا م ا اثباتھ ر لن م یتیس بتھا إن ل نس

.القدیمة، فوجودھا في الیمن یرجح اصلھا الیمني
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١١٣

في العصر الحدیث 

في اللهجات الحدیثة ففي الیمن یستعمل الناس یختسل اإلبدالمثل هذا ویوجد

بعض ویوجد في لهجة ٢٤٩ویختصب وأخصان بدال من یغتسل ویغتصب وأغصان 

ل وقصدون سَِّخِیال و ِسْخِی: إذ یقولون اإلبدالمثل هذا ٢٥٠والحلةأهالي البصرة وبغداد 

رجاء أیمنیة وانتقلت مع من انتقل الى ولذا نرجح أن تكون هذه اللهجةل، سَِّغل وُیِسْغَی

.شبه جزیرة العرب ومنها إلى العراق

-:همزةإبدال القاف-

القاف عند زة، و لقاف والمبدل هو صوت الهماألصل في هذا اإلبدال هو صوت ا

أما و ٢٥١یخرج من أقصى اللسان قریبا من الحنك األعلى مهموس شدیدحرف القدامى 

-:أما المحدثون فیرون أن القافو ٢٥٢.الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مجهورة شدیدة

صوت حنجري انفجاري ال هو ((-:والهمزة ٢٥٣))صوت لهوي انفجاري مهموس((-:

رمضان إذ . تا مهموسا منهم دعض المحدثین یراه صو وب٢٥٤))بالمهموس وال بالمجهور

وتار الصوتیة اما الهمزة فهي صوت شدید مهموس مرقق ینطق بإغالق األ((-:یقول

وتار ن األیأتي حكمنا بهمس الصوت من ناحیة أو ... إغالقا تاما یمنع مرور الهواء

٢٥٥)).الجهرتماما، فال یحدث فیها ذلك األهتزاز الالزم لصفة الصوتیة معه تغلق 

: أبو عمرو الشیباني قال((-:إذ یقولعن أبي عمرو الشیباني ثعلب هقلنهذا اإلبدال 

تیسر لي من اجد من ینسبها فیمأولم ٢٥٦.))یقال أتیته على إّفان ذاك وعلى ِقّفان ذاك

.قرن الثالث أو ممن نقل عنهممصادر ال

وما بعدھا٢٩: ینظر دراسات في لھجات شمال جنوب الجزیرة العربیة-٢٤٩
.حامد عبد المحسن في المناقشة. الحلة ذكرھا د-٢٥٠

٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب -٢٥١
٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: المصدر السابقینظر -٢٥٢
١٠٩-: علم اللغة العام األصوات-٢٥٣
م ١١٢-: المصدر السابق-٢٥٤ وس ینظر الھامش رق وت مھم ھ ص وھناك بعض الدارسین المحدثین من یرى أن

من الكتاب والصفحة" ١"
٥٦: ى علم اللغةالمدخل إل-٢٥٥
٤٨٥:/ مجالس ثعلب-٢٥٦
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١١٤

.في العصر الحدیث

بین ال أن وروده في اللهجات الحدیثة یثیرا إهذا اإلبدال لم یتحدث عنه القدامى ك

-: هامة إذ یقولون فيففي الیمن تبدل القاف همزة في لهجة ِتأصالته في اللغة العربیة

القاهرة بمصر ودمشق والقدس من وفي ٢٥٧))أمر، وأرض وألب:قمر وقرص وقلب ((

لقاهرة، كان إن بعض أهل ا((-:قول برجستر آسر یتبدل القاف من الهمزة الشام بالد 

، وهذه العادات سادت بین أهل القاهرة ه، فأبدله بالهمزالقاف واستغلظاستخشن نطق

الخاصة ثم العامة، ثم سرت منها إلى بعض المدن الكبیرة كدمشق، ثم إلى أصغر منها، 

اسر انحصرت على اللهجات الحدیثة لكنه وكما نقل ورؤیة برجستر ٢٥٨))كالقدس الشریف

لغة عربیة قدیمة نرجح اصلها من الیمن لورودها عند الشیبانيأبي عمرو ثعلب عن 

: اهالي تهامة الیمن كما في الخریطة

في أقسام كبیرة من شمال غرب إفریقیا في المغرب العربيهذا االبدال كما ینتشر 

٢٥٩ومالطا وتلمسانكمراكش

٣٠: دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٢٥٧
والنص نفسھ تماما٢٨: رمضان . د/ ، وط١٧: محمد حمدي البكري/ التطور النحوي للغة العربیة، ط-٢٥٨
١٤، ١٣: رمضان عبد التواب. ینظر بحوث ومقاالت في اللغة، د-٢٥٩
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١١٥

-:غیناإبدال القاف- 

ت القاف، ولكن سمع من العرب األصل في كلمات هذا الباب هو أن تكون بصو 

.عند بعض العرب في لغاتهمین من القاف في بعض الكلمات إبدال الغ

وصوت القاف عند القدامى یخرج من أقصى اللسان قریبا من الحنك األعلى مهموس 

وأما المحدثون فیرون ٢٦٠،شدید، وصوت الغین فمخرجه من أدنى الحلق رخو مجهور

صوت من أقصى ((-:والغین٢٦١))اري مهموسصوت لهوي انفج((-:أن القاف

ولم أجد عند القدماء من ذكر اإلبدال اللغوي المفرق ما . ٢٦٢))الحنك احتكاكي مجهور

بین اللهجات لكن اللهجات الحدیثة جاء فیها هذا اإلبدال لیدل على بعض ما ذكره 

يء؛ وقب في النذل الدن: والوغبالَوْقب ((-:اللغویون القدامى فثعلب یذكر في مجالسه

زیدعن أبيالطیب اللغويأبو نقلیو ٢٦٣.))ذا دخل فیه، فهو یدخل في الدناءةالشيء إ

ذال ومن ال خیر فیه : أبو زید((-: إذ یقول ٢٦٤))الغمز من الناس والقمز الرُّ

إال أن بینهما مواد التي یبدل فیها الحرفان تظهر العالقة واضحة الوبالمقارنة بین 

جعلنا نتناوله هو كثرة وروده مالم یذكروا ذلك على انه إبدال لهجي و اللغویین القدامى

، ففي مادة غمز وقمز یقول أصحاب في اللهجات الحدیثة حتى خارج الجزیرة العربیة

والغنم والضعاف من الرجال یقال اإلبلوالغمز بالتحریك ُرذال المال من ((-:المعجمات

وفي مادة قمس یذكر ابن ٢٦٥))مثل الغمزرجل َغمز من قوم َغمز، وأغماز والَقمز

منظور وقمسه هو فانقمس أي غمسه فانغمس، قمس الرجل في الماء إذا غاب فیه 

٢٦٦وانقمس في الركیة إذا وثب فیها والقامس الغواص وكذلك القماس

٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب -٢٦٠
١٠٩-: علم اللغة العام األصوات-٢٦١
١٢١-: المصدر السابق-٢٦٢
٥٧١/ ٢: مجالس ثعلب-٢٦٣
٣٢٨/ ٢: اإلبدال أبو الطیب اللغوي-٢٦٤

"غمز"-: :لسان العرب ٢٦٥-
"قمس" -: :ینظر لسان العرب-٢٦٦
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١١٦

.في اللهجات الحدیثة
اإلبدال وقد سمعت مثل هذا ورد إبدال القاف غینا والغین قافا في اللهجات الحدیثة 

البصرة أجبرتهما قلة حافظةفي م-نطلق علیهم العرب الرحل -من طفلین بدویین 

القطر إلى االتجاه نحو المدینة لرعي أغنام آبائهم أحد الطفلین واسمه مهدي ینحدر من 

عائلة تعود لمحافظة المثنى وقد وجدته في منطقة الطمر الصحي في حي الحسین 

((-:یقولإذ ثانيمنه اإلبدال السمعتعالف لحیواناتهم ألجل الحصول على بعض األ

فحاولت أن ،قدمیه في المیاه اآلسنة الراكدة" یدخل"ني یغمس ویع. ))انقمس بالسیان

((-:بقولهطربوش يعلستدرك عمه واسمه اجیدا فقال انقمس بالسیان فمنه اسمعها 

اآلخر واإلبدال . ت أن أتأكدمعته جیدا لكنني أحببفقلت له س))یكـَـول انطبش بالسیان

اسمه فرج قال اسمي فري ولم أفهم في بادئ األمر معنى اسمه سمعته من طفل آخر و 

فأعدت علیه فقال اسمي فرج ولفظها بصوت الجیم وكأنه استدرك على فهمي بالنطق 

، وینحدر من عائلة بدویة ترجع في أصولها إلى محافظة ذي قار وجدته في الصحیح

شمال البصرة جاء مع أهله إلى القضاء ألجل رعي األغنام على بقایا ةمدینقضاء ال

وأشیر قدح الشاي في فمي أضعوأناالحنطة بعد حصادها في منطقة الهویر فاستدرجته 

إلى عدة أشیاء متناثرة منها بعض األحذیة لكي یأتیني بها فكان یشیر على األشیاء 

وصل إلى حذائي فقال الغندرة فأومأت إلیه ویلفظ أسماءها وأنا أهز برأسي نافیا وعندما

فعرفت ، برفع صوته ومشددا على لفظها الغّندرةبوجهي مستفهما ومستغربا فأعادها علّي

ویذكر الباحثان من جامعة ذي قار هذا اإلبدال في لهجة . أنه أبدل صوت القاف غینا

((-:ددا ذلك بقولهماإال أنهما لم یحالمحافظة ركز ان بها معنیربما یمدینة الناصریة و 

- :ومن األلفاظ التي نطقوا القاف غینا منها

في قلم: َغلم

"للمبراة" في مقّط: مغطة

"اسم علم" في باقر: باغر

في قنینة: غنینة
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١١٧

في قرآن: ٢٦٧غرعان

إبراهیم السامرائي أن إبدال . ویذكر د٢٦٨.))األلفاظوغیرها من .في برتقال: برتغال

إذ افا منتشر في لهجة بدو العراق وقراه في الشمال والجنوبالقاف غینا وٕابدال الغین ق

: فهم یقولون" القاف" و" الغین" یعرض للغة البدو أن یحصل اإلبدال بین ((-:یقول

، "رغَش" كما یقولون "غرب"و"غازي"و"غزال": ویریدون بها"ربَق"و"قازي"و"قزال"

وهذا واقع في أغلب اللهجات العربیة "مرق"و"قرد"و"شرق"یریدون بها "مِغَر"و"ردِغ"و

. ویذكر د٢٦٩.))القرویةمن شمالیة إلى جنوبیة وأظن هذه بقیة البداوة في هذه اللهجات

في هذه وردت ((-:بدال أیضا في لهجات جنوب البصرة بقولهعلي ناصر هذا اإل

. غصرقصر،-:القاف الفصیحة إلى غین منهابدلت فیها اللهجة طائفة من األلفاظ أ

ویبدو أن اإلبدال بین الصوتیین لیس له تفسیر صوتي ٢٧٠))دقیقة، دغیغة. غر،قرأ

واضح سوى االستعمال، والسبب أن اإلبدال أحیانا یقع على صوت الغین وأخرى على 

إبراهیم السامرائي عند حدیثه عن لهجات جنوب العراق . صوت القاف، وقد تنبه لذلك د

إبدال كبیر بین القاف والغین فالكلمة إن اشتملت في هذه اللهجة یحصل ((-:إذ یقول

"شغا"و، "غصر"على القاف صارت غینا وٕان اشتملت على الغین صارت قافا نحو 

" غبشة:"واألصل"قاص"و" قدا"و" قبشة"وبالعكس فإنهم یقولون "شقا"و"قصر"واألصل 

ا نجده عبد العزیز مطر الذي عرف بتفسیر الظواهر وهذا م. وكذلك د٢٧١))".غاص"و

إلى صوت الجیم في كتابه ل صوت القاف حو في كتبه فهو یذكر في تفسیره لت

لكننا ال نجد تفسیرا لتحول الغین إلى قاف أو العكس فهو ٢٧٢خصائص اللهجة الكویتیة 

یریدون یلقي كلمة استقالل، اللاستقیلغي كلمة، ((-:إذ یقولیكتفي بإیراد األمثلة فقط 

أغاني، : ، یریدونالوقتأقاني، یقنون، مشقول، یستقل " -:ولهموٕابدال الغین قافا مثل ق

أن بعض الكلمات في اللهجة في أمثلته ویالحظ ٢٧٣))یغنون، مشغول یستغل الوقت

فیھا اإلبدال من مكانین، إبدال القاف غینا والھمزة عینا-٢٦٧
٥١ص :٢٠١١، آیار ٣/ ، ع١/ م : مجلة آداب ذي قار : صوت القاف في لھجة مدینة الناصریة-٢٦٨
١٠٤: التوزیع اللغوي الجغرافي في العراق-٢٦٩
٣٧٦: اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٢٧٠
٢٣٥:التوزیع اللغوي الجغرافي في العراق-٢٧١
٣٦: ینظر خصائص اللھجة الكویتیة-٢٧٢
٣٤: ینظر المصدر السابق-٢٧٣
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١١٨

مثل كلمة استقالل في إبدال الغین من القاف، من غیر إبدال ت على حالها یالكویتیة بق

ل هذا اإلبدال في لهجة أهل وكلمة الوقت في إبدال القاف من الغین، وكذلك لم یعل

تفسیر للظاهرة، مثل الموغف والفندغ غیرالمحرق في البحرین، إذ یضرب األمثلة من

ویالحظ أن القانون بالقاف واستغالل والغرطاس وغضیة غاضي واستغالل وغوة القانون

اإلبدالق هذا بالغین بخالف لهجة الكویت التي تجعلها بالقاف وقد تعكس لهجة المحّر

ل الوقت، یستقو ،متقیرو ،قنیمةو ،قزالةو ،قواصوأقاني، و ،قنى:فتجعل الغین قافا مثل

ویذكر ٢٧٤.واألصل فیها هو غني، وأغاني ،وغزالة، وغنیمة، ومتغیر، ویستغل الوقت

الدكتور مراد كامل أن هذا اإلبدال موجود في الیمن في مناطق ذمار وتعز والحجریة 

في ویرى أحمد حسین شرف الدین أنها ٢٧٥طبق في الطاقة فیقولون التبغ بالتاغة أي ال

غینا فصحى بل هي قریبة منها إذ أنها تنطق حلقیة رخوة لیست وٕاب ٢٧٦مناطق تعز

هذا الصوت الذي ٢٧٧))غاغلك له، أي قد قلت له " ((: كالغین أو قریبة منها فیقولون

عابدین في عبد المجید. وصفه أحمد حسین شرف الدین هو نفسه الذي تحدث عنه د

الصورة الثالثة من نطق القاف عند ((-:نطق القاف لدى السودانیین إذ یقول

وهي شائعة في لهجات السودان وتظهر على ...السودانیین فهي القاف المشوبة بغین

وتقل كلما اتجهنا غربا حتى تكاد تختفي عند عرب دار أشدها في الشرق والشمال 

ق قد جاء من الشرق أو من الحبشة التي أخذتها ثم رحج أن یكون هذا النط٢٧٨))فور

ولعل هذا النطق بعض لهجات المنطقة الیمنیة الجنوبیة ((-:من الیمن إذ یقول

٢٧٩.))وامتدادها في أثیوبیا

هذه اللهجة صعبة جدا فالطفالن وكذلك علي طربوش عم احد الطفلین في النسبة 

ا ما ذكره الباحثان في الناصریة وما اللذین وجدتهما في البصرة ال یعرفان نسبهما وكذ

هم على ناصر من لهجة جنوب البصرة فأهل الجنوب من البصرة یختلط نسب. ذكره د

١٤٩: عبد العزیز مطر. ینظر األصالة العربیة في لھجات الخلیج، د-٢٧٤
وما بعدھا٨٤: مراد كامل. اللھجات العربیة الحدیثة في الیمن، دینظر-٢٧٥
نعیم سلمان البدري أن أھالي تعز یحققون القاف بحسب سماعھ لھم. یذكر د-٢٧٦
٣٠: دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٢٧٧
٤٤-:من أصول اللھجات العربیة في السودان-٢٧٨

- ٤٧-:نفسھالمصدر٢٧٩
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١١٩

ینحدرون من أصول عربیة ترجع ستان الذین فیما بین القبائل العربیة، وكذلك قبائل عرب

یس قام بتأس((-:مؤلفو كتاب البدوكعب وبني مالك من تمیم وفیهم یقولأسد و إلى 

أما بنو ٢٨٠))زعیم أسد، دبیس بن عفیف الذي نزل هناك ونصب خیامه. م٩٨٠یزة الحو 

تمیم ینتمون سابقا إلى بني ]بنو[كان " مالك]بنو["تمیم ٢٨١]بنو[((-:مالك فیقولون فیهم

مالك ] بنو[وكان .ون هذا االسم؛ لذلك مازالوا یستعملمالك الذین هم مجموعة من المنتفق

سرى لشط كانت احداها تنتشر على الضفة الیم من مجموعتین١٨٥٠لفون قبل عام یتأ

ن البصرة حتى ناحیة دعیجي في منتصف الطریق بی"شویب" السویب منالعرب

وذكر لي ، یبدلون القاف غینا بحسب ما سمعته منهموهؤالء ٢٨٢))شهرخرم/ والمحمرة 

الكلمات التي فیها نهم ال یستعملون صوت القاف في لغتهم ویبدلون أبعض من عاشرهم 

لكن ما ألن صوت القاف غیر معروف او مستعمل لدیهم،؛الصوت الى صوت الغین

منفذ سفوان الحدودي ن فيیالبحرینیبعض ه هو ما سمعته من یلإستطیع اإلطمئنان ن

زیارة العتبات المقدسة في كربالء إذ ذكروا أن أصولهم ترجع عند مجیئهم إلى البصرة ل

الذین ترجع اللغة في أحد اصولها إلى قبیلة قیس وعلى ذلك .عدنانیةالإلى قبائل قیس 

قیس بطن من آل ((-:إذ یقولكحالةعمر رضا . دذكر كما البحرینببعضهم نزل 

ابن قیس عیالن، من العدنانیة، ...عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن 

٢٨٣.))كانت منازلهم بالبحرین

ین من سكن الیمن وربما هم قریبون من منطقتي تعز وهناك من بني عقیل القیسی

ومعاویة بن ُعقیل ((-:واب القریبة من الغور إذ یقول األصفهاني في منازل عقیل

((-:ولهم منازل قریبة من الیمن فیذكرها األصفهاني بقوله٢٨٤.))منطقة بأرض الیمن

وادیان أما بیشة فیصب جمیع بني خفاجة یجتمعون ِبِبیَشة وَرْنَیة وهما: وقال عقیلي آخر

أي أن بني خفاجة من عقیل یسكنون قریبا من الیمن وهم من قیس ٢٨٥.))من الیمن

٤/٤٤: القبائل العربیة في خوزستان،البدو٢٨٠
جمیعھایستعمل المترجم لفظة بني مبنیة على الحكایة في أجزاء الكتاب٢٨١
٦٧/ ٤: البدو٢٨٢
٩٧٠/ ٣:معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-٢٨٣
٧: بالد العرب-٢٨٤
٥: المصدر السابق-٢٨٥
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١٢٠

ینظر إلى باقي اجزاء شبه الجزیرة العربیة أیضا وربما من هؤالء القیسیین انتشرت اللغة 

-:الخریطة

لبحرینافي قبیلة قیس انتشرت في العراق بالبصرة والناصریة وبادیة السماوة و ومن 

في الیمن بتعز انتشرت، ومن معاویة بن عقیل أو الخفجیین وفي الكویتسترةبجزیرة 

.ینظر الخریطة واب
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١٢١

لكنه مجهور أو صوتا طبقیا شبیها بالكافمجهورة اكافإبدال القاف -

-:"كـَ" له بالرمز شیرسن

القدامى حرف یخرج اف عند قالو . األصل في هذه الكلمات المبدلة هو صوت القاف

من أسفل من موضع اف كوال، مهموس شدیداألعلى من أقصى اللسان قریبا من الحنك 

والخلیل یعد ٢٨٦هموسشدید موهو القاف من اللسان قلیال ومما یلیه من الحنك 

صوت لهوي انفجاري ((-:أما المحدثون فیرون أن القاف ٢٨٧الحرفین لهویین

ویذكر اللغویون ٢٨٩))صي انفجاري مهموسصوت حنكي ق((-:والكاف٢٨٨))مهموس

َیْقَنع ((- :اإلبدال بین حرفي القاف والكاف من ذلك ما ذكر في معجم العین َقَنَع

-:للمسألة فهو قانع قال الشماخ :لتَذَل:ُقُنوعا

ُیْصِلُحه فُیغني  المْرِء ٢٩٠نوعمن الُقفاِقَره أعفَُّمَلماُل

أي أن األصل هو القاف والذي یروى هو الكنوع ٢٩١))وعویروى من الُكُنوع بمنزلة الُقُن

أبي عمرو الشیباني وأبي زید والفراء بعضا من األصمعي و وینقل ابن السكیت عن 

صور اإلبدال ما بین الصوتین فیذكر ما یجيء بالقاف أو الكاف ویبدل منه الصوت 

ني یقال عربي وقال أبو عمرو الشیبا...األصمعي یقال دقمه ودكمه((- :اآلخر فیقول

ة أبو زید یقال أعرابي قح وأعراب أقحاح  وعربیة ُكحَّ به ...ُكحٌّ الفراء یقال للذي ُیَتَبّخُر

َوَكَشْطُت. ٌطْسوُكٌطْسُق جْلَدُه َعْنُه وأسٌدوتمیٌمیٌسوَقْتَطِشُكتقوُلقال قریٌشوقد َقَشْطُت

] أي الفراء[قال ... بالقاف ْتَطِشف عبد اهللا بن مسعود ُقَحْصوفي ُمْتَطِشتقول ُق

إناء قربان وسمعت بعض بني غنم بن دودان من بني أسد یقول فال تكهر األصمعي

والذي یتنبه لنص الفراء یرى تضاربا في نسبه اإلبدال . ٢٩٢))وكربان إذا دنا أن یمتلئ 

في النصین فمرة ینسب إبدال الكاف من القاف إلى أسد وأخرى ینسب إبدال القاف من 

٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب -٢٨٦
ة الكتابمقدم٥٨/ ١:ینظر العین-٢٨٧
١٠٩علم اللغة العام، األصوات، -٢٨٨
١٠٨-:المصدر السابق-٢٨٩
وكالھما بالقاف٥٦: ، وطبعة الشنقیطي٢٢١:دیوان الشماخ ط صالح الدین الھادي-٢٩٠
قنع-:١٧٠\١:العین-٢٩١
١١٤، ١١٣: اإلبدال-٢٩٢
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١٢٢

أن اإلبدال وقع مرة ه لیس تضاربا والسبب هو اف إلى بني غنم من أسد والحقیقة انالك

هذا واقع في اللهجات الحدیثة،بنو غنم جزء من أسد و و على القاف وأخرى على الكاف

مستعمل في هنا نحن بین أمرین كالهماو یهمنا هنا هو إبدال الكاف من القاف وما

.غداد بالعراقلهجات أهالي البصرة والناصریة وب

إبدال الكاف الفصحى من القاف وهذه اللهجة مستعملة حالیا في البصرة وذي : األول

رافد مطشر في بحث لهما یدرس صوت . یعرب مجید ود. الباحثان دوبغداد ویذكرقار 

ویبدو أنه یختص بمركز المدینة إذ إنهما لم یحددا ذلك ،القاف في لهجة مدینة الناصریة

، جاء فیها إبدال األلفاظوهناك مجموعة ومن ((-:یقوالنف: أسلوب الخرائطببتعریف أو 

٢٩٣))في وقح: ِكحفي قاتل، َو: تل، كاتلفي َق: تلفي وقت، ِك: وكت: القاف كافا ومنها

-:ة إذ یقولونصرة في لهجتهم المعاصر وهذه األلفاظ نفسها مستعملة في مركز مدینة الب

هسة أو "((- :وكذا في لهجة بغداد إذ یقولون))قته أي حالیا لیس و " كتهو هسة مو "((

بعربیة اوٕاذا أرادوا القول حالیا لیس وقته))أي هذه الساعة لیس وقتها" هّساع مو وكتها

أرجعوا صوت القاف إلى مكانه فتكون وقت بدال من وكت فصحى أو بمكان رسمي 

٢٩٤اللغویونكما ذكروهذا اإلبدال هو في لغة قریش

وهذا اإلبدال بل مخرجها ما بین اللهاة والطبق؛ي لیست كافا خالصةوه: الثاني

من العراق، وفي الكویت وفي وبغداد أهالي البصرة والناصریة مستعمل في لهجات

جزیرة سترة بالبحرین واألجزاء الوسطى والشرقیة من المملكة العربیة السعودیة، وربما في 

لم ىمان اللغویین القدومن المؤسف أعمان، فيمنطقتي حضرموت ودثینة بالیمن و 

فصیحة وهي غیر التي یعدونها " األصوات"لحروف بعض ایضعوا رموزا واضحة ل

فأصل حروف العربیة تسعة ((-:ن حرفا یقول سیبویهیعشر التسعة و الالزائدة على 

صلها ثین حرفا هن فروع وأوتكون خمسة وثال...الهمزة واأللف والهاء: وعشرون حرفا

...وهي كثیرة یؤخذ بها وتستحسن في قراءة القران واألشعار ة والعشرین من التسع

وتكون اثنین وأربعین حرفا بحروف غیر مستحسنه وال كثیرة في لغة من ُترضى عربیته، 

٥٢: صوت القاف في لھجة مدینة الناصریة دراسة تطبیقیة -٢٩٣
١١٤، ١١٣: الینظر اإلبد٢٩٤
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١٢٣

هذا اإلبدال یقع على هذه الحروف ٢٩٥))وال تستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر

ألصل في الحروف العربیة ویطلق علیها ابن المتفرعة من التسعة والعشرین التي تعد ا

فأما بنو تمیم فإنهم ُیلحقون القاف باللهاة فتغلظ جدا فیقولون ((- :درید القاف التمیمیة 

وم فتكون القاف بین الكاف والقاف وهذه لغة معروفة في بني تمیم قال ـَللقوم الك

-: الشاعر

٢٩٧))٢٩٦فولـَول لباب الدار مكـَأكد نضجت      والـَوم ككـَـدر الـَِكول ِلـَوال أك

ض النســخ رســمت بــالحرف أن الروایــة فــي بعــ٢٩٨ویــذكر محقــق الكتــاب فــي الهــامش 

لكنه مستعمل حالیا في لهجات العـراق العرب رمزااللغویون وهو صوت لم یضع له " ـــكـَ"

إذ یقولون كــَال في قال وِكـــَِدر فـي ِقـ" ومنها البصرة الذي ینطقونه بصوت  ْدر، ویـذكر كــَ

وما یقع فیها من إبدال بین القاف والكاف  یستعمله البصریون٢٩٩ابن منظور عقد وعكد

ـــَ"بصـوت وكثیـر مـن العــراقیین كـــَد الحبــل وعكـــَدته، وكــذاع: الطبقـي ففــي عقـد یقولــون" كـ

اف فـي الطبقي إال أنهم یرجعون الـى صـوت القـ" كــَ"مشتقات الفعل عقد یستعمل بصوت 

أي فــي عقــد القــران وعقــد شــرعي وعقــود وفــالن معقــد : تها، نحــواالمحدثــة ومشــتقألفـاظهم 

.وغیرهابالمعنى نفسه قد وُعتفكیره إشكال 

الطبقیة األصواتوٕانما ذكره من ضمن یصفه د رمضان عبد التواب لم هذا الصوت 

صوت طبقي -:أنهه علىدنستطیع تحدیوهو النظیر المجهور لصوت الكاف لذلك 

اتجاه الطبق وٕالصاقه به فال بمؤخر اللسانبرفع ُیْنطُق" انفجاري"ر شدید قق مجهو مر 

یذكر أنه المجهور للكاف و فرق بینه وبین الكاف سوى الجهر والهمس فهو النظیر 

إال أن اللغویین ٣٠٠موجود في بعض اللغات السامیة كالعبریة والسریانیة والحبشیة

دم وجود رمز لها وألنهم یعدونها من دلة منها لعبین القاف والكاف المبرقوا القدماء لم یف

المتفرعة عن الحروف األصلیة لذلك نجدهم یرسمونها بالقاف مرة وبالكاف مرة األحرف

٤٣٢، ٤٣١/ ٤: الكتاب ٢٩٥
والروایة فیھ بالقاف٣٥٣-:دیوان أبي األسود الدؤلي٢٩٦

وال أقول لقدر القوم قد غلیت     وال أقول لباب الدار مغلوق
٤٢/ ١:جمھرة اللغة، ابن درید -٢٩٧
٤٢/ ١" ٦"ھامش رقم : المصدر السابق-٢٩٨
عكد: لسان العرب-٢٩٩
٥٣:م اللغة ومناھج البحث ینظر المدخل إلى عل٣٠٠
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١٢٤

ت جاءال نستطیع الجزم أن الكاف التيأخرى ویقولون إنها القاف المتحولة إلى الكاف، و 

المجهور للكاف أو النظیر" كـَ"على هذه اللهجة أي بصوت قراءة ابن مسعود في

الكاف الخالصة هي لغة قریش بالكاف الخالصة، التي ال نرجحها والسبب هو أن

صوت لدینا بن مسعود والتمیمي یرجح الهوذكر كـَـ هو لهجة تمیم؛" والصوت الطبقي 

في وذي قار البصرة في لهجات أن كال الصوتین المبدلین مستعملالمهم .تمیميال" كـَ"

إبدال رة یذكر الباحث حسام أحمد هاشمففي البصبغداد في وسطه، و جنوب العراق 

. ٣٠١))وقد تمیزت لهجة جنوب البصرة  بنطق القاف كــَافا((-:القاف كــَافا بقوله

عددا من األمثلة منها قفص وكــَفص قال وكــَال وفوق علي ناصر غالب. دویضرب 

زید وی٣٠٢لفاظ بل هناك العشرات،نه ال یقتصر على هذه األإــَمر یقول ر وُكَموفوك وَق

وفي حرف ابن ((-:هذا اإلبدال بقولهفي خالویهابن هذكر هذا الرأي وضوحا ما 

نهره وال تزجره والعرب تبدل القاف كافا والكاف قافا بالكاف أي ال ت."فال تكهر" مسعود 

سیر قول أبي حیان في تفلغة تمیمومما یؤید هذه القراءة على ٣٠٣))لقرب مخرجیهما

ور تقهر بالقاف وابن مسعود قرأ الجمه((-:٣٠٤}فال تقهرفأما الیتیَم{قوله تعالى 

ویبدو أن هذا ٣٠٥))وٕابراهیم التمیمي بالكاف بدل القاف وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور

ه مازال منتشرا في أكثر مناطق الجزیرة العربیة فالدكتور مراد كامل یذكر " ـكـَ"الصوت 

والجیم ٣٠٦))تنطق في عمان وحضرموت ودثینة مثل الجیم القاهریةالقاف ((-:بقوله

أحمد األستاذویؤكد٣٠٧بالطبقیة ونظیرة الكافرمضان . القاهریة هي التي وصفها د

فالقاف تنطق في أواسط الیمن ((-:إذ یقولأیضا شرف الدین هذا النطق عند الیمنیین

سترة في البحرین تبدل القاف وفي جزیرة٣٠٨))وشمالها طبقیا كما تنطق الجیم قاهریة

اسم، ـَـلیل، كــَریب،كــَ، كــَ،صدیكــَكیریة، عتـَدر، كـَك((-:اللهویة بقاف طبقیة حیث یقولون

٣٠:لھجة أبي الخصیب-٣٠١
٣٧١، ٣٧٠: ینظر اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٣٠٢
١٢٢:إعراب ثالثین سورة من القران-٣٠٣
٩: الضحى -٣٠٤
٨/٤٨٦:البحر المحیط-٣٠٥
٨٦: اللھجات العربیة الحدیثة في الیمن-٣٠٦
٥٣: المدخل إلى علم اللغة-٣٠٧
٣٠-:ات شمال وجنوب الجزیرة العربیةدراسات في لھج-٣٠٨
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١٢٥

ریة، عتیق، صدیق، قریب، قلیل، قاسم، حلق، ق،قدر: ویعنون بها،ــَ، عركــَحلك

مع هجة أحیانا ون أن أهالي الكویت یتكلمون بهذه اللتجونس. م.ت -:ویذكر٣٠٩))عرق

وربما من القافالجیم یبدلونأنهمه لم یذكر السبب سوى إال أنإبدالهم الجیم من القاف 

-:یرجع السبب إلى دراسته الوصفیة

: مثل

حلق وحلوقوتعني " فم  : حلج وحلوج    

وأحیانا یبدلون الكاف من القاف

ــ یدكـَ ٣١٠دق یدق: دكـَ

لمان السحیمي أن هذا النطق هو السائد في اغلب المناطق الشرقیة من س. ویرى د

ففي المملكة العربیة السعودیة یسود النطق بهذا ((-:المملكة العربیة السعودیة إذ یقول

الصوت معظم انحاء المملكة ما عدا المنطقة الجبلیة والساحلیة الغربیة التي تبدل القاف 

دة ومكة دي أما المدن التي في المنطقة الغربیة كُججیما فصحى وخصوصا القرى والبوا

فإنها وٕان كان یوجد من سكانها من یبدل القاف جیما فصیحة إال أن ینة؛ والطائف والمد

هذا الصوت أما منطقة عسیر فهي تنطق ب. الغالب علیها هو النطق بهذا الصوت

هذا بالنسبة لغرب جیما وخاصة المدن مثل أبها وجیزان أما القرى فإنها تبدل القاف

ن هذا هو النطق ثل الریاض والقصیم وحائل وعرعر فإما وسطها وشمالها مالمملكة أ

ن العروض فمن هذا النص یبین السحیمي أ٣١١))الغالب مع وجود نطق القاف المزجیة

ونجد كلها تتحدث بهذا الصوت الطبقي وأن اغلب المدن في غرب المملكة تحدیدا في 

بهذا الصوت الطبقي أیضا، أما قرى وبوادي الحجاز وتهامة في تهامة والحجاز تتحدث

.غرب المملكة فلها صوت آخر تتحدث به

العراق مناطقأن هذه اللغة تنتشر في أكثر ویذكر الدكتور إبراهیم السامرائي 

، "الـَك"، و"عدـَك"، و"امـَك"((-:هجة أهل بغداد العاصمة إذ یقولونویضرب مثال بل

" رقبة"و" قصب"و" قمر"و" قال"و" قعد"و" قائم"-:واألصل" بةـَرك"، و"صبـَك"، و"مرـَك"و

١٤٧: األصالة العربیة في لھجات الخلیج-٣٠٩
١٠٣، ١٠٢: ینظر دراسات في لھجات شرق الجزیرة العربیة-٣١٠
٢٦٨:ابدال الحروف في اللھجات العربیة-٣١١
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١٢٦

٣١٢))ومثل هذا كثیر أو قل إنه القاعدة الصوتیة التي تجري علیها اللغة البغدادیة

في باحثان الویذكر ولم یزد على ذلك، ٣١٣،أیضاوضرب مثال بلهجات أهل الجنوب

من صوت القاف ما زال " كـَ"محافظة ذي قار أن إبدال الصوت اللهوي المطبق 

والغین مستعمال في لهجة أهالي الناصریة مع تبدل صوت القاف من صوت الجیم 

تحدیدا دقیقا مكان نطق الصوت أو انتشاره بل الم یحدداموأصوات أخرى غیرها إال أنه

ومن األلفاظ التي جاءت في لهجة أهل محافظة ((-:نیقوالإذ -:ه ذكرا مطلقااذكر 

:كـَبر،في الرقبة:الركـَبة،في الحّق: في القمر، الحكـَّ:في قال، الكـَمر: كـَال: رذي قا

٣١٤))...في القصب، :الكـَصب،في قبر

ن أهالي العراق یلفظون الكلمات الرسمیة التي یتعلمونها في المدارس بالنطق ویبدو أ

والقصیم، ون، والقاهرة، العراق، وعراقي، وعراقی-:الفصیح أي بالقاف اللهویة إذ یقولون

غیر الفصیحة التي یتعلمونها في األلفاظوكذلك والحلیب مقوي للجسم، ، مقوىو ،وورق

مبراة القلم المدارس تكون بالقاف اللهویة إذ تسمع األطفال والمعلمین یطلقون على

ـَ، فهم یحولون القاف اللهویة إلى صوت الكطاطةـَوال تسمعهم یلفظونها مكمقطاطة 
وتبقى األلفاظ الرسمیة بصوت القاف اللهویة وٕان بقي، في الحدیث غیر الرسمي،الط

" كـَ" أن األلفاظ المبدل فیها صوت الـ ذلك ، ویدل على كانت في أحادیثهم االعتیادیة

د ومقدام مقدا" یعود إلى استعمالها فكلمة والسبب ،من القاف لیست متساویة في العراق

وعند أهالي الفصحى هویة لند أهالي البصرة وبغداد بالقاف العانتلفظ"اسمان لعلمین" 

الباحثان مكداد یستعمل بالصوت اللهوي ویذكر" كـَ" الصوت اللهوي المطبق الناصریة ب

ونظن أن السبب هو أما في البصرة وبغداد فیستعمل بصوت القاف" كـَ" المطبق 

.االستعمال

الشرقیة لشبه جزیرة العرب في جزاء األفيالطبقي " كــَ" وعلى ذلك ینتشر صوت 

الحجاز مدن نجد وبعض اغلب مناطق في كذلك و بالعراق والكویت والبحرین العروض 

١٧٢:التوزیع اللغوي الجغرافي في العراق-٣١٢
٢٣٥: ینظر المصدر السابق-٣١٣
٥٠: ي لھجة مدینة الناصریة دراسة تطبیقیةصوت القاف ف-٣١٤
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١٢٧

كما وبعض أجزاء الیمن غرب شبه جزیرة العرب في كمكة والمدینة ومدینة ُجدة بتهامة

-:الخریطةفي 

تسكنها تمیم وانتشرت وهذا یعني انه ینتشر في أغلب المناطق القدیمة التي كانت 

، كما أن النطق بالصوت الطبقي تعدى بعض مدن الحجاز وتهامةنجد و بعد ذلك في 

طریقة النطق ((-:شبه الجزیرة العربیة إلى خارجها وقد ذكر ذلك حفني ناصف بقوله

بالقاف فأهل بني سویف ینطقون بها قافا خالصة كالقاف التي ینطق بها القراء والعلماء 

ا ینطقون بها مشوبة بالكاف مثل ما ینطق بالجیم عوام أهل القاهرة أي كنطق وأهل المنی

هو لكن هذا لیس مجال بحثنا وٕانما ٣١٥))ثم عرضت Uأو Oأو Aإذا تاله " G"الفرنج

.بحاجة إلى دراسة أخرى تتابع انتشار اللغات خارج شبه جزیرة العرب

٤: ممیزات لغة العرب-٣١٥
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١٢٨

.جیماالقافإبدال-
.القاف وصوت الجیم هو المبدلاألصل في هذه الكلمات هو صوت

٣١٦لهوي شدید مجهور صوتالقاف عند القدماء من حروف أقصى اللسان وهو و 

وصوت الجیم عند ٣١٧))صوت لهوي انفجاري مهموس((-:أما المحدثون فیرون أنه

أما ٣١٨شدید مجهور وهو من وسط اللسان بینه وبین الحنك األعلى القدماء یخرج

= صوت لثوي حنكي مركب((-:جیمالمحدثون فیرون أن ال " انفجاري احتكاكي" 

. ٣١٩))مجهور

وقد وردت بعض الكلمات عند العرب متبادلة األصوات مرة بالقاف وأخرى بالجیم 

ابن ذلكنقلقاف وأن المبدل هو صوت الجیم یویعد اللغویون أن األصل فیها هو ال

٣٢٠))بو زید وهي الِجّریة أیضاالقریة الحوصلة؛ قال أ((- :زید إذ یقوليأبعن قتیبة 

وأما الِجرِّیة، وهي الحویصلة ((-:ویزید هذا المعنى وضوحا ابن فارس إذ یقول

فاألصل الذي یعول علیه فیها أن الجیم مبدلة من قاف كأن أصلها ِقریِّة ألنها تقري 

ومن هذا اإلبدال ٣٢١))الشيء أي تجمعه ثم أبدلوا القاف جیما كما یفعلون ذلك فیهما

وانباقت علیهم بائقة وهي من الدهر یقال انباجت علیهم بائجة ((-:قول أبي الطیب

-:قال الشماخ یرثي عمر رضي اهللا عنه أي الشدائد والدواهي :البوائج والبوائق

٣٢٣))٣٢٢ِقّتَففي أكمامها لم ُتَجواِئقضیت أمورا ثم غادرت بعدها     َب

٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب-٣١٦
١٠٩: علم اللغة العام، األصوات-٣١٧
٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب-٣١٨
١٢٦:علم اللغة العام، األصوات-٣١٩
٧٤-:أدب الكاتب-٣٢٠
"جرى"-: :معجم مقاییس اللغة -٣٢١
م ٤٤٩:الدیوان-٣٢٢ اني ینظر ھامش رق ن ضرار الغطف ماخ ب ت لجزء أخي الش ویذكر عز الدین التنوخي أن البی

من اإلبدال ألبي الطیب، وھذا ال یغیر من االستشھاد ألنھما ینحدران من القبیلة نفسھا " ٢"
٢٤١/ ١: اإلبدال -٣٢٣
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١٢٩

٣٢٤النظر والتحدیج النظر مثل التحدیق،وفي مقاییس اللغة یذكر أن التحدیق شدة

وهذه اللفظة ما زالت ٣٢٥" التحدیق " وكذا في القاموس المحیط یذكر حدق والتحدیج 

ین فاء الكلمة وعینها فیقولون دحقلكن بالقلب ما بلهجة أهل الموصلمستعملة في 

رة القلب أي ظاه[ كما نلحظها((-:ویذكر ذلك عبد الجبار النایلة بقولهبدال من حدق

أما اللفظة ٣٢٦))حدقفي لهجة الموصلیین إذ یقولون دحق ویعنون بها ] المكاني 

من األخرى دحج فهي مستعملة في المناطق الغربیة من العراق إذ یقولون دحج بدال 

وسننفصل المسألة في الحدیث عن اللهجات الحدیثة، دحق التي یستعملها الموصلیون

لجت الموضع وزلقته أي ملسته ومررت بموضع مزلج وز ((:ویذكر أبو الطیب اللغوي

ما ذكره ابن وما یزید األمر وضوحا٣٢٧))ضع مزلق فزلقت رجليو فزلجت رجلي وبم

والمزالق مزالج الباب أو لغة فیه وهو الذي ((-:قولهبلغة اإلبدالمنظور في أن هذا 

((-:ابویذكر في مكان آخر من الكت٣٢٨))یغلق به الباب ویفتح من غیر مفتاح 

ومكان َزلــْج أو َزلیج أي دحض، والمزالج المغالق إال أنه ینفتح بالید، ومكان َزلــْج 

٣٢٩))وَزلــَج، أیضا بالتحریك أي َزلــْق والتزلج التزلق

أهالي البصرة فهم بعض ند ما زالت مستعملة عزلج فظة ل: في العصر الحدیث

لكنهم یعودون إلى صوت نى زلقة،وسمكة زلجة بمعالباب،زالجة ومزالجة -:یقولون

لمكان إنزال لألشیاء التي یتعلمونها في األماكن الرسمیة كالمزلق م القاف في تسمیته

ویروي صاحب اللسان عن ، والمنزلقة للمكان الذي تنزلق فیه رصاصة البندقیةالسفن 

والمجذاف هو ٣٣٠،))المقذف والمقذاف مجذاف السفینة((-:أبي عمرو بن العالء 

الفاو وأبي الخصیب ویستثنى منهم أهل.البصرةالمركز من مستعمل في لهجة أهل ال

، ویستعمل أهالي البصرة لفظة المقذاف أو الذین یطلقون علیه میداف بإبدال الجیم یاًء

" حدج"و" حدق"ینظر معجم مقاییس اللغة مادتي -٣٢٤
"حدق"-: :لمحیطینظر القاموس ا-٣٢٥
٤٣:الصرف الواضح-٣٢٦
٢٤٥/ ١:اإلبدال ٣٢٧
" زلق"-::لسان العرب -٣٢٨
"زلج"-::المصدر السابق-٣٢٩
"قذف"-: :المصدر السابق-٣٣٠
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١٣٠

القاذف في أحد أجزاء البندقیة التي تقوم برمي الظرف الفارغ من اإلطالقة بعد انطالق 

.ارسمیامصطلحاستعمالهائه بصوت القاففي بقالرصاصة منها والسبب 

ویستعمل هذا اإلبدال أیضا في بعض دول الخلیج العربي ففي الكویت یذكر 

إبدال القاف جیما معطشة فیما یلي أمثلة ((-:إذ یقول القاف جیما إبدالونتجونس

...عند مجاورة أصوات اللین األمامیة" ق"على حدوث الجیم المعطشة المنقلبة عن 

باقي،:                  =               جيبا

لمس،=               :   ٣٣١جاس یجیس

قدوم، :                 =               جدوم

قلى یقلي،:           =             جلي ، یجلي

قلیل:                  =             جلیل

حلق:                   =         جحل

٣٣٣))شرقي:          =             ٣٣٢شرجي... 

ي البحرین إذ یحدده جونستون في بعض الكلمات وكذلك یستعمل هذا اإلبدال ف

-:بقوله

قایلة=       جایلـة             ((

قریب=      ِجریب               

"مقدا" أمام =      جدام                  

٣٣٥))قدر=           ٣٣٤جدر

-:فیقولونإلمارات العربیة دبي التابعة لستعمل كذلك في لهجة وت

دقیقة :                      =             ِدجیجة ((

قاسي:                           =            جاسي

قریب=          ِجریب                             

ھذه اللفظة ال یوجد فیھا إبدال ألن منھجھ ھو الوصف ولیس اإلبدال-٣٣١
قاف جیما فیقولون شرجيالریاح الشرقیة تستعمل في لھجة أھل البصرة بإبدال ال-٣٣٢
١٠٢: دراسات في لھجات شرقي الجزیرة العربیة-٣٣٣
"المركز" كلمة جدر مستعملة لدى أھل البصرة -٣٣٤
١٠٩: دراسات في لھجات شرقي الجزیرة العربیة-٣٣٥
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١٣١

مقسَّ:                             =           مجسَّ

٣٣٦))شرقي:                           =           شرجي

والقریبة من أبي والبریمي العمانیة المحاذیة إلى اإلمارات اإلماراتیة ظبي وأبأما و 

وأخرى یختلط عندهم إبدال القاف فأحیانا یبدل فیصبح صوت الجیم الفصحىفظبي 

فیها صوت ، وما یهمنا هنا لفظة إبریق یبدلاللهوي الطبقي"كــَ" یبدل فیصیر صوت 

" كــَ" من صوت فیها صوت القاف بدل جیما فتصبح ابریج ومن الممكن أن یالقاف 

وهذا مستعمل في لهجة أهالي البصرة فأهل المركز فتصیر ابریكـَاللهوي الطبقي 

أبي ، وهذا مشابه للهجةوأهل شمال البصرة یستعملون إبریج" تعملون لفظة إبریكــَسی

.، وكانهم یرجعون إلى أصل واحدالبریمي العمانیةو ظبي

فالدكتور إبراهیم ا منتشرة في جنوب العراق وبوادیهیذكر الباحثون أنهأما في العراق ف

جدیم وصدیج -:ادیه یقولونالسامرائي یقول إنه في جنوب العراق وفي قسم من بو 

إذ إن ٣٣٨وهذا الكالم فیه نظر٣٣٧عنون بها قدیم وصدیق ویقسم وقلیلویجسم وجلیل وی

، األلفاظ التي ذكرها الدكتور إبراهیم السامرائي بصوت القافلهجة أهل البصرة تنطق

البوادي أن هذا اإلبدال یحدث في مناطق إلىذهب ممن یوسمعت من بعض الناس

عراقیة المشتركة ما بین البصرة والناصریة والسماوة المتاخمة للحدود مع البادیة ال

باحثان من جامعة ذي قار هذا اإلبدال في لهجة أهل الویذكر السعودیة والكویت، 

اف إذ إننا نسمع منهم من ینطق صوت الق؛الناصریة لكنهما لم یحددا مكان النطق

-:نحو قولهماهاولم یحددا أماكنىأخر تبدالت صوتیةنطقا فصیحا كما أنهما ذكرا

في قادر، : في القریة، جادر : في طریق، الجریة : في القبلة ،طریج: الجبلة ((

٣٣٩))...في قاسم، جدر في قدر،إبریج في إبریق: في القربة، جاسم: الجربة

١١٥: دراسات في لھجات شرقي الجزیرة العربیة-٣٣٦
وما بعدھا١١٥: ینظر التوزیع اللغوي الجغرافي -٣٣٧

- إبراھیم السامرائي ألن اللغة تتطور إذ إنھ سمع من كبار السن . نعیم البدري أن ال إشكال في رولیة د. یرى د٣٣٨
وت  وى بص مع الكلمات س جدیم وصدیج ویجسم فالدكتور السامرائي مصیب في رأیھ لكننا في العصر الحدیث ال نس

. عندنا في محافظة البصرةالقاف وھو المستعمل حالیا
٥٢: ت القاف في لھجة أھل الناصریةصو-٣٣٩
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١٣٢

المنسوبة إلى شمر وعنزةفي لهجات القبائل الشامیة العراقیةیذكر جونستون أنه و 

یقال عرج أي عرق وفي ولهجة بني صخر ثل هذا اإلبدال ففي لهجة الحدیدین یحصل م

٣٤٠.ة السردیة یقولون سیجان أي سیقانلهجة الموالي یقولون بریج أي إبریق وفي اللهج

علي ناصر غالب في . أما اللهجة المحددة فهي في مناطق أبي الخصیب كما یذكر د

وكذلك في لهجة شمال البصرة إذ یقول ٣٤١.بحثه نحو قدر وجدر وباقلة وباجلة وغیرها

خانقها = من امثالهم البزون ما تحب إال خانجها في خانجها و ((-:عبد القادر. د

جدر : قدر قریب قدم ساقیة صدیق حریق، طریق باقالء على التوالي: ویقولون في أمثال

ي یوجد هذا اإلبدال في اغلب مناطق الحجاز وفو ٣٤٢.))... جریب جدم ساجیة صدیج

یوجد في المناطق التي تتكلم بالكشكشة وهي السلسلة الجبلیة ((-:ذلك یقول السحیمي

التي تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها من الحدود السعودیة األردنیة شماال حتى 

الحجاز في قرى الحدود الیمانیة جنوبا ما عدا بعض مناطق عسیر ولكن معظمها یوجد

،ة دجیججدجی،جدر،جبل،جلبة،جلم،مجسوم،لبج،جدام: وبوادیه وهم یقولون

هذا اإلبدال في ویوجد،دقیق،دقیقة،قبل،القبلة،قلم،مقسومقلب، ،یریدون بها قدام

المنطقة الشرقیة حیث تتحول القاف إلى جیم فقول جاسم وجدام وجلیل یریدون بها قاسم 

٣٤٣.))العربیةقدام قلیل وهذا اإلبدال یدخل في إطار لهجات شرق الجزیرة

لكن بیت الشماخ یرجعها إلى غطفان قدیمالم نجد من اللغویین من نسب اللغة 

-:ومنازلهم كانت في الجناب كما جاء في شعره إذ یقول

وَأْهلها  وَأهلي بالِجَناِب حْشَرِجأقوُل ٣٤٤ِبَنْجدین ال َتْبَعد َنَوى ُأمِّ

والجناب من أرض ((-:ولأرض لغطفان إذ یقن الِجنابوذكر الهمداني أ

هم فیها فزارة وعذرة وفي ذلكناب خالصة لهم بل شاركتكن أرض الِجولم ت٣٤٥.))غطفان

٥٥:ینظر دراسات في لھجات شرقي الجزیرة العربیة-٣٤٠
٣٧٢:ینظر اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٣٤١
٣٥: الداللة الصوتیة والصرفیة في لھجة اإلقلیم الشمالي-٣٤٢
٢٥٨: إبدال الحروف في اللھجات العربیة-٣٤٣
اه ، یرجع الشم٧٣: دیوانھ، ت الھادي-٣٤٤ ذا جعلن اب ول ي الجن ت ف اخ في نسبھ األقرب إلى ذبیان لكن منازلھم لیس

.غطفاني في نسبھ األبعد ألن ذلك ورد في شعره
٢٩٣: صفة جزیرة العرب-٣٤٥
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١٣٣

هكذا قال . أرض لغطفان: الِجناب بكسر أوله وبالباء المعجمة بواحدة((-:یقول البكري

وقال . أرض لفزارة وعذرة: وقال في موضع آخر الجناب. أبو حاتم عن األصمعي

ویدل أن لعذرة فیها شركة الجناب أرض بین فزارة وكلب: محمد بن عرفةإبراهیم بن

ما رأیت عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان إال غرت علیك وأنت : ل لبثینةیقول جم

كما جاء عن ر والمدینة ووادي القرى وفیدبیضعها فهي بین خأما مو ٣٤٦))بالجناب

ي القرى، وقیل اض خیبر وسالح ووادموضع بعر : والجناب((-:یاقوت الحموي إذ یقول

٣٤٧.))الجناب من دیار بني فزارة بین المدینة وفید: وقال نصر،هو منازل بني مازن

شماال وخط الطول  "٥٢,٠١'١٨°٢٦وعلى ذلك فمنازلهم كانت مابین دائرة عرض 

-:الخریطةشرقا كما في "٤,١٢'٤٩°٤٠

الصوت منتشر في العصر الحدیث فمن الكتب القدیمة، أما ما استطعنا توثیقههذا 

البصرة بعض مناطق حالیا في عدد كبیر من المناطق العربیة فهو موجود في 

وصوال إلى الحدود العراقیة والسماوة صعودا إلى المناطق الغربیة من العراق، والناصریة 

الكویت والبحرین وٕامارة دبي وقسم من إمارة أبي ظبي و الشامیة في قبائل شمر وعنزة، 

٣٩٦، ٣٩٥/ ٢:معجم ما استعجم -٣٤٦
١٦٤/ ٢: معجم البلدان-٣٤٧
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١٣٤

هل القرى والبوادي من تهامة والحجاز كما ذكر في لهجة أمحافظة البریمي العمانیة و و 

المنطقة الجبلیة والساحلیة الغربیة التي تبدل القاف جیما فصحى ((-:السحیمي إذ یقول

وخصوصا القرى والبوادي أما المدن التي في المنطقة الغربیة كجدة ومكة والطائف 

وجد من سكانها من یبدل القاف جیما فصیحة إال أن الغالب والمدینة فإنها وٕان كان ی

هذا الصوت وخاصة المدن مثل ق بهذا الصوت اما منطقة عسیر فتنطق علیها هو النط

ولذا ٣٤٨.))أبها وجیزان أما القرى فإنها تبدل القاف جیما هذا بالنسبة لغرب المملكة

بیة من شبه الجزیرة الشرقیة والغر في العصر الحدیث في المناطق ینتشر الصوت

-:الخریطةمؤشرة على كما العربیة 

.اللهوي الطبقي" كـَ" صوت كافا مجهورة أو الجیموتصإبدال-

" كـَ" صوت أماو األصل في هذا اإلبدال من الكلمات هو صوت الجیم الفصحى، 

لم ر المستحسنة إال أنه یسیبویه في الحروف غالجیم ذكرهصوتأو ،اللهوي الطبقي

والجیم التي ((-:ها فصیحة إذ یقولن اهتمامه كان منصبا على اللغة التي یعدألیصفه

والجیم والكاف وهي ((-:ونسب ابن درید هذه الجیم إلى الیمن إذ یقول٣٤٩))كالكاف

٢٦٨:ابدال الحروف في اللھجات العربیة-٣٤٨
٤٣٢/ ٤: الكتاب٣٤٩
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١٣٥

وهو٣٥٠))ن مثل جمل إذا اضطروا قالوا كـَمل، بین الجیم والكافلغة سائرة في الیم

وهو ما یطلق علیه حدیثا نه النظیر المجهور للكاف رنا أالذي ذكنفسه الصوت الطبقي 

عن اللغویین بعض النصوص التي تشیر إلى هذا اإلبدالتوقد وردبالجیم القاهریة، 

أبو عمرو ((-:إذ یقولعالءبن العن أبي عمرو نقالالطیب اللغوياه أبو ما رو منها

ورد هومثل٣٥١))و الجسم بعینهیقال إنه لحسن الجسم وحسن القسم بمعنى واحد والقسم ه

٣٥٢))یقال فالن من جنسك ومن قنسك((-:إذ یقولعن الفراء ونقله أبي الطیب دعن

رسول حدیث ما روته أم سلمة من معولم یرد اإلبدال في هذین النصین لكن المقارنة 

نهى رسول اهللا ((-:وهي قرشیة من بني مخزوم إذ ذكرت}لى ا عليه وسلمص{اهللا

وقد ٣٥٣))أن ُیبنى على القبر وأن یجصص علیه}وآله وصحبه وسلما عليهلى ص{

روي الحدیث أیضا عن جابر بن عبد اهللا  األنصاري واألنصار بشقیهم األوس والخزرج 

لى ا ص{النبيسمعت ((-:لذلك نقل الحدیث عنه بقوله؛لهم إلى الیمنو یرجعون بأص

٣٥٤))لى القبر أو یقصص علیه أو یبنى علیهینهى أن یعقد ع}عليه وآله وصحبه وسلم

هى عن تقصیص ُن: عن جابر قال((-:وروایة مسلم جاءت برمز القاف أیضا إذ یقول

في یحث یتضح أنه جاء بصوت الجیم الفصومن خالل روایة هذا الحدی٣٥٥))القبور

أصوله إلى برمز القاف بروایة جابر األنصاري الذي یرجع بروایة أم سلمة، وقد جاء 

یعرف الیوم بصوت الجیم القاهریة أو ما " كــَ" نه نطقها بصوت الیمن وربما هذا یعني أ

التي تعرف قدیما بالجیم الیمنیة، وألن العرب لم تضع رموزا لألصوات غیر المشتركة 

أن اإلبدال هنا في اللغة الفصحى فربما استعاضوا عنها برمز القاف ویذكر ابن منظور

معروف الذي یطلى به وهو معرب قال ابن ((-:هو لغة أهل الحجاز والَجّص الِجّص

ولیس الجص بعربي وهو  ولم یقل الَجّص من كالم العجم ولغة أهل درید هو الِجّص

٤٢/ ١-:رة اللغة جمھ-٣٥٠
٢٤٠/ ١:اإلبدال، ألبي الطیب-٣٥١
٢٤٥/ ١:المصدر السابق-٣٥٢
٨/٧٨: الفتح الرباني-٣٥٣
٨/٧٨: المصدر السابق-٣٥٤
مع أنھ روي في الصحیح بصوت الجیم عن جابر أیضا٧/٥٠: صحیح مسلم، بشرح النووي، كتاب الجنائز-٣٥٥
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١٣٦

ورجل جصاص صانع للجص،الحجاز في ال الَقّص والجصاصة الموضع الذي َجّص

لغة الجص :الَقّصة والِقّصة((-:ویذكر في موضع آخر ٣٥٦))یعمل به الجص

حجازیة وقیل الحجارة من الجص وقد قصص داره أي جصصها ومدینة مقصصة 

((-:نحو قولهعلي ناصر . ذكره دربما یكون من هذا اإلبدال ما و ٣٥٧))مطلیة بالقص

لكن الخالف ٣٥٨.))...ساقیة ، ساجیة. أقدامي ، جدامي. قدمي ، جدمي . قدام ، جدام

فان االصل هو غالب علي ناصر . دفیه ان االصل قدیما صوت الجیم أما ما ذكر 

وهنا تأتي فائدة اللهجات الحدیثة فبالرجوع الى لهجة أهل الحجاز والیمن نتاكد .القاف

.من لفظ كلمة الجص والقص ونضع ایدینا على هذه الظاهرة

.شیناالكافإبدال-
األصل في خطاب المذكر والمؤنث هو الكاف إال أن بعض لغات العرب تبدل 

منها الشین، وهذا اإلبدال اختلف اللغویون في تسمیته ولیس و صواتببعض األالكاف

.هذا مجال بحث التسمیة

من أقصى اللسان قریبا من الحنك مهموس حرف یخرجالقدامى الكاف عند المهم أن 

٣٥٩رخووالشین من وسط اللسان بینه وبین الحنك مهموس شدید

٣٦٠))نكي قصي انفجاري مهموس صوت ح((- :الكاف عندهمفالمحدثونأما 

٣٦١))صوت حنكي احتكاكي مهموس((-:والشین

نها إلى ربیعة إذ یقول إالخلیل ینسبه، فهذا اإلبدالوقد تضارب اللغویون في نسبة 

-:وربیعة تجعل مكان الكاف المكسورة شینا قال((-:جعل مكان الكاف المكسورة شینات

شت لكشفت عن حرشتضحك مني أن رأتني أحترش    ولو َحَر

جص-: :لسان العرب-٣٥٦
قص-::المصدر السابق-٣٥٧

٣٧٢: اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٣٥٨
٤٣٤، ٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب -٣٥٩
١٠٨: علم اللغة العام األصوات-٣٦٠
١٢٠: المصدر السابق-٣٦١
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١٣٧

أي زیادة الشین ٣٦٢))ویقال بل یقولون علیِكش وبِكش ویقال بل یبدلون في كل ذلك 

فأما ((-:أما سیبویه فالتعلیل لدیه یضیع تحدید الظاهرة ومكانها إذ یقول.بعد الكاف

ناس كثیر من تمیم وناس من أسد فإنهم یجعلون مكان الكاف للمؤنث الشین وذلك أنهم 

یان في الوقف؛ ألنها ساكنة في الوقف فأرادوا أن یفصلوا بین المذكر والمؤنث؛ أرادوا الب

بعد هذا الشرح على اإلبدال في حال الوقف و ٣٦٣))وأرادوا التحقیق والتوكید في الفصل

بأمثلة غیر مفصولة وال وقف فیها، بل الوصل هو السبیل الوحید سیبویه والفصل جاء 

ذاهبة، ترید: وذلك قولك((-:للفظها وقراءتها ذاهبة، وما لِش ٣٦٤))إنِك، وما لِك: أنِش

وأظن أن المشكلة التي أوقعته بذلك هو التعلیل للظاهرة ال توثیقها، ولو وثقها سیبویه 

وقوله تیامنوا ((-:، أما المبرد فخصصها ببني عمرو بن تمیم ألفادتنا كثیرا في بحثنا

كاف المؤنث فوقفت علیها أبدلت عن كشكشة تمیم فإن بني عمر بن تمیم إذا ذكرت

منها شینا، لقرب الشین من الكاف في المخرج وأنها مهموسة مثلها، فأرادوا البیان في 

ما لْش: الوقف، ألن في الشین تفشیا فیقولون للمرأة وویحِك جعل اهللا البركة في دارْش

ي هذا النص وف٣٦٥.))والتي یدرجونها یدعونها كافا والتي یقفون علیها یبدلونها شینا

تحدید وضوح لمعنى الوقف على الشین في كاف الخطاب المؤنث والوصل بالكاف و 

وكما اختلفوا في نسبته اختلفوا في وقوعه فبعضهم یراه یقع الظاهرة ببني عمر بن تمیم، 

یراه یقع في كل كاف للمخاطب طبة كما مثلنا سابقا وبعضهمفي كاف المؤنث المخا

وینقل هذا الرأي السیوطي عن الفراء في كتابیه المزهر تحت سواء للمذكر أو المؤنث 

الخامسة عشرة لة أالمس((-:إذ یقولوكذا في االقتراح ،عنوان معرفة الرديء من اللغات

كانت العرب تحضر المواسم في كل قال الفراء-:فیما رجحت به لغة قریش على غیرها

لغات العرب فما استحسنوه من عام، وتحج البیت في الجاهلیة، وقریش یسمعون جمیع

م من مستبشع اللغات، ومستقبح لغاتهم تكلموا به فصاروا أفصح العرب، وخلت لغته

اللهم لبیَش" ـ شینا مطلقا كالكاف" نشنة في لغة الیمن، تجعل الشومن ذلك...لفاظ األ

"عنن"-:٩١/ ١-:العین-٣٦٢
١٩٩/ ٤: الكتاب-٣٦٣
١٩٩/ ٤: المصدر السابق-٣٦٤
٧٦٥/ ٢:الكامل -٣٦٥
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١٣٨

وقوله مطلقا أي((- :بقوله" مطلقا"محمد الطیب الفاسي ویشرح٣٦٦))أي لبیك" لبیش

والظاهر أن هذا الترتیب لیس من قول الفراء بل من ٣٦٧))سواء كانت لمذكر أو لمؤنث

ألننا لم نستطع تخریج النص من كتب الفراء فقد ضاع الكثیر من لیس عمل السیوطي 

تحدید مصطلحات الكشكشة والشنشنة تراثه وخاصة كتابه الخاص باللغات، لكن 

أي السیوطي في هذه اللغات جدیر باألخذ والكسكسة تبدو متأخرة عن عهد الفراء، ور 

ا دقیقا فیما بینها، ویبدو من العرض السابق أن أبدال الكاف شینا فیه ألنه فرق تفریق

بعض الخالف عند القدماء أیقع االبدال على صوت الكاف مطلقا أم ینحصر بكاف 

ل كاف إبداظاهرة ف٣٦٨خطاب المؤنث؟ ومن الممكن حله بالرجوع إلى اللهجات الحدیثة

الجزیرة العربیة الخلیج العربي ومناطق ت موجودة في بعض مناطق مازالالمخاطبة شینا 

القریبة من الخلیج كالبحرین والیمن وعمان وبعض المدن القریبة منها في المملكة 

عمان هذه بإلى مسقطقد سمعت من بعض أطفال العراقیین الذاهبین ف،العربیة السعودیة

من الحقل بمنطقتین من عمان وهما بریم وقاع حددها الدین شرف . ن د، لكاللهجة

ومنِكومنِشوأبوِشأخوِش((-:أرض یحصب إذ یقولون وأبوِك ٣٦٩))یریدون أخوِك

اهللا یطول في عمرش ویزید من ((-: في بعض مناطق البحرین نحو قولهموكذلك

ما عاد ناس أخیر ((-:وكذا في لهجة أهل حضرموت إذ یقولون ٣٧٠))رزقش

أما مناطق الجزیرة ٣٧٢ومثل هذه اللغة عند أهل صنعاء من الیمن أیضا ٣٧١))منِش

في أبوِكوأمِشالقطیف فیقولون أبوِشو العربیة المتاخمة لمناطق الخلیج فهي األحساء 

اء جولتي في أثن((في -:عبد العزیز مطر . وهي شین خالصة كما ذكر د٣٧٣وأمِك

٢٢٢، ٢٢١/ ١:ینظر المزھر ، و١١٤٧-٢/١١٣٩:فیض االنشراح -٣٦٦
١١٤٧/ ٢:المصدر السابق-٣٦٧
ا لكن -٣٦٨ ا اعتباطی ان ذكرھ ذا صحیح إن ك قد یكون االستشھاد باللھجات الحدیثة خارج عن موضوع الدراسة وھ

ب ھذه فائدة من فوائد االستشھاد بھا إذ إنھا صححت مفھوما في ظاھرة إبدال الكاف شینا أأرید بابدالھا إطالقا كما ذھ
ة  ل الحدیث ات القبائ ى لھج الرجوع ال ة ؟ وب اف المخاطب دا بك ي ام تقی ب الفاس رحھ الطی یوطي وش ھ الس راء وتابع الف
ت  ا یثب م نجد م ك ول ة خالف ذل ر اللھجات الحدیث یتضح أن االبدال یقتصر على كاف خطاب المؤنث فقط ما لم تُظھ

.فھومالعكس لحد االن وإن وجد في المستقبل رجعنا عنھ وصححنا الم
٣٠:دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة -٣٦٩
١٥٨: األصالة في لھجات الخلیج العربي، عبد العزیز مطر -٣٧٠
٩٣: اللھجات العربیة الحدیثة في الیمن، مراد كامل-٣٧١
٣٠:ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة -٣٧٢
١٥٩:ربي، عبد العزیز مطرینظر األصالة في لھجات الخلیج الع٣٧٣
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١٣٩

اهللا یطول : ذة فاضلة كانت تحضر اللقاءبعض قرى البحرین، سمعت من یقول ألستا

ویزید رزِقْش سمعت الشین خالصة ال یشوبها صوت آخر وأدنیت جهاز ... عمِرْش

حتى ...وسمعت ...وسألت ...التسجیل من المتحدث، وطلبت منه إعادة العبارة 

والشیخ ٣٧٤وحدثني الشیخ سلمان المدني، من جد حفص... اطمأننت إلى أنها الشین

بن الشیخ محسن من الكورة أن الشین في خطاب المؤنثة إلى جانب محمد صالح

في شیوعها في لهجات مناطق معینة في البحرین، تشیع أیضا في القطیف واألحساء 

وهذا یعني بقاءها في هذه المناطق ٣٧٥))المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة

.من خالل التراكم اللغوي الذي ینسب إلى تمیم

ت ظاهرة ابدال كاف المخاطبة كما عند الخلیل والمبرد إلى ربیعة وعمرو بن تمیم نسب

والمنازل الجامعة بینهما العروض وبالرجوع إلى العصر الحدیث نجد الظاهرة في 

البحرین وفي القطیف واالحساء من السعودیة وفي حضرموت وصنعاء وفي مسقط 

-:تيوالبریمي وقاع الحقل من عمان كما في الشكل اال

.من جد حفص كذا في المصدر-٣٧٤
٨١: عبد العزیز مطر . ظواھر نادرة في لھجات الخلیج العربي، د-٣٧٥
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١٤٠

ویبدو من توزیع اللهجات حدیثا أن اللغة كانت مستعملة عند عبد القیس من ربیعة 

ألن اللهجات الحدیثة امتداد للغات العرب القدیمة، وأن بني ٣٧٦من الذین سكنوا البحرین

.منهم، ومنها انتشرت اللغة إلى باقي األنحاء ینتمیم كانوا قریبعمرو بن 

-:جیماإبدال الیاء-

مخرجهما من وسط الجیم صوت نه هو مبدل هو الیاء والما اإلبدالفي هذاألصل

ومن وسط اللسان بینه وبین وسط اللسان األعلى ((-:اللسان عند القدماء یقول سیبویه

مجهوران إال أن الجیم حرف "صوتان" وهما حرفان ٣٧٧))مخرج الجیم والشین والیاء

صوت لثوي حنكي ((-:أن الجیم یرون أما المحدثون ف٣٧٨شدید والیاء حرف لین

" أو نصف حركة" صوت صامت ((-:والیاء٣٧٩))مجهور" انفجاري احتكاكي"مركب 

٣٨٠))حنكي وسیط مجهور نحو الیاء في یترك

ذكر ابن السكیت  أن وقد اختلف النحاة في نسبة هذه الظاهرة لقبیلة معینة ف

اإلبدال من رجل من بني حنظلة األصمعي روى عن أبي عمر بن العالء أنه سمع هذا 

عمرو بن العالء قلت لرجل من بني حنظلة أبووقال ] : األصمعي[ قال ((-:یقولإذ

وأنشد لهمیان "فقیمي مري"مرج، یرید :قلت من أیهم؟ قال: قال: فقیمج: ممن أنت فقال

-:بن قحافة السعدي

یطیر عنها الوبر الصهابجا

هابي من الُصهبة ٣٨١))وبعض العرب إذا شدد الیاء جعلها جیماقال یرید الصُّ

وجاءت زیادة هذا النص التي تدل على بني  دبیر في اإلبدال ألبي الطیب منسوبا 

قال أبو عمرو بن العالء وهم یقلبون الیاء الخفیة أیضا إلى جیم، قال ((-:للفراء إذ یقول

٨١/ ١: ینظر معجم ما استعجم-٣٧٦
٤٣٣/ ٤: الكتاب -٣٧٧
٤٣٥، ٤٣٤/ ٤-:ینظر المصدر السابق-٣٧٨
١٢٨: علم اللغة العام، األصوات-٣٧٩
١٣٣:المصدر السابق-٣٨٠
٩٥:اإلبدال، البن السكیت ٣٨١
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١٤١

ي المسألة نقله خر فآوللفراء رأي ٣٨٢))وذلك في بني دبیر من بني أسد خاصة: الفراء

.أبو الطیب أیضا سنذكره بعد سیبویه وأبي زید

وأما ناس من بني سعد ((-:وینسب سیبویه هذه اللهجة إلى بني سعد إذ یقول 

الیاء في الوقف ألنها خفّیة فأبدلوا من موضعها أبین الحروف فإنهم یبدلون الجیم مكان

: وسمعت بعضهم یقول یریدون علّي،، وهذا علّجیریدون تمیمّيوذلك قولهم هذا تمیمّج

: عربانج یرید عرباني وحدثني من سمعهم یقول

٣٨٣ّجشالمطعمان الشحم بالعخالي عویف وأبو علّج

وبالغداة فلق البرنّج

٣٨٤.))یرید بالعشي والبرني فزعم أنهم أنشدوه هكذا

ذه النسبة عن المفضل ناقال ههذه اللهجة إلى أهل الیمن زید األنصاري أبونسب و 

أنشدني أبو الغول هذه األبیات ] الضبيیعني [ وقال المفضل ((-:ذكرفالضبي 

-:لبعض أهل الیمن 

بْجحجتْجقبلَتن كنَتإیارّب یأتیَك شاحٌج فال یزاُل

جتَِرْفي َوزَِّنُیاٌتهََّنٌرَمْقَأ

٣٨٥))ي، ووفرتي، وبج أراد بيِتأراد حّج

هعنهنقلوهذا الرأي والى بني دبیر من أسد ئالفراء فینسب هذه اللهجة إلى طیأما

-:وأنشدئوزعم الفراء أنها لغة طی((-:إذ یقولالطیب اللغوي وأب

نعما ولدت رضوى                لزبان بن كندج

ــــــذي دال على الحج ــــ ــــ ــــ ــــ وحوصاء ورأالن الل

بشرفهما نبها على أراد كندي، والل ذي یرید اللذین، دال على الحج أي على الحّي

فلما وضعت رجلي على ((-:ى عن ابن مسعود وهو هذلي أنه قالویرو ٣٨٦))حیهما

٢٦٠/ ١: اإلبدال ألبي الطیب -٣٨٢
١/١٨٣: نسب ابن درید ھذا الرجز إلى امرأة كانت تفخر بأخوالھا ینظر الجمھرة-٣٨٣
٤/١٨٢:الكتاب ٣٨٤
٤٥٦-:نوادر ابي زید٣٨٥
٢٥٨،٢٥٩/ ١:اإلبدال ألبي الطیب-٣٨٦
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١٤٢

وقد اشتهرت قضاعة بهذه اللهجة ٣٨٧))ُمَذمَّر أبي جهل قال اعل َعنِّج أي اعل عني 

٣٨٨لهجة اإلبدال لذلك سمیت بعجعجة قضاعة 

في حال الوقف یقع على الحرف المشدداإلبدالواللغویین یرون أن وأكثر النحویین

الحرف الثالث هو الجیم وهي تبدل إن شئت مكان الیاء المشددة في ((-:یقول المبرد

أي علي: الوقف للبیان ألن الیاء خفّیة وذلك قولك في تمیمّي؛ وَعِلّج ٣٨٩. ))تمیمّج

-:ى الیاء المخففة وال بأس بذلك واستشهدوذكر ثعلب أن اإلبدال من الممكن أن یقع عل

بْج یأتیَك شاحٌج فال یزاُل حجتْج قبلَت إن كنَت ٣٩٠یارّب

ابن السكیت ببیت أبي النجم استشهد قع في وسط الكلمة وقد أن یكذلك من الممكن و 

د ذا شّدوبعض العرب إقال((-:عن األصمعي إذ یقولالعجلي روایة عن ابن األعرابي

-:الیاء جعلها جیما وأنشد عن أبن األعرابي

ِلكأن في أذنابـــهّن الشُّوَّ

٣٩١ّجِلون اإلُرالصیف ُقِسَبمن َع

-:مورومن هذه النصوص تتضح بعض األ.٣٩٢))اإلیلیرید 

بني حنظلة، وبني سعد، وبني دبیر، وطيء، " -:قبائلالد منإنها نسبت لعد-١

بل إن بعض اللغویین كالفراء نسبها لقبیلتین ة، وأهل الیمن، وهذیل وقضاع

،اختالف اللغویین في تحدیدها سواء أكانت في حال الوقف أم في وسط الكالم-٢

الخفیفةمفي الیاء المشددة أوقوعها وكذلك 

((-:إن العجعجة ال تقتضي االقتران مع العین كما ذكر بعض اللغویین -٣

تمیم یحولون الیاء جیما مع العین یقولون هذا راعّجوالعجعجة في قضاعة كالعنعنة في 

عنج-: :لسان العرب-٣٨٧
حاح  وال٣٨٨ ان ینظر الص موني: -:لس رح األش ج، وش ر ٢٨١/ ٤:عج ا ٢٢١/ ١: ، والمزھ راح وم دھا ، واالقت بع
وما بعدھا١١٣٩:االنشراح ، ، وفیض٩٩
٢٠٣/ ١: المقتضب -٣٨٩
١/١١٧-:ینظر مجالس ثعلب-٣٩٠
ھ -٣٩١ ي دیوان نجم العجل ي ال ز ألب اءت عل٣٥٠:الرج ا ج ا إذ إنھ اھد فیھ ـَّل وال ش ھ األُیـــ ة فی ل والروای ى األص

بحرف الیاء
٩٦، ٩٥:اإلبدال ، ابن السكیت ٣٩٢
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١٤٣

أي هذا راعي خرج معي فقد جاءت إبدالها مع غیر العین كاألیل في ٣٩٣))خرج معّج

.لذا ال نستطیع تاصیلها.بیت أبي النجم العجلي

.یاءإبدال الجیم -
ن الجیم نحو الشجرة وتبدل فیها الیاء م" صوت" حرف هو هذه الكلماتاألصل في 

رةَیالجیم فتكون ِش

كنا عند أبي زید وعندنا : قال: الفضل الریاشيحكى أبو((-:ابن جني أنه یذكر 

إنه یقول الشِِّیَرة، فسأله فقالها، فقلت له سله عن تصغیرها فسأله فقال : أعرابي فقلت له

: ُشَیْیَرة وأنشد األصمعي لبعض الرجاز في أرجوزة طویلة

٣٩٤))ةِشَیر كام تحسبه بین اإل

: قال أبو حاتم قلت ألم الهیثم((-:وذكر أبو زید رجزا یستشهد به على هذه الظاهرة

من الكالم؟ فقالت : نعم ثم أنشدتني: هل تُبدل العرب الجیم یاء في شيٍء

ظل و ال جنى             فأبعدكن اهللا من شیراتنَّإذا لم یكن فیُك

.أي من شجرات

أبو زید : قالعل ذلك یدا الدهر وجدا الدهر أي آخر الدهر ال أف: وقال اللحیاني یقال

والواحد : یقول الكالبیون هي الّصهاریج والواحد صهریج وبنو تمیم یقولون صهارّي

ما نطق به الكالبیون ولم أن اإلبدال هو لغة تمیم واألصلوهنا یتضح ٣٩٥))صهرّي

أبا حیان األندلسي أن یذكر أن كان سائر العرب ینطقون كما ینطق الكالبیون، إال 

یذكر أن أبا عمرو بن العالء یكره القراءة بها ألنها لغة برابر مكة وسودانها، ما یعني 

أنها لیست من لغة العرب الفصحاء بل هي دخیلة علیها من البرابر وهم سكان شمال 

وقرئ الشِّیرة ((-:القرآنبقراءاتقد جاءتاألحباش ومع ذلك أفریقیا والسودان وهم 

كسر الشین والیاء المفتوحة بعدها وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال یقرأ بها برابر مكة ب

عجج-:لسان العرب -٣٩٣
١/٧٤: المحتسب٣٩٤
٢٦١/ ١: اإلبدال ألبي الطیب-٣٩٥
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١٤٤

عمرو بأنها لغة البرابر هي أبوالتي ذكرها أنأما ابن جني فیذكر ٣٩٦))وسودنها 

قال عباس سألت أبا ((:یقولالشَِّجرة بكسر الشین ال التي تبدل فیها الیاء من الجیم إذ

وهذه اللفظة ٣٩٧))ر مكة وسودانهاوقال یقرأ بها برابفكرههاعمرو عن الشَِّجرة

.تستعمل في مركز محافظة البصرة بل هي المستعملة لدیهم٣٩٨الِشجرة

ة المطلة بلدان العربیالمازال مستعمال في بعض الجیم یاء إبدال ون أنجونستویذكر 

ي ظفار یقولون لایر إذ إنها تعد میزة لها فف،ق الخلیج العربيطعلى السواحل وخاصة منا

وفي لهجة خورفكان بدال من رجال وفي الساحل العماني یقولون واید بدال من واجد

یقولون یاب بدال من جاب وفي الشارقة یقولون یریور بدال من جرجور وهو سمك القرش 

وفي لهجة دبي یقولون ییت بدال من جئت وفي لهجة البریمي العمانیة یقولون مسید بدال 

یقولون ویه بدال من ون بري بدال من برج وفي البحرین وفي لهجة قطر یقولمن مسجد 

وفي السردیة یقولون عیوز بدال من عجوز وفي الجوف یقولون یوز بدال من جوز وجه 

یت میداف بدال من مجداف وفي الكو ویبنه بدال من جبنه یاك بدال من الفعل جاءك 

بلدان وقسم منها مشترك بین فاظسراي بدال من سراج ویعدد كثیرا من هذه األلو 

وقسم آخر غیر مشترك منها عري وتعني العرج وعایل وتعني عاجل السواحل والخلیج

عني یرور ویناح وفنیان وخاري وتریع وتومیهود وموعوي وتعني أعوج ونیم وتعني نجم 

تنتشر في المناطق المحاذیة و ٣٩٩نجان وخارج وترجع وغیرها فمجهود ومجرور وجناح و 

اطق الخلیج العربي فهي موجودة في المنطقة الشرقیة على طول امتداد سواحل لمن

تنتشر في بعض وكذلك٤٠٠حساءسعودیة على الخلیج العربي وفي االالمملكة العربیة ال

وتتحول الجیم إلى یاء وهذا ((: الجنوب من العراق إذ یقول د إبراهیم السامرائيمناطق 

هي في األصل دجاجة، شجرة، دیایة، شیرة، یبن،كثیر جدا في لغة القرویین كما في 

،دیایة،شیرة،لایر((-:كما نسبها إلى لهجات البدو في العراق كقولهم٤٠١))جبن

١٥٨/ ١: البحر المحیط -٣٩٦
٧٣/ ١: المحتسب -٣٩٧
نعیم سلمان البدري من خالل مناقشتھ أن ھذه اللفظة مستعملة لدى أھالي الوسط والجنوب . ذكر د-٣٩٨
، ١١٧، ١١٦، ١١١، ١٠٨، ١٠٣، ٦٥: جونستون . م. ت" ینظر دراسات في لھجات شرق الجزیرة العربیة-٣٩٩

.١٧: ة، عبد العزیز مطر وخصائص اللھجة الكویتی٢٧: ، د عبد العزیز مطر ودراسة صوتیة في لھجة البحرین
١٣٧:ینظر األصالة في لھجات الخلیج العربي-٤٠٠
٢٣٦: غرافيالتوزیع اللغوي الج-٤٠١
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١٤٥

یقرأ كتابه یظن أن الجنوب كله ینطق ومن ٤٠٢))"ودجاجة" رجال، وشجرة"ویریدون بها 

البدو اطق نمموجودة في -وبحسب سماعي لها  -بهذه اللهجة إال أن هذه اللهجات 

كذلك في مناطق الفاو والمعامر والدورة والدواسر والواصلیة ة من الكویت و القریبالرحل 

عرب ستان المحاذیة لقرى مناطق الوالدویب والمطوعة والسیبة والبلجانیة وغیرها من

هذه اللهجة جونستون ویذكر،٤٠٣بلهجة اإلبدال نفسهاأهلها كلم تیالحدودیة التي 

ق الجیم یاء ظاهرة صوتیة تشترك فیها لهجات سواحل جنوب الجزیرة إن نط((-:بقوله

وفي بعض لهجات الفرات األدنى والبصرة وفي ...العربیة مع لهجات شرقي الجزیرة 

مازال موجودا في حوطة بني تمیم اإلبدالكما أن هذا ٤٠٤))اللهجة العربیة لألهواز

ه اللهجة ما زالت موجودة في وهذ٤٠٥التابعة لمنطقة الریاض وفي عسیر لدى بني شهر

علي ناصر والباحث حسام أحمد نحو ثلج . مناطق الفاو وأبي الخصیب كما ذكر د

ویذكر الدكتوران عبد القادر عبد الجلیل وحسین مزهر أن هذا ٤٠٦وثلي مسجد ومسید

والشرقیة منها في قضاء اإلبدال ما زال موجودا في الناحیة الشمالیة من محافظة البصرة

فنجد هذه الظاهرة منتشرة في العدید من ((-:حسین مزهر. إذ یقول دعربشط ال

٤٠٧.))الهارثة وكرمة علي والدیر وشط العرب" كـ األقضیة والنواحي

٤٠٨لذا یعد ابدال الجیم یاء لغة تمیمیة بحسب ما نقله أبو زید وفي العصر الحدیث

-:ینظر الخریطةلعمانیةأكثر المناطق التي تستعملها كانت تمیمیة باستثناء ظفار ا

١٠٥: المصدر السابق٤٠٢
الوسط والجنوببعض قرى لدىمستعملا اإلبدل أن ھذنعیم سلمان البدري من خالل مناقشتھ . ذكر د-٤٠٣
٦٥-٦٣: لھجات شرقي الجزیرة العربیة٤٠٤
٢٥:ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة -٤٠٥
٢٧: ، ولھجة أبي الخصیب٣٦٦:ینظر اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٤٠٦
١٢:اللھجات العربیة القدیمة في اللسان البصري،بحث -٤٠٧
بالد -:ھناك بحث للدكتور جمعان عبدالكریم بعنوان-٤٠٨ دة ال اء، ، جری ي الصحیح لنطق الجیم ی ع الجغراف التوزی

راث، ع  ق الت عودیة، ملح ق ٢٣/١٠/١٤٢١، ٧٠، س ١٦٢٢٩٤الس ـ المواف ل إال . م ١٨/١/٢٠٠١ھ م أحص ي ل انن
ة علیھ وال سیما  ة ترجم رة العربی ي لھجات شرقي الجزی ھ دراسات ف ي كتاب ة جونستون ف ى خریط أنھ جاء للرد عل

ھ یختص بشبھ  ا ألن ي توزیعن را ف الضبیب إذ یرى انھ أخل في توزیعھا توزیعا صحیحا، ولو حصلنا علیھ ألفادنا كثی
ة  العرب  الجزیرة العربیة وبناه في أغلب ظننا على دراسا ا أیضا وھي في مجل ت حمد الجاسر التي لم نحصل علیھ

. والمخصصة في تحدید منازل القبائل على ضوء اشعارھا وھي بحوث أصیلة في بابھا٧٥، ٧٤، ٧٣سنوات 
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١٤٦

:"~شـ" وسترمز له بـصوتا قریبا من الشینشینا أو إبدال الجیم -

الشین أو بدل إلى صوت أُ ح، وقد یهذه الكلمات هو صوت الجیم الفصاألصل في

جعل العلماء عند القدامى قریب من صوت الشین، إال أن عدم وضع الرموز صوت 

ظهر إال ستطیع الجزم بذلك ألن هذه األصوات ال تیمثلون له بصوت الشین، وال ن

یخرج من بین وسط اللسان والحنك " صوت"، فالجیم عند القدماء حرف ٤٠٩بالمشافهة

وأما ٤١٠األعلى شدید مجهور وصوت الشین من المخرج نفسه إال أنه مهموس ورخو 

٤١١))مجهور" انفجاري احتكاكي"صوت لثوي مركب ((-:فیرون أن الجیمالمحدثون 

٤١٢.))لثوي حنكي احتكاكي مهموس((-:والشین

وهو موجود في نطق الشامیین وهذا الصوت هو النظیر المجهور لصوت الشین 

وما " صوت لثوي حنكي احتكاكي مجهور" لذلك نستطیع وصفه بـ ٤١٣لجیم لصوت ا

.وھنا تظھر اھمیة اللھجات الحدیثة في تبیین األصوات المختلفة وصفاتھا و ومخارجھا وانواعھا-٤٠٩
٤٣٤، ٤/٤٣٣:ینظر الكتاب-٤١٠
١٢٦: علم اللغة العام األصوات-٤١١
١٢٠: المصدر السابق-٤١٢
٥١: ینظر المدخل إلى علم اللغة-٤١٣
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١٤٧

((-:ومنهاجعلنا نذهب هذا المذهب ما ذكره سیبویه من الحروف غیر المستحسنة

الجیم أیضا قد قربت ((-:هذه الجیم یحاول أن یصفها بقوله٤١٤))ي كالشینالجیم الت

وٕانما حملهم على ذلك . أشدر: قولهم في األجدرمن ذلك . منها فجعلت بمنزلة الشین

من الزاي  وقد قربوها منها في افتعلوا حین قالوا ... أنها من موضع حرف قد ُقّرَب

وا لما قربها منها في الدال وكان حرفا مجهورا اجدمعوا أي اجتمعوا واجدرءوا یرید اجترء

عل لتبدل الدال مكان التاء ولیكون العمل من وجه واحد وال یجوز أن منها في افتقربها 

وحدیثه عن الجیم هنا ٤١٥))یجعلها زایا خالصة و ال الشین ألنهما لیسا من مخرجها

وربما هي أصوات جدیدة إلى فیما بینهاوتأثیرها تفسیر تأثر األصوات جاء عندما حاول 

الشین إذا أنغیر موضعها، ومنها جاء في ر ین التأثألالمستحسنة وغیر المستحسنة، 

: ذلك قولكو ((-:الشین إلى الجهر فیقولوتحولتقتربت منه جاء بعدها صوت مجهور ا

ن موضع الجیم أو الشین فینتج صوت والزاي لیست م٤١٦))أشدق، فتضارع بها الزاي

القریبة من جهر الزاي إال أنها لذي ذكره بقوله والجیم التي كالشین وهيربما هو اجدید

، وكأنها جیم مابین الشین والزاي تأخذ مخرج الشین مقتربة من جهر من غیر موضعها

استعملت اإلشاءة بدال من اإلجاءة قال أبو إذجاء على لغة تمیم وهذا الصوت. الزاي

تقول ما االجاءة؛: ار، وأهل الحجاز یقولوناالضطر : اإلشاءة((-:یبانيالشَّوعمر 

((-:األصمعيونقل الجوهري عن ٤١٧))ما اضطرك إلیه:أجاءك إلى كذا وكذا؟ أي

الرجل على األمر : حملته علیه، وأشاءه لغة في أجاءه أي ألجأه، وتمیم تقول: أن َشیَّأُت

ما ُیِش ة ُعرُقوب، أي یجیئكشرٌّ وتان المبدالن في مع الصوقد ُس٤١٩))٤١٨یُئك إلى ُمخَّ

طر في لهجة عبد العزیز م. اللغة الحدیثة فإبدال صوت الشین من صوت الجیم ذكره د

وهذه اللفظة نفسها مستعملة ٤٢٠البدو بإقلیم ساحل مریوط في مصر نحو وش في وجه 

٤/٤٣٢:الكتاب-٤١٤
٤/٤٧٩:المصدر السابق-٤١٥
٤/٤٧٩:الكتاب-٤١٦
٧٠/ ١: الجیم-٤١٧
ا یشیئك "من الجیم والمثل بالجیم لكنھ ذكر أنھ یروى بالشین بدال ٢/١٨٦:ینظر مجمع األمثال، المیداني-٤١٨ شر م

یم" ة تم ال ھي لغ اب .وق ال  كت ى سبیل المث ل ومن ذكره فبصوت الجیم، ینظرعل ذكر المث ال ال ت ب األمث ر كت وأكث
٣١٢: األمثال، البن سالم

"شیأ"-: :الصحاح٤١٩
٤٥: لھجة البدو في الساحل الشمالي لجمھوریة مصر العربیة-٤٢٠
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١٤٨

في وجهك، أما " وشك "في وجه و" وش "ر في العمارة فهم یقولون اهو األلدى سكان 

أو الشامیة فهو مستعمل في والمعروف أیضا بالجیم السوریة " ~ش" الصوت اآلخر

وٕانما ذكروه دقیقإال أن المحدثین لم یحددوا مكانه بالتحدید ال٤٢١سوریا وفلسطین

.للتمثیل فقط

-:اللثویة والشفویة"الحروف"األصوات 

:إبدال الالم نونا-
ن أدناه إلى منتهى یخرج من حافة اللسان م" صوت" عند القدماء حرف " النون"

في موضع الفم متوسط بین الشدة والرخاوةطرفه ما بینه وبین الحنك األعلى مجهور 

من مخرج النون إال أنه أدخل في ظهر اللسان " الالم"ویجري فیه الصوت من األنف و

وأما ٤٢٢في موضعه لكن الصوت ینحرف مع اللسانمتوسط بین الشدة والرخاوةمجهور 

((-:والالم٤٢٣))صوت أسناني لثوي أنفي مجهور((-:ن النونالمحدثون فیرون أ

٤٢٤.))صوت أسناني لثوي جانبي مجهور

هو صوت الالم وصوت النون هو المبدل ویذكر الرماني أن ا اإلبدالاألصل في هذ

لعل وهي من الحروف العوامل تنصب ((-:فیها هو صوت الالم إذ یقولاألفصح

یها قد یقال لعل ولعن وعل ورعن وأن األفصح لعل لغات ف...  االسم وترفع الخبر 

واألفصح هنا إشارة إلى األصل وقد وردت نصوص تثبت أن االبدال وقع ٤٢٥.))وعل

((-:إذ یقولعلى هذین الصوتین منها ما ذكره ابن السكیت في باب النون والالم

ٌرْی، وهو ُطَوهادُلوالّرُنهاِدوهي الّر،ٌةَلَدْهوَرٌةَنَدْهَر:ویقالركَّللسُّزٌلَرْب، وَطٌنبرَزویقال َط

:ویقال...ایالال أي عشًیَصا وأُ یالًنَصأُ ُهقیُتویقال َلٌةَعُزْنله ُقتلیسُهّنَأرة إّالّبشبیه الُق

والدَِّحل الفراء إبدال الالم نونا إلى بني وقد نسب ٤٢٦))لعلَّها وَلعنَّها، وَعلَّها وعنَّها والّدِحُن

٥١: و المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث١٣٢-١٢٩:م حسانینظر مناھج البحث في اللغة، تما-٤٢١
٤٣٥-٤/٤٣٣:ینظر الكتاب-٤٢٢
١٣٠-:علم اللغة العام األصوات-٤٢٣
١٢٩-:المصدر السابق-٤٢٤
١٢٤: معاني الحروف -٤٢٥
٦٤: اإلبدال البن السكیت-٤٢٦
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١٤٩

بني أسد وهي في. العرب تقول میكال ومیكائیل ومیكائین بالنون((-:أسد حیث قال

بعض بني نمیر قال وأنشدني یقولون هذا اسماعین قد جاء بالنون وسائر العرب بالالم 

-:لضب صاده بعضهم

٤٢٧))یقول أهل السوق لما جینا        هذا ورب البیت اسرائینا

إذ یتحدث األستاذ طه باقر ؛متقدمةهي المرحلة الویبدو أن إبدال النون من الالم 

ما یعبده الوثنیون " وجمعه أصنام " الصنم ((-:عن أصل لفظة صنم العربیة فیقول

تمثل آلهتهم، وترى بعض المعاجم العربیة أن كلمة صنم فارسیة أو من تماثیل أو صور 

ة في ولكن الواقع في تأصیل هذه الكلمة أنها موجوداألصلآرامیة؛ أي أنها أعجمیة 

البابلیة "ففي االكدیة وهي بصیغ متشابهة " السامیة" اللغات العربیة القدیمة معظم 

والعربیة " صلما"واآلرامیة " صالیم" وفي العبرانیة " صلمو" وردت بهیئة صلم " واآلشوریة

من المادة أو االشتقاق " وجمعها أزالم" الجنوبیة ص ل م ویرجح كثیرا أن كلمة زلم 

نه النون لكیعني أن األصل هو صوت الالم والصوت المتطور هو وهذا٤٢٨))نفسه

ونسب ابن منظور للفراء اآلخر على حالهبعضها وبقيدخل إلى بعض الصیغ العربیة

ن بل إنه سمع الباهلیین یقولون ال یأن إبدال الالم نونا هي لغة بني سعد وكلب والباهلی

بل واهللا ال آتیك وبن واهللا، -:تقولوالعرب: الفراء((-:بن بدال من ال بل إذ یقول

وسمعت الباهلیین یقولون : یجعلون الالم فیها نونا، وهي لغة بني سعد ولغة كلب، قال

٤٢٩))ال بن بمعنى ال بل

بعض األلفاظ ومعانیها أن إبدال الالم نونا هو المستعمل ویتضح من ذكر اللغویین 

ياألصمعي وأبعمرو الشیباني و يأبعن ابن السكیتنقلیلدى لهجة أهالي البصرة إذ 

ما تبقى من : الِغرین والِغریل: قال أبو عمرو الشیباني((-:أقوالهمعمرو بن العالء

: األصمعي. الماء في الحوض أو الغدیر الذي تبقى فیه الدعامیص ال یُقدر على شربه

فهو الالسیل فثبت على األإذا جاء : الِغرین ِغرین رض فجف الطین فتراه قد جف ورّق

٣٩١/ ٢:معاني القران للفراء-٤٢٧
١١٤، ١١٣:رمن تراثنا اللغوي القدیم ،طھ باق-٤٢٨
بل-: :لسان العرب-٤٢٩
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١٥٠

ویالحظ أن هذه األلفاظ المستعملة ٤٣٠))، ویقال الدِّمانالسرجیُن: الّدماُل: أبو عمرو

وجاء في الحالیة بصوت النون بمعانیها هي المتعارف علیها في لهجة أهل البصرة 

، وهو ِجریال((-:، إذ یقولهو صبغ احمر ویقال ِجریان بالنونریالِجالجمهرة أیضا 

یان بالنون، وزعم األصمعي أنه رومي معرب وربما سمیت صبغ أحمر، ویقال ِجر 

ویستعمل أهل البصرة كلمة الِجریان على الدم والماء فیقولون ٤٣١))الخمر جریاال تشبیها

وربما جاءت هذ ا باللون األحمر ه اللفظة تشبیهإذبح شاة ِجریان دم أو النهر جریانه عاٍل

ة هو المستعمل في لهجة أهل البصر ومن ثم تطورت فاستعملت للماء أیضا المهم أن 

، وربما أن األصل الالمي جاءنا من لهجة الجنوب يالماالستعمال النوني ولیس ال

.وتطورت بعض األلفاظ وبقي بعضها اآلخر على حاله

-:راءإبدال الالم-

متوسط بین الشدة والرخاوةصوت الراء عند القدماء حرف من مخرج الالم مجهور 

صوت لثوي ((- :وأما المحدثون فیرون أن الراء.ذكر في الفقرة السابقةوالالم ٤٣٢مكرر

لذا هما متفقان في المخرج والصفة ویختلفان والالم ذكر سابقا٤٣٣))مجهوررمكر 

.الراء وعدم التردد في الالمبالتردد في

وقد ذكر القدماء هذا اإلبدال في كتبهم فابن السكیت یذكر عددا ال باس به من هذا 

ة والتالتل بطرمساء وطلمساء للظلمة وجلبة وجر ال نحو هدل الحمام هدیال وهدیرا و اإلبد

ولم یذكر ابن السكیت األصل من الفرع في هذا اإلبدال لكن ٤٣٤والتراتر وغیرها 

أخي األصمعي عن ن عبد الرحمن ابَنابن درید قال إأنیروي في أمالیه الزجاجي 

مر بن أبي ُهبیرة وعلیه القراء فسلم ثم اب ُعبب((-:البصري مرَّالحسنعمه قال إن

قد أحفیتم شواربكم وحلقتم رؤوسكم وقصرتم أكمامكم وفلطحتم مالكم جلوسا :قال

ض أعاله عُرقال هو الشيء َی؟ما المفلطح-:قلت لعميقال عبد الرحمن ...نعالكم

٦٥:اإلبدال البن السكیت-٤٣٠
١٢٠٤/ ٣: جمھرة اللغة-٤٣١
٤٣٥-٤٣٣/ ٤:ینظر الكتاب-٤٣٢
١٢٩-:علم اللغة العام األصوات-٤٣٣
١١٧-١١٥باب الالم والراء، : ینظر إبدال ابن السكیت-٤٣٤
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١٥١

یتضح ومن هذا النص٤٣٥))رأس مفلطح، والعامة تقول مفرطح:ویدق أسفله، ومنه قیل

ویروي ابن أن األصل هو المفلطح بصوت الالم وأن المبدل هو المفرطح بصوت الراء 

أبو  زید قال سمعت أبا الدقیش یقول امرأة سرهبة كالسلهبة من الخیل، ((-:منظور 

ابن نقلو ٤٣٧وأبو الدقیش هذا قناني غنوي وأحد رواة البصرة٤٣٦))في الجسم والطول

دربح الرجل حنى ((-:أقوالهم في هذا اإلبدالواألصمعيوكراع اللحیانيمنظور عن 

قال لي صبي من أعراب : قال األصمعي...ظهره عن اللحیاني ودربح تذلل عن ُكراع

وهذا یعني أن أعراب بني أسد ٤٣٨))َدلبح أي َطأِطئ ظهرك قال ودربح مثله: بني أسد

.یستعملون لفظة دلبح بصوت الالم وهي الفصحى

لفظة ریت بدال من لیت في التمني فهم لهجتیهما في لبصرة وبغداد أهالي اویستعمل 

نني ، إذ إالعربیةوربما تكون هذه اللفظة من بقایا اللهجة بدال من یا لیت یقولون یا ریت 

، أو ربما هي منقلبة عن األصل الالمي ولم یحصل فیها سوى هذا لم أسمع غیرها

.نها لیت على لغة الجنوب الُقدمىومعلى حالها األخرى األلفاظ یتاإلبدال وبق

-:النون والمیمبین بدال اإل-
یخرج من بین الشفتین مجهور شدید یجري معه " صوت"المیم عند القدماء حرف 

والنون ذكرت سابقا أما المحدثون فالنون ذكرت ٤٣٩الصوت ألنه یخرج من األنف بغنة

٤٤٠.))صوت شفوي أنفي مجهور((-:سابقا ویرون أن المیم

أي : امتقع لونا وانتقع((-:فقد ذكر الخلیلوقد ورد هذا اإلبدال كثیرا في لغة العرب 

تقع ان((-:ویذكر في موضع  آخر أن األصل هو امتقع بصوت المیم ٤٤١))تغیر

١٤، ١٣:أمالي الزجاجي-٤٣٥
سرھب-: :لسان العرب٤٣٦
١٨٧:األعراب الرواةینظر -٤٣٧
دربح-: :لسان العرب-٤٣٨
٤٣٥-٤٣٣/ ٤-:ینظر الكتاب -٤٣٩
١٣٠-:علم اللغة العام األصوات٤٤٠
"مقع"١/١٨٩: كتاب العین-٤٤١
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١٥٢

َیْنَقع : تغیَّر والرجل إذا شرب من الماء فتغیر لونه یقال: لون الرجل وامتقع أصوب  َنَقَع

أیم -:ن السكیت هذا اإلبدال كثیرا إال أنه لم یحدد األصل فیه منهاویذكر اب٤٤٢))ُنُقعا 

وأین للحیة والغیم والغین وآجم وآجن ونسع ومسع والحالن والحالم للجدي الصغیر 

ذا أكثر من شربه ولم یكد یروى وامتقع لونه إونجر الماء ینجر نجرا ومجر یمجر مجرا 

ندى وتعني الغایة یقال بلغ فالن المدى وانتقع وهو ممتقع ومنتقع اللون والمدى وال

إذ ینقل ابن الشیبانيووالذي أثبت لهجّیة هذا اإلبدال أبو عمر ٤٤٣والندى وغیرها 

لغة بني أسد وهو الصلیان المحیل فيأصول م ِدْمالدِّوقال أبو عمر ((-:منظور قوله
الدینوري فیما رواه ویؤكد هذا اإلبدال اللهجي أبو حنیفة ٤٤٤))نِدْنفي لغة بني تمیم الدِّ

وكلمة الحالن ٤٤٥))یل، تمیمیة ثابتةالدِّْندن الّصلیان المِح((-:عن أبي عمرو بقوله

-:ذكرها أبو عبید وقال إن فیها لغة أخرى وهي الحالم لكنه لم یحدد مصدرها إذ یقول

٤٤٦.))-بالمیم- الحالم :وفي الحالن أیضا لغة أخرى((

ني بحدید اللغة المشتركة فالمیم لغة بني أسد والنون لغة وفي هذا االبدال ال نستطیع ت

.ولم یحدد االصل في اللغة. تمیم

.الالم میماإبدال-
األصل الذي یضعه اللغویون في هذا اإلبدال هو الالم وان صوت المیم هو المبدل 

متوسط وصوت الالم ذكرنا وصفه سابقا والمیم صوت یخرج من بین الشفتین مجهور 

شفوي ((- :عندهم المیم المحدثون فصوت وأما ٤٤٧تصحبه غنةشدة والرخاوةبین ال

من النون في مواضع كثیرة منها ما الموقد ورد إبدال صوت ال٤٤٨))أنفي مجهور

ه كتب التجوید ومنها ما یتعلق باإلبدال تتناولقالب الذي لقوانین الصوتیة كاإلبایتعلق 

"نقع"١٧٢/-:١العین -٤٤٢
٧٧-:دال، البن السكیتینظر اإلب-٤٤٣
" دمم: "-:لسان العرب، -٤٤٤
"دنن: "-:المصدر السابق، -٤٤٥
١٨٩/ ٤: غریب الحدیث -٤٤٦
٤٣٥-٤٣٣/ ٤-:ینظر الكتاب -٤٤٧
١٣٠: علم اللغة العام األصوات-٤٤٨
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١٥٣

قام امرجل، یرید الرجل : قال األخفش((-:ماوأهم ظاهرة فیه هي إبدال الم التعریف می

لألزد مشهورة: قال أبو العباس وقد وردت أحادیث في هذه اللهجة منها ما ٤٤٩))هذه لغٌة

ومنها ما روي عن بعض األنصار الذین یعودون بنسبهم إلى " ص"روي عن رسول اهللا 

وهو " حمه اهللا ر "قال أبو عبید في حدیث أبي هریرة أنه دخل على عثمان ((-: الیمن

قال فأمره عثمان أن یلقي سالحه قال األصمعي : " محصور، فقال له اْمَضْرُب طاَب

وهذه لغة الیمن، أو قال لغة : یعني أنه قد حل القتال وطاب، قال: طاب الضرب: أراد

-:حمیر، قال، وأنشدني

٤٥٠سلمهبني       یرمي ورائي بامسهم وامذاك خلیلي وذو یعات

ن امبر لیس م" :م، ومنه الحدیث المرفوعوالسلمة واحدة السال،والسلمة،یرید بالسهم

ومنها ما جاء في رسالة ٤٥١))یرید لیس من البر الصیام في السفر. "صیام في امسفرام

من محمد : وروى أنه كتب له((-:لوائل بن حجر " لى اهللا علیه وسلمص"رسول اهللا 

ومن زنى مم بكر فأصقعوه مائة ...حضرموت رسول اهللا إلى األقیال العباهلة من أهل 

وقد سمع ابن درید هذا ٤٥٢))واستوفضوه عاما، ومن زنى مم ثیب فضرجوه باألضامیم 

: وهي لغة یمانیة: وُكّبار في وزن فعال((-اإلبدال من رجل من أهل الیمن إذ یقولك

: عت رجال یقولوسم: قال. منهمرجل: وذو كّبار. أهل الیمن یسمون الرجل الكبیر ُكّبارا

ویالحظ أن العصو جاءت ٤٥٣))ُكّبار ضرب رأسه بالعصو، أي بالعصاأمشیخ أم

بصوت الالم وربما هو خطأ ناشئ من التصحیف 

ر رمضان عبد التواب له في العصر الحدیث سوى إشارة للدكتو أجدلم اإلبدالهذا 

اء اللغة العرب یطلق علیه علمو ٤٥٤ذ یقولون امبارح بدال من البارحفي لهجة مصر إ

٥٨/ ١:مجالس ثعلب-٤٤٩
٣٤٤/ ٢: وأخبارھا في الجاھلیة واإلسالمئجیر بن غنمة الطائي، ینظر شعر طیالبیت لب-٤٥٠

-:إال أن روایتھ  
سلمةوالر          یرمي ورائي بامسھٍمینصرني منك غیر معتذ

٢١٧، ٢١٦/ ٥: غریب الحدیث، ألبي عبید-٤٥١
١٤/ ١:الفائق في غریب الحدیث-٤٥٢
١/٣٢٧:جمھرة اللغة-٤٥٣
١٣٠: ینظر فصول في فقھ العربیة -٤٥٤
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١٥٤

، وقد نسمعه نحن في لهجة اهل مصر من الذین جاؤوا إلى العراق أو اسم الطمطمانیة

.إذ إنها مفردة  ولوحدهامن خالل التلفاز لكن هذه الكلمة ال تشكل ظاهرة

-:إبدال السین صادا-

نها، والسین والصاد السین وتأتي الصاد بدال مبدال صوتاألصل في هذا اإل

مهموسان رخوان "صوتان"مما بین طرف اللسان فویق الثنایا وهما حرفان مخرجهما 

-:وأما المحدثون فیرون أن السین٤٥٥إال أن الصاد مطبق والسین منفتح"احتكاكیان"

" والصاد صوت لثوي احتكاكي مهموس مفخم... صوت لثوي احتكاكي مهموس((

وعبداهللا بن أبي ن حبیبیونس بأول ما یردنا من هذا اإلبدال هو في نص ٤٥٦))"مطبق

وروایة هذا النص تثبت كیف أن النحاة أضاعوا علینا الكثیر من ،إسحاق الحضرمي

هل سمعت من ابن : وقلت لیونس((-:یذكر ذلك ابن سالم بقولهالنصوص اللهجیة

ویق؟ یعني السَّویق قال: قلت له: أبي إسحاق شیئا؟ قال نعم عمرو : هل یقول أحد الصَّ

وینقاسبن تمیم تق وكلمة ٤٥٧))ولها، وما ترید إلى هذا؟ علیك بباب من النحو یطَّرُد

-:ذكرها ابن درید على أنها لغة بني العنبر من تمیم إذ یقولالسویق أو الصویق هذه 

السویق معروف، وقد قیل بالصاد أیضا، وأحسبها لغة لبني تمیم، وهي لغة بني ((

التي ادا في كثیر من النصوص اللهجیة وقد ورد إبدال السین ص٤٥٨))العنبر خاصة 

تقلب فیه السین صادا في بعض لهجات الذي باب الضمن منسیبویه في كتابه ذكرها

األكثر ...صالغ في سالغ وصلخ في سلخ ((-:بقولهویمثل لهاالعرب كان األعَرُب

قالوا األجود في كالمهم ترك السین على حالها، وٕانما یقولها من العرب بنو العنبر، و 

نه لم یحدده بقبیلة معینة وقد ذكر المبرد مثل هذا اإلبدال إال أ٤٥٩))صاطع في ساطع 

باب ما تقلب فیه السین صادا وتركها على لفظها أجود وذاك ألنها ((-:فهو یذكره في

وذلك قولك سطر وصطر وسقر وصقر وسلخت وصلخت ومسالیخ ...٤٦٠األصل

٤٣٦-٤٣٣/ ٤:ینظر الكتاب-٤٥٥
١٢٠: علم اللغة العام،األصوات-٤٥٦
١/١٥:طبقات فحول الشعراء-٤٥٧
٨٥٣/ ٢سقو ، -::جمھرة اللغة -٤٥٨
٤٨٠/ ٤: الكتاب-٤٥٩
لم یعر المبرد اللغة اھتمامھ ألنھ یسعى إلى تحدید االصل غیر مكترث باللھجات االخرى -٤٦٠
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١٥٥

ي العنبر إذ یقول نقال عن ابن ة هي لقریش ولبنلفراء أن هذه اللغویزید ا٤٦١))ومصالیخ

قال الفراء ونفر من بني العنبر یصیرون السین إذا كانت مقدمة ثم جاء ((-:منظور

فمن ذلك قولهم الصراط والسراط وهي ... بعدها طاء أو قاف أو غین أو خاء صادا 

٤٦٢))علها سینابالصاد لغة قریش األولین التي جاء بها الكتاب، قال وعامة العرب تج

إن قوما : قال محمد بن المستنیر قطرب((- :وفي مكان آخر من لسان العرب یذكر 

یقولون سراط وصراط وبسطة ...بلعنبر یقلبون السین صادا لهم من بني تمیم یقال 

وبصطة وسیقل وصیقل وسرقت وصرقت ومسغبة ومصغبة ومسدغة ومصدغة وسخر 

ا یكون نص الفراء في نسبة اللغة إلى وربم٤٦٣))لكم وصخر لكم والسخب والصخب

هو ورود الصراط في القران بالصاد هذه النسبةهم یذكرونوما جعلقریش غیر صحیحة 

وسخر ،سرق:أن الكلمات التي ذكرها قطرب مثلمنها ؛لعدة أسبابجاء ورفضنا لها 

لفظة حدیثا عن للفراء وكذلك لم نجد في معاني القران وردت في القران بالسین ،لكم

ما رواه ودلیل ذلك،السراط والصراط وكذلك ورد كلمات في القران بغیر لغة قریش

ر ناِذقال أهل مكة لمحمد بن الُم((-: ر إذ یقولناِذالجاحظ عن الشاعر محمد بن الُم

فقال . لنا أهل مكةلیست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصیحة إنما الفصاحة : الشاعر

فقة، فضعوا القران بعد هذا انا فأحكى األلفاظ للقران، وأكثرها له مو أما ألفاظ: ابن المناذر

ونحن نقول قدر ونجمعها . حیث شئتم أنتم تسمون القدر برمة وتجمعون البرمة على براٍم

وأنتم تسمون البیت ٤٦٤}وجِفَانٍ كَاجلَوابِ وقُدورٍ راسيات{-:على قدور، وقال اهللا عز وجل

ون هذا االسم على عاللي، ونحن نسمیه غرفة ونجمعها على إذا كان فوق ُعّلّیة وتجمع

- : وقال٤٦٥.}غُرف من فَوقها غُرف مبنيةٌ{-:وقال اهللا تبارك وتعالى. غرفات وغرف

}وننءام فَاتيف الغُر مهواإلغریض، ونحن نسمیهوأنتم تسمون الطلع الكافور. ٤٦٦}و :

٣٦٠/ ١: المقتضب-٤٦١
ولم أجد ھذا الرأي في معاني القران المطبوع" سرط"-: :لسان العرب-٤٦٢
"صدغ"-: :المصدر السابق-٤٦٣
١٣-:سبأ-٤٦٤
٢٠-:الزمر-٤٦٥
٣٧-:سبأ-٤٦٦
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١٥٦

كلمات لم أحفظ أنا عشَرفعد٤٦٧َّ}خْلٍ طَلْعها هضيمونَ{-:وقال اهللا تبارك وتعالى. الطلع

وربما كلمة الصراط هي التي جعلت هذا اإلبدال ینسب لقریش، أما ٤٦٨))منها إال هذا

في العصر الحدیث فإن هذا اإلبدال ما زال مستعمال لدى أهل البصرة فهم یقولون 

سطر ومسطرة وتعني سراط وسلخ و الصراط وصلخ وصطر ومصطرة وصاطع وغیرها 

لهجة بغداد تأتي أناسمه الصلیخ ما یعني بل إن محافظة بغداد لدیها ناٍدوساطع؛ 

الصبخة أو صبخة العرب وتعني السبخة في البصرة منطقة تسمى على هذه اللغة ولدینا 

محالت كبیرة في البصرة مسماة باسم النجم الصاطع ومكتوب اسمه كما أن هناك 

ذا یدل على ان أهل البصرة یستعملون ه، ما ت الصادبالسین لكن اللفظ هو بصو 

علي ناصر غالب عددا من األلفاظ التي تنطق بالصاد . ذكر دو ، اإلبدال في لهجتهم

سبخ ، . ساخن، وصاخن. سراج، و صراي.بساط، و بصاط -:بدال من السین منها

سطح، . م، وصخام سخلة، وصخلةسخا. فانوس، وفانوص. سلخ، وصلخ. وصبخ

ي وهذا اإلبدال نفسه مستعمل في لهجة اإلقلیم الشمال٤٦٩.سطر، وصطروصطح،

((-:نه یستعمل في أمثالهمإعبد القادر . للبصرة إذ یقول د

نزل ویدبج -، اشبیك ما تصطخي-، جذب المصفط أخیر من الصدك المخربط-

٤٧٠عصَّطح

وهذه ...سطح، = سخي، صطح= سفط، صخي "= صفط " وهي على التوالي

التي نجد لها "Vearalization and delication"ة من ظواهر التفخیم والترقیق الظاهر 

٤٧١.))نظائر في لهجات عامة العراقیین والخلیج العربي

٤٧٢وهي قبیلة كبیرةلذا نرجح أن یكون هذا االبدال لبني العنبر من عمرو بن تمیم 

اسید وبنو الحبطة خاذ سبعة وهم بنو مالك وبنو العنبر وبنو الهجیم وبنولها من االف

١٤٨-:الشعراء-٤٦٧
١٩، ١٨/ ١: البیان والتبین-٤٦٨
٣٦٤:اإلبدال في لھجة جنوب البصرة-٤٦٩
في األصل عالّسطح ونظن أنھ خطأ مطبعي-٤٧٠
٤٢: الداللة الصوتیة والصرفیة في لھجة اإلقلیم الشمالي-٤٧١
دثین-٤٧٢ راه من المح ت الظاھرة أو ھذا لیس رفضا للغة قریش وانما أوردناه لعل من ی ة من یساعدنا لتثبی في مك

س  ق االطل ة تحقی نفیھا إذا ما جعلنا االطلس متاحا في الشبكة العنكبوتیة وھذا ما ذكرناه في خاتمة االطروحة في كیفی
.اللغوي العربي وھنا تاتي فائدة اللھجات الحدیثة في االطروحة
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١٥٧

البصرة بلیب وبنو كعب ومن هذه االفخاذ بطون وأوالد كثیر منهم  من سكنوبنو الُق

.ینظر الخریطةسابقا وهذه بقایا آثار اللغة في لهجة البصریین الحدیثة

-:إبدال الصاد سینا-

ن من العرب إبدال السیبعض األصل في هذا اإلبدال هو الصاد إال أنه سمع في لغة 

من نسبه إلى أحدى لغاتهاالصاد، لكننا لم -:اوهذه طائفة منه. نَر

ْقُع((-١ بیدي، والسین لغة فیه، والدیك : الصَّ الضرب ببسط الكف، َصَقْعت رأَسُه

٤٧٣.))بلیغ وبالسین أحسن : وخطیب مصقعیصقع بصوته، والسین جائز،

: والسین لغة فیه، ویقال. دالصفع ضرب بُجْمع الید على القفا، لیس بالشدی((-٢

٤٧٤.)). الصفع بالكف كلها

وشجاع : قال زائدة. الهادي: عَدالِمْس. ماض لوجهه نحو الدلیل: رجل مسدع((-٣

٤٧٥.))یصدع بالصاد

-:١/١٢٩"صقع":العین-٤٧٣
١/٣٠٨"عفص":المصدر السابق-٤٧٤
٣٢٤/ ١"سدع ": المصدر السابق-٤٧٥
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١٥٨

-: السین زایاإبدال-

السین والزاي من و . هو صوت السین وصوت الزاي مبدلاألصل في هذا اإلبدال 

وهما صوتان رخوان ،و مما بین طرف اللسان فویق الثنایامخرج واحد عند القدماء وه

- :وأما المحدثون فیرون أن٤٧٦إال أن صوت السین مهموس وصوت الزاي مجهور 

الزاي هو النظیر المجهور للسین، فهو ]و[السین صوت لثوي احتكاكي مهموس ((

٤٧٧.))صوت لثوي احتكاكي مجهور

السقف ((-:إلى األزد ففي العینالنصوص التي تنسب هذه اللغة وردت بعضوقد

عماد البیت والسماء سقف فوق األرض والزقف لغة األزد في السقف یقولون ازدقف أي 

إال أنه اكتفى بلفظ لغة فقط أخرى بعضا من هذا اإلبدالمواطنوذكر في ٤٧٨))استقف

طسع طسعا، . الطسع الرجل الذي ال غیرة له((-:طسع وطزع- :یحددها نحو ولم 

سلع و ٤٧٩.))، كاألسد واألزددو العسد لغة في العز ...طزع لغة و . بت غیرتهأي ذه

السلوع :وبكسر السین أیضا، والجمع. شق في الجبل كهیئة الصدع: السلع((-:وزلع

٤٨٠))به َسْلع وَزْلع، وَسِعَلت یده وَزِلَعت: یقال. وهو أیضا الشيء الذي یكون في العقب

:إبدال الصاد زایا-

تفصیل صفاتها واألصل في الكلمات المبدلة فیها هو الصاد، وقد الصاد وال زاي مرَّ

-:ورد ذكر هذا اإلبدال عند اللغویین منها ما روي عن األصمعي ونسب لحاتم الطائي 

تقلب كل صاد ساكنة زایا، قال ةّدَخوالمصدغة للِمُةَغَدْزیقال هي الِم(( ، وطّیُئ

ه النساء بناقة وِمفصد، وقلن له عنزة، فجاءتالطائي أسیرا فيكان حاتم: األصمعي

فلطمته امرأة منهن وسبته، [ أي نحرها،: فصد هذه الناقة، فأخذ المفصد فلتم في سلبتهاا

٤٣٥-٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب٤٧٦
١٢-:علم اللغة العام األصوات-٤٧٧
"سقف"-:٤/٣٨١: العین-٤٧٨
"عسد"و" طسع"مادتي ٣٢١/ ١: المصدر السابق-٤٧٩
"سلع"١/٣٣٥:المصدر السابق-٤٨٠
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١٥٩

أمرناك بأن تفصد: فقلن! لو غیر ذات سوار لطمني أي لو لطمني رجل: فقال

-:أي فصدي أنا؛ ثم قال: ْهقال هكذا فزدي أَن٤٨١]فــ[!فنحرتها

٤٨٢ها العالیهلكنني ُأِوجُرد الناقة من أنفها   ال أفص

ویزدر الرعاء ویقال هو كثیر القزد لك والقصد ٤٨٣.}حتَّى يصدر الرعاء{-:وقد ُقِرَئ

إذا كان وقورا، وٕانه لبین الرزانة : إنه لرصین ورزین: أبو زید ویقاللك وقال

أن البیت الشعري جاء باللغة وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى مسألة وهي٤٨٤))والرصانة

.في رده على المرأةفزدي أَنْه-:العالیة المشتركة وأن جوابه جاء باللغة الطائیة إذ یقول

((-:ا األحمر یروي اإلبدال عن أعرابيویروى أن األصمعي سمع خلففصدي أنا 

٤٨٥.))أراد فصد له" لم ُیحرم من فزد له" -:سمعت أعرابیا یقول: وسمعت خلفا یقول

ونسبه ،وفي لسان العرب یذكر ابن منظور أن أبا زید األنصاري ذكر هذا اإلبدال

زید الزدق الصدق وهو ازدق منه أي اصدق أبو((-:النضر بن شمیل إلى بني عقیل

خیر القول أزدقه، : منه، قال وقد قالوا القزد للقصد، وحكى النضر عن بعض العرب

-:وأنشد األصمعي

٤٨٦د تجحفه المنایا الجواحف القز بها     عنَیُجْراعة منـّفلى لمفالة 

وقد وردت ٤٨٧))هكذا أنشده أبو حاتم عن األصمعي، بالزاي، لمزاحم العقیلي: قال

إال ٤٨٩بصوت الزاي أزدق٤٨٨}ومن أَصدقُ من اِ حديثًا{-: قراءة الكسائي لقوله تعالى

نما هي صاد مشمومة بصوت وٕا،أن أصحاب القراءات یرون أن الزاي لیست خالصة

ال٤٢-:الزیادة من كتاب الفاضل للمبرد لیستقیم المعنى-٤٨١ ره وق دة وغی ي عبی ر -:والمبرد رواھا عن أب إن الخب
٤١-:مشھور في ألفاظھ اختالف 

٢٧٧: دیوان شعر حاتم  الطائي-٤٨٢
من غیر نسبة٦٠/ ٢٠: وروح المعاني١٧٠/ ٢وعللھا وتنظر القراءة في اعراب القراءات السبع٢٣:القصص ٤٨٣

١٢٨، ١٢٧/ ٢:اإلبدال٤٨٤
١٠٥: اإلبدال ٤٨٥
: عن القصد تمحقھ المنایا الجواِحُف.........      والروایة فیھ ١٠٥:حم العقیليشعر مزا-٤٨٦
زدق-: :لسان العرب ٤٨٧
٨٧: النساء-٤٨٨
١/٧٨٥:ینظر فتح القدیر، للشوكاني-٤٨٩
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١٦٠

وأحیانا لسان العرب وذكر أنه لغة،معجم بدال في وقد ورد الكثیر من هذا اإل٤٩٠الزاي

في هذا المجال هو ورود كلمات تحتمل أكثر الذكرومما یستحق٤٩١.یذكر أنه لغة تمیم

لصق به یلصق لصوقا ((-:من إبدال منها ما جاء في لسان العرب یقول ابن منظور

تقول لسق بالسین وربیعة تقول لزق وهي أقبحها إال في أشیاء ة تمیم وقیس وهي لغ

٤٩٢.))نصفها في حدودها

وهذه الظاهرة تحتاج منا الرجوع إلى اللهجات الحدیثة في أماكنها لمتابعتها ولمعرفة 

ما بین تها وانتشارها للتثبت من اللغات القدیمة، ألن اللغات القدیمة مختلطة النسبةاتطور 

.سین والزاء والصادال

-:اإلبدال الواقع بین التاء والدال والطاء

یطلق الخلیل على هذه األصوات اسم الحروف النطعیة ألن مخرجها من نطع 

٤٩٣.))والطاء والتاء والدال نطعیة ألن مبدأها من نطع الغار األعلى((-:إذ یقولالفم

ن وأصول الثنایا مخرج الطاء ومما بین طرف اللسا((-:ویحدد سیبویه مخرجها بقوله

" انفجاریة"میعها أصوات شدیدةفجوتشترك أیضا بصفة الشدة ٤٩٤))والدال والتاء

" مهموس، و الطاء والدال حرفان " صوت"دماء في أن التاء حرف قوتختلف عند ال

مجهوران وتختلف الطاء باإلطباق عن الدال غیر المطبقة أو المفخمة هذا عند " صوتان

ِلثوي انفجاري -صوت أسناني((-:ما المحدثون فیرون أن التاءأ٤٩٥القدماء

وصوت الدال هو النظیر المجهور للتاء ولیس بینهما من فرق إال أن الوترین ...مهموس

بع -٤٩٠ راءات الس ي الق یر ف ر التیس ق ٩٧ینظ ث، توفی دوري واللی ة ال ائي، بروای راءة الكس ي ق ائي ف ة رض ،وغای
٤٧:، وقراءة الكسائي٧٠: مرةابراھیم ض

قنز، وزمك، وھصم-:ینظر -٤٩١
لسق-:لسان العرب ٤٩٢
٦٥/ ١:العین -٤٩٣
٤٣٣/ ٤: الكتاب-٤٩٤
٤٣٦-٤٣٤/ ٤:ینظر الكتاب-٤٩٥
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١٦١

لثوي انفجاري -فالدال صوت أسناني ،أثناء النطق] في[الصوتیین یتذبذبان مع الدال 

لثوي -فالطاء إذن صوت أسناني ...صوت الطاء هو النظیر المفخم للتاء ]و[مجهور، 

٤٩٦.))"أو مطبق" انفجاري مهموس مفخم 

واألصل في هذه الكلمات هو صوت ،أكثر ما یقع هذا اإلبدال على صیغة افتعل

وسمعت ((-:إذ یقولالعرب عامةالتاء وصوت الطاء هو المبدل ونسبه الفراء إلى 

ا فإنها ِشفاء للطحل، فغلب الصاد علیك بأبوال الظباء فاّصِعْطه:بعض بني عقیل یقول

والضاد طاء، كذلك الفصیح من الكالم كما على التاء، وتاء االفتعال تصیر مع الصاد 

في َمْخَمَصٍة{-:قال اهللا عز وجل ومعناها افتعل من الضرر، وقال اهللا ٤٩٧}َفَمن اْضَطَر

))فجعلوا التاء طاء في االفتعال٤٩٨}وأَمر أَهلَك بالصالة واصطَبِر عليها{- :وتعالىتبارك 

ألنه لعامة العرب لكن ما یهمنا هو اإلبدال ؛هذا اإلبدال قد ال یكون مهما لنا٤٩٩.

وقد شبه بعض ((-:الذي ذكره سیبویه وربطه بهذا اإلبدال وهو إبدال التاء طاء إذ یقول

لظاء في واه هذه الحروف األربعة الصاد والضاد والطاءُترضى عربّیالعرب ممن ُت

ا أسكن فتسكن الالم كمیر الفعُلّغعلى التاء وُیالفعُلفعلت، بهن في افتعل ألنه ُیْبنى

وذلك .فضارعت عندهم افتعلاإلظهارولم تترك الفعل على حاله في الفاء في افتعل 

عنطُِّفه وَحطََّبعنه وَخُطبرجلي وِحْصُطْصفَح: قولهم ته ْطَبوَخ،هه یریدون ِحْصُت

.هُتْظِفوَح

لعلقمة بن عبدة،البیتهذا وسمعناهم ینشدون 

بنعمٍةوف ٥٠٠ذنوُبداَكلشأس من َنَقُحَفي كل حي قد خبّط

اإلضمار، وٕانما ألن هذه التاء عالمة ،ا طاءرب اللغتین وأجودهما أن ال تقلبهوأع

ن النحاة القدامى واالفضل في الدراسات التوثیقیة أن تُنسب اللغة لك٥٠١.))لمعنىيءتج

١٠٢، ١٠١: علم اللغة العام األصوات-٤٩٦
٣:المائدة -٤٩٧
١٣٢:طھ-٤٩٨
١/٢١٦:معاني القران، الفراء-٤٩٩
دیوان، والروا٢٩:دیوانھ-٥٠٠ وكذلك شرح السید صقر لل م ١٨: یة فیھ بصوت التاء خبطَت اء ول وت الت جاءت بص

٣٧: وكذلك شرح األعلم للدیوان تحقیق ابي شنب. یعلق علیھا الشارح بشيء
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١٦٢

كانت تهمهم اللغة االفصح وبهذا ضاعت الكثیر من اللهجات التي لم ینسبها القدماء 

استشهاده وهذا لیس عیبا في منهجهم إال أنه أضاع علینا الكثیر من اللهجات المهم أن 

ترضى عربیته بأنهم بنو تمیم ویزید ال بقول علقمة بن عبدة الفحل یدل على قوله ممن 

ي رجل إفالطا مثل أفلتني وقیل لغة فوأفلطني ال((-:رأي وضوحا قول ابن منظورهذا ال

-:بن جؤیة فقالةأفلتني تمیمیة قبیحة وقد استعمله ساعد

٥٠٣))٥٠٢الیُدالقائَممن خلیل ثمینة       وأمضى إذا ما أفلَطبأٍسبأصدِق

تمیم وقول ابن انه استعمله على لغة:بن جؤیة له داللتان األولىةواستعمال ساعد

وهي أن لهجة هذیل تستعمل أفلط بمعنى فاجأ وهذه تعد :منظور یدل على ذلك، الثانیة

وأفلط ، ((-:السكري بقولهلغة لهم وخاصة بهم وعلى هذا فال شاهد فیها وقد شرح ذلك 

وهناك من الباحثین المحدثین من یرى أن المقصود هو هذیل ٥٠٤))أي فاجأه مفاجأًة

وساعدة هذا من تمیم هذیل، مما جعلني ((-:إذ یقولذلك بشعر الهذلیین وأن ورد تمیم 

همیة إذ إن وهذه المسألة غایة في األ٥٠٥.))أمیل إلى أن تمیما المعنیة هي الهذلیة

م وبحاجة اهر اللغویة في شعرهو الكثیر من الظمساعدة بن جؤیة لدیهومنهم ،الهذلیین

بناء فعیل الخاص بقبیلة هذیل في الفصل إلى دراسات تفصیلیة كما سنالحظ ذلك في 

.الصرفي الثاني

.بین الدال والطاء-

ربما تكون و ،ذكرنا سابقا مخرجي الطاء والدال وصفاتهما عند القدماء والمحدثین

ما الطاء وثیقة جدا بل من أوثق العالئق فالخالف بینهصوت الدال بصوت عالقة 

یقول ولذلك،ي الدال هذا عند القدماءفیتعلق باإلطباق في الطاء وعدم اإلطباق

أما المحدثون فألن صوت الطاء . ٥٠٦))لوال اإلطباق لصارت الطاء داال((-:سیبویه

أما وقد ذكرنا هذا سابقاعندهم مهموس فالصوت فیها یعد النظیر المفخم لصوت التاء

٤٧٢، ٤/٤٧١:الكتاب-٥٠١
بأًسا١٨٥: شعر ساعدة بن جؤیة الھذلي دراسة وتحقیق-٥٠٢ ... والروایة فیھ بأصدَق
فلط-::لسان العرب-٥٠٣
١١٦٩/ ٣:شرح أشعار الھذلیین-٥٠٤
١١٧: ضاحي عبد الباقي. لغة تمیم، د-٥٠٥
٤٣٦/ ٤:الكتاب -٥٠٦
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١٦٣

" لهجة"غة عن إبدال التاء طاء فقد ذكر في كتب اإلبدال وما یدل على أن االبدال فیه ل

اء في بعض اللغات واحد َخاء والطََّخوزعموا أن الدَّ((-:هو ما ذكره أبو الطیب بقوله

ه نقلیهمنا هنا هو ما وما ٥٠٧.))أي مظلمة: یاءْخوَطیاُءْخوهما الظلمة، ویقال لیلة َد

مد الحرف یمده مدا ومطه : األصمعي یقال((-:قولعن األصمعي إذ یالطیب أبو 

والمد والمط مستعمل لدى أهل البصرة لكن مع تطور لغوي داللي ٥٠٨.))یمطه مطا

والمد یستعمل والعرض، نحو الطول أو الحجم بالشكل هافالمط یستعمل لألشیاء مع تغیر 

كمد السفرة والحصیر والبساط وغیرها ،الحجمأولألشیاء أیضا من غیر تبدل بالطول 

والّلْطم واحد عن ابن ((-:الطیب أبوومن ذلك أیضا اللطم واللدم یقول  والّلْدُم

فاللطم هو المستعمل عند أهالي البصرة واللدم سمعناه من الذین جاؤوا . ٥٠٩))األعرابي

وأحیانا یستعملونها فهم یقولون لدمه على وجهه، إلى البصرة نازحین من محافظة میسان 

على ألدك: میم إذا جاءت متصلة بكاف الخطاب فیقولونالمحذوفة من غیر صوت 

.وجهكوشك أي أضربك على 

إن أهل صنعاء وما حولها ٥١٠یقول أحمد حسین شرف الدینفي اللهجات الحدیثة

سعط اهللا وبعط اهللا وعبط اهللا في سعد اهللا، وبعد اهللا ، "-:یبدلون الدال طاء إذ یقولون

.وعبد اهللا

-:التاء داالإبدال -

ذا اإلبدال هو صوت التاء ألصل في هاأما مخرجهما وصفاتهما سابقا ناذكر 

رجل ِمْسَتع، لغة في ِمسدع، وهو الماضي ((-:یقول الخلیلوصوت الدال هو المبدل

حرث زرعیأمر بالذي یزرع، أو: والُمْزَدِرع((-:ویذكر في مكان آخر٥١١))في أمره

٣٧٧/ ١: اإلبدال-٥٠٧
١/٣٧٨: المصدر السابق٥٠٨

١/٣٧٨: المصدر السابق-٥٠٩
٢٦:دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٥١٠
ستع ١/٣٢٥: العین-٥١١
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١٦٤

: اجدمعوا واجتمعوا قال شجاع: دخلته الدال بدل تاء مفتعل، كما یقال. لنفسه خصوصا

-:قال. درع األرض التي ُیزرع فیهاالُمز 

٥١٢))ُمْزَدَرُعو فاطلب لنا منهم نخال وُمزْدَرعا               كما لجیراننا نخل 

ومع أنهم لم یحددوا لغة المبدلین إال أن اللهجات الحدیثة قد ترشدنا لهذه اللغة فقد 

یدكي في تجاه دجاه -:ورد مثل هذا اإلبدال في لهجة أهل صنعاء في الیمن إذ یقولون

دجي ، ودجعل في تجي وتجعل وددرب، ودبجح، ودبختر  في  -:ویتكي ویقولون

ولیس هناك قانون صوتي واضح لهذا اإلبدال ألننا نجدهم ٥١٣تدرب وتبجح وتبختر

یبدلون األصوات المطبقة بغیرها من غیر المطبقة وأحیانا یبدلون غیر المطبقة بالمطبقة 

صوات المجهورة والمهموسة والضابط في ذلك كله هو والشيء نفسه ینطبق على األ

. ، وربما تكون هذه من اللغات الیمنیة القدیمةاالستعمال فقط

:الذال ظاءإبدال -

مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا مخرج ((-:الذال والظاء مخرجهما عند القدماء

إال أن الظاء " یاناحتكاك"مجهوران رخوان " صوتان"وهما حرفان ٥١٤))الظاء والذال

((-:ثون فیرون أن الذالأما المحد٥١٥" غیر مطبقة أو مفخمة"مطبقة والذال منفتحة 

الظاء إذن صوت مما بین األسنان ] و...[صوت مما بین األسنان احتكاكي مجهور

الظاء و األصل في هذا اإلبدال هو صوت الذال . ٥١٦))"مطبق"احتكاكي مجهور مفخم

بكر، عن بعض أبيقرأت على أبي علي، عن و ((-:ي هي المبدلة یقول ابن جن

والوجه عندي والقیاس أن تكون ".یقال تركه وقیذا ووقیظا: "عنه، قالأصحاب یعقوب 

ن المعتزز٣٥٣/ ١:العین-٥١٢ اختالف صدر ٦٢:رع والبیت ألبي دالمة والشاھد موجود في طبقات الشعراء الب ب
دال من: البیت نھم نخال ومزدرعا" -:اذھب تبَّغ لنا نخال ومزدرعا ب ا م ب لن ي األغاني"فاطل ذلك ف ١٩٠/ ١٠:، وك

لنا ماال ومزرعة : باختالف صدر البیت ي من بعض المصادر كما لجیراننا مال ومزدرع، ...اخُرج لِتبغِ وقد ظھر ل
ي. ان البیت موجود في دیوانھ جمع د ة د: وصدرالبیت٦٢: رشدي حسن عل ة، وطبع اال ومزرع ا م لن غِ . اخُرج لِتب

. إال أنني لم احصل على احدى الطبعتین ألتأكد منھما٨٠:امیل بدیع یعقوب
.٥٨، ٤٣، ٢٤:ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٥١٣
٤/٤٣٢-:الكتاب-٥١٤
٤٣٦-٤/٤٣٣-:المصدر السابق-٥١٥
١١٩-:علم اللغة العام األصوات-٥١٦
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١٦٥

ولم أسمع بالذال ولقولهم وقذه یقذه٥١٧}َواَلَمْوُقوَذة{الظاء بدال من الذال لقوله عز اسمه 

٥١٨.))بأنها هي األصل أعم تصرفا فلذلك قضینا إذن فالذال ،وقظه وال موقظه

خظرف ((-:الذي یستدل به على أنها لغة في قول ابن منظوروقد ورد إبدالهما

لكنها غیر منسوبة وهو هنا یذكر أنها لغة٥١٩.))البعیر أسرع الخطو لغة في خذرف

.لقبیلة معینة

ثبت في لهجة أهل صنعاء بالیمن إبدال الذال ظاء فهم فقد في العصر الحدیثو 

من بعض أطفال اإلبدالوقد سمعت مثل هذا ٥٢٠اظاك وهاظكه وتعني ذلك یقولون ه

" ها هو ذاك" ویعنون بهاالمدارس في قضاء القرنة شمال البصرة فهم یقولون هظاك 

ردا عن سؤالي عن أحد األطفال، لكن المشكلة أن بعضهم نطقها بصوت الذال 

بالذال یتحرجون من وبعضهم اآلخر نطقها بصوت الظاء وال ادري أكان الناطقون

، وهذا كثیر الحدوث عندما یرون غریبا فیحاولون التحدث باللغة نطقها على لهجتهم

أم أن بعض المناطق هي من من أثر خطأ متفٍشالفصحى أم أنها لهجة مختلطة لدیهم 

.تنطق هذا النطق، ولم استطع استبیان ذلك ألن المدة التي قضیتها معهم كانت قصیرة

عبد القادر عبد الجلیل لكنه یرى فیه انه بالضاد مع أن هذا . بدال ذكره دمثل هذا اإل

المنقلبة إلىالصوت غیر مستعمل في العراق ألنهم یبدلونه ظاء دائما لكنه ذكره بالضاد 

ویقولون في أمثالهم الدارجة ((-:الظاء فهو یقول

بذكره. بضجرهلابن الحال-

ردتك ضخر ألیام شیبي ذخر-

ذاك فیقلبون الذال ضادا التي = مذكور ضاك = ذراع مضكور = ضراع وكذلك 

ومن الممكن متابعة الظاهرة ٥٢١.))وكال من الذال والضاد المسموعة ظاء تسمع ظاء 

على توزیع اللهجة الحدیثة على الخریطة لمعرفة الذین تكلموا بها قدیما لذا نحن نرجح 

تمیم سكنت قبائل ن جزءا من تمیمیة ألتكونومن الممكن أنمن غیر تأكید أن الظاهرة 

٣:المائدة-٥١٧
٢٢٨/ ١:سر صناعة اإلعراب-٥١٨
"خظرف: "لسان العرب -٥١٩
٢٦: ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٥٢٠
٣٩: ليالداللة الصوتیة والصرفیة في لھجة اإلقلیم الشما-٥٢١
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١٦٦

البصرة منهم الطَُّهِوّیون الذین نسبوا إلى أمهم وهم بطن من تمیم واكثرهم نزل البصرة 

وما زالوا یعرفون بلقب ، ٥٢٢بن حنظلة بن مالك  وعامتهم بالبصرةیربوع بن اح ریوبنو 

، ولم یذكر هذا االتمیمي فربما تكون هذه الظاهرة راجعة إلى أنسابهم الساكنین فیه

وأما .حسین مزهر في بحثه اللهجات العربیة القدیمة في اللسان البصري. اإلبدال د

لي ناصر غالب فقد ذكر هذا اإلبدال في لهجة جنوب البصرة وذكر طائفة من ع.د

ذكر وظكر، مذكور ومظكور، ذخر وظخر، ذراع وظراع، ذاق وظاك، : اللفاظ منها

ن الظاهرة یمنیة وانتشرت في انحاء شبه جزیرة العرب أو ا. ٥٢٣ذوق وظوك، ذرق وظرك

.الخریطةینظر 

٨٥، ٦٧: ینظر عجالة المبتدئ-٥٢٢
٣٦٥:اإلبدال في لھجة جنوب البصرة٥٢٣
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١٦٧

:والفاءالثاءبین بدالاإل-

یخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا " صوت"الفاء عند القدماء حرف 

مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا " صوت"حرف : والثاء" احتكاكي"مهوس رخو 

صوت ((-:وأما المحدثون فیرون أن صوت الفاء٥٢٤احتكاكي" خوالعلیا مهموس ر 

الثاء إذن صوت مما بین األسنان احتكاكي ]و... [أسناني شفوي احتكاكي مهموس

مما تقدم یتضح أنه ال خالف بین الصوتین عند القدماء والمحدثین سوى ٥٢٥))مهموس

هو المبدل المخرج، واألصل عند اللغویین أن صوت الفاء هو األصل وصوت الثاء

جدث وجدف، ووقعوا : والعرب تبدل الفاء بالثاء فیقولون((-:وهذا واضح في قول الفراء

وعافور شّر، واألثاثي واألثافي " سمعت كثیرا من بني أسد یسمى و . في عاثور شّر

ما بین الثاء والفاءاإلبدالأمثلةوقد اكثر ابن السكیت من ذكر ٥٢٦))مغاثیرافیر الالمغ

وهي ((-:ث لكن ما یهمنا هو نسبته لهذه اللهجة إذ یقولام والنكاف والنكفم وثمنها 

ویقال ولد في الدفئي، ((-:وینقل ابو الطیب٥٢٧))األثافي ولغة بني تمیم األثاثي

٥٢٨.))إذا ولد في آخر الشتاء: في الدثئي: ء تقوليوطی

ومن هذه النصوص نستنتج 

لمبدلة ن الثاء هي اأصل هي الفاء و ان اللغة األ-١

.ان اللغة نسبت إلى اسد وتمیم في القرن الثالث-٢

.صحاب القرن الرابع إلى طيءأبو الطیب وهو من أونسبها -٣

ونسبة هذه الظاهرة تكاد تكون صعبة جدا النها ترجع لقبائل كانت لها منازل مختلفة 

. ومتباعدة االطراف واالماكن

٤٣٥-٤٣٣/ ٤: ینظر الكتاب-٥٢٤
١١٩، ١١٨: علم اللغة العام األصوات-٥٢٥
١٨٦/ ١:، وشبیھ بھذا النص نقلھ أبو الطیب في كتاب اإلبدال منسوبا للفراء ینظر ٤١/ ١: معاني القران-٥٢٦
١٩٠/ ١" :وتمیم تسمي األثافي األثاثي"، والنص  في كتاب اإلبدال ألبي الطیب ١٢٧: اإلبدال-٥٢٧
١٩٤/ ١: المصدر السابق٥٢٨
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١٦٨

ثاءالفاءإبدال-
لسابقة وقد سبق وصف الصوتین واما ابدالهما فقد ذكره ابن وهذه عكس الظاهرة ا

ونسب ابدال الفاء احدهما من االخرنه ذكر ابدال الصوتین ن لم ینسبه إذ إالسكیت وٕا

، لكن من الممكن لنا وبالرجوع الى اللهجات الحدیثة ٥٢٩ابدال الثاء فاءثاء ولم ینسب 

. من وضع ایدینا على اصل هذا االبدال

دال في اللهجات العربیة الحدیثة في منطقة المكال والشحر ثل هذا اإلبوقد ورد م

وبالرجوع إلى الموسوعة نجد ٥٣٠الیمن یقولون فالفة ویقصدون ثالثةبحضرموت من

مدینة المكال عاصمة محافظة ((-:في الیمننهما یقعان على ساحل البحر العربي أ

وأما الشحر ٥٣١))لى نصفینإمكال على البحر العربي ویقسمها خور الحضرموت تطل 

الشحر بلدة تقع في ساحل حضرموت حیث تبعد عن المكال ((-:فقد جاء في الموسوعة

شماال "٥٧,٢٠'٤٤°١٤دائرة عرض اإلحداثیات ...كم شرقا٦٨عاصمة المحافظة حوالي 

كما وجد مثل هذا اإلبدال في بعض مناطق .))شرقا"٣٢,٦٩'٣٦°٤٩وخط الطول  

،ویتنفر،فوب، وَمَفال، وكفر:ة والمناطق المجاورة لها إذ یقولونالبحرین كجزیرة ستر 

:ویریدون بها.اني، والفالف، وفالفین، وفعلبوالف،وفمانیة،وفالفة، وافنین،ویتحدف

،والثالث،والثاني،وثمانیة،وثالثة،واثنین،ویتحدث،ویتنثر،وكثر،ومثال،ثوب

من حداثیاتها ٕاتقع شرق مملكة البحرین و وهذه الجزیرة٥٣٢وثعلب،وثمانین،وثالثین

ویذكر شرقا "١٥,٣٤'٣٣°٥٠شماال وخط الطول  "٢٦,٤٢'١° ٢٦ضمن دائرة عرض

((-:الدكتور رمضان عبدالتواب أن هذه اللهجة مازالت مستعملة في القطیف إذ یقول

ء لهجة القطیف المعاصرة في شرقي الجزیرة العربیة، یبدل الناس في كالمهم، الثاوفي

"فاء؛ فیقولون مثال عنب الثعلب، : في"وِعَنب الفعلب"في یوم الثالثاء، " یوم الفالفة: 

١٢٧: ینظركتاب اإلبدال-٥٢٩
٨٥: ینظر اللھجات العربیة الحدیثة في الیمن-٥٣٠
منطقة المكال: موسوعة الویكیبیدیا-٥٣١
٢٣: ینظر األصالة العربیة في لھجات الخلیج العربي-٥٣٢
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١٦٩

سعودیة تقع في المنطقة الشرقیة القطیف محافظة٥٣٣وغیر ذلكفي الثأر،" الفار"و

شرقا لذا "٢٥,٢٠'٠° ٥٠شماال وخط الطول  "٤٠,١٠'٣٣°٢٦حداثیاتها دائرة عرض  إ

ة یمنیة من حضرموت وهي بعكس لغة لظن أن اللغوبحسب اللهجات الحدیثة اغلب ا

سد وتمیم وانتقلت إلى جزیرة سترة البحرینة والقطیف مع من انتقل من القبائل العربیة أ

.عند انهیار سد مأرب ینظر الخریطة

-:داالالذالإبدال -

والدحج ((-:مخرجیهما وصفاتهما سابقا، واألصل فیهما هو صوت الذال یقولناذكر 

ویقال َذَحَجه َذْحًجا، بالذال . لغة یمانیة؛ دحجه دحجا، إذا عركه كما ُیعرك األدیم

وقد ذكر ابن السكیت وأبو الطیب اللغوي في ٥٣٤))المعجمة، وهي أعلى اللغتین

ما یدل على ٥٣٥كثیرا من هذه األلفاظ المبدلة ما بین الذال والدال" اإلبدال" ا مكتابیه

بي زید األنصاري وأرد عن أبي عمرو بن العالء قد و في لهجات العرب و شیوعه

أبو الطیب نقال عن في تأصیل اللغة ما ذكرهالذكرومما یستحقوقطرب والیزیدي،

٤٧: فصول في فقھ العربیة-٥٣٣
٤٣٥/ ١دحج -::جمھرة اللغة-٥٣٤
١/٣٥٣: وكتاب ابي الطیب١٤٠:ینظر كتاب ابن السكیت-٥٣٥
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١٧٠

إال بالدال غیر ((-:قولهباألصمعي  ویقال مجداف السفینة ومجذافها، وأَبى األصمعيُّ

مجذاف یا ال وهي المستعملة حالذلهجة أهل البصرة هي بصوت الو ٥٣٦))المعجمة

جذف الطائر إذا أسرع تحریك جناحیه وأكثر ما ((-:ابن دریدقول جاء على ذلك و 

عربي : والمجذاف. ِمجذاف السفینةجناحین، ومنه اشتقاق،یكون ذلك أن یقص أحد ال

-:معروف، قال الشاعر

٥٣٧تكاد إن ُحّرك ِمجذاُفها        تستل من ِمثناتها بالید

والمجذاف بالدال والذال لغتان . مجذاف لهایعني الناقة وجعل السوط كال

كما ورد عن األصمعي نقال نجرانیة أو بحرانیةوقد تكون المجذاف لغة ٥٣٨))فصیحتان

ویذكر ٥٣٩))المجذاف السوط لغة نجرانیة عن األصمعي((-: عن ابن منظور إذ یقول

إذ إنه ب لمنازل الشاعر وهو محق ألنه أقر ٥٤٠محقق الدیوان أنه لعل الصواب بحرانیة

ني كما وضعه ابن سالم في أول الشعراء الثالثة من شعراء البحرین في شاعر بحری

٥٤١طبقاته

زمن المثقب العبدي الى البحرین ومنها إلى من قدیما وهي لذلك لغة یمنیة انتقلت 

.البصرة التي ما زالت تستعملها لحد االن ینظر الخریطة

١/٣٥٩:اإلبدال-٥٣٦
ھ -٥٣٧ ر دیوان دي ینظ ب العب ت للمثق دال ٣٣: البی وت ال ق بص ا المحق ي اثبتھ ة الت ر أن " والروای دافھا، وذك مج

.أربعة مخطوطات جاءت بصوت الذال، لكنھ تابع األصمعي على اللغة المشتركةالمخطوطات الثالثة من أصل
٤٥٤/ ١جذف، : جمھرة اللغة-٥٣٨
جذف-: :لسان العرب-٥٣٩
٣٣: ینظر دیوان المثقب العبدي-٥٤٠
١/٢٧١: ینظر طبقات فحول الشعراء-٥٤١
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١٧١

-:والزايالذال بین بدالاإل

مما بین طرف اللسان فویق " صوت"حرف: سابقا والزاي عند القدماءناهاذكر الذال 

الزاي هو النظیر المجهور للسین، ((- :وأما المحدثون فیرون أن٥٤٢الثنایا مجهور رخو

والزاي عند صوت الذال بین بدالاإلوقد ورد ٥٤٣))فهو صوت لثوي احتكاكي مجهور

سمعناه فال ندري ألغة هي أم : ل الخلیل الذعاق بمنزلة الزعاق قا((-:إذ یقولالخلیل

لكن كتب اإلبدال أكثرت من األمثلة ٥٤٤))داء ُزعاق وُذعاق أي قاتل: قال زائدة. لثغة

((-: التي ُیبدل فیها الصوتان ونقل ذلك عن العلماء الذین سبقوه فقد ذكر أبو الطیب

َزَبْرُتبمعنى واحد أبو عبیدة ا وزرق یزرق زرقا قًْرَذُقِرْذَیالطائُرَرَقَذ: األصمعي یقال

ویروي األصمعي أن الزبر هو ٥٤٥))الكتاب أزبره زبرا، وذبرته أذبره ذربا إذا كتبته

-:وقال أبو ذؤیب أیضا((-:الكتابة والذبر هو القراءة الخفیفة وهكذا فسرها السكري

يُِّرَیوا          ة َیْذِبُرها الكاتب الِحْمالّدِمقَْرَكالّدیاَرُتفَْرَع

٤/٤٣٥:الكتاب-٥٤٢
١٢٠:علم اللغة العام األصوات-٥٤٣
ذعق-:١٤٨:/١العین-٥٤٤
٢٦:اإلبدال-٥٤٥
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١٧٢

" الرقم. "كخط الدواة"ویروى . والزبر الِكتاب، كلهم قالوه. ، القراءة "الذَّبر" . "یزبرها"و

إذا " ذبر الكتاب یذبره ذبرا:" الذبر القراءة الخفیفة یقال : قال األصمعي. الخط واألثر

- : قرأه قراءة سریعة، وأنشدنا لصخر الغّي

ی لُمقترٍئ قرؤه إْلُبهم ومن حشدوافیها كتاب َذْبٌر

"یقال بها والزبر الكتابة یكت" یزبرها"ینشده، و، ما ُیِمرُّه و "ما أحسن ما یذبر الشعر: 

" قال األصمعي نظر حمیري إلى كتاب فقال ...أنا أعرف تزبرتي : قال، قال الحمیري

-:لكننا لو رجعنا إلى قول أبي ذؤیب٥٤٦))أنا أعرفه بزبري

َك الّدیاَر الّدوا          ة َیْذِبُرها الكاتب الِحْمَیِريَُّعَرْفُت َرْقِم

لوجدنا أن المعنى ال یستقر بالقراءة وٕانما الكتابة فهو یقول عرفت الدیار كخط الدواة 

التي یكتبها الكاتب الحمیري وال یصح المعنى عرفت الدیار كخط الدواة التي یقرأها 

هو رأي األصمعي؛ لذا نرى أنه من الكاتب الحمیري وما جعله یذهب هذا المذهب 

وتحدیدها هو بیت أبي ذؤیب الذي یذهب به إلى حمیر الممكن أن یكون اإلبدال لهجیا 

فصوت الزاي في الزبر لغة حمیر والذال لغة أخرى ال نستطیع تحدیدها، لكننا نستطیع 

القدیم یقول أن نجد إبداال في اللهجات الحدیثة قریبا من هذا اإلبدال قیاسا على اإلبدال 

ویقال: والُبذور والُبزور((-:أبو الطیب اللغوي وَبْزٍر َبْذٍر قد بذرت : حبَّة الصحراء جمُع

وهذه اللفظة بإبدالها مستعملة في لهجة أهل البصرة فالمناطق ٥٤٧))البذر وبزرت البزر

الممتدة من منطقة المطوعة المقابلةالجنوبیة الشرقیة القریبة من مناطق عرب ستان 

تستعمل لفظة البزر بصوت الزاي ومركز المدینة إلى الفاو " خرم شهر" لمنطقة المحمرة 

یستعمل لفظة البذر بصوت الذال تماشیا مع ما یتعلمه الناس في المدارس على أنها 

اللغة القدمى التي األصل أو من ذلك یتبین أن صوت الزاي هو ،اللفظة الفصحى

.یر وأن الذال هي المبدلةقبائل حمجاءت من الیمن وتحدیدا 

٩٨/ ١: شرح أشعار الھذلیین-٥٤٦
٢٧/ ١-:اإلبدال-٥٤٧
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١٧٣

.تاءالسینإبدال -

السین في كتب التراث منها ما رواه أبو التاء من تقدم وصفهما سابقا وقد ورد إبدال 

-:وقال علباء بن أرقم((-:زید األنصاري
َیالِتْعبني السِّاُهللاَحیا قبَّ ِشَررُبعمرو بَن النَّاتوٍع اَر

وال أْكیـَاِتاٍءفَّأِعَرْیَغ

ابن هنقلوما یدل على أنه لغة ما٥٤٨))أراد أكیاس : أراد النَّاس وأكیات ": النات " 

٥٤٩)).برب النات بالتاء حكاه ابو عمرو أنها لغة قضاعة((-:عمرويأبعنخالویه

ومن ذلك ((-:قد ذكرها السیوطي ونسبها إلى الیمن فهو یقولفهو الوتم و أما التسمیة

وخصصها ابن منظور في ٥٥٠))ي لغة الیمن تجعل السین تاء كالنات في الناسالوتم ف

وهو في لغة حمیر لبات أي ال بأس علیك قال ((-:إذ یقولفي الیمن حمیر قبیلة 

-:شاعرهم

ینبتسهید وعقد غیر مغضبت غالب شرینا النوم إذ

لبات        وقد بردت معاذر ذي رعین:تنادوا عند غدرهم 

أیضاونسبت ٥٥١))كذا وجدته في كتاب شمر: ت في لغتهم ال بأس قال األزهريولبا

بلغة طی((-:ئفي لسان العرب إلى طی أبدل من إحدى السینین تاء ئوالطست الطّس

لالستثقال فإذا جمعت أو صغرت رددت السین ألنك فصلت بینهما بألف أو یاء فقلت 

وزعموا أن بعض العرب ((-:وذكر أبو الطیب في هذا اإلبدال٥٥٢))طساس وطسیس

وجاء بالكثیر من األمثلة التي تدل على ٥٥٣))قل أعوذ برب النات ملك النات: كان یقرأ

ذلك یظهر أن أصل من .٥٥٤اإلبدال نقال عن العلماء كأبي عمرو واألصمعي واللحیاني

عن طریق الیمنیین الذین نزحوا إلى من قبیلة حمیر في الیمن ومن ثم انتقلت اللغة

٣٤٥، ٣٤٤" نوادر أبي زید-٥٤٨
١٨٤]:القراءات[مختصر شواذ القران-٥٤٩
١/٢٢٢:المزھر-٥٥٠
بأس-: :لسان العرب-٥٥١
طست-:المصدر السابق-٥٥٢
٨٣]:القراءات[ صر شواذ القرانونسب ابن خالویھ القلب لقضاعة ینظر مخت١١٨/ ١: اإلبدال-٥٥٣
١٢٢-١١٥/ ١:ینظر اإلبدال -٥٥٤
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١٧٤

قبیلة قضاعة ، ومنهاأماكن أخرى عند خراب سد مأربإلىاء الجزیرة العربیة أرج

واما مالك بن حمیر فمن ولده (( -:یمنیة األصل من حمیر وفیها یقول النویريال

وقد ٥٥٥))قضاعة، وهم قضاعة بن مالك بن مرة بن عمرو بن زید بن مالك بن حمیر

وكان نزول (( -:قول فؤاد حمزةیوفي ذلك جدة باتجاه نزحت من الیمن إلى تهامة 

بطون قضاعة بعد هجرتها من الیمن على ساحل البحر بین عك وجدة على ساحل 

-:ولذا منازله تقع على ساحل البحر كما في الخریطة٥٥٦))تهامة

.إبدال الزاي تاء-

((-:وصفاتهما سابقا أما دلیل اإلبدال اللهجي فقد ذكر الفراءاذكرنا مخرجیهم

ألصل فیهما هو صوت الزاي أما ا، و ٥٥٧))طین التب: وقیس تقول. ب الالصقالالز 

ولقیس بطون كثیرة ومنازل متعددة ولذلك نحن بحاجة لتوثیقها ،صوت التاء فهو المبدل

.من اللهجات الحدیثة

٣١١/ ٢: نھایة االرب في فنون االدب-٥٥٥
٢٣٢: قلب جزیرة العرب-٥٥٦
٣٨٤/ ٢: معاني القران -٥٥٧
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١٧٥

.إبدال الكاف تاء-

یب یذكر أبو الطأما عن إبدال صوت التاء كافا فو ،سابقاومخرجیهما صفاتهما ذكرنا

: قال األصمعي قال الفرزدق((-:اللغوي روایة عن األصمعي عن الفرزدق أنه قال

-:عجوز وغالمان، وهو یقولرأیت أعرابیا بمكة، ومعه 

زائدا ومزیدا أنك وَهْبَك

أ لج فیها األجرداو وَشیخًة

إ: والعجوز تقول وٕاذا شئ! ذا ِشْئَكإذا ِشْئَك ؛ وقال إذا شئِتِتیرید أنت وهبِت

-:اجزالر 

ما َعَصْیكا طاَل الُزبْیِر یابَن

وطال ما َدَعْوَكنا إَلیــْكا

أما نسبة هذا الرجز فقد نسبه أبو زید ٥٥٨))أي طال ما عصیت وطال ما دعوتنا 

- :وقال راجز من حمیر((-:األنصاري إلى رجل من حمیر إذ یقول

طال ما َع بیِر الزُّ كاَعنَّیتنا إلیوطال ما اكْیَصیابَن

ِبَسْیِفَنا َقَفْیَكا ٥٥٩))َلَنْضِربْن

وأما ما جاء في كتاب العین فهو یتحدث عن إبدال األلف یاء واستشهد بهذا الرجز 

فاستشهاده برجز من حمیر على لغة طيء التي ترجع بأصولها إلى الیمن موطن 

لغة وقفیك، بإبدال األلف یاء((-:ال تضارب في النسبة إذ جاء فیه؛ فالحمیرین أیضا

-:ئ، قالطّی

بن الزبیر طالما عصیكاایا

٥٦٠))لنضربن بسیفنا قفیكا

١/١٤١،١٤٢: اإلبدال-٥٥٨
٣٤٧: نوادر أبي زید-٥٥٩
٢٢٢/ ٥:العین -٥٦٠
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١٧٦

٥٦١في جمیع الكالم كافا إذا لم تكن من نفسبدل التاَءمن العرب من ُیوزعموا أنَّ

و الكلمة نحو تا النَّْفس من قولك فعلُت ))قلَتوتاء المخاطب في قولك أنَتصنعُتِء
إذ أبو الطیبوهذا ما نقله نصاريزید األها كانت مستعملة لوقت أبيویبدو أن٥٦٢

بك ظّنا، وأنا عریف ، یرید :سمعت أعرابیا یقول آلخر: زیدوقال أبو ((-:قولی سؤُك

بك ظنا، والعریف بمعنى العارف ها هنا أن سحیم بني عبد ابن جني ویروي٥٦٣))ُسؤُت

: را جیدا قالوكان سحیم إذا أنشد شع((-:الحسحاس كان یرتضخ هذه الُلكنة إذ یقول

واهللا من الحبشة أثیرهاتاللهجة الیمنیة جاءویبدو أن هذه ٥٦٤))یرید أحسنت،َأْحَسْنَك

. ف وهذا ما ذكره دفالحبشیة تبدل ضمیر المتكلم بصوت الكا،التي ینتمي إلیهم سحیم

أما هذه الكاف في الحبشیة، فإنها مقیسة على ضمیر المتكلم في ((-:بقولهرمضان 

السامیة؛ فإن األصل في ضمیر المتكلم في هذه اللغات هو الكاف أصل اللغات

وحین أدى القیاس إلى تسویة هذا االختالف، سادت الكاف وحدها في الحبشیة؛ ...

-:ففیها مثال یقال

katalkuقتلُت

katalkaقتلَت

katalkiتلِتق

ة، سار القیاس في اتجاه آخر فسادت التاء وحدها؛ إذ وفي العربیة واآلرامیة والعبری

٥٦٥))قتلِت/ قتلَت/ قتلُت: یقال في العربیة مثال

وٕابدال تاء الفاعل بأحوالها الثالث المتكلم والمخاطب والمذكر والمؤنث كافا ما زال 

: إذ یقولونموجودا في بعض مناطق تعز واب وخوالن وغمر من بالد صعدة  في الیمن

ویبدو من ذلك سواء في القدیم أم ٥٦٦، في عملُت، وبنیَت، وكتبِتِكبینَك، وكتبعملُك، و 

.ولم یشر المحقق إلى شيء من تصویبھا. لطیب الكلمة نفسھا، من نص كتاب االبدال ألبي ا-٥٦١
١٤١، ١٤٠/ ١:اإلبدال-٥٦٢
١٤٢/ ١: ١:المصدر السابق-٥٦٣
٢٨١/ ١: سر صناعة اإلعراب-٥٦٤
٢٧٧، ٢٧٦:المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث-٥٦٥
٣٦: ینظر دراسات في لھجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة-٥٦٦
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١٧٧

الحدیث أن هذا االبدال لغة یمنیة قدیمة لها أصول سامیة وما زالت مستعملة في بعض 

.ینظر الخریطة.مناطق الیمن

.في االستنطاءنونا إبدال العین-
یخرج من حافة اللسان من " صوت"العین سبق تخریجها والنون عند القدماء حرف

أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بینها وبین ما یلیها من الحنك األعلى وما ُفویق 

٥٦٧.غنة من األنفهو ذلك الصوت لكن مجهور شدید یجري معه الصوت وهو ،الثنایا

٥٦٨))مجهورصوت أسناني لثوي((-:وأما المحدثون فیرون أنه

قدیما هذه الظاهرة وتسمى ى ومشتقاته حصرا الفعل أعطفي ویدخل هذا اإلبدال 

إبدال العین نونا نحو ضابطها و ، ٥٦٩وسار المحدثون على هذه التسمیةاالستنطاء ب

ن أعطى ویعطي بدال مفي هذا الفعلأنطى وینطي وانطیني وغیرها من االشتقاق

.، واألصل فیه عند اللغویین هو صوت العین وصوت الطاء هو المبدلنيواعط

ء لغة یمانیة كما یذكر ابن األثیر في تفسیره لحدیث وائل بن حجر الحضرمي إذ واإلنطا

٤٣٥-٤/٤٣٣:ینظر الكتاب-٥٦٧
١٣٠-:علم اللغة العام األصوات -٥٦٨
١/٣٨٦:، واللھجات العربیة في التراث١/٢٢٢:ینظر المزھر -٥٦٩
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١٧٨

وقد نسبها ٥٧٠))أْنطى ُینطي، كأعطى ُیعطي: واإلنطاء لغة یمانیة یقال((-:یقول

البحث مؤنةأحمد علم الدین الجندي كفانا . المتباعدة لكن دالسیوطي لعدد من القبائل 

وبالبحث في الظواهر ((-:ألهل الیمن إذ یقولفي تخریجها، وجعل الظاهرة خالصة

وفي دیوان هذیل، لم أعثر على تلك الظاهرة؛ لذلك أرجح أن قیسا في اللهجیة لقیس،

نص السیوطي، لیس المراد بها قیس عیالن، وٕانما هي قیس أخرى وأرجح أنها بطن من 

ل الشاعر في ذلك ما جاء في البحر المحیط من قو نيهمدان القحطانیة ومما یؤید

-:األعشى

٥٧١نطي الشعیراالجالل وُتتصاُنجیادك خیر جیاد الملوك   

وكذلك أرجح أن هذیال لیست . وهو من قیس القحطانیة-وقائل البیت هو األعشى 

وٕانما هي هذیل الیمنیة فتكون الظاهرة قد خلصت للیمن -القبیلة المعروفة من مضر 

٥٧٢.))یوطي وجمیعهم من الیمنفي نص السبدلیل وجود األنصار، واألزد 

یحاكي فیها أهل الیمن بلغتهم منها ما جاء " ص"رسول اهللالورد في أحادیَثوقد 

قال رسول اهللا ((-:وفي حدیث آخر٥٧٣.))ْبَجةوأْنُطوا الَث((-:لوائل بن حجرفي حدیثه

الید إّنف،شیئاما أغناك اهللا فال تسأل الناَس:صلى اهللا علیه وآله وسلم لعطیة السعدي

هذه لغة . مال اهللا مسئول ومنطىوٕاّن،اةطْنالید السفلى هي الُموٕاّن،یةِطْنالعلیا هي الُم

لكن الزمخشري فسر اإلنطاء في حدیث ٥٧٤))بني سعد یقولون أنطني، أي أعطني

.وفي حدیث عطیة جعلها لغة بني سعد٥٧٥یمانیةلغة اإلعطاء، وقال : وائل

َأتـى بمعنى أعطى ثم نطى مأخوذ من الفعلأن الفعل أإبراهیم السامرائي. دویرى

في اإلدغامكَُّفتضعیف بالنون وأبدلت التاء طاء و الكَّضعف حتى أصبح َأتـّى ثم ُف

أحد الحرفین المتجانسین وهو بإبدال النون من العربیة وغیرها من السامیات یقضي 

٧٢/ ١: منال الطالب قي شرح طوال الغرائب-٥٧٠
:والروایة فیھ تُعطى٩٩:دیوان األعشى الكبیر -٥٧١

الشعیراتُعطىجیادك في الصیف في نعمة        تصان الجالل و
٣٨٦/ ١:یة في التراثاللھجات العرب-٥٧٢
٣/٤٤٢:الفائق في غریب الحدیث-٥٧٣
٣/٤٤٢المصدر السابق-٥٧٤
١٧/ ١:ینظر المصدر السابق-٥٧٥
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١٧٩

م ثم یحصل إبدال الطاء من بتشدید التاء تصبح أنتى بفك اإلدغاَأتـّىكثیر معروف ف

ثبت تالقرآنیةالقراءات وعلى ما في هذا النص من تأویل قد نراه بعیدا إال أن ٥٧٦التاء

وانطاهم ((-:فابن خالویه یذكر ذلك بقولهأن  التاء جاءت بصوت الطاء وآتاهم تقواهم

بن ورسم مصاحف أبي بن كعب وا٥٧٧))تقواهم بالنون والطاء ابن مسعود واألعمش

بـحـرف النون رسما تثبت أنها جاءت والربیع بن خیثم ود وطلحة بن مصرف مسع

ومن هذه القراءة نستنتج أن الفعل أنطى ٥٧٨في قراءة وآتاهم تقواهموانطاهم تقواهم  

.جاء من الفعلین أعطى وآتى لكن الذي یهمنا هنا هو أعطى

وبغداد ا في البصرة مازال موجودا ومنتشر أو ما یسمى باالستنطاءنوناإبدال العین 

، إال أن الحدود الجنوبیة الغربیة القریبة من ٥٧٩والناصریة وفي الكثیر من المدن العراقیة

الكویت والمملكة العربیة السعودیة المتصلة ببادیة السماوة وذي قار والبصرة تلفظ الفعل 

عبد الرحمن أیوب. على األصل أو على اللغة المشتركة ویرى دأعطىبصوت العین 

توجد قدیما وحدیثا یبین أنها "انطى: " التوزیع الجغرافي لموطن النطق بالصیغة((-:أن

طریق القوافل، من الجنوب إلى الشمال ومن ثم فإن احتمال انتقال هذه الصیغة من في

الجنوب، أي من بالد الیمن، على طول طریق رحلتي الشتاء والصیف احتمال 

ولكن ما نستطیع .أو منازلها على طول الطریقلكنه لم یحدد القبائل ٥٨٠.))مقبول

عبد القادر من وجود هذه الظاهرة في اإلقلیم الشمالي . علیه هو تسجیل داالعتماد

االستنطاء ویقولون في أمثالهم الدارجة ((-:ویمثل لذلك بقوله

هاي من ربي نطیتي-

٥٨١))ي عطاء اهللاأ" انطیة تفاؤال"وسمو رجال بـ -ز لخبازته لو كلت نصهإنطي الخب

٢٥٨: ینظر فقھ اللغة المقارن -٥٧٦
١٤٢-]:القراءات[ مختص شواذ القران-٥٧٧
٣٨٧، ١/٣٨٦:ینظر اللھجات العربیة في التراث-٥٧٨
١٢١:ل في فقھ العربیة، وفصو٩٩:ینظر فقھ اللغة، وافي -٥٧٩
٥١: العربیة ولھجاتھا-٥٨٠
٤٥:الداللة الصوتیة والصرفیة في لھجة اإلقلیم الشمالي-٥٨١
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١٨٠

لذا نرجح أن تكون هذه اللغة من أصول یمنیة وقد انتقلت إلى العراق لكننا النستطیع 

.ألننا بحاجة إلى توثیق أكثر وخاصة فیما یخص اللهجات الحدیثة،ذلك

-:باءالفاءإبدال-

السفلى وأطراف الثنایا العلیا یخرج من باطن الشفة " صوت"حرف عند القدماء الفاء 

والوصف ٥٨٣یخرج من بین الشفتین مجهور شدید" صوت"والباء حرف ٥٨٢موس رخومه

٥٨٤))صوت أسناني شفوي احتكاكي مهموس((- :نفسه ینطبق علیه عند المحدثین

٥٨٥))صوت شفوي انفجاري مجهور((-:والباء

والباء هو الصوت المبدل، ،األصل عند اللغویین في هذا اإلبدال هو صوت الفاء

ر فهي عكوب أي عكبت حولهم الطی: وفي لغة الخفجیین ((-:العینوقد ورد في كتاب

: ٥٨٦قال شاعرهم. عكوف 

٥٨٧))قبان یذبِلقبان ِعتظل نسور من شمام علیهم          ُعُكوبا من الُع

عن ابن همن عقیل القیسیة، ونقل ابن سیدوهذا یدل على أن اللغة في بني خفاجة 

-طین وشوي بالنار فصار فخارا واحدته خزفة ما عمل بال-الخزف ((-:درید أنه قال

وهذا ما ذكره ابو الطیب وقال عنه لغة لكنه لم ٥٨٨))یمانیة: لغة في الخزف-والخزب

إال أن ٥٨٩))ویقال هذا كوز من خزف ومن خزب في بعض اللغات((-:ینسبها إذ یقول

ي وجد الجمهرة بل الذفي المخصص البن درید لم أجده في كتاب هما نسبه ابن سید

الخشف، وأحسبهم یخصون بذلك ما غلظ : ویسمي بعض أهل الیمن الخزف((-:هو

ى عن األزهري أنه سمع ِمْصطفة من أعرابي من بني حنظلة، وسمع و ر ومما ی٥٩٠))منه

٤٣٥-٤٣٣-/٤:ینظر الكتاب-٥٨٢
٤٣٤، ٤/٤٣٣:المصدر السابق-٥٨٣
١١٨:علم اللغة العام األصوات-٥٨٤
١٠١-:المصدر السابق-٥٨٥
١١٥-:ر شعر مزاحم العقیليالبیت لمزاحم العقیلي  وھو بیت مفرد ینظ-٥٨٦
٦٢٦\١واللسان ٣٢٢\١والبیت في التھذیب٢٠٦:/١العین-٥٨٧
٥/١٢٥المخصص -٥٨٨
٢١/ ١:اإلبدال-٥٨٩
خشف: -:، ٦٠٢/ ١: جمھرة اللغة-٥٩٠
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١٨١

ما نرى أن لذا .وفزارة قیسأي حنظلة تمیم، ٥٩١مصطبة من أعرابي من بني فزارة 

القریبین من الیمن وفي ذلك یقول من قیس لثالث یرجع إلى الخفجیین نسب في القرن ا

جمیع بني خفاجة یجتمعون ِبِبیَشة وَرْنَیة وهما وادیان أما بیشة فیصب ((-:األصفهاني

وبیشة منطقة حالیا في المملكة العربیة السعودیة وما زال وادي بیشة ٥٩٢)).من الیمن

ضمن دائرة من الوكیبیدیاجاء في یعرف باالسم نفسه وتقع في منطقة عسیر كما 

أي أن بني اشرق"٥٧,٤٠'٥٨°٤٢وخط الطول شماال"٣٠,٧٧'٣٧°٥٩٣١٩العرض

النسبة في القرن الرابع أما یسكنون قریبا من الیمن وهم من قیس و كانوا خفاجة من عقیل 

ترجع إلى الیمن وفزارة من قیس لذا من الممكن أن تكون هذه اللغة انتقلت من الیمن ف

.ینظر الخریطة.بب رحلة الشتاء التجاریة إلى مكةإلى بني خفاجة القیسیة بس

ال أستطیع الجزم في هذه اللغة لكن، ما جاء في كتاب اإلبدال في العصر الحدیث 

ویقال جذع نقیب ((-:احد إذ یقولألبي الطیب اللغوي من أن النقب والنقف بمعنى و 

مادتي صطف وصطب: ینظر لسان العرب-٥٩١
٥: بالد العرب-٥٩٢
ینظر موسوعة الویكیبیدیا منطة بیشة ووادي بیشة-٥٩٣
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١٨٢

ال نقب الجذع هو المأروض، أي الذي أكلته األرضة؛ یق: ب، ونقیف ومنقوفومنقو 

البیضة أنقبها نقبا ونقفتها أنقفها نقفا هذا ما جعلني ٥٩٤))ونقف وُأِرض؛ ویقال نَقبُت

إذ یقول أحدهما لآلخر انقفها وكانت أربط بین حدیث سمعته من طفلین في مدینة مكة 

بیده لعبة یحاول أن یثقبها، وهو خالف ما یستعمله أهالي الجنوب من البصرة خاصة 

یطلقون علي األشیاء المثقوبة لفاو وبعض مناطق أبي الخصیب إذافي منطقتي

الطبقي جریا صوت الكاف المجهورة أو المنكــَوبة بإبدال صوت القاف إلى  صوت كــَ

.وبة أو منخورةــَعلى لهجتهم وكذلك عندهم النخلة إذا أكلتها األرضة قالوا عنها منك

-:إبدال المیم باء-
األصل في هذا اإلبدال هو صوت المیم ودلیل ذلك .سابقاماكرناهذوالباء المیم اصوت

ممن ((-:سألهإلیه ولما وصل المازني مر بحمل بیدي في طبقاته أن الواثق أالُزما رواه 

أم ،أم من مازن قیس،أمن مازن تمیم: من بني مازن قال: ]أي المازني[ الرجل؟ قلت

باسمك؟ یرید : ت من مازن ربیعة قال ليقل: أم من مازن الیمن؟ قال،من مازن ربیعة

أي -فقلت على القیاس؛ مكر یا أمیر المؤمنین -وهي لغة في قومنا-ما اسم ؟

واضح في قوله فاألصل فیها صوت المیم وصوت الباء هو المبدل وهذا ٥٩٥))-بكر

قل أبو وین. صل بكراألنذا قیاس قبیلة مازن ربیعة وٕاال فإوه، فقلت له على القیاس

الَغَنوي یقول: قال((-:طیب اللغوي عن األصمعيال باسمك یرید ما : وكان أبو َسرَّاِر

للجام وكبحه الَكْمح لغة في الَكْبح؛ كمحه با((-:ویروي ابن درید أن ٥٩٦))اسمك؟

٥٩٧.))وهو الحصرم؛ لغة یمانیة صحیحة، الواحدة كحمة وكحبةوالكحم لغة في الكحب،

المنتشرة حالیا في العراق وعربستان وبعض مناطق لذلك ترجع في أصلها إلى ربیعة

٥٩٨.الخلیج

٢٤/ ١: اإلبدال-٥٩٤
٩٢، ٩١: طبقات النحویین واللغویین-٥٩٥
٧٠: اإلبدال-٥٩٦
.كحم أو كحب-:حكم ومن المفترض أن تكون في -:٥٦٤/ ١: جمھرة اللغة -٥٩٧

ون جیم وشوم ٥٩٨- ا لكن بعكس الظاھرة؛ إذ یقول ا حولھ ة وم وان المغربی ة تط ھذا اإلبدال مازال موجودا في مدین
راح ورجب ینظر لھجات شمال المغرب ومراح ورجم یریدون ب وب وب ا جیب وش مع من بعض ٧٣:ھ ذلك نس وك

.البصریین من یقول بَُكان بدال من َمكان
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١٨٣

الفصل الثاني

للظواهر الجغرافي لتوزیع اللغوي ا

الصرفیة
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١٨٤

اللغویین في تقنین القواعد التي تعتمد على طریقة ن یبیتل حاو في هذا الفصل سن

وضع القاعدة الشاملة لألكثر، ما جعلهم ال یبدون اهتماما ألجل حصرها في ؛الجمع

،عربل أضاعوا الكثیر من لغات الموبذلك العنسبة الظواهر إلى القبائل أو مكانها ب

من خالل كتب التراث أو شعر القبائل األبنیة صیغتحدید الظواهر و وسنعمل على 

قبیلة معینة حددنا نسبتها اشتهرت عندفإن عرفنا نسبة صیغةصحیح النسبة؛ 

.قسنا البقیة علیهاثم ،مكانهاو 

أصول غویونلفي المستوى الثاني من مستویات اللغة وهو الصرفي قسم ال

بدأ تفي األغلب ، و ةاالسمیألبنیةاو ةالفعلیبنیةلى بنائین هما األعمباني الكالم 

أّناعلم((-:والسبب كما یبدو من قول ابن القوطیةة،الفعلیبنیةالكتب الصرفیة باأل

لَُّدَتْسا ُیهالكالم، وبذلك سمتها العلماء األبنیة، وبعلِمأكثر أصول مباني األفعال

الجامدة،غیُرواألسماءیات، ضَِّتقالقران والسنة، وهي حركات ُمكثر علِمعلى أ

.١))منها، وهي أقدم بالزمانكلها مشتقاٌتواألصوُل

: هيألنها األكثر دورانا في الكالم، و وقد بنى الصرفیون الفعل على ثالثة أحرف 

لصرفي للكلمة وعلیه ُبني المیزان ا.فاء الفعل ألوله، وعینه لوسطه، والمه آلخره

وقد اختاروا المیزان على ثالثة أحرف ألن أكثر الكلمات ثالثیة ولو جعل ،المفردة

وٕان وزن به رباعي ،خماسیا لم یمكن لوزن الثالثي إال بإسقاط شيء منهأورباعیا 

٢أو خماسي كررت الالم ألن احتمال الزیادة أسهل من احتمال الحذف

١:األفعال، البن القوطیة-١
١١٦:ینظر شرح الملوكي في التصریف-٢
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١٨٥

.الفعل الماضي-:أبنیة الفعل

جاءت بعد استقراء كالم العرب أبنیةةألصل عند اللغویین أن للفعل الثالثي ثالَثا

، وذلك َفَعَل، أبنیةوفعل على ثالثة (( -:یقول سیبویه،ُعلَفَعل، وفِعل، وَف- :هي

في الكالم إذ أثروهذه األحرف الثالثة لها٣))ُكَثوَم،وَلِزَم،َقَتَل:نحوَفِعَل، وَفُعَل،و 

وحرف یوقف علیه، فهذه ،الكلمةحرف ُیْبَتَدُأ به، وحرف یحشى به(( -:لیقول الخلی

وعلى رأي الصرفیین فإن التغییر في الفعل الماضي المبني للمعلوم ٤))أحرفثالثة 

٥كات الثالث علیه، الفتحة والكسرة والضمة،ر ال یقع إال في عین الفعل بدخول الح

للكتب اللغویة إال أن المتتبع ٦.ُفِعَلووهمجهول للفعل المبني للواحدبناءمع وجود 

من لغة ما ذكره األخفش لها القواعد في الكتب الصرفیة نحو یجد صیغا لم تقعد 

فمن فخم نصب الزاي ٧}فَزادهم اُ مرضًا{(( -:في قوله تعالىبعض أهل الحجاز 

فناس . ولها مكسورَزاَدُهم ومن أمال كسر الزاي فقال ِزادهم؛ ألنها من ِزدت أ: فقال

- :من العرب یمیلون ما كان من هذا النحو؛ وهم بعض أهل الحجاز؛ ویقولون أیضا

وال ١٠}خابدقَ{و ٩،}ءآسالننم مكُلَابا طوا محكفاْن{ و٨،}وملن خاف مقام ربه {

ما یفعلون هذا فیما كان فإنفأوله مضموم؛ُتوُزْرُتُقْلوُلُقَیُهّنِألوال ِزاَرولون ِقاَلُقَی

لى على صیغ أرجعها الصرفیون إقد جاءت وهناك أفعاٌل.١١))من َفَعلت مكسوراأوله

٣٦/ ٤:الكتاب-٣
٤٩/ ١:العین-٤
٦٧/ ١: شرح الشافیةینظر -٥
٢/٣٧: المزھرینظر-٦
١٠: البقرة -٧
٤٦الرحمن -٨
٣:النساء -٩

٦١:طھ-١٠
٤١، ٤٠/ ١:معاني القران األخفش١١
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١٨٦

َتُموُت(( -:إحدى الصیغ الثالث نحو قول سیبویه وَفَضل َیفُضُل. َفِضل یفُضل وِمتَّ

أقیس َتُموُت َتكاد .وُمتَّ وبهذا تدخل صیغتان أخریان . ١٢))وقال بعض العرب ُكْدَت

أو ما ذكره إ من ِخاف وِخاب األخفشلى ماضي الثالثي وهما ِفْعل كما في ِمّت

وُكدت وٕان حاول الصرفیون تأویلها من باب إدغام الحرف ، وزِار، وُفْعل كما في ُمّت

األول بالحرف الثاني وتحول الحركة إلى الحرف األول؛ ألن العربیة ال تبتدئ 

التي فصل ِفِعلوزنا هي من ورود الفعل على ال یخفى ما في قراءة َفِنِعّمو بساكن،

فقرأ أبو ١٣}فَنعما هي{واختلف القراء في قوله (( -:القرطبي فیها القول إذ یقول

بكسر }فَنعما هي{ونافع في روایة ورش وعاصم في روایة حفص وابن كثیر وعمر 

اصم في روایة النون والعین وقرأ أبو عمرو أیضا، ونافع في غیر روایة ورش، وع

ش وابن عامر وحمزة وقرأ األعم. أبي بكر والمفضل فِنْعما بكسر النون وسكون العین

ففي هذه القراءات تناول القرطبي .١٤))بفتح النون وكسر العین " ِعّماَفَن"والكسائي 

الفعل وسنتناول هذه األفعال في أبواب التي لم یذكرها الصرفیون،األبنیةع جمی

.الثالثي

٤/٣٨:الكتاب-١٢
٢٧١:البقرة -١٣
٣٦٣، ٣٦٢/ ٤:الجامع ألحكام القران-١٤
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١٨٧

- :الثالثيالفعل

حسب كثرة ورودها عن العرب بوزعت اأبوابجعل الصرفیون للفعل الثالثي 

عین الفعل في حركة توزیع منطقي عقلي یعتمد على وبفحصروها في ستة أبواب 

یرى بعض الباحثین أن المنطق الذي وضعوه في تصنیفها و الماضي والمضارع، 

الستة األبوابها األخرى من غیرتأبنیالكثیر منأضاع لحصر اللغة وتقعید القواعد 

اللهجات توزیَعن الصیُغّیَبفلم ُت.من غیر نسبة ثانیااللغاتفیما بین وداخل ،أوال

بنیةفكان توزیع األ١٥.داخل األبواب، ما أضاع الكثیر من ممیزات التوزیع اللهجي

-:الترتیب اآلتيكثرتها على بحسب 

: ومثلوا له بالفعلمضمومها في المضارع مفتوح العین في الماضي فَعل یفُعل -١

.نَصر ینُصر

: ومثلوا له بالفعلمفتوح العین في الماضي مكسورها في المضارعفَعل یفِعل-٢

.ضَرب یضِرب

.فَتح یفَتح:ومثلوا له بالفعلمفتوح العین في الماضي والمضارع ل َعْفل َیَعَف-٣

:ا في المضارع ومثلوا له بالفعلَعل مكسور العین في الماضي مفتوحهْفِعل َیَف-٤

یعَلُمَفِرح َیفَر .ح، أو عِلَم

.كُرم یكُرم: ُعل مضموم العین في الماضي والمضارع ومثلوا له بالفعلْفُعل َیَف-٥

٥٥٨/ ٢:تراثینظر اللھجات العربیة في ال-١٥
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١٨٨

حِسب : ِعل مكسور العین في الماضي والمضارع ومثلوا له بالفعلْفِعل َیَف-٦

.یحِسب

ویة یرى أن الصرفیین تباینت آراؤهم حول هذه األبواب في الكتب اللغإال أن متتبع 

ونها بالتداخل اللغوي فونها بالشذوذ ومرة أخرى یصففحینا یصهاما ورد من غیر 

أخذ الماضي من لهجة والمضارع من أخرى فتصبح لهجة ثالثة خارجة ویقصدون به

ونجده مرة ثانیة في األبوابأحد أخرى نجد فعال فياوأحیان١٦الستة عن األبواب 

القبائل التي لم یحددوها بسبب التقعید الذي كانوا لهجاتاب آخر والسبب اختالف ب

.یریدون به حصر اللغة

-:أوزان الفعل الثالثير یتغی

كالمثال معتل،لق بالحروفعمنها ما یتبنیةغویون أنفسهم بقواعد لتحدید األألزم الل

ما یتعلق باأللوان منها و ،والناقص معتل اآلخر،واألجوف معتل الوسط،األول

؛وزانفي ضبط األمن حاالت الفعل وغیرها ومنها ما یتعلق باألمراض أو الحرف 

تجمع النظائر بنیةمن خالل تشابه األفعال إلدراجها تحت بنیةفحاولوا أن یجمعوا األ

ال أن هذه القواعد اصطدمت ببعض ألفاظ صیغ اللهجات إ؛لتیسیر حفظهاواألشباه 

وبذلك .القاعدة فحاولوا تخریجها للحفاظ على أصل القاعدةالتي ال تنسجم مع

وقد ؛حصر اللغةت العرب بسبب المعاییر التي أرادوا بهاالكثیر من لغاتضاع

السابقة األبوابإلىوٕاذا نظرنا (( -:أحمد علم الدین الجندي إذ یقول. تنبه لذلك د

فون به صیغا خرجت عن ة بالشذوذ ، إذ ال یذكرون وزنا إال ویرددو شحوجدناها م

المألوف، وهذا یشیر إلى أن الصرفیین حشدوا في هذه التقسیمات صیغ اللهجات 

.١/٢٥٦-:، و المنصف٢٧٥، ٣٧٤/ ١: ینظر الخصائص-١٦

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


١٨٩

عوا الفصل بین كل الهذه الخالفات، كما أنهم لم یر ١٧بدون عزو-العربیة جمیعا 

السابقة أكبر دلیل على األبوابلهجة وأخرى، كشأنهم في اللهجات، ولهذا كانت 

ن الرواة تلقفوا تلك الصیغ من لهجات عربیة متباینة إإذ" خلطهم بین اللهجات

وٕاذا كانت هذه ١٨"خضعت كل منها لقاعدة خاصة في اشتقاق المضارع من الماضي

كثیرة حشدها الرواة ١٩لهجاتعدة لدیدة في اشتقاق المضارع قد خضعتالصیغ الع

یها وغطتها الشاذة تتردد بكثرة كاثرة، فبدأ االضطراب علاألمثلةحشدا، حتى كانت 

الرواة كان همهم الجمع اللغوي، فلم یفصلوا بین أنوضى وكل هذا كان مصدره الَف

مراعاة ویسجلونه بدوناأللفاظلهجة وأخرى، بل كانوا یلتقطون ما یسمعون من 

وكل ذلك كان مهمل العزو في توالیفهم حسب منطق القبائل والعشائر، بیمه لتنظ

للناس على أنه هو اللغة الفصحى، أخرجوها مقطوع النسب، ولما جمعوا كل هذ

فخلطوا عمال -ناسین أو متناسین أنهم خلطوا الفصحى بلهجات القبائل األخرى 

٢٠))صالحا وآخر سیئا

هذا (( -:سیبویهذكرهماالذي أضاع الكثیر من اللغات ومن هذا الخلط في المعاییر 

لهمزة، أو الهاء أو العین أو ا، ذلك إذا كانت اباب ما یكون یفعل من َفَعل مفتوًح

، أأ یخَبأ وخَبیبَذأوبَذ، أوذلك قولك قَرأ یقَر. الحاء أو الغین أو الخاء، الما أو عینا

ح وذَب،عیضَبع ع، وضَبع یسَبغ، وسَبغ یفَرع، وفَرع ینَفع، ونَفع یقَله، وقَله،یجَبوجَب

ذه الحروف فیه المات ما كانت ههذا خخ ینَسونَس،خخ یسَلوسَل،حح یمَنومَن،حیذَب

ب وذَه،وذأل یذأل،أرر یثأ، وثسأل یسأل: ما كانت فیه عینات فهو كقولكوأما 

كذا في النص ١٧
احمد علم . مستشھدا بھ د١/ط٣٥من اسرار اللغة إبراھیم أنیس .ما بین القوسین الصغیرین من كالم د-١٨

.الجنديالدین
.كذا في النص-١٩
٥٥٩، ٥٥٨/ ٢:اللھجات العربیة في التراث٢٠
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١٩٠

ل وفَع،ثث یبَعَع، وبرر یمَهومَه،رر یقَهوقَه-والذأالن المر الخفیف -،بیذَه

ر وذَخ،رر یشَغوشَغ،ثث یمَغومَغ،جج یشَحوشَح،رر ینَحل ونَحل ینَحل ونَحیفَع

ألنها سفلت في الحلق فكرهوا أن ،فتحوا هذه الحروفوٕانما،رر یفَخوفَخ،ریذَخ

جعلوا حركتها من الحرف الذي قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فا حركة ما و یتناول

ا بأشیاء وقد جاءو ... والواو والیاء األلفوٕانما الحركات من األلففي حیزها وهو 

ئ كما قالوا ل وهنأ یهِنل یقُتكما قالوا قَتؤبرأ یبُر: من هذا الباب على األصل قالوا

فهو یذكر أن حروف الحلق الستة إذا جاءت في الفعل .٢١))ب ب یضِرضَر

ویعلل لذلك بمسائل صوتیة فإنها من باب فتح یفتح الثالث، األجوف أو الناقص 

وٕانما فتحوا هذه الحروف، ألنها سفلت في (( -:نحو قولهلیست من صمیم اللغة 

هوا أن یتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها الحلق فكر 

٢٢))من الحرف الذي في حیزها وهو األلف وٕانما الحركات من األلف والیاء والواو

: وقد جاءوا بأشیاء من هذا الباب على األصل قالوا(( -:ویستدرك على نفسه بقوله

ولو لم یكن ٢٣.))ئ كما قالوا ضَرب یضِرببرأ یبُرؤ كما قالوا قَتل یقُتل وهنأ یهِن

د یحدتة الستطعنا ثون بهذه اللغالعرب الذین یتحدوذكَر،سیبویه مهتما بالتقعید فقط

ید عاهتمامهم بالتقلذا ،أو قبائلهمعلى حسب مناطقهممواطن الذین یتحدثون بها

ید الكثیر من الصیغ اللهجیة التي تخالف منهجهم في تحدوحصر اللغة أضاع

، فالفعل برأ جاء في باب فَتح یفَتح الثالث، وسمع التي ترجع إلى اللهجاتاألبواب

من العرب برأ یبُرؤ من باب نَصر ینُصر األول وهو ما ذكره سیبویه من أنه جاء 

م على األصل وذكر ابن درید لغة ثالثة وهي بِرئ یبرأ وهذا یدخل من ضمن باب عِل

١٠٢، ٤/١٠١الكتاب -٢١
١٠١/ ٤:المصدرالسابق-٢٢
١٠٢/ ٤:المصدرالسابق-٢٣
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١٩١

(( -:العرب، ولغة برأ یبرؤ لغة أهل الحجاز إذ یقولوعدها لغة سائر م الرابع، یعَل

وبَرأت من المرض أبرأ ُبرءا وهذه لغة أهل الحجاز وسائر العرب یقولون بِرئت من 

٢٤))المرض أبَرأ والمصدر فیهما البرء

المهم أن الصرفیین لم یحصروا األبواب بالضبط اللهجي بل بالتقعید العلمي المهتم 

وتدخل من وزن ر من ثلذا جاءت لدیهم أفعال على أك؛بحصر اللغة ال تسجیلها

. كثرأو أمختلفین ضمن بابین 

.بابجاءت على أكثر من ثالثیة أفعال -١

.فَعل یفُعل باب نَصر ینُصرالباب األول -أ 

- :الكسرإلى الضم باالنتقال من الفعل المضارع في ة بنیالهذهبیقع التغییر اللهجي 

.أو َعَرج یعِرج وَعَكف یعِكففعُكیَكف َعو جیعُرَعَرج الفعل 

ة هذیل فَعل یفِعلولغمن باب نَصر ینُصر األول فَعل یفُعل اللغوییناألصل عند

-:من باب ضَرب یضِرب الثاني

ُعروجا، أي َصِعد((-:قال الخلیل َیْعُرُج ولغة هذیل یعِرج ویعِكف، هم ...َعَرَج

.٢٥ ))مولعون بالكسر

ي الوقت الحالي هذین الفعلین كاستعمال الهذلیین فهم یقولون یستعمل البصریون فو 

.یعِرج ویعِكف على وزن یضِرب

ھذه اللغة التي وصفھا بلغة سائر العرب ھي المستعملة باب الباء في الھمز١٠٩٣/ ٢: جمھرة اللغةكتاب -٢٤
.في لھجة أھل البصرة الحالیة

"عرج"٢٢٣/ ١: العین-٢٥
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١٩٢

یومثل هذا التغییر یقع على الفعل َب إذ یصبح َبَطَش َیْبُطُش .ْبِطُشَطَش

أهل الحجاز یبِطش، وتمیم (( -:سیوطي عن یونس في نوادره قولهإذ ینقل ال

. تمیموهنا األصل جاء على لغة ٢٦.))یبُطش

أو َیِغلُّومثل هذا التغییر یقع على الفعلین - َیُغلُّ ، وَغلَّ أو َیِغشُّ َیُغشُّ َغشَّ

األول َیْنُصُر على باب َنَصَر َیُغلُّ ، وَغلَّ َیُغشُّ ، وقد األصل في هذین الفعلین َغشَّ

الثاني وهذا ما نقله ییجاءا في لغة الكالب َیْضِرُب عن ابن سیدهن على باب َضَرَب

-أي حقدا-ابن السكیت إن في صدره علي َلِغال (( -:بقولهوابن السكیت أبي عبید 

أبو عبیدة قول النبي صلى اهللا علیه وسلم الكالبّی ِغّال صدره ّیِغلُّ ثالث ال " ون ّغلَّ

وال ُیِغلُّفإنه ُی٢٧"َیِغل علیهن قلب مؤمن جعله من الِغل روى ال َیِغلُّ فمن قال َیِغلُّ

قلبه َیِغشُّوهو ال جعله من الخیانة الكالبیون َغشَّ والشحناء ومن قال ُیِغلُّ َضْغُن

ینقل عن ابن سیدهف٢٨. ))ِغشَّا وهو مثل الغِّل صاحب العین َغشَّه َیُغشُّه غشا

األ َیْنُصُر ول وینقل عن أبي صاحب العین َغشَّه َیُغشُّه على األصل فقط باب َنَصَر

، وَغلََّغشَّعبید وابن السكیت الثانيَیِغشُّ َیْضِرُب على باب َضَرَب .َیِغلُّ

.وقد یقع التغیر في الفعل المضارع أیضا لكن بالتحول من الضم إلى الفتح-

.َمَحا َیْمَحىو ،َمَحا َیْمُحو-

ل یل فَعل یفَعقولغة ُع،األصل عند اللغویین فَعل یفُعل من باب نَصر ینُصر األول

َیْفَتمن باب  الثالث، لكننا لو رجعنا إلى أصول قواعد اللغویین والصرفیین لكان ُحَفَتَح

.یھا لغة الحجاز ولغة تمیمباب ذكر ألفاظ اختلفت ف٢٧٥/ ١: المزھر -٢٦
ثالث خصال ال یغل علیھن قلب " -:الروایة فیھو١٦/٣٢:في مسند أحمد بن حنبل"٢١٤٨٢" الحدیث رقم -٢٧

"مسلم أبدا
١٣٠/ ١٣: المخصصكتاب -٢٨
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١٩٣

هذا باب ما (( -:ألنه حلقي الالم وهذا ما ذكره سیبویه؛األصل على باب فتح الثالث

یكون یفعل من َفَعل مفتوًحا، ذلك إذا كانت الهمزة، أو الهاء أو العین أو الحاء أو 

.٢٩))الغین أو الخاء، الما أو عینا

-:بقولهصیغ ذكرها أبو زید األنصاريثالث د الفعل محا بور 

-:وأنشد لقحیف العقیلي(( 

َأوَّال َعاِم َوِمْن َیْمَحاُه الَعاِم ُمَعطَّال     ِمَن داٍر َأم ال َرْسَم ٣٠َأَتْعِرُف

وقد جاء اه فإن العرب تقول محا یمحو ویمحىقال أبو الحسن أما قوله یمح...

ومن قال .آلخرون َمحوُتیقول بعضهم َمحیت كما یقول ا،ةیمحي وهي شاذة قلیل

الشاهد لشاعر وعلى هذا فإن . ٣١))َیْمحى فإنما یفتح ألن الحاء من حروف الحلق

ا َیْفَعُل لثالث هي لبني عقیلي وقد عرف فأغلب الظن أن لغة محا یمحى باب َفَعَل

.ي باب فَعل َیْفِعل الثانيیمحعقیل، ولم ینسب محى

المضارع أیضا لكن بالتحول من الضم الماضي و قع التغیر اللهجي في الفعل وقد ی

إلى الفتح

.یلغىلغا یلغو، ولغي-

األصل عند اللغویین فَعل یفُعل من باب نَصر ینُصر األول، ولغة الدوسیین فَعل 

الثالثیفَع َیْفَتُح الرابعكما ذكر اللغویونل من باب َفَتَح َیْفَرُح .رجحهو األ، و ، أو َفِرَح

١٠١/ ٤: الكتاب -٢٩
. وقد ذكر أبو زید لھا أبیات عدة، ٢٤٩: شعر القحیف العقیلي-٣٠
٥٣٤، ٥٣٣: اللغةكتاب النوادر في -٣١
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١٩٤

األول ورد الفعل لغا في اللغة المشتركة بصیغة لغا یلغو من باب نصر ینصر 

أي ٣٢)).لغا الشيء یلغو لغوا من باب قال((-:وبه جاءت كتب اللغة قال الفیومي

األول ،  َیْنُصُر یُقول باب َنَصَر ُحَتْفَیَحَتنسبه القدماء إلى باب َفلغى یلغىو َقاَل

في مسند أحمد بن حنبل الفعل لغي معزًوا للغة الدوسیین من ورد وقد الثالث 

على سفیان، سمعت أبا الزناد، یحدث عن األعرج، َئِرُق(( -:األنصار إذ جاء فیه

إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة :"صلى اهللا علیه وسلم"عن أبي هریرة عن النبي 

هي لغة أبي :أبو الزناد: قال: قال سفیان. أنصت، فقد لغیت: واألمام یخطب

٣٣.))هریرة

الثالث ألنهم یعدون ُحَتْفَیَحَتباب َفإلى إال أن أغلب اللغویین ینسب الفعل 

األلف صوتا حلقیا ، أو كما یطلقون علیه حرفا حلقیا، فإذا كان الفعل الثالثي حلقي 

الثالثالوسط أو اآلخر كان من باب  َیْفَتُح ، لكنهم لو رجعوا إلى الفعل لغي ٣٤َفَتَح

ألجل ل وجدوا أنه  على وزن َفِعل، ألن الیاء تقتضي أن یكون الفعل على وزن َفِعَل

فتح یفتح الثالث مع وزن َلِغي وزناللغویون حركة المناسبة ولیس باأللف، وٕان ذكر 

٣٦،وجعله بعض المحدثین من باب فتح یفتح الثالث فقط٣٥.َیْلغى من الباب الرابع

شرحه لصحیح مسلم إذ ذكر بالنوويةبنیالالصواب فيَنیََّبأفضل من لكن و 

قال . لغیت:وفي الروایة األخرى فقد(( -:الحدیث أوال وعلق على اللغة ثانیا بقوله

یقال لغا یلغو : قال أهل اللغة" فقد لغوت" ي هریرة وٕانما هو بهي لغة أ: أبو الزناد

ح وظاهر القران یقتضي ى،لغتان األولى أفصَمْعي َیِمى كَعلَغي َیِغكغزا یغزو، ویقال َل

٢/٥٥٥: المصباح المنیر-٣٢
"٧٣٢٨: رقم الحدیث" ١٤٦،١٤٧/ ٧: مسند أحمد بن حنبل-٣٣
وھذه مسألة معیاریة فرضتھا القواعد النحویة لتقلیل االصول الصرفیة لكنھا ١٠١/ ٤ینظر الكتاب -٣٤

.أضاعت لھجات من الممكن ذكرھا ونسبتھا
"لغي"وس المحیط والقام"لغي"ینظر لسان العرب -٣٥
٥٧٤/ ٢: ینظر اللھجات العربیة في التراث-٣٦
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١٩٥

كَفَروا ال تَسمعوا لهذَا القُرءانِ ينذالَّالَقَو{-:قال تعالى. هذه الثانیة التي هي لغة أبي هریرة

يها فالغَووألُغوا بضم الغین، قال : وهذا من َلِغي َیلَغى، ولو كان من األول لقال٣٧}و

هو وربما هذا ٣٨.))الثاني اللغين السكیت وغیره مصدر األول اللغو، ومصدر اب

یجب لیاء تناسبها الكسرة لذاوالغیتبالیاء جاء أن الفعل الماضي الصواب بسبب

، المصدر یلغي بالیاء أیضاوما یؤكد ذلك ،بالكسر ألجل المناسبةالبنیة أن تأتي 

ألنه جاء باأللف اللغویین بحصر األشباه جعلهم یرجعونه إلى باب فتحملكن اهتما

ولو تنبهوا إلیه فهو لیس باأللف وٕانما بالیاء ذا ما فرضته علیهم القواعد المعیاریة وه

.، وهي لغة الدوسیین من االنصارالرابعَیْفَرُحلغي یلغى على وزن َفِرَح

َیْمُكث- .و مُكث َیْمُكثالفعل َمَكَث

لى ة بالفعل الماضي باالنتقال من الفتح إبنییقع التغییر اللهجي في هذه ال

- :یقول سیبویهاألصل عند اللغویین فَعل یفُعل من باب نَصر ینُصر األول.الضم

ُقُعوًدا ((  َیْقُعُد ُمُكوثا، كما قالوا َقَعَد َیمُكُث وینقل الفیومي له ٣٩)).وقالوا َمَكَث

َمَكث َمْكثَا من باب (( -: مصدرا آخر إال أن بابه واحد وهو نصر إذ یقول

لكن باب َكُرم یُكرم الخامس، إلىن لغة في الفعل ترجع یاللغویضبعونقل ،٤٠))َقَتَل

أضاع لمعرفة النظائر اهتمام اللغویین بالتقعید وحصر النظائر وقیاس األشباه علیها 

ألنه َفعل ال َفُروقال بعضهم َمُكث، شبَُّهوه بَظ(( -:مصدر اللغة إذ یقول سیبویه

ال یتعدى، وقالوا الُمْكث كما قالوا الُشْغل، وكما قالوا الُقْبح، : یتعدى كما أن هذا فعٌل

٢٦: فصلت-٣٧
باب اإلنصات یوم الجمعة في الخطبة١١٦/ ٦: صحیح مسلم بشرح النووي-٣٨
١٠، ٩-:٤: الكتاب-٣٩
٥٧٧/ ٢-:المصباح المنیر-٤٠
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١٩٦

ف فسیبویه لم ینسب هذه اللغة ألنه شبهها بظُر٤١)) .إذ كان بناء الفعل واحدا

بني للغة ونظنها. وبذلك أضاع نسبتهالیجعلها مع نظائر الفعل ظرف غیر المتعدي 

في الباب تمیم من الساكنین في البصرة ألنها قریبة من جبن التي سنتحدث عنها 

مع أن األصل ٤٢، والغریب باألمر أن ابن منظور یصف َمُكث باللغة العالیةالخامس

، والسبب في ذلك أن األولینصر عند اللغویین هو َمَكث َیْمُكث من باب نصر 

َفَمكَث{-:الجمهور قرأها بالضم باستثناء عاصم إذ یقول الفراء في قراءة قوله تعالى

َبِعْیٍد قرأها الناس بالضم، وقرأها عاصم بالفتح وق((٤٣.}َغْیَر َبعیٍد وله َفَمَكث َغیَر

قراءة الجمهور هي األكثر واألوسع، إال أن اللغویین جعلوا األصل ولذلك ٤٤.))َفَمَكث

.فیها على الباب األول

.الباب الثاني فَعل یفِعل باب ضَرب یضِرب-

أو نَشز الفعل  .زُشْنَیینِشُز

ضَرب یضِرُبل من باب األصل عند اللغویین فَعل یفِعف،ُزینُشو ینِشُزَرالفعل نَش

نسبه الحجاز، وهو ما أهل یرجع إلى لغة لوزن، وهذا انَصر ینُصر األولالثاني، أو 

قرأ الناس بكسر . ٤٥}وإذا قيلَ انْشزوا فَانْشزوا{ ((-:في تفسیر قوله تعالىهقولبالفراء 

وهما لغتان كقولك َیْعِكُفون وَیْعُكُفون، ویعِرشون، الشین، وأهل الحجاز یرفعونها،

١٠/ ٤: الكتاب٤١
"مكث": لسان العرب-٤٢
٢٧، و ٢٢: النمل-٤٣
٢٨٩/ ٢: ي القرانمعان-٤٤
١١: المجادلة-٤٥
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١٩٧

أي أن االصل بالكسر على باب ضَرب یضِرب الثاني وأهل ٤٦.))ویعُرشون 

.الحجاز على باب نَصر ینُصر األول

أو عِجز یعَجز- یعِجُز .الفعل عَجَز

یقع التغییر في الفعلین الماضي والمضارع فتتحول الفتحة إلى كسرة في أو قد 

فیتحول الفعل من باب ضَرب ،ضارعالماضي، والكسرة إلى فتحة في الفعل الم

َعل یفِعل من باب األصل عند اللغویین َفو .الرابعفِرح یفَرح یضِرب الثاني إلى باب 

، عِجز یعَجز من باب فِرح یفَرح الرابعولغة بعض القیسیین،ضَرب یضِرب الثاني

َعَجَزا من باب تِع(( -:لهقو بالسیوطي عن أبي زیدهنقلوهذا ما  ب لغة لبعض وَعِجَز

والفعل كَضرب (( -:زة الفعل عَجبنیونقل الَزبیدي عن الفراء في ٤٧.))قیس عیالن

٤٨.))وسِمع، األخیر حكاه الفراء قال ابن القطاع إنه لغة لبعض قیس

أو  َعِرض یعَرُض- .َعَرض یعِرُض

َیْعِر ض فاألصل عَرض یعِرض باب ویدخل من ضمن هذا التغییر الفعل عَرَض

یْعَرض، وینقل ذلك السیوطي  ضرب الثاني ویرجع إلى تمیم وأهل الحجاز َعِرَض

قد َعِرض لفالن شيء تقدیره َعِلَم، وتمیم َعَرض أهل الحجاز (( -:عن یونس بقوله

٤٩.))له شيء تقدیره َضَرَب

١٤١/ ٣: ، الفراءمعاني القران-٤٦
٢٠٨، ٢٠٧المزھر -٤٧
باب الزاي فصل العین" عجز ""-: تاج العروس -٤٨
٢٧٥/ ١:المزھر-٤٩
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١٩٨

یقَدرالفعل قَدر یقِدر- أو قِدَر .أو یقُدُر

ة إلى ثالثة بنییر في الفعلین الماضي والمضارع لكن بتحول الوقد یقع التغی

ل كضرب وهي اللغة والفع(( -:أبواب ویذكر ذلك الَزبیدي في حدیثه عن الفعل قدر

ونقلها الكسائي عن بعض العرب وفرح ، ونقلها الصاغاني عن المشهورة ونصر،

جعلهم ابن حزم من وبنو مرة ی٥٠))ثعلب ونسبها ابن القطاع لبني ُمّرة من غطفان

وبنو مرة بن عوف (( -:العدنانیة في معرض حدیثه عن قبائلهاقبائل قیس عیالن

بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیالن بن مضر 

فهذا الفعل جاء على ثالثة أبواب األصل فیه باب ٥١.))بن نزار بن معد بن عدنان

األول نقال عن الكسائي وعلى ینُصرر اب نَصضَرب یضِرب الثاني وجاء على ب

.الرابعیفَرح ح باب فِر

أو َیُجُد. وقد یقع التغییر في الفعل المضارع َیِجُد .الفعل َوَجَد

الثاني َیْضِرُب باب َضَرَب َیْفِعُل وقد جاء على ألنه مثال واوي ؛األصل فیه َفَعَل

األول َیْنُصُر : تقول(( -:یقول سیبویه، لهجةعلى غیر أصله مع أنهباب َنَصَر

وْع ُهتَُرَسوا َكاُلكما َقاْأًدَوُهُدِئه فأنا َأدُتأَ َوَوا،زًنَوُهنُِزفأنا َأُهَتنَْزَودا، َووعدته فأنا َأِعُدُه

، فلّما كان من كالمهم استثقال ...ُلُعْففي هذا الباب َیيُءِجوال َی. اًرْسَكهُُرِسْكفأنا َأ

، كانت الواو مع الضمة أثقل، فصرفوا هذا ُلیَجوِیُلیاَج: قالواالواو مع الیاء حتى

كرهوها مع یاء الباب إلى َیْفِعُل، فلما صرفوه إلیه كرهوا الواو بین یاء وكسرة، إذ 

فعلى هذا بناء ل من هذا ما كان على َفَعفحذفوها، فهم كأنهم إنما یحذفونها من َیْفِعُل

وهذا ال یكاد ُدُجْوكأنهم حذفوها من َی،ُدُجَیَدَجَو: ربوقد قال ناس من الَع.الباب

باب الراء فصل القاف" قدر""- :تاج العروس-٥٠
٤٨١-:جمھرة انساب العرب-٥١
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١٩٩

َیْخُرُج: ا وًبُجُوُبِجَیَبَجوَوا،وًدوُرُدِرَیَدَرَو:وقالوا.یوجد في الكالم كما قالوا َخَرَج

ل الستثقال على باب فَعل َیْفُعفسیبویه یعلل عدم ورود المثال الواوي. ٥٢))ُخُروَجا

مكسور العین على حد تفسیره وما جاء من باب یفِعل إلىالضمة مع الواو فصرفوها 

َیُجُد، كأنهم حذفوها من  وهذا ال یكاد یوجد في الكالم، وعلى هذا التعبیر یَوَجَد ْوُجُد

یقول بسبب التعلیل یضحي سیبویه ومن جاء بعده بلهجة من لهجات العرب، 

وَیُجُد" ومن المعتل قالوا(( -:المبرد جدة والوجدان جمیعا، وهو من المو " َوَجد َیِجُد

لكن هذا الشاذ هو لغة من لغات العرب  بحسب قول .٥٣))حرف شاذ ال نظیر له

.٥٤ناس من العربهسیبویه وقد قال

یقولبعض اللغویین إلى بني عامر ویبدو أن هذه اللغة تمیمیة وٕان نسبها 

: ل یقالباب َفَعل یفُعل بفتح العین من الماضي وضمها من المستقب(( -:الفارابي

على وهي مع ذلك لغة عامر وحدها قال لبید. وَجد َیُجد وهذه لغة یتیمة ال أخت لها

- :لغة بني عامر وهو عامري

َغِلیال  ال َیُجدَن الَصَواِدَي َتَدُع ِبُشْرَبٍة الُفَؤاُد َقد َنَقَع ٥٥)).ولو ِشْئِت

وُجودا، ((-:الفارابي في نسبة الشاهد إذ یقولالجوهريویتابع  وَجد مطلوبه َیِجُدُه

وَیُجُده أیضا بالضم، لغة عامریة ال نظیر لها في باب المثال قال لبید وهو 

َغِلیال-:عامري ال َیُجدَن الَصَواِدَي َتَدُع ِبُشْرَبٍة الُفَؤاُد َقد َنَقَع ٥٦ولو ِشْئِت

((٥٧ .

٥٣، ٥٢/ ٤:الكتاب-٥٢
٤٨٠، ٤٧٩: لكاتبأدب ا-٥٣
٥٣/ ٤: ینظر الكتاب -٥٤
٢٤٨/ ٣باب َفَعل َیْفُعُل، : دیوان األدب-٥٥
٢٣٦: إلیھدار صادر في الشعر المنسوب احسان عباس ، ولكن وجدتھ في دیوانھ طبعة. لم اجده في دیوانھ طبعة د- ٥٦
"وجد":الصحاح-٥٧
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٢٠٠

أحمد علم الدین الجندي . ویسیر على هذه النسبة الكثیر من اللغویین، إال أن د

التمیمي البصري، إذ التي انتقلت إلى جریرإلى الیمن اللغة یكفینا تحققا من نسبة 

َیُجُدفي یقول  ارابي والفیومي لك عزاها إلى بني عامر كل من الفوكذ(( -:َوَجَد

لكن كیف تكون . وذكرها صاحب التصریح واللسان والسیوطي بأنها لغة عامریة

من قول جریر كما رأى ابن خالویه، وجریر ر، مع أن الشاهد علیهاجة بني عامله

كما ترى كتب األنساب ینتهي نسبه إلى یربوع بن حنظلة بن زید بن مناة بن تمیم 

وقد تتبعت أیضا كتب عامر في عالم األنساب والجغرافیا،بین تمیم وبني ما وشتان 

إلى لبید بن ربیعة وكذلك عزاه الرضي على قائل البیت، فقد نسبهتعرَفالعربیة ِأل

لم ن عامر بن صعصعة وبرجوعي إلى دیوان لبید مولبید،صاحب التصریح واللسان

لیست ومن هنا أرجح أن الظاهرة،٥٨أجد الشاهد فیه بل وجدته في دیوان جریر

لهجة بني عامر والذي جرهم إلى الوهم في عزو الظاهرة لبني عامر أن ابن عامر 

فظنوا أنه من ٦٠بضم الجیم٥٩}وال جيد هلم من دون ا وليا{- :تعالىقرأ بها في قوله

ومن هنا نعلم أن هذه اللغة التي ٦٢.))٦١بني عامر، والواقع انه َیْحصبي یمني 

وهذا ال یكاد یوجد في الكالم والمبرد وصفها بحرف شاذ ال : وصفها سیبویه بقوله

بأنها لغة ال نظیر لها : ا، والجوهريبأنها لغة یتیمة ال أخت له: نظیر له، والفارابي

أحمد علم الدین الجندي لغة یمانیة قدمى . في المثال الواوي، وهي في تحقیق د

َیُجُد .انتقلت إلى بني تمیم المرتحلین إلى البصرة بقلة أو ربما بحرف واحد هو َوَجَد

غلیال : جز فیھ بالكسر، لكن روایة الع٤٥٣:ینظر دیوان جریر شرح الصاوي-٥٨ ال َیِجْدَن َیَدُع الحوائَم
١٢٣: النساء-٥٩
٣٥٦/ ٣:والبحر المحیط٣٥: ]القراءات[القرانشواذ في ینظر مختصر -٦٠
"١٧٩٠"ترجمة ٣٨٠/ ١:ینظر غایة النھایة في طبقات القراء-٦١
٥٧٩/ ٢: اللھجات العربیة في التراث- ٦٢
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٢٠٠

.، أو یجَبى ویقَلى، وكذا یقُلوَجَبى َیْجِبي وَقَلى َیقِلي:الفعالن

تأتي على باب فَتح األصل فیهما َفَعل َیْفِعل باب َضَرب َیضِرب الثاني، وقد

وقالوا جبى یجبى وقلى یقلى فشبهوا هذا (( -:، فیذكر ذلك سیبویه بقولهیفَتح الثالث

ضعیف، ... بقرأ ونحوه وأما جَبى َیْجبى وقَلى یقَلى فغیر معروفین إال من ُوَجیـٍْه

ن أن جَبى یجَبى وقَلى یقَلى باأللف فهنا یبّی. ٦٣))مافلذلك أمسك عن االحتجاج له

وذكر سیبویه في في مضارعیهما من باب فِرح یفَرح لهجة أمسك عن االحتجاج بها 

فهو قال یقلو من فَعل یفُعل مكان آخر من الكتاب أن األصل فیهما فَعل یفُعل األول

وقالوا َقَلْیُته أقلیه ...و قاٍلُلوه َقلوا وهوقاله َیق(( -:باب نَصر ینُصر األول إذ یقول

باب ضرب الثاني . من أبواب الفعلأبنیةةوبهذا یصبح لهذا الفعل ثالث٦٤.))ِقًلى

الجوهري في وفتح الثالث ونصر األول وكلها من لغات العرب، ویصرح بذلك 

أما نسبة ظاهرة ٦٥)).قلیت السویق واللحم فهو مقلي وقلوته فهو مقلو لغة(( -:قوله

المضارع لیتحول الفعل من الباب الثاني إلى الباب الثالث هو ما ذكره فتح عین

فأما المفتوح العین في الماضي والمستقبل فهو ال یقوم إال أن (( -:ي بقولهفارابال

یكون فیه أحد حروف الحلق في موضع العین أو الالم  إال في لغة َطیِّئ فإنهم 

روف الحلق، مثل فَنى یفَنى، وبَقى یخالفون العرب في هذا بإجازة فیما خال من ح

لك إال حرفا نادرا، وهو أبى یأبى وزاد أبو عمرو،یبَقى : وأما غیرهم فعلى ما قلُت

ویؤكد نسبة هذه الظاهرة إلى ٦٦))إذا أبغض: وقال بعضهم قَلى یقَلى. ركن یركن

بة وأما نس.التي سنتناولها في الباب الرابع٦٧ما ذكره ابن سالم في بقي وفنيطیئ

١٠٥،١٠٦-:٤: الكتاب-٦٣
٤٦-:٤: المصدرالسابق-٦٤
قال": الصحاح -٦٥
باب فَعل یفُعل  ١٣٨/ ٢: دیوان األدب-٦٦
٣٤، ٣٣/ ١- :ینظر طبقات فحول الشعراء-٦٧
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٢٠١

قال یقلو وقلى یقلي فینقل السیوطي عن الیزیدي في أمالیه أن قال یقلو لغة أهل 

وكل شيء ُیقلى (( -:الحجاز وقلى یقلي لغة تمیم إذ یقول الُبرَّ أهل الحجاز قُلوُت

فأنا أقلیه قلیا وبهذا یصبح لهذا الفعل ثالث . ٦٨.))فأنا أقلوه َقْلوا، وتمیم قلیت الُبرَّ

باب ضرب وقلى یقلي باب نصر ینصر األول هل الحجاز لغة ألغات قال یقلو

الموجود في كتب الصرف على أنها األكثر استعماال لغة تمیم وهویضرب الثاني 

عین الماضي والمضارع فهي لغة ى بفتحى یقَلب الثاني وقَلب یضِرفي باب ضَر

على النحو وعلى هذا یكون توزیع اللغات.ومكانها في باب فتح یفتح الثالثطیئ

.تي كما في الخریطةآلا

٢٧٧/ ٢المزھر - ٦٨
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٢٠٢

َیْغلى- .َغَلى َیْغلـِي وَغِلَي

فتح إلى الكسر في یقع التغییر في الفعلین الماضي والمضارع باالنتقال من ال

.ي المضارعالماضي والعكس ف

الثاني؛ إال أننا نجد  َیْضِرُب َیْغِلي باب َضَرَب األصل في الفعل َغَلى الِقْدُر

َحباب َفِرَیْفَعُلعلى وزن َفِعَلَیْغَلى وِرُدَنه في الكتب اللغویة بصیغة َغِلَياللغویین ُی

الرابع؛  َیْتَعُب وَتِعَب َیْعَلُم وَعِلَم غلیا من باب ُرْدالِقْتَلوَغ(( - :یقول الفیوميَیْفَرُح

قال الفراء إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء مضطرباأیضا "غلیانا"وَبَرَض

في مصدره الَفَعالن، واألولى هي ... َبِعمن باب َتَلىْغَغِلَیت َتوفي لغٍةفال َتهابنَّ

باب يَیغِلَلىالقران استعمل غأن ، وبما ٦٩))الفصحى و بها جاء الكتاب العزیز

مستشهدا ؤلّيعلى لسان أبي األسود الدُّشاهدءومجيب الثانيیضِرَبضَر

إذ ة اهتماما بنیجعل الصرفیین ال یعیرون الفصحىة اللغیر اللغورافضا بفصاحته 

-:یقول

وال أقول لباب الدار مغلوُقْتَیِلوال أقول لقدر القوم قد َغ(( 

وَغَلْتول ــولكن أق وٕابریق لبابي ُمْغَلٌق ــــابلها دنٌّ ٧٠)).قدري وق

وُمْغَلق"ه على قول ، وٕاصرار ٧١"َغِلَیت ومغلوق"أبي األسود عن قول ُعرفَُّتَف " َغَلْت

.اهتماما مع أنه لهجةهال یعیرونو الصرفي غیر مبالین بالوزن ٧٢جعل الصرفیین

٤٥٢،٤٥٣/ ٢: المصباح المنیر-٦٩
٣٥٣: دیوان أبي األسود الدؤلي المستدرك الثابت النسبة-٧٠
على حین أن لفظة َمْغلُوق مازالت . ة لنسبة الشاعر إلى البصرة وھذا اغلب الظناللھجة ربما تكون بصری- ٧١

.مستعملة في لھجة أھل البصرة الحالیة وسنتحدث عنھا في باب اسم المفعول
مفعول بھ اول لجعل وفاعلھ مستتر تقدیره ھو یعود على ترفع " جعل الصرفیین " -:الصرفیون في جملة -٧٢

ابي األسود الصرفیین وتقدیر الجملة جعل ت مبالین رفُع ...غیَر
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٢٠٣

.الثالث فَعل یفَعل باب فَتح یفَتحالباب 

أو الفعل شَحج یشَحج، بین الفتح والكسروالمضارع الماضي ینالفعلفيیقع التغییر 

.شِحج یشَحج، وكذلك شَحج یشِحج

من ِعل یفَعُلند اللغویین فَعل یفَعل من باب فَتح یفَتح ولغة قیس َفصل عاأل

: سمعت أعراب قیس یقولون(( -:زیديأبابن درید نقال عن ذكرهیفَرُحِرَحباب َف

َی لثاني وذكر المحقق في ب اب یضِرَرَحج یشِحج من باب َضوَش. ٧٣))شِحج َشَحَج

عةالنسخة المعتمدة في طبیةصفوهي نسخة المكتبة اآلالكتاب خطوطات أحدى م

ِعل یفَعل باب َففتصبح بنیته٧٥))َجحْشح َیِجَش(( -:ذكر صیغة٧٤الدكنآبادحیدر 

وزعان على بابین تتان تبنیج في لغة قیس ِحوبهذا یصبح للفعل َشالرابع َیفَرح ح ِرَف

،لرابعِرح یفَرح اب الثاني، وشِحج یشَحج باب َفضِرب َیَرشِحج باب َضَحج َیاألولى َش

.باب فَتح بفَتح الثالثشَجح یشَجحفي الباب الصرفي ألصل االوزنمع

، وَبِرئ َیبَرأ، وكذلك بَرَأ یبُرؤالفعل َبَرأ َیبَرأ

األصل َبَرأ َیبَرأ من الباب الثالث، ویقع التغییر في الفعلین الماضي والمضارع، 

فرح یفرح أ باب َفِعل َیفَعل بَرئ َیوَبِر،األولنصر ینصر نحو بَرأ یبرؤ باب فَعل یفُعل 

التغییر على الفعل المضارع وفي الباب الرابع وقع ففي الباب األول وقع. الرابع

ة التي عدها اللغویون األصل هي لغة أهل بنی، فالالتغییر على الفعل الماضي

وهذه لغة أهلأ،َءُبْرأُ من المرض أبَرأُتَروَب(( - :الحجاز وهذا ما ذكره ابن درید

٤٣٨/ ١:، شحج جمھرة اللغة-٧٣
٣٢/ ١:ینظر مقدمة تحقیق جمھرة اللغة-٧٤
"٧"ھامش رقم ٤٣٨/ ١:جمھرة اللغة -٧٥
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٢٠٤

من المرض أبرأ، والمصدر فیهما البـُرءیقولون َبالحجاز، وسائر العرب  أما .٧٦))ِرئُت

من المرض أبرأ ففیه نظر ألن سیبویه ذكر لغة  قوله سائر العرب یقولون بِرئُت

وقد جاءوا بأشیاء من هذا (( -:ُصر األولْنَیَصَرؤ من باب َنُرْبأ َیَرَبأخرى وهي 

العرب وقصد باألصل هنا الباب األول لكن٧٧))َرأ یْبُرؤالباب على األصل، قالوا، َب

فالعرب جاءت " برأ"ألسباب مجيء الفعل مهموز الالم كـ ومن هذه ا،سبابتركوه أل

، أما رُصْنَیَرَصَنبمضارعه مفتوح العین وقد عادوا إلى األصل أي إلى الباب األول

سائر العرب فهي على أغلب الظن َرأ التي ذكرها ابن درید على أنها لغةِرئ َیْبلغة َب

وقال أبو (( -:قوله"هـ٢٠٢ت "هي لغة تمیم إذ نقل السیوطي عن نوادر الیزیدي

من المرض أُتَرأهل الحجاز َب-:محمد یحیى بن المبارك الیزیدي في أول نوادره

وربما یعني بمضارعهما مفتوح العین أي من بابي فَعل یفَعل باب ٧٨))وتمیم َبِرئت

من ، إذ من المستبعد أن یكون َبِرئیفَتح الثالث وفِعل یفَعل باب فِرح یفَرح الرابعفَتح 

، بحسب تصنیف اللغویین، ولو كان من غیر األبواب باب حِسب یحِسب السادس

األفعال التي ونستطیع أن نقیس علیها .الستة لذكره الیزیدي ولعلق علیه السیوطي

َی-:ذكرت ولم نستطع نسبتها مثل  وزعم یونس أنهم (( -:كِّع فقد ذكر سیبویهكعَّ

یَكّع، ویكِّع أجود: یقولون یكون توزیعها على النحو اآلتي كما في الذ.٧٩))كعَّ

:الخریطة

باب الباء في الھمز١٠٩٣/ ٢-: جمھرة اللغةكتاب -٧٦
١٠٢/ ٤:-الكتاب -٧٧
٢٧٦/ ٢: المزھر -٧٨
١٠٧/ ٤:الكتاب-٧٩
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٢٠٥

.، و فَرغ َیفُرغفَرغالفعل فَرغ َی

فَرغ یفُرغ ذكره وقد یقع التغییر في الفعل المضارع فقط نحو األصل فَرغ َیفَرغ، 

إال أن٨٠َّ))فُرغَرغ َیوقالوا َف(( -:ولم ینسبه إذ یقولیفَعل الثالث في باب فَعلسیبویه 

فَرغ یفَرغ فراغا، وأهل العالیة وهم : تمیم تقول(( -:إلى تمیم إذ یقولالمبرد نسبه

ومن هذا النص إن صح عن المبرد ٨١)).روغاقریش ومن واالها یقولون َفَرغ یفُرغ ُف

ر ینبغي ر ینُصلكثرة الكاثرة، مع أن باب نَصفإن لغة قریش ربما لم تكن من ضمن ا

شموال واألوسع غ الثالث هو األكثر غ یفَرأن یكون األكثر لكن اللغویین وجدوا فَر

:كما في الخریطةوتوزیعها سیكون على النحو اآلتي.استعماال

١٠٢/ ٤-:لكتابا-٨٠
وإن كان المحقق في المقدمة یرى أنھا حواش أدخلت في " ٩" ھامش رقم ٣٦/ ١: الدالي بتحقیق الكامل، -٨١

.د نص مشابھ لھ في النقائض، كما ذكر المحققولكن ما یعضده ھو ور" المتن 
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٢٠٦

.، و َجَنح َیْجُنحالفعل َجَنح َیْجَنح-

(( -:جُنح كما ذكر ذلك سیبویه نحو قولهجَنح أو َیَنح َیَجمن الباب نفسه الفعل و 

لهجة ضم عین عزى المتأخرونوقد٨٢))یجُنح، كما قالوا ضَمر یضُمرحوقالوا جَن

ه وینسبالكسر على ذلك السرقسطي.ویزیدمإلى تمیقیس والفتح ینسبإلىالمضارع

مالَحَنَج(( -:العرب إذ یقولةقّیبإلى  قال أبو مثله: إلى الشيءَحَن، وَجالشيُء

الفتح لتمیم، والضم : ویجُنحوفي مستقبله ثالث لغات، یجَنح، ویجِنح، : عثمان

زید قال أبو: أسرعت قال أبو عثمان: والدواب، والكسر لغیرهم وجنحت اإلبل لقیس

وال نستطیع تحدید اللغة ألن ٨٣.))إذا خفضت َسوالفها: في السیربل جنحت اإل

النسبة متأخرة 

١٠٢/ ٤: الكتاب-٨٢
٢٨٧/ ٢:كتاب األفعال السرقسطي -٨٣
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٢٠٧

.ِعل یفَعل باب فِرح یفَرحالرابع فالباب -

.بقي وفنينالفعالیقع التغییر في الفعل الماضي باالنتقال من الكسر إلى الفتح

فَعل یفَعل طیئالرابع ولغة یفَرح األصل عند اللغویین فِعل یفَعل من باب فِرح 

روى المستوغر بن ربیعة بن كعب بن (( -:قال ابن سالم: الثالثیفَتح ح من باب فَت

-:بن زید مناة بن تمیم وقد بقي بقاء طویال حتى قالسعید

مئینا السنیَن من عدِد وطولها        وازددُت من الحیاِة ٨٤ولقد سِئْمُت

سنینا الشهوِر من عدِد من بعدها مئتان لي          وازددُت أتْت مئٌة

ولیلٌة َتْحُدوناهل ما َبَقا إال كما قد فاتنا                 یــــــوم یـــكرُّ

وقد تكلمت بهما العرب وهما . ٨٥یرید بقي، وفنا یرید فني وهما لغتان لطّیئ: قوله بقا

-:في لغة طّیئ أكثر، قال زهیر بن أبي سلمى 

واإلَضاُء عنُه حّتى إذا ما     َفَنا الدُّْحالُن َصاَرًة ٨٧))٨٦َتَرّبَع

وورم وورع ووغر ووحر... وجل ووجع،فعالاأل

َوِجَل:فعالفي األ.إلى الكسریر في الفعل المضارع باالنتقال من الفتح یقع التغی

.یاجل ووجع یوجع وییجع ویاجعوَیْوَجل أو َیْیجل أ

٤٨: میم في الجاھلیةشعر قبیلة ت- ٨٤
.ھذه اللغة بقا من باب فتح الثالث ھي المستعملة في لھجة أھل البصرة الحالیة ولم یسمع عنھم بقي- ٨٥
١٥: دیوان زھیر بن أبي سلمى-٨٦
٣٤، ٣٣/ ١- :طبقات فحول الشعراء-٨٧
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٢٠٨

َیْفَرح الرابع،وقد یجيُء باب على األصل عند الصرفیین َفِعل َیفَعل باب َفِرَح

السادس، یقول سیبویهَح َیْحِسُب َیِرُم(( -:ِسَب ا، مَرَوا َوًعَرَوِرُعع َیِرَوَووقالوا َوِرَم

لغة، َو ُرَحْووَیُرَغْوا وَیًدْجَوُدِجَیَدِجَوَو،اًرْغَوا َوًروْحُرِحَیَرِحَوَوُرِغَیُهدَرَصَرِغَووَیْوَرُع

وه رُفالزمة وتستثقل َصُلَعْففلما كانت الواو في َی،ُلَعْفأصل هذا َی... أكثر وأجود، 

كْت، كما شِرَدَعَوكت هذه الحروُفشِراب یلزمه الحذف، َفمن باب َفِعل یْفَعل إلى ب

هذا الفعل بنیةفتصبح ٨٨.))ُسِلْجَیَسَلوَجُبِرْضَیَبَرها َضوأخواُتُبِسْحَیَبِسَح

باب ضَرَبعلى ثالثة أبواب هي فَعل یفَعل باب فَتح یفَتح الثالث وفَعل یفِعل 

وذكر سیبویه لغة رابعة قلیلة ب السادس،وفِعل یفِعل باب حِسب َیْحِسالثانيَیْضِرب 

إذ یقولوزنالورود وشبهها ب َیُجُد وأما ما كان من الیاء فإنه ال یحذف (( -:َوَجَد

َیْیِئس ویسر ییسر، ویمن ییمن؛ وذلك أن الیاء أخف علیهم؛ منه، وذلك قولك، َیِئَس

ا الموضع، و ال وألنهم قد یفرون من استثقال الواو مع الیاء إلى الیاء في غیر هذ

فاعلم؛ . ..یفرون من الیاء إلى الواو فیه؛  وزعموا أن بعض العرب یقول یئس َیئُس

. الكسرات، فحذف كما حذف الواوالیاءات ههنا معفحذفوا الیاء من َیْفِعل الستثقال

السادس ُبِسْحَیَبِسفهذه لغة رابعة جاءت على باب َح. ٨٩))فهذه في القلة كیـَُجُد

وهو قلیل على حد قول سیبویه، وقد نسب ،األجوف الیائيعین الفعل لكن بحذف 

ِجعت وما أشبه هذا ِجْلت وَوَو(( -:الشیباني، إذ یقولوثالثة من هذه اللغات أبو عمر 

یاَجُع: وِجع َیْوَجع، وبنو تمیم َیْیَجع، وقیس: فیها ثالث لغات أهل الحجاز یقولون

َیْفَعل غات الثالث جاءت على وزن هذه اللوبهذا یتضح أن ٩٠))غیر مهموز  َفِعَل

َیْفَرح الرابع، من غیر حذف هو لغة أهل الحجاز،  یاء لغة إلىوبقلب الواو باب فِرَح

٥٤/ ٤:الكتاب-٨٨
المصدر السابق-٨٩
٣٠٥/ ٣: كتاب الجیم-٩٠
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٢٠٩

تمیم وبقلبها إلى ألف لغة قیس، إال أن نص سیبویه السابق یبین أن قلب الواو إلى 

وعلى هذا فإن نص ،ُبِسْحَیَبِسإلى باب َحهاة نفسها بل تحولبنیمن الیأتيیاء ال 

ُسَیْئَسَیِئییجع وربما الشیباني هو َیْیِجع بالكسر وٕاال لما تحولت الصیغة إلى الیاء

حدى القبائل التمیمیة، وتبقى القیسیة على َفِعل َیْفَعل، إبالحذف تدخل من ضمن 

فإماأي َیاَجع فهي أقرب إلى الفتحوبتحویل الواو إلى ألف َیضِرُب ، أما باب َضَرَب

أن یكون سیبویه قد ذكرها للتمثیل بالمثال الواوي الذي تحذف عینه وهنا ال شاهد 

ا الحالتین ال نستطیع عزوها، فیها أو ذكرها على أنها لغة ولم نستطع تحدیدها، وبكلت

وَیْوَرُعَعِرَوَومَُروَیْومُِرَیمَِروفي هذا السیاق نستطیع أن نعزو الصیغ المشابهة، كَو َیِرُع

وَیْوَغُرَرِغوَو وَیْوَحُرَرِحوَوَیِغُر فالصیغ الواویة هي صیغ حجازیة والصیغ .یِحُر

الیائیة صیغ تمیمیة مع امكانیة تحولها من الباب الثالث إلى الباب الرابع كما ذكر 

سیبویه، وأما صیغة یاجع القیسیة فتحدید مكانها یكاد یكون صعبا ألنها قبیلة كبیرة 

الصیغة تحدیدا دقیقا لذا توزیعها یكون على النحو اآلتي كما ولم یحدد مكانها في 

.في الخریطة
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٢١٠

باب كُرم یكُرم- َیْفُعُل .الخامس فُعَل

جُبن یجُبن، و َنُضَر، اضي باالنتقال من الضم إلى الفتحیقع التغییر في الفعل الم

.َیْنُضُر

، إال أننا نجد ٩١الخامسَیْكُرُمل باب َكُرَمفُعل َیُعهو َفینالفعلاألصل في هذین

األولفيدخل یآخروزناماهبعض اللغویین یذكر ل َینُصُر ویذكر ذلك باب َنَصَر

هذا باب أیضا في الخصال التي تكون في األشیاء أما ما كان ((-:سیبویه بقوله

َیْفُعُل على َفُعَل هذا التخصیص في الصفات٩٢))ُحْسًنا أو ُقْبًحا فإنه مما یبنى ِفْعُلُه

التي تدل على العیوب والجمال جاء ألجل حصر القاعدة لذا كل فعل خالف القاعدة 

من الشواذ وبهذا ضاعت الكثیر من لغات العرب َنَبَجومن هذه الصیغ صیغتا.ُعدَّ

اللتانو َنَضُنَبْجَی َیْنُضُر وقد قال بعض العرب َجَبن (( -:ا سیبویه بقولهمذكرهَر

َیُبَیج ٩٣.))ْنُضُرن كما قالوا َنَضَر

لتمیم كما جاء في نقائض جریر واألخطل المنسوب صیغوقد نسبت  ة َجَبَن

بفتح الباء ویعني الفتح في َنَبألبي تمام إذ یذكر في الكتاب أن لغة الشاعر جریر َج

-:عین الفعل الماضي

ُمَشیٌَّعَلّما َجُبْنت َكف((  ُهِزي الثُُغوَر َغیْمِمّنا َغَداَة َجَباِنَت ٩٤ُر

جریر جَبنت بفتح الباء ٩٥)).قال زائدة لغُة

٥١٠/ ٢، و٩٠: ١- :المنیرینظر المصباح-٩١
٢٨/ ٤: الكتاب-٩٢
٣٢/ ٤: المصدر السابق-٩٣
-:روایة الشاھدو١٠١١/ ٣-:دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب--٩٤

غیر جبان  لما انھزمت كفي الثغور مشیع                 منا غداة َجُبْنَت
٢٠٣-:نقائض جریر واألخطل -٩٥
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٢١١

-:لذا یكون مكانها في الخریطة على النحو اآلتي

.السادس فِعل یفِعل باب َحِسب َیحِسب-

َیْحِسب : أفعال، یقع التغییر في الفعل المضارع باالنتقال من الكسر إلى الفتح َحِسَب

َیْیئس أو َیْیَأس َیْبِئس أو َیبأسأو یحَسب، وَیِئَس َیْنِعم أو َیْنَعم، وَبِئَس .، وَنِعَم

لیا وهي لغة ُعالسادسِسُبَیْحباب َحِسَبِعُلْفَیِعَلیین َفصرفاألصل عند ال

، وهذا هو األصل عند اللغویین؛ َرُحْفَیِرَحَفمن باب َعُلْفَیَلِعُسفالها َفولغة مضر،

یذكر ذلك لباب السادس من الشواذ كماألنها أفعال صحیحة، ومجيء األربعة على ا

وَیْحِسُب" َعل وَیفِعل باب َفِعل َیْف(( -:ابن قتیبة َیْحَسُب " ئُسْیوَیُسَأْیَیَسِئوَی" َحِسَب

اءة رسول ُعلیا مضر تكسر وُسفالها تفتح، وقر " ُسِئْبوَیُسَأْبَیَسِئوَب" ُمِعْنَیو ُمَعْنَیَمِعَنو 

وهذه الحروف األربعة . -بالكسر-ِسبونْحوَیِسُبْحَیاهللا صلى اهللا علیه وعلى آله
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٢١٢

وما سواها من َف منه َیْفَعُل، نحو َعِلم ؛ فإن المستقبَلِعَلفي األفعال السالمة شواذٌّ

َیْعَجُل وَعِجَل وتقول َیِئس َییِئس (( -:وهذا رأي أبي زید أیضا فهو یقول. ٩٦))َیْعَلُم

َیحَسبُعلیا مضر في لغِةَیْحِسُبِسَبوَح إال . ٩٧)).وُسفالها یقولون َیْیأس، وَحِسَب

األفعال في الباب السادس، ولم یضعوها في الباب الرابع، هأن الصرفیین جعلوا هذ

وذكرها اللغویون في معجمات اللغة وقالوا فیها على وزن فِعل یفِعل أو یفَعل من 

فعال البن لالمیة األرق في شرحهْحاإلمام ُبوقد ذكر٩٨غیر نسبة أو تفضیل

في عین المضارع من هذه األفعال وجهان الفتح قیاسا والكسر شذوذا وهي (( -:مالك

بمعنى ظن والكسر مع الشذوذ حَسُبوَییحِسُباألول َحِسَب: تسعة أفعال

والكسر مع الشذوذ ((-:قولهبحرقال ابن حمدون معلقا على قول ُبوق٩٩))أفصح

وقد قرئ بهما معا في المتواتر الفتح لغة تمیمل الحجاز وكنانة و أفصح؛ ألنه لغة أه

ویزید ابن حمدون ١٠٠.))قرأ بالفتح حمزة وعاصم وابن عامر وباقي السبعة بالكسر

الثاني كما في قوله َیْضِرُب باب ضَرَب َیفِعُل وحكى الفهري (( - :لغة ثالثة وهي فَعَل

لمضارع وهو في شرح الفصیح عن ابن ُدُرستویه الفتح في الماضي والكسر في ا

غریب لم یعرف لغیره وینافیه حكایة الجعبري واالتفاق على انه بالكسر وقول 

الفیومي في المصباح إنه كتعب في لغة جمیع العرب إال كنانة فیكسرون أي 

المضارع ولو ثبت ما قاله ابن درستویه لكان الفتح والكسر في المضارع من تداخل 

القول لذلك نستطیع ١٠٢.بله المناهج الحدیثةوتداخل اللغات ما ال تق١٠١.))اللغتین

٤٨٣: أدب الكاتب-٩٦
٥٧٧: وادر أبي زیدن-٩٧
ینظر على سبیل المثال معجم اللسان أو تاج العروس في موادھا-٩٨
١٥-:حاشیة الطالب بن حمدون على شرح بحرق على المیة األفعال-٩٩

١٥-:المصدرالسابق-١٠٠
١٥-:المصدرالسابق-١٠١
٥٩٢-٥٩٠/ ٢:، واللھجات العربیة في التراث١٦٦-:ینظر في اللھجات العربیة-١٠٢
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٢١٣

الكسر في حِسب یحِسب الباب السادس لغة علیا مضر وهي الحجاز والفتح في إن 

-:كما في الخریطة. مضر وهي تمیمالباب الرابع لغة سفلىمضارع حِسب یحَسب 

ولم الصرفیونذكرهاأفعال جاءت على صیغ في بعض اللهجات -ب 

.عدُیؤصلوا لها القوا

على الرغم مما حاول الصرفیون تطویعه إلدخاله من ضمن األبواب الستة إال 

-:منهالها القواعدلصََّؤم ُتت على صیغ ذكرها الصرفیون ولأن بعض األفعال جاء

َیْفُعُل .َفِعَل

.في الفعل الماضي بالتحول من الضم إلى الكسریقع التغییر 

َیُمَتّتوُمُلُضْفَیَلُضاألصل في الفعلین َف ْكُرم، والسبب وت َفُعل َیفُعل باب َكُرَم

أن الصرفیون اختصت بها لذا یحاول مزایالها هاأفعالأن كما یرى الصرفیون

ألفعال الطبائع ونحوها كحُسن (( -:قول ابن الحاجبالقول فیها نحو وایفصل وَفُعَل
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٢١٤

بك وأما باب ْتَبُحي َرتك الدار أَبفمن ثمة كان الزما، وشذ َرُح،وقُبح وَكُبر وَصُغر

ُسدته فالصحیح أن الضم لبیان بنات الواو ال للنقل وكذا باب ِبْعُته وراعوا في باب 

.١٠٣))ِخفت بیان البنیة 

ة َفُعل َیفُعل في الصفات والطبائع وما شذ أنه یحاول أن یحصر صیغفنالحظ 

باب لدخوله فينحو مجيء الضم للمناسبة أو تعدي رحب یؤوُلهعن القاعدة 

التضمین بمعنى رحبت بك وهكذا، ویزید الرضي من التأویل لتكون القاعدة قیاسا 

یسنصر بن سیار ولهو من كالم : ١٠٤ألزهرياقوله رحبتك الدار، قال (( -:فیقول

أي ١٠٥.))إنما عداه لتضمنه معنى وسع أي وسعتكم الدار: واألولى أن یقالبحجة

الصرف.یدخل في باب َوِسع یون ما جاء من األفعال مخالفا لقواعدهم وهكذا یؤوُل

الدین عبد يمحیمحمد ویزید ، قواعدهملقیاس على أصإلى ما وضعوه من والیعود

ولك أن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الداللة ((-:قولهاألمر وضوحا بالحمید 

، ویحاول ١٠٦))على أنه صار كالغریزة أو أردت التعجب منه، أو التمدح به 

إلى األصول الستة فیعللون ذلك بتداخل اللغات ویشرح ة كل صیغةإعادیون اللغو 

فیكون بعضهم . وقد یجوز أن تكون هذه لغات تداخلت(( -:هذا ابن جني بقوله

َتماُت"یقول لغة الماضي وُسمع أهلثم سمع من " ُمت َتُموُت" وبعضهم یقول": ِمّت

ن أن یوكل هذا لتبی. ١٠٧))خرىمن أهل لغة ُأخرى المضارع فتركبت من ذلك ُلغة أُ 

بالرجوع همتمسكوباألصل في األفعال هو القاعدة التي وضعوها لمعرفة األبواب، 

-:منهاو ، التي تعود إلى لهجات العربضیعوا الكثیر من صیغ األفعال إلى القواعد

١/٧٤:للرضيشرح الشافیة-١٠٣
صیوان من خالل المالحظات. د٢٦/ ٥رحب، : النص في تھذیب اللغة- ١٠٤
٧٦، ٧٥/ ١:المصدر السابق-١٠٥
٤/٢٧٦-:شرح ابن عقیلتصریف األفعال الملحق -١٠٦
١/٢٥٦:شرح كتاب التصریفعلى المنصف -١٠٧
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٢١٥

َتُموتیفُضل وِمَلَفِض .تَّ

ل في حرفین بنوه على ء في الكالم َفِعل یفُعوقد جا(( -:یذكر ذلك سیبویه بقوله

َیفِعل في َفِعل، كما قالوا في َفَعَل، قالوا على َیفِعل، ألنهم قدذلك كما بنوا َفِعَل

َتُموُت. فأدخلوا الضمة كما تدخل في َفَعَل یفُضل وِمتُّ َیْفُضُل. وذلك َفِضَل وَفَضَل

أقیس َتُموُت سه وهو ِدمت ویذكر المازني فعال ثالثا یدخل في الباب نف١٠٨.))وُمتُّ

ِدمت تدوم وهذا شاذ ومثله في الشذوذ ُكدت : ومثل ِمت تموت((-:إذ یقولوُمُدَی

َیْحُضر إلى أهل الحجاز إذ صیغوقد نسب ابن درید هذه ال١٠٩.))أكاد ة مع َحِضَر

َفْضال: واشتقاق الفضل من الَفْضل(( -:یقول وأهل . ضد النقص َفَضل َیفُضُل

إال َحِضر فُضل، وهي شاذة لم یجئ لها نظیرَیفِضل الرجل: الحجاز یقولون

األسود ألبيوقد روى األصمعي أنه سمع عیسى بن عمر ینشد بیتا . ١١٠))َیْحُضر

سمعت -:أخبرني األصمعي قال(( -:ویذكر ذلك المازني بقولهَفِعل َیْفُعل لغة على 

-:عیسى بن عمر ینشد ألبي األسود

١١٢))١١١ْلَفِضوما یشي ذكرُتمن َعوما مرَّعامٍرابِنبباِبعباٍسابَنذكرُت

٤٠/ ١:الكتاب -١٠٨
١/٢٥٦:المنصف شرح كتاب التصریف-١٠٩
٦٤/ ١:االشتقاق-١١٠
٢٥٣: ردھا المحققووكذلك روایة ابن جني التي أ١٠٠- :دیوان أبي األسود الدؤلي صنعھ السكري-١١١

المحقق مع أنھ خرجھا علق علیھایمالفعل َفَضل على األصل في الكتب الصرفیة، ولصیغة الدیوان بوروایة 
.باللغة المشتركة من غیر اھتمام باللغات المخالفة، ألنھ ربما كان مھتما بجمع الشعرالسابقالمصدرمن 
١/٢٥٦:شرح كتاب التصریفعلى المنصف -١١٢
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٢١٦

.یفَعلفُعل 

أنه ورد عن ، إال١١٣فِرح یفَرح الرابعباب األصل فیه عند اللغویین الفعل كاد یكاد 

ل له الصرفیون بابا خاصا عالعرب ُكدت یكاد على وزن َفُعل َیْفَعل وهذا الوزن لم یج

َیفَعل كل ما (( -:بة بقولهفقد ذكر هذا ابن قتی.مع معرفتهم بوجودهبه باب َفُعَل

غیر ذلك إال حرف واحد من المعتل رواه  فمستقبله بالضم،ولم یأِت كان على َفُعَل

َتكاد" یقال : سیبویه، قال بعض العرب كما قالوا َفِعلَت: فقالوا" ُكْدَت َتْفَعُل َفُعلَت

َیْفُضُل في َفِضَل ذا الوزن فیقول إنه جاء لیفرق ویحاول الفراء أن یعلل له.١١٤))َتْفَعُل

" قال الفراء أما الذین ضموا (( -:بین الكید الذي یعني المكیدة وكاد قرب إذ یقول

وبین فعل الكید في " ُكدنا الكید من المكیدة في َفَعَل فإّنهم أرادوا أن یفرقوا بین ِفْعِل

ذلك: " القرب فقالوا نسب اللیث إال أن .))دةمن المكی" ِكدنا القوم"وقالوا " ُكدنا نفعُل

: ولغة بني عدي(( -:إذ یقولفي حدیثه عن الفعل كاد إلى بني عدي الفعل ُكدت 

(( -:ة یجعلها سیبویه من الشواذ إذ یقولبنیوهذه ال١١٥.))ُكدت أفعل كذا بضم الكاف

أفَعل : وقد قال بعض العرب كما قال َفِعلُت َتْفَعُل فقال َفُعلَت وهذا ... ُكدت تكاُد

من بابهقول  یفُضل شاٌذ من بابه كما أن َفِضَل ونحسب أن بني عدي هم ١١٦)).شاذٌّ

ة ُمتُّبنیعزو اللغویین بسبب١١٧طیئبطون بنو عدي بن أخرم وهي بطن من 

على حین أن  طیئإلى في الماضي وباأللف في المضارع یمات بضم المیم 

یموت ١١٨تنسب إلى الحجازیموت ة ِمتُّبنیوهناك .األصل ُمتُّ

، وكان األحرى بالصرفیین أن یجعلوه من باب فتح الثالث ألنھ باأللف ٥٤٥/ ٢: ینظر المصباح المنیر-١١٣
.في ماضیھ ومضارعھ

٤٨٤: أدب الكاتب-١١٤
"كود"-:لسان العرب-١١٥
٤٠/ ٤: الكتاب-١١٦
٧٦٤/ ٢: ینظر معجم قبائل العرب-١١٧
"مات" ینظر لسان العرب وتاج العروس  -١١٨
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٢١٧

.ة األصلبنیأفعال لم تحدد فیها ال-ج 

یرِضُعَر- أو رَضَع یرَضُع . ِضَع

ویقول (( -:جاء في كتاب اإلبل لألصمعي َیرِضُع ویقول أهل الحجاز َرَضَع

ُلولي  قال وأنشدني عیسى بن عمر لعبد اهللا بن َهمَّام السَّ َیرَضُع قیس وتمیم َرِضَع

- :قال ینشده أهل الحجاز

١٢٠))١١٩لها ُثْعُللنا الدنیا وهم َیرِضُعوَنَها         أفاویق حتى ما یدُرَوَذمُّوا

القتال الكالبي -:ویزید المبرد هذا النص توثیقا بتعلیقه  على قول

الدهر إال ثَْدَي ١٢١..............واضحة          ال أرَضُع

الدَّْهَر"وقوله ((  َیفهذا على لغته، ألن قیسا تقول " ال َأْرَضُع ، وأهل ُعَضْرَرِضَع

وینشدون بیت ابن همام على وجهین وهو قال أبو . رِضُعَیَرَضعالحجاز یقولون 

ُلولي: الحسن -:هو عبد اهللا بن همام السَّ

الِفْعُل خالَفُه القوِل ُحسَن َقاُلوا َفأْحَسُنوا      َولكنَّ إذا َنَصُبوا ِلْلَقْوِل

َلها ُثْعُلَوَذمُّوا لنا الدنیا وهم َیْرِضُعو  حتَّى َما َیُدُر ١٢٢َنَها         أفاِویـَق

ــــى ١٢٣."))َیْرَضــــُعوَنها" وبعضــــهم یقــــول  الــــرغم مــــن أن اللغــــویین دائمــــا مــــا وعل

باألصــل لتمسـكهم ة اهتمــامهم بنیـددون األصـل فــي اللغـة إال أنهــم لـم یعیـروا هــذه الیحـ

...والروایة فیھ یذمون دنیاھم وھم یرضعونھا٩٢: شعر عبد هللا بن ھمام السلولي-١١٩
٧١د حاتم الضامن . ط٨٢: كتاب اإلبل لألصمعي من ضمن كتاب الكنز اللغوي-١٢٠
الروایة فیھ جاءت على لغتھ أیضا وعلى الرغم من أن أربعة أبیات فیھا منسوبة في و٥٥: ینظر دیوانھ-١٢١

نوادر أبي زید لرافع بن ھریم ومنھا الشاھد، إال أن جامع شعره وضعھا في الصحیح من شعره لكثرة المصادر 
.المخرجة لھا

٩٢، ٩١: شعر عبدهللا بن ھمام السلولي-١٢٢
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٢١٨

ب الثـاني وهـذا ِرلكن لغة الحجاز هي الفصحى لدیهم وأنها تأتي من بـاب َضـَرب َیضـ

فهـي یعني أنها من باب األكثر ورودا فربما تكون هي األصل لـدیهم وٕان لـم یحـددوها

:في أرض الحجاز كما في الخریطة

وَیَجّف- َیِجفُّ َجفَّ

الومثل رضع یرضع جف یجف لم تح دد الصـیغة إال أن الفـراء ذكـر أنـه َیِجـفُّ

َیْفَعــالثـاني وأن َفَعــبـاب فَعــل یفِعــل غیـر، یــوحي بـأن األصــل فیهــا الثالـث فــرع فــي َل ُل

.ةالبنی

ن تمســــك اللغــــویین إ-:نقــــولأنوأخیــــرا ال یســــعنا فــــي ختــــام هــــذا المبحــــث إال 

قــد أضــاع الكثیــر مــن لمعرفــة النظــائر، األشــباه حاولــة احتــواء اللغــة لتقریــب قیــاس بم

ك مـا الكثیـر مـن كتـب اللغـة والنحـو مـن ذلـلهجات العرب وهـذا مـا تجلـى واضـحا فـي 

فإنــه أمــا مــا كــان ُحســنا أو قبحــا(( -:ذكــره ســیبویه بقولــه فــي أفعــال الخصــال إذ یقــول

٧٧/ ١:الكامل-١٢٣
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٢١٩

وُفْعال، وذلك قولكُعل، و ْفُعل َیما یبنى فعله على َفم َقـُبَح: یكون المصدر َفَعاال وَفعالًة

َی وَوُسـَم وبعضهم یقول ُقبوحـًة، فبنـاه علـى ُفعولـة كمـا بنـاه علـى َفعالـًة َقباحًة وُسـُمَیْقُبُح

نجــد الكثیــر مــن هففــي هــذا الــنص وحــد١٢٤))وســامًة، وقــال بعضــهم وســاًما فلــم یؤنــث

المصادر التي ترجع للهجات العرب لم تذكر منها اخـتالف المصـدر ومنهـا مـا یتعلـق 

هـــذا ونیحشـــدوالمبـــرد وغیرهمـــا مـــن النحـــاة بالتـــذكیر والتأنیـــث وغیرهـــا ونـــرى ســـیبویه 

أن مإلدراكهـفیها بالتعلیلونإلى مرحلة یقوماو لیصىالقیاس حتألجلالباب بالشواذ 

ذلـك ونبقاعـدة أخـرى فیعللـونیصـطدممالقاعدة قد تبدو غیـر منطقیـة، وأحیانـا نجـده

عنــدما اصــطدم فــي لــدى ســیبویه مــثال مــن غیــر ذكــر للغــة العــرب مــن ذلــك مــا نجــده 

كان مـن واعلم أن ما (( -:الباب نفسه بقاعدة تضعیف الحرف فنجده یعلل ذلك بقوله

وَفُعــَل، فإنــه ال یكــاد] یعنــي الخصــال[ یاء التضــعیف مــن هــذه األشــ یكــون فیــه َفُعلــَت

ألنهـم قـد یسـتثقلون َفُعــل والتضـعیف فلمـا اجتمعــا حـادوا إلـى غیــر ذلـك وهـو قولــك ذلَّ

وِذلًة ُذّال ة القاعـدتین یتجـه إلـى بنیـونجد أكثر من ذلك فعندما تخالف البل ١٢٥.))َیِذلُّ

بـاب فَعـل یفِعـل الثـاني، حو قوله في ضنَّذكرها فقط ن ُن َیو ّیضِّ بـاب فِعـل نُّْضـَضـِنَن

الرابـــع ِضـــنَّا(( -:إذ یقـــول.َیفَعـــُل ِرْفقـــاوقـــالوا َضـــَنْنُت َضـــناَنة وقـــالوا َضـــِنْنَت. كَرَفقـــَت

سقامة ة أخـرى ال تتناسـب مـع تعلیلـه بنیـأما إذا وجد اللغوي مـن یـذكر ١٢٦.))كَسِقمَت

َیلُّـب علـى الـ،ویین یزعم انه سمع ذلكفیذكر أن بعض اللغ وزن منها مـا جـاء فـي َلـبُّ

(( -:ال توثیقـا نحـو قولـهاستئناسـایـذكرها علیـه لالسـتثقال و هـائیمجأنكر سـیبویه الذي

تلُـأنوزعم یونس  ، كمـا قـالوامن العرب مـن یقـول لُببـَت تظـُرُف: بُّ وٕانمـا قـل ،ظُرْفـَت

٢٨/ ٤: الكتاب-١٢٤
٣٦/ ٤: المصدرالسابق-١٢٥
٣٧/ ٤:المصدرالسابق-١٢٦
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٢٢٠

لــك، فلمــا صــارت فیمــا یســتثقلون فاجتمعــا هــذا، ألن هــذه الضــمة تســتثقل فیمــا ذكــرت

١٢٧.))فّروا منهما

.ةبنیالزیادة في ال

:فعل وأفعل–١

ـــدما اســـتقرى اللغویـــون الصـــیغ الصـــرفیة وضـــعوا لهـــا أسســـا وقواعـــد لضـــبط  عن

زیادة المبنى تعنـي زیـادة فـي المعنـى ویـذكرون ذلـك فـي األغلب في معانیها وبینوا أن 

اعلـــم أن المزیــد فیــه لغیـــر اإللحــاق ال بـــد ((-:ضــيف الزیـــادة كقــول الر معــاني حــرو 

لزیادته من معنى؛ ألنهـا إذا لـم تكـن لغـرض لفظـي كمـا كانـت فـي اإللحـاق وال لمعنـى 

تـــأتي ربمـــا الحـــرف الواحـــد زیـــادة ویزیـــد المعنـــى وضـــوحا قولـــه إن ١٢٨)).كانـــت عبثـــا

، بــل واألغلــب فــي هــذه األبــواب أن ال تنحصــر الزیــادة فــي معنــى(( -:متعــددةلمعــان 

تجيء لمعان على البـدل، كـالهمزة فـي أفعـل تفیـد النقـل، والتعـریض وصـیرورة الشـيء 

إال أننا نجد بعض اللغویین یجيء بلفظین مختلفـین والمعنـى فیهمـا ١٢٩)).ذا كذا وكذا

وقـد یجـيء فعلــت وأفعلـت المعنـى فیهمـا واحــد إال (( -:وذكـر ذلـك ســیبویه بقولـهواحـد 

األلـف فیـه الخلیل فیجيء به قوم على فعلت ویلحق قوم زعم ذلك . أن اللغتین اختلفتا

وقد ألـف ١٣٠.))كما یجيء الشيء على أفعلت ال یستعمل غیره . فیبنونه على أفعلت

عـاني في هذا اللـون مـن األلفـاظ مختلفـة الصـیغ متفقـة المبعض اللغویین كتبا ورسائَل

م كــابن قتیبــة إذ وعقــد لــه بعضــهم أبوابــا فــي كتــبه١٣١.هتفهرســذكــرهم ابــن النــدیم فــي 

٣٧/ ٤-:كتابال-١٢٧
٨٣/ ١: االسترباذيشرح شافیة ابن الحاجب لرضي الدین-١٢٨
٨٣/ ١: المصدر السابق-١٢٩
٦١/ ٤:الكتاب -١٣٠
.٨٧، ٧٩، ٧٤، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨:ت الفھرسینظر كتاب-١٣١
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٢٢١

، كمـا تحـدث عنـه بعـض ١٣٢))المعنـى باتفـاق "أفعلت"و "فعلت"باب (( -:یذكره في 

.١٣٣طائفة من ألفاظه كسیبویهوااللغویین وذكر 

لــم یحــدد اللغویــون األصــل فیهمــا صــراحة، لكننــا نستشــف مــن إنكــار األصــمعي 

١٣٤.فعلـــتعنـــده األكثـــر للكثیـــر مـــن الصـــیغ التـــي جـــاءت علـــى أفعلـــت أن األصـــل 

... ١٣٥أخبرني أبو العباس محمد بـن یزیـدقال ((-:وكذلك ما جاء في نوادر أبي زید 

-:هي المشهورة الفصیحة وأنشدنا لألعشىالمرأة ومهرُتقال 

١٣٦اَهاِدَفُهَلاُلَقى ُیَرْخأُ َوورٍةمُهَمِرْیَغٍةوَحُكْنَمَو

.أمهرت لغة ولیست في جودة األولىقال و 

-:ا المازني عن الریاحّيقال وأنشدن

١٣٧الّبُذا من الَخطِّاًحَمْرَأَنْرِهْمأُ َوًةیَّفَِرْجَعًةَبْطا ِخاًبَصِتاْغَنْذِخأُ 

١٣٨.))لغةُتْفَفهي اللغة الجیدة وأْزالمرأَةُتْففََزقال وكذلك 

ل فعـل علـى أفعـل لـیس دائمـا فأحیانـا یقـدم أفعـل علـى فعـل، یومع ذلك فإن تفض

والمعنــى فیهمــا أفعــلیــر مــن الصــیغ التــي جــاءت علــى فعــل و كثرد اللغویــون الوقــد أو 

٤٤٤-٤٣٣:ینظر أدب الكاتب-١٣٢
٦١-٥٦/ ٤: ینظر الكتاب١٣٣-
ینظر كتاب فعل وأفعل لألصمعي، المنشور في مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي بكلیة الشریعة -١٣٤

.بتحقیق عبد الكریم العزباوي.  ھـ١٤٠١جامعة أم القرى 
لیروي عنھ وكذا روایة وإن كان النص مقحما بدلیل أن المبرد متأخر عن أبي زید ولم یكن من أساتذتھ-١٣٥

بیت القحیف؛ ألن المازني تلمیذ ألبي زید ولیس شیخا لھ، بل إن أبا البیداء الریاحي شیخ ألبي زید، لكن النص 
.لغة األفصح، ولذلك استشھدنا بھیوضح أن فعل ھي ال

٧٥: دیوانھ-١٣٦
٢٤٩: البیت للُقَحیف الُعقیلي من ضمن شعره-١٣٧
٥٣٣، ٥٣٢: نوادر أبي زید-١٣٨
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٢٢٢

واحــد بســب اخــتالف اللهجــات؛ إال أن األغلــب فیهــا غیــر معــزو للقبائــل التــي تحــدثت 

. منها،بهذه الصیغة أو تلك سوى طائفة قلیلة من الصیغ

.باع وأباع-

(( -:د فــي معجمــهوردت الصــیغتان والمعنــى فیهمــا واحــد منهــا مــا نقلــه ابــن دریــ

:وسألت أبـا حـاتم عـن بـاع وأبـاع فقـال سـألت األصـمعي عـن هـذا فقـال: قال أبو بكر

-:قول الشاعر: ال یقال أباع، فقلت

َفَرًسا فلیس جواُدنا ِبُمَباِع َیِبْع الُكَمْیت َفَمْن آالَء ١٣٩وَرِضیُت

. ، یعني أهل الیمنلعلها لغة لهم: وقال األصمعي. ض للبیعمعرَّأي غیر: فقال

الشــيَء، فعلمــُت:یقولــونوقــد ســمعت جماعــة مــن َجــرم فصــحاء : قـال أبــو بكــر أبعــُت

ناصـر غالـب أن األصـمعي فصـل بـین مسـتویین يعلـ. ویرى د١٤٠. ))أنها لغة لهم 

مـــن االســـتعمال اللغـــوي همـــا مســـتوى العربیـــة الفصـــحى وهـــو الـــذي أخـــذ بـــه ومســـتوى 

مســتوى اللهجــات اإن كــان األصـمعي رافضــ، لكـن مــع ذلــك ١٤١اللهجـات الــذي رفضــه

نـه فـي أغلـب كتـاب فعلـت و أفعلـت فهـو قـدكما یدعي أبو حاتم السجستاني وهـذا دید

مـــــن ضـــــمن اختیاراتـــــه فـــــي " ١٦"اختـــــار قصـــــیدة الشـــــاعر وجعلهـــــا االصـــــمعیة رقـــــم 

بخـالف روایـة ١٤٢فیهـا شـاهدان ُیبـع مـن أبـاع وُمبـاع هعندالبیتاألصمعیات وروایة 

لتي نقلها ابن درید فقد جـاءت َیبـع مـن بـاع و كـأن األصـمعي كـان أكثـر السجستاني ا

.تحدیدا وٕادراكا للغة همدان

الروایة فیھ و،٢٢٨: البیت لألجدع بن مالك الھمداني ینظر شعر ھمدان في الجاھلیة واإلسالم-١٣٩
َفَمن ُیبْع       فرًسا، فلیس جواُدنا بمباِع .نقفو الجیاَد من البیوِت

.رفضھاوفیھا ُیبع وُمباع على اللغة التي ٦٩: والغریب في األمر أن ھذه الروایة جاءت في كتاب األصمعیات
١٢٦٠/ ٣: جمھرة اللغة-١٤٠
١٥٢: لھجة قبیلة أسد-١٤١
.٦٩: ینظر األصمعیات-١٤٢
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٢٢٣

حزن وأحزن-

یقــول وردت صــیغتا حــزن وأحــزن والمعنــى فیهمــا واحــد ورفضــها بعــض اللغــویین 

كان األصمعي یقول : قال أبو حاتم: قال ابن خالویه في شرح الفصیح((-:السیوطي

وأبــو زیــد یجعــل الشــاذ والفصــیح واحــدا فیجیــز كــل ،ي مــا ســواهاأفصــح اللغــات ویلغــ

َحَزننــي األمــر َیْحُزننــي، وال یقــول : ومثــال ذلــك أن األصــمعي  یقــول: قــال. شــيء قیــل

وال ١٤٣} ال يحزهنم الفَزع األكرب{:وهما جائزان، ألن القراء قرأوا: أحزنني، قال أبو حاتم

١٤٤.))جمیعا بفتح الیاء وضمها. ُیْحُزنهم

-:تمیم ونقـل ذلـك الجـوهري بقولـهى لإوقد نسب الیزیدي حزن إلى قریش وأحزن 

أمـا القـراءة ١٤٥.))حزنـه لغـة قـریش، وأحزنـه لغـة تمـیم وقـد ُقـرئ بهمـا: وقال الیزیدي((

یقـرأ بفـتح الیـاء وضـم ١٤٦}وال يحزنـك {: قولـه تعـالى(( -:فقد ذكرها ابن خالویه بقولـه

َیْحــُزن حزنــا : فالحجــة لمــن فــتحالــزاي، وبضــم الیــاء وكســر الــزاي أنــه أخــذه مــن َحــَزَن

ُحزنا: والحجة لمن ضم الیاء ُیحِزُن ١٤٧.))أنه أخذه من أحَزَن

األصــل فیهــا عنــد اللغــویین حــزن ألنهــا لغــة قــریش التــي نــزل بهــا القــران وألجلــه 

ضــاحي عبــد البــاقي نقــل نصــا . دأن االنتبــاهلفــت یمــا وضــعت العلــوم العربیــة، لكــن 

(( -:كمـا فـي قولـهة أفعـلبنیـلغتـه إذ یـذكر بن جبل وهو من قریش یخالف فیـهعاذ لم

یـا رســول : " كمـا وردت هـذه الصـیغة أیضــا علـى لسـان معـاذ رضــي اهللا عنـه، إذ قـال

١٠٣: األنبیاء-١٤٣
٢٣٣، ٢٣٢/ ١: المزھر١٤٤
٢٠٩٨/ ٥: الصحاح١٤٥
١٧٦: آل عمران١٤٦
١١٦: الحجة في القراءات السبع-١٤٧
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٢٢٤

وأحزنتنــي مخالفــة ١٤٨.))ائــذن لــي أن أســألك عــن كلمــة قــد أمرضــتني وأحزنتنــي: اهللا

حــزن تمیمیــة كمــا مبــین فــي أة و وعلــى رأي اللغــویین فــإن حــزن قرشــی.شــیةللهجتــه القر 

:الخریطة

وأْجَنَب- َجَنَب

. وردت الصیغتان في لغة العرب ویزاد علیهما جنَّب بالتشدید

-:وقولـه تعـالى(( -:نسب الفراء اللغات الثالث لكـن بشـيء مـن العمـوم إذ یقـول

}امــناألَص ــدبنَع أن ــينبــي ونبناجبنـي، هــي خفیفــة، وأهــل َجَن: أهـل الحجــاز یقولــون١٤٩}و

أمــا العمــوم فهــو لــم یحــدد القبائــل فــي ١٥٠)).أْجنبنــي شــّره وجّنبنــي شــّره: نجــد یقولــون

.النجدیة، بل تركها غفلة من التحدیدو الحجازیةالمناطق

ھـ  كما في المصدر١٣١٣طبعة القاھرة ٣٩٣/ ٥:، والحدیث في مسند أحمد بن حنبل٣٦٤-: لغة تمیم-١٤٨
٣٥إبراھیم -١٤٩
٧٨/ ٢: معاني القران-١٥٠
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٢٢٥

علــى لغــة أهــل الحجــاز بــدلیل قــول الفــراء ــَب وأهــل نجــد (( -:أصــل الصــیغة َجَن

ألصـــاب ولـــم " وأجِنبنـــي وبنـــّي: " قـــرأ قـــارئفلـــو . أجِنبنـــي شـــّره وجّنبنـــي شـــّره: یقولــون

أي أن األصل َجَنَب، وقوله ألصاب یعني ألصاب العربیـة ال ١٥١)).أسمعه من قارئ

:لذلك فبنیة جنب حجازیة وأجنب نجدیة كما مبین بالخریطة.القراءة

.راب وأراب-

لــم أجــد مــن اللغــویین مــن نســب الصــیغتین فــي كتــب فعلــت وأفعلــت، لكــن الســكري 

و أرابنـي"-:یقال(( -:رهما في شرحه لدیوان الهذلیین كما في قولهذك . " رابني الدهُر

-:وأنشد

١٥٢لما رأیت الدهر قد أرابا

٧٨/ ٢: ، للفراءمعاني القران-١٥١
عبد الستار أحمد . لم أجد الشاھد في أشعار ھذیل، وال في التمام في شرح أشعار ھذیل وقد نسب الرجز د-١٥٢

٣/١٧١٠:ینظر شرح أشعار ھذیل.فراج للعجاج ولم أجده في دیوانھ أیضا
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٢٢٦

.وربما تكون صیغة أفعل مختصة بهم١٥٣.))وهذه لغة هذیل

.سلك وأسلك-

ذكــر اللغویــون الصــیغتین والمعنــى فیهمــا واحــد ففــي بــاب فعلــت و أفعلــت البــن 

، ١٥٤}رَقي َسـِفـْمُكَكَلا َسـَمـ{-:لكته، قـال اهللا عـز وجـلسـأ" َلْكُته و وَسـ(( -:قتیبـة یقـول 

-:وقال الهذليُّ

َشَداِئَتفي ُقْموُهُكَلى إذا أْسحّت ١٥٦))١٥٥اَدُرالشُُّةاَلمَّالَجُدُرْطا َتَمَكّالٍة

ما {-:ویدعمها قوله تعالى،من غیر همزفعل المجردالاألصل في الصیغتین 

قَرسي سف إذ إنها جاءت في المصحف على اللغة المشتركة، أما أسلك، ١٥٧.}لَكَكُم

، وٕان ل یبین أن استعمالها كان لهمفلم ینسبها اللغویون إال أن ورودها في شعر هذی

.لم یعلق علیها السكري في شرحه ألشعار الهذلیین

.عقب وأعقب-

وكل شـيء یعقـب شـیئا فهـو (( -:الخلیلقال وقد وردت الصیغتان في لغة العرب، 

اآلخـر فهمـا َبِقـما َعُهبمنزلة اللیـل والنهـار إذا قضـى أحـُدُفُلْخَیَفَلَخ: عقیبه كقولك

إذا جــاء أحــدهما ذهــب : قبــان ویتعاقبــانت، ویعِهصــاحِبعقیبــان كــل واحــد منهمــا عقیــُب

١/٤:شرح أشعار الھذلیین-١٥٣
٤٢: المدثر -١٥٤
ِرْبع الُجَرّبي،ینظر شرح أشعار الھذلیین-١٥٥ َمَناف بِن ٢/٦٧٥:البیت لَِعْبِد
٤٣٤:أدب الكاتب، البن قتیبة-١٥٦
٤٢: المدثر -١٥٧
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٢٢٧

بخیـر منـه أي وأتى فالن إلى فالن خبرا فعقب. أي خلفه: النهاَراللیُلَبَقوَع. اآلخُر

.بذنوب غیر َمّر١٥٨َفَعَقْبُتْم:شدًَّدا قالأیضا ُمَبقَّویقال َع. أردف

-:وقال أبو ذؤیب

.١٥٩برة ما تقلعبعد الرقاد وَعأودى بني وأعقبوني حسرة   

فمن . قوله أعقبوني مخالف لأللفاظ المتقدمة وموافق لها في المعنى ولعلها لغتان

ففي هذا النص نجد ١٦٠)).دأُتأْببه ال یقول أُتَدقال َبقال عقب ال یقول أعقب كمن

. هي عقب وعقَّب وأعقب" عقب" ثالث لغات للجذر

ي شعر الهذلیین یرجع حدى القبائل لكن ورد صیغة أعقب فلم نستطع إیجاد نسبة إل

.وأراب المتقدمات ینظر الخریطةوكذلك أسلك إلیهاةز و همملظاهرة أعقب ا

من غیر ، ولعل المراد فعقّبتم بالتشدید إال أن النص كیل من غیر تشدیدجاءت في نص الكتاب بھذا التش-١٥٨
.أصلھولم ُینسب القول لنستطیع إرجاعھ إلى تشدید 

بدال من أعقبوني حسرًةو٢/ ١-:ینظر إشعار الھذلیین، شعر أبي ذؤیب-١٥٩ ... الروایة فیھ وأعقبوني ِغصًة
التغییر فقط ٦/ ١- وعبرة ال تقلع بدال من ما تقلع ،وفي شرح أشعار الھذلیین، شرح شعر أبي ذؤیب الھذلي

ة ال تقلع بدال من ما تقلعوعبر- :في
"١٧٩/ ١- عقب : العین١٦٠
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٢٢٨

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٢٩

.وأغلَّوغلَّوأغشَّغشَّ-

على وزن َفاألصل وغلَّ ُیِغلَّأنعن أبي عبیدنقل ابن سیدهل لكن َعغشَّ

قول النبي صلى اهللا علیه أبو عبید(( -:إذ یقوللغة الكالبیین الرباعي مضارع أغلَّ

وال ُیِغل١٦١ُّ"ثالث ال َیِغل علیهن قلب مؤمن" وسلم  الكالبیون، ... فإنه ُیروى ال َیِغلُّ

قلب ِغشَّا وهو مثل الغِّلَغشَّ فأبو عبید یذكر أن الحدیث ورد ١٦٢)). ه َیِغشُّ

الذي جاء بصیغة الثالثي  الرباعي ومثله َغشَّ الثالثي وُیِغلُّ بصیغتین هما َیِغلُّ

.للكالبیین والرباعي

وَأْفَتأ- .َفِتَئ

ما َبِرْحُت(( -:األصل في كتب اللغة والنحو َفِتئ وتعني كما یذكر ابن منظور

فإن استعمل بغیر ما ؛، ال یستعمل إال في النفي، وال ُیَتكلَّم به إال مع الجحدلُتوما ِز

١٦٣.)).ونحوها فهي منویة على حسب ما تجيء علیه أخواتها

وروي عن أبي زید قال تمیم تقول (( -:وقد نسبهما أبو زید كما جاء في اللسان

ة قیس وغیرهم جاءت اللغة وعلى لغ. )).أفتأُت، وقیس وغیرهم یقولون َفِتْئُت

قیس كانت منازلها متناثرة قبائل ن أوقد حددنا منازل تمیم إال ١٦٤.الفصحى المشتركة

.ومتباعدة وتحتاج الى تخصیص لتوثیق مكانها

من األطروحة١٩١في ص وقد سبق تخریجھ٢١٤٨٢حدیث رقم ١٦/٣٢:مسند أحمد بن حنبل-١٦١
١٣٠/ ١٣: المخصص-١٦٢
فتأ ": لسان العرب-١٦٣
فتأ": المصدر السابق-١٦٤
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٢٣٠

.فتن، وأفتن-

وما یؤید ذلك في لغة العرب،لقد وردت صیغتا فتن وأفتن والمعنى فیهما واحد

- :ىقراءة عیسى بن عمر لقوله تعال

من أفتن١٦٦ينِِّتوال ُتْفعیسى بن عمر قرأها ١٦٥.}ومنهم من يقُولُ ائْذَن لَّي وال تَفْتني{

.يقراءة الجمهور َوال َتْفِتنِّو 

فتن وبه األفصح على ألن األصل عنده ١٦٧ولم یجزهاة أفتن بنیاألصمعي أورد

صیغ ح ضاعت الكثیر من وبتحري اللغویین لألفص}وال تَفْتني { -:قراءة الجمهور 

كان : قال أبو حاتم(( -:وهذا ما یؤكده أبو حاتم السجستاني بقولهیةلهجات العربال

١٦٨)).أفصح اللغات ویلغي ما سواهایقول األصمعي 

وأهل (( -:أما نسبتها فنسب الفراء فتن إلى أهل الحجاز وأفتن إلى أهل نجد إذ یقول

١٦٩.))هأفتنُت: تنت الرجل، وأهل نجد یقولونأهل الحجاز ف. بُمفِتنیَن: نجد یقولون

التي رفضها یذكر أن أبا زید یجیز أفتن لسجستانيلتوأفعلتوفي كتاب فعل

قال ((-:وقد ذكر ذلك بقولهلغاتلوینسبها لتمیم وهو معروف بتحري ااألصمعي 

ن إنما أْفَتْنُته وال هو ُمفَت: األصمعي یقال فتنت الرجل وأنا فاتن وهو مفتون، وال یقال

: أْفَتنُته لغة تمیم وهو في شعر رؤبة:قال أبو زید.فاتن ومفتون: یقال

٤٩: التوبة-١٦٥
ونسبت لعیسى بن عمر وابن السمیفع ١٩٤/ ٢: الكشافو ٥٣]: القراءات[ مختصر شواذ القرانینظر -١٦٦

وإسماعیل المكي فیما روي عنھ ابن مجاھد
، ٤/ ، ع ٤٧٤-:ینظر كتاب فعل وأفعل لألصمعي المنشور في مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي١٦٧
ھـ١٤٠١س

٢٣٢/ ١: المزھر -١٦٨
٣٩٤/ ٢:معاني القران،الفراء-١٦٩

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٣١

١٧٠................ُیعرض إعراضا لدین المفتن     

لم أسمع هذا البیت فیها قلت فقال في اُألخرى : قال األصمعي. لقلب المفتن: ویروى

األعشى وفي ولم یقتصر االستشهاد بها في شعر رؤبة بل ذكرها في شعر١٧١.))

.هل نجد وتمیم أیضاأیغة فتن حجازیة وافتن لغیرهم من ولذلك ص١٧٢.القران أیضا

.كن وأكن-

وردت الصیغتان في كتب اللغة بمعنى الحفظ والصون أو الخفاء یقول أبو حاتم 

: قال. عن عبد الملك بن قریب األصمعي سألته عنه حرفا حرفا(( -:السجستاني

وهي الدرة والجاریة وكل شيء، صنته فأنا أكنها وأنا كانٌّیقول أكثر العرب، كننت 

وكذلك كل شيء في معنى الصون، و أكننت الحدیث والشيء في : قال. مكنونة

ؤلُؤلُمهنأَكَ{-:ن قول اهللا عز وجلآ، وفي القر نٌِّكوأنا ُمنٌَّكنفسي إذا أخفیته وهو ُم

كْمني أو{-:وضع آخروقال تبارك وتعالى في م. من كننت١٧٣.}ونف نتُمأَكْن

كُم{-:وقال جل ثناؤه ١٧٤}أَنْفُسوننلعا يمو مهوردص نا تُكم لَمعي كبر١٧٦.))١٧٥}و

ى، وبهذا فالمعنیان وأكن أخفصان أن معنى كنَّكما ذكر األصمعي-:معناهما

عت أبا زید وسم(( -:أبي زیدیستشهد بعد ذلك بقولمختلفان، لكن السجستاني

أكننت اللؤلؤة والجاریة فهي مكنة وكننت الحدیث وكلٌّ: أهل نجد یقولون:یقول

١٦١- :دیوان رؤبة بن العجاج،مجموع أشعار العرب-١٧٠
٩٢، ٩١: للسجستاني: فعلت و أفعلت-١٧١
٩٢: المصدرالسابقینظر -١٧٢
٢٤:الطور-١٧٣
٢٣٥: البقرة -١٧٤
٦٩: القصص-١٧٥
٨٢:للسجستاني: أفعلتفعلت و-١٧٦
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٢٣٢

أي أن أبا زید یتمثل بعكس الصیغ في لغة أهل نجد فكن تعني أخفى . ١٧٧))صواب

.وأكن تعني صان

في ورود الصیغتین ومعناهما أن األصل ي األصمعي وأبي زید المذكورینّصمن َن

أن الصیغتین متطورة أحداهما عن ضاحي عبد الباقي. ویرى دكن وأكن فرع علیها

ا بمعنیین األخرى الختالف المعنیین لكن المشكلة في ذلك أن الصیغتین جاءت

خالفت فیها اللغة خرى بعكس المعنیین التياألجاءت اللغة و مختلفین في لغة 

ل بن محمد قال أبو حاتم سه(( -:ولذلك ذكر أبو حاتم في بدایة النصاألولى، 

وذكر نص أبي زید في ١٧٨)).السجستاني، هذا باب فعلت و أفعلت بمعنى واحد

أهل :وسمعت أبا زید یقول(( -:یقول فیهلغة أهل نجد المخلف للغة المشتركة الذي 

صواب، وكان : نجد یقولون أكننت اللؤلؤة والجاریة فهي مكنة وكننت الحدیث وكلٌّ

لشيء الضعیف فیجري ذلك مجرى القوي وكان یتسع في اللغات حتى ربما جاء با

وقول أبي حاتم أهل نجد .١٧٩))األصمعي مولعا بالجید المشهور ویضیق فیما سواه

وكان یتسع في اللغات وربما جاء أكننت اللؤلؤة والجاریة وكننت الحدیث: یقولون

"بالضعیف فیجریه مجرى القوي واألصمعي مولع بالجید المشهور ویضیق فیما سواه 

وأن لغة نجد یؤید أن اللغة المشتركة هي كن بمعنى صان وأكن بمعنى أخفى 

.المخالفة لمعنى الصیغتین هي الفرع على اللغة المشتركة واألصل فیها

٨٢:للسجستاني : أفعلتفعلت و-١٧٧
٨٢:المصدر السابق-١٧٨
٨٣، ٨٢:المصدرالسابق-١٧٩
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٢٣٣

. أالتالت و-

ا النقص، یقول مالقرآنیة، ومعناهالقراءاُتماهفي لغة العرب وأیدتتانالصیغتورد

ثناؤه: یقال] ياألصمعأي [وقال (( -:أبو حاتم -:ألت یألت ألتا من قول اهللا جّل

، وسألته عن الت یفسر ال ینقصكم: أبو حاتمقال١٨٠}ال يألَتكُم من أعمالكم شيئًا{ 

فقوله ال یلتكم أظنه یألتكم ترك الهمز كأنه حذفها على غیر : یلیت فلم یقل شیئا قلت

فهذا على قراءة ١٨٢}كُملتْأْال ي{ -:واستشهاد األصمعي بقوله تعالى١٨١..))قیاس

البصرة التي یرجع إلیها األصمعي والسجستاني أهلبن العالء وهي قراءة وأبي عمر 

وٕاال فرسم المصحف الحالي ؛وكأنهما قاسا اللغة الفصحى على قراءتهما البصریة

لَا يلتْكُم { -:والقراءة فیهابن أبي النجود الكوفيعاصمحفص عن جاء على روایة 

ّنئًاميش كُملمأما قراءة أبوهذه القراءة جاءت على ص١٨٣}أَع َیِلُت عمر يیغة الَت

یأَلُت فهي على أِلَت

الظاهر من قول األصمعي وأبي حاتم أن ألت هي اللغة الفصحى والمشتركة 

ل بني فقعس صراحة، بإلىأبو عبیدة هالم ینسببین القبائل، وأن الت التي 

ولذلك یقول لغة عندهمأنهااهللا بن ربعي الفقعسي ما یدل على بشعر عبدهدااستشه

-:السجستاني 

لغة وأنشدعبیدة قال أبو (( -:الت یلیُت

١٤: الحجرات-١٨٠
١٤٤: فعلت وأفعلت، للسجستاني-١٨١
١٤١:ینظر مفردة أبي عمرو بن العالء البصري-١٨٢
١٤: الحجرات-١٨٣
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٢٣٤

ولیلة ذات نًدى سریت     ولم َیلتني عن ُسراها لیت 

وبیُت ١٨٤ولم َتصُرني َحنٌة

امرأة، أي امرأته: وقوله حنة

١٨٥.))لیت ویقال أیضا ولت یلت وأالت ُی: وقال أبو عبیدة

أما یونس بن حبیب فقد توسع في نسبة الصیغتین في نوادره اللتین نقلهما عنه 

وقد ١٨٦))أهل الحجاز الته عن وجهه َیلیته وتمیم أالته ُیلیته(( -:السیوطي بقوله

،ا نسبة في القرن الثالثمولم نجد له،ألتولت و ماهیینأخر ینتذكر اللغویون لغ

نسبها الدمیاطي إلى ألت غیر نسبة في النص السابق، و ولت ذكرها أبو عبیدة من ف

فأبو عمرو ١٨٧}لَا يلتْكُم{ واختلف في(( -:غطفان ونسب الت إلى الحجاز، بقوله

ن ویبدلها أبو سویعقوب بهمزة ساكنة بعد الیاء وقبل الالم ووافقهما الیزیدي والح

بالكسر كصدق یصدق لته إبالفتح بعمرو بخلفه على أصله ووافقه الیزیدي من ألته 

لغة غطفان، والباقون بكسر الالم من غیر همز من الته یلیته كباع یبیع لغة 

.١٨٨))الرسمالحجاز، وعلیها صریح

٢٠، ١٩: الرجز ألبي محمد الفقعسي، ینظر ما تبقى من أراجیز أبي محمد الفقعسي األسدي-١٨٤
شعر فیھ لرؤبة بن لكن ال٢٢١/ ٢:النص في مجاز القران ألبي عبیدة ١٤٤: فعلت وأفعلت، للسجستاني-١٨٥

صیوان خضیر خلف من خالل مالحظاتھ في المناقشة . العجاج ، د
وھنا ال تعني نقص بل صرف أو حرف وغّیر عن الوجھة٢٧٦/ ٢:المزھر -١٨٦
١٤: الحجرات-١٨٧
٥١٣:قراءات األربعة عشرإتحاف فضالء البشر في -١٨٨
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٢٣٥

ومن ذلك یتضح أن أالته تمیمیة والت حجازیة ویدخل معهم فیها بنو فقعس من أسد 

١٨٩كةلمجیئها في شعره وأبو محمد الفقعسي له أشعار تذكر منازل في الحجاز كم

-:وتوزیعها الجغرافي كما في الخریطةولذا هو متأثر بلغة اهل الحجاز

وأمض- .مضَّ

- :ت العربیة بمعنى األلم والحرقة یقول ابن منظوروردت الصیغتان في المعجما

الُحرقة((  ني،الَمضُّ ا وَمِضیًضا وأمضَّ ني الهم والحزن والقول یمضني َمضَّ : مضَّ

القلب أي یحرقه؛والهم َی.وشق علياحرقني .١٩٠))ُمضُّ

ة مضني ُقْدَمى وأن المستعمل هو بنیبن العالء أن ودرید عن أبي عمر ابن ینقل 

ني: الء یقولوكان أبو عمرو بن الع(( -:ي إذ یقولِنضََّمَأ ترك كالم قدیم قد: َمضَّ

الذي ینقل منظور ویؤكد هذا الرأي ابن ١٩١))وكأنه أراد أن أمضني هو المستعمل

٩: ینظر ما تبقى من أراجیز أبي محمد الفقعسي األسدي- ١٨٩
مضض: لسان العرب-١٩٠
١٤٨/ ١- :مضض"جمھرة اللغة -١٩١
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٢٣٦

ني وقدم األصمعيولم یعرف (( -:أقوالهمابن سیدهوثعلب و صمعي عن األ َمضَّ

ومن .١٩٢))وكان من مضى یقول َمضني بغیر ألف : ابن سیدهثعلب أمضني؛ قال 

ني أقدم وقد اندثرت حتى أن األصمعي لم یسمع بهاضَّة َمبنیهذا الكالم یظن أن 

أفعلت دایة كتابه فعلت وقال أبو حاتم الذي ذكر في بوهذا ما نقله عنه من عاصره

أفعلت بمعنى واحد محمد السجستاني، هذا باب فعلت و بنقال أبو حاتم سهل (( -:

وقال أبو ١٩٣:... ))عن عبد الملك بن قریب األصمعي سألته عنه حرًفا حرفا قال

-:جاء بعدهمن أو١٩٤))أمضني الدواء لیس غیر : ویقالقال(( -:حاتم في نهایته

ألنها ؛وقدم ثعلب أمضني١٩٥))باأللف، ولم یعرف غیره" مضنيأ:"قال األصمعي(( 

إال أن .مضني بغیر ألفونیستعملالسابقینإن :ابن سیدهوقال ،األكثر استعماال

ني بعیدة الذكر بنیة یذكر فیه بن ضمرة النهشليّيرَِّحابن منظور یورد شعرا ِل َمضَّ

-:ي بن ضمرةرِّني قول َحضَّشاهد َم(( -:یقول فیه

صبرا على ما كان من َمَضٍضیا ن أقراناوِلُضُفِلإذا لم أجْدفُس ١٩٧)).١٩٦الَقْوِل

الذي جعله ابن سالم أحد بني َداِرم ي ِرة هو والد الشاعر نهشل بن َحَرْمبن َضَحرِّّي

مع حمید بن ثور الهاللي واألشهب بن في الطبقة الرابعة من الشعراء اإلسالمیین

ي شاعر شریف ِرفنهشل بن َح(( -:َلجأ التمیمي ؛ إذ یقول فیهُرَمْیلة وُعَمر بن 

شاعر مذكور. مشهور بن َضْمَرة. وأبوه َحرِّيٌّ شریف فارس شاعر بعید : وجدُّه َضْمَرُة

ألن وهذا أغلب الظن؛شاعر إسالميي ِرَحوعلى هذا َف١٩٨..))الذكر كبیر األمر

مضض: لسان العرب-١٩٢
٨٢-:كتاب فعلت و أفعلت-١٩٣
١٧٥-:المصدرالسابق-١٩٤
٤٣٨:أدب الكاتب، ابن قتیبة-١٩٥
٣١٠: العصر الجاھليتمیم في اھد في شعر بنيینظر الش-١٩٦
.مضض: لسان العرب-١٩٧
٢/٥٨٣: طبقات فحول الشعراء-١٩٨
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٢٣٧

فهو مخضرم وٕان لم إسالمیا ٌيّروٕان لم یكن َح، ١٩٩شعره في نقائض جریر والفرزدق

ني ضَّة َمبنیفكیف تكون.یكن مخضرما فهو قریب عهد باإلسالم على أبعد تقدیر

مستعملتان لكن استعمال أمضني أوسع ومضني ظن أنهما قدمى واندثرت، ن

.على نطاق أضیقاستعملت 

: أبو عبیدة(( -:نقل ابن منظور أن أبا عبیدة نسب أمضني إلى تمیم إذ یقول

لیست ٢٠٠.))أمضني كالم تمیم: األمر و أمضني، وقالمضني ما یعني أن َمضَّ

لتمیم، لكن بالرجوع إلى بیت حري بن ضمرة النهشلي الذي ذكره ابن منظور تؤكد 

لبني نهشل منهم فقط بحسب ما نسبة الظاهرة لتمیم أیضا، لكن لیست لتمیم كلها بل 

٢٠١.الصمانفي مناطقواسكنبني دارم الذین وبنو نهشل هم من .روي في البیت

هضبة مستطیلة تقع في شرق شبه الجزیرة العربیة(( -:والصمان كما في الویكیبیدیا

وتمتد الهضبة من الربع الخالي جنویا حتى الحدود العراقیة شماال وذلك بطول 

ویحدها من الغرب ... كم تقریبا ٢٥٠إلى ٨٠كم تقریبا ویتراوح عرضها بین ١٠٠٠

(( -:وأما الدهناء فهي ٢٠٢))لشرق السهل الساحلي للخلیج العربي الدهناء ومن ا

صحراء رملیة حمراء في الجزیرة العربیة تمتد من النفوذ شماال إلى الربع الخالي وهي 

یمتد على شكل قوس من الشمال إلى الجنوب لمسافة ...عبارة عن شریط رملي 

٢٠٣))كم ١٠٠٠

Google earthصناعیة بخرائط ویظهر ذلك بوضوح من خالل صور االقمار ال

-:ینظر الخریطة

وما بعدھا١٠٣٤/ ٣:ینظر قصة عمرو بن عمران مع حري في شرح نقائض جریر والفرزدق-١٩٩
مضض": لسان العرب-٢٠٠
٢٩٦:بالد العربینظر -٢٠١
الصمان:موسوعة الویكیبیدیا -٢٠٢
صحراء الدھناء: المصدر السابق-٢٠٣
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٢٣٨

تنتشر في اغلب مناطق شبه الجزیرة العربیة ألنها اللغة الفصحى لذا أمض

الذین سكنوا الصمانمن نهشل من تمیم تمیم إال أن بنيوالمشتركة وتشاركهم بها 

.مضني وربما هي لغتهماستعمل شاعرهم 

.نزف وأنزف-

فذكرها لغة العرب وقد تناولت الظاهرة كتب اللغةنزف وانزف فيبنیتاوردت 

البئَر: قال أبو عبید(( -:أبو عبید بقوله وسمعت األصمعي یقولك َنَزْفُت

٢٠٤))وَأْنَزْفُتَها

العبرة وأنزفتها لغتان (( -:نسب أبو حاتم السجستاني الصیغتین بقوله ویقال َنَزْفُت

-:وأنشد العجاجمعروفتان وتمیم تقول أنزفت العبرة وهي ُمنزفة

٢٠٥ف العبرة من القى الَعَبروأنز 

٥٦٧/ ٢: الغریب المصنف-٢٠٤
١١/ ١:دیوان العجاج-٢٠٥
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٢٣٩

-:وقال

شیئا ُمْنَزَفا ال َنْحِسُب ٢٠٦َأْزماَن

ماَء العبرة ونزفُت ٢٠٧.))نزوفالبئر وهو َموقیس تقول َنَزفُت

٢٠٨}والينزِفُون{ األصل في الصیغتین أنزف وهي لغة تمیم وبها جاءت لغة القران

في سورة سحاقابن أبي إعبد اهللا لة شاذةال في قراءفي القران إف فلم تردأما نز 

لذلك . لآلیة نفسها من السورةوروایة المفضل عن عاصم ، ٢٠٩}زِفُونينوال{ الواقعة

.كما في الخریطةاللغة المشتركة والفصحى جاءت على لغة تمیم وهي أنزف

الروایة فیھ أَْحِسُب بدال من نحسبو، ٢٢٢/ ٢:دیوان العجاج-٢٠٦
٩٦: فعلت وأفعلت، للسجستاني-٢٠٧
١٩: الواقعة -٢٠٨
٥٥١/ ٢: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٣٠٨: المحتسبینظر -٢٠٩
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٢٤٠

و َأنَعَم- .َنِعَم

- :ما واحد وذكر ذلك سیبویه بقولهوردت الصیغتان في لغة العرب والمعنى فیه

بك (( اُهللا بك عینا، وأنعَم اُهللا نسب أبو زید األنصاري صیغة ٢١٠)).ومثل ذلك َنِعَم

بك : وقال الكالبیون(( -:فعل إلى الكالبین، إذ یقول اُهللا اهللا عینا أي َنِعَم َنِعَمَك

ربما تمثل لغة أما أنعم فهي اللفظة التي وردت في القران الكریم وهي ٢١١)).عینا

َعِلیِهم{ -:عامة العرب نحو قوله تعالى في سورة الفاتحة َأنَعمَت ٢١٢.}ِصَراط الّذیَن

األصل فیها أنعم ألنها األغلب ورودا في القراءات القرآنیة، وهذا ما نستشفه 

هارون محقق كتاب سیبویه على لفظة َنِعَممحمد أیضا من تعلیق عبد السالم 

یقال إن قوما من الفقهاء كانوا یكرهون استعمال هذه اللفظة، السیرافي و (( -:بقوله

بك عینا اُهللا وكالب هم من .وهذا یدل على أن األصل فیها أنعم٢١٣)).وهي َنِعَم

ول ینظر اء في الفصل األكما جسكنوا الربذة كما حددنا ذلك في إبدال العین 

-:الحریطة

٦١/ ٤-:الكتاب-٢١٠
٣١٣: نوادر أبي زید-٢١١
٧: الفاتحة سورة -٢١٢
"٤"ھامش رقم ٦١/ ٤-:الكتاب -٢١٣
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٢٤١

.هلك وأهلك-

أي [ قال (( -:صمعي ال یجیز هلك بقولهورد أبو حاتم أهلك وذكر أن األأ

اهللا : أهلكه اهللا والفاعل ُمهلـِك والمفعول به ُمهَلك وال یقال: یقال ] األصمعي  هَلَكُه

عبید القاسم بن سالم أبوذلك یدة یجیزها وینسبها إلى تمیم نقلإال أن أبا عب٢١٤.))

-: العجاجهلكت الشيء وأهلكته ومنه قول : أبو عبیدة(( -:كما في قوله

َتَعرََّجاَوَمْه َهاِلك َمْن ٢١٥َمٍه

لغة لبني تمیم ومن هذا یتضح أن األصل فیها أهلك، فهي ٢١٦.))بمعنى ُمْهِلٍك

.وال داعي لنسبتها على الخریطة لكثرة ما نسبنا لتمیماألكثر ورودا واستعماال

فعل وفاعل-٢

شاح وشائح -

ا اللغویون في الكتب الصرفیة، حددهفي صیغ الزیادة أن تأتي لمعاٍناألصل 

قد جاءت كلمة شیح أما ورودها ف٢١٧.وصیغة فاعل تأتي لمعان عدة أهمها المشاركة

الشِّیح : شیح(( -:في المعجمات اللغویة بمعنى جد وحذر یقول صاحب اللسان

ادة؛ واألصل فیها فعل المجرد من غیر زی٢١٨)).الجاد والحذر : والشائح والُمشیح

بصیغة فاعل المزیدة لمعنى حاذر وتستعمل أو شایحا تستعمل شائحلكن قیسا وتمیم

إذ األصمعيعنعبید وأبهنقلوهذا ما بمعنى جدَّحأو شایحة نفسها شائبنیهذیل ال

١٤٧: علت للسجستانيفعلت و أف-٢١٤
٤٣/ ٢: دیوانھ-٢١٥
٥٧٣، ٥٧٢/ ٢:الغریب المصنف -٢١٦
٩٦/ ١: للرضيینظر شرح الشافیة-٢١٧
شیح": لسان العرب-٢١٨
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٢٤٢

ت في لغة تمیم وقیس حاذرت، وفي لغة هذیل شایح: األصمعي((-:یقول

-:ولهما یؤكده السكري في شرحه لشعر أبي ذؤیب بقوهذا .٢١٩))َجَدْدُت

إلى ((  إنَّك ِشُیحَتُهْمُأوالُهم َفَسَبقَبَدْرَت الیوِم َقْبَل وَشاَیْحَت

في كالم غیر " الُمشاَیحُة"و. إنك ُمِجدُّ" إنك ِشیُح." وَحَمْلَتَجَدْدَت" وشایحت..."

وقد جاء بالمعنى نفسه أشاح المزید الذي ربما جمع الحذر ٢٢٠.))هذیل المحاذرة

: واإلشاحة((-:ابن األعرابي بقولهابن منظور نقال عن ا ذكره والجد معا وهذا م

وال یكون : الحذر والخوف لمن حاول أن یدفع الموت، ومحاولُته َدفَعه ِبْدعٌة؛ قال

ا هو لبني إال أن اللغویین لم ینسبوه لقبیلة معینة وربم٢٢١))الحذر بغیر جد ُمِشیحا

إذ یقول بي النجم العجليألجزر في ةبنیبكر بن وائل الذین سكنوا البصرة لورود ال

:فیه

٢٢٢ُقبا أطاعت راعیا ُمشیحا

المجردة في لغةحفي لغة هذیل بمعنى شیالمزیدحة شائبنیولم یقتصر مجيء 

ة اخرى وهي ناصح بدال من نصح في قول عمرو بن بنیوردت بل عامة العرب 

-:إذ یقول٢٢٣معمر الهذلي

علیه ابن مروان وال متقرباوكنت امرًأ ناصحته غیر مؤثر      ((

.٢٢٤))اهللا مصعبافي ي ناصحت نولكنإلیه بما تقذى به عین مصعب             

٦٠٩/ ٢:الغریب المصنف-٢١٩
١٥٠/ ١:شرح أشعار الھذلیین-٢٢٠
شیح": لسان العرب-٢٢١
١٢٤:دیوان أبي النجم العجلي-٢٢٢
معمر الذھلي ولیس الھذلي بدلیل عدم وروده في أبي ر ان الشاعر ھو معمر بن سامي علي جبا. ویرى د-٢٢٣

٤٢٥/ ٧، وتھذیب ابن عساكر ٣٤٢/ ٨:كتاب من اسمھ عمرو من الشعراء، ولورد الشعر في البدایة والنھایة 
.باسم معمر الذھلي ولیس الھذلي 
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٢٤٣

ت األول بمن الفعلین ناصحته في الشطر األول من البوال یخفى أن المراد 

.معنى الفعل المجرد نصحبنصحوناصحت في الشطر الثاني من البیت الثاني 

. فعل وفعَّل-٣

في الغالب أو التكثیر والمبالغةالمزید بالتضعیف صل في معاني فّعل األ

ما یعني وقد تجيء َفعَّل والمراد بها فعل ٢٢٥التعدیة وغیرها من معاني صیغ الزیادة

وهذا ما روي عن أبي عبیدة في ، المجردفعلة بنیالمراد ذكره یحتاج لأن األصل 

هل العالیة یقولون َمَجْدت الدابة إذا أ: أبو عبیدة قال(( -:الغریب المصنف إذ یقول

دتها، مشددة إذا علفتها نصف  علفتها ملء بطنها، مخففة وأهل نجد یقولون مجَّ

في شعر حبیب األعلم كما في ة هذیل غلبوقد ورد مثل هذا االستعمال٢٢٦)).بطنها

-:قوله

٢٢٧))ز إلى ُأناس بالمناقبَرفَّعت َعیني بالحجا        ( (

ومنها  .رفَّعت عیني بصیغة فّعلت المشددة تعني َرَفعت المجردة من غیر زیادةفقوله

٢٢٨.}ال تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النبِي {-:ما جاء في قراءة ابن مسعود لقوله تعالى

٢٢٩على لغة هذیلبتشدید الفاء }ال تَرفَّعوا{-:قرأها ابن مسعود

كتاب التمام في تفسیر ار ھذیل وال في ، ولم أجد القصیدة في كتاب أشع٤٤:معجم الشعراء، للمرزباني-٢٢٤
.أشعار ھذیل

١/٩٢:، للرضيینظر شرح الشافیة -٢٢٥
٦٠٩/ ٢: الغریب المصنف-٢٢٦
٨١/ ٢: دیوان الھذلیین-٢٢٧
٢: الحجرات-٢٢٨
٧٦/ ٩: ینظر معجم القراءات، للخطیب-٢٢٩
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٢٤٤

.أفعل وفّعل-

،ة والمعنى واحدبنیفعل في اتحاد المعنى أفعل وفّعل؛ فقد تختلف الومثل فعل وأ

وقد یجيء فّعلُت(( -:ت القبائل ومن هذا ما ذكره سیبویه بقولهغاوالسبب یرجع إلى ل

زُتفي معنى واحد مشتركین كما جاء فیما صیرته فاعال ونحوه؛ وذلك وّعو أفَعلُت

ل عّلمته وقد یجیئان مفترقین مثوأسمیُتیُت، وسّموأخبرُتُتر إلیه، وخبَّإلیه وأوعزُت

وبعض العرب یجري .النداء والتصویت بإعالن: وآذنت أعلمت؛ وأّذنت...وأعلمته

فقوله  وبعض العرب یجري أّذنت وآذنت ٢٣٠)).وأسمیُتوآذنت مجرى سمَّیُتأّذنت 

بعض العرب  مختلفتي المعنى مجرى سمَّیت وأسمیت متفقتي المعنى توحي بأّن

ولم یكن هذا رأي سیبویه . ات العرب التي خالفت بین أّذنت وآذنتغعني بعض لت

هي :فقالوسألته عن ُأْثِفیَّة (( -:وحده بل هو رأي أستاذه الخلیل أیضا فیروي عنه

فیمن قال َثفَّیُتِلّیٌةُفْع وهذا یعني أن معنى ُأْثِفیَّة واحد ٢٣١))فیمن قال أثَّْفُت، وُأْفُعلولٌة

.، ولم أجد من ینسبهایختلف باختالف صیغتهالكن وزنها 

.َرَشْبوأَ ّشَرَبو َرَشَب-

فقد جاء عن ابن حسنون بإسناده البن عباس . لقد تعدد روایات هذه الصیغ واختلفت

بالتخفیف لغة كنانة والتشدید بلغة ٢٣٢}مرهشبي{((-:رضي اهللا عنهما أن اللغة فیه

وقد قال (( -:ظن فیها أنها حجازیة فذكرونقل الفراء أن أبشر یغلب ال٢٣٣))تمیم

وبشر . وسمعت سفیان بن عیینة یذكرها ُیْبِشر. أبشرت، لعلها لغة حجازیة: بعضهم

٦٢/ ٤:الكتاب -٢٣٠
٣٩٥/ ٤-:لمصدر السابقا-٢٣١
٢١: التوبة -٢٣٢
٢٩: ب اللغات في القران، المنسوب البن عباسكتا-٢٣٣
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٢٤٥

وقال أبو ثروان بشرني بوجه . لغة سمعتها من عكل، ورواها الكسائي عن غیرهم

:وأنشدني الكسائي . حسن

ـــاع ممحلوٕاذا رأیت الباهشین إلى العلى       ُغْبرا أكفهـــم ِب ٢٣٤قــ

فأعنهم وأبشــر بما َبِشُروا به        وٕاذا هم نزلوا بضنك فانزل

قد ، و ٢٣٦رجمي التمیميبلعبد قیس بن خفاف الالبیتان٢٣٥.))وسائر القران یشدد

شر وابشر في الشاهد نفسه ألن اجتماع بوأیسر ذكرنا في الهامش أن الروایة یسر 

سائي لم یكن من رواة الشعر كالمفضل الكفوبهذا التقارب یكاد یكون مصطنعا 

الروایة لدیهم یسر وأیسروا التي نقلها جامع شعر تالذین جاءواألصمعي وأبي زید

وجدنا في المفضلیات شاهدا على أفعل لبشر بن عمرو بن مرثد من ، لكننا ٢٣٧القبیلة

وقال بشر بن عمرو بن مرثد من بني قیس بن ثعلبة لعمرو (( -:بن ثعلبةبني قیس

ن كلثوم ب

الشیخ بالریق ٢٣٨))قل البن كلثوم الساعي بذمته    أبشر بحرب ُتِغصُّ

وهذا ما ر بالتشدید إذ إنه األكثر ورودا في القران األصل في هذه الصیغ هو بّش

قرأ نافع وابن عامر وابن كثیر وأبو -ُیَبّشُرَك(( -:أورده الخطیب بمعجمه إذ یقول

ورجحها الطبري على ٢٣٩ُیَبّشُرَكعمرو وعاصم وأبو جعفر ویعقوب  مشددا من َبشََّر

،  ٣٤٩:العصر الجاھليتمیم في بنيینظر شعر : ن لعبد قیس بن خفافالبیتا-٢٣٤
وكذالك صدر البیت الثاني فأعنھم وأیسر ن وإذا رأیت الباھشین إلى العلى وإذا لقیت الباھشین إلى الندى بدال م

ھ وعلى ھذا فال شاھد فیھبما یسروا بھ بدال من وأبشر بما بشرو اب
٢١٢/ ١:معاني القران، الفراء-٢٣٥
٢/١٢٨: ینظر االنساب للسمعاني-٢٣٦
٣٤٩:العصر الجاھليتمیم في بنيینظر شعر -٢٣٧
٥٥١:دیوان المفضلیات ، بشرح األنباري-٢٣٨
٣٤٤، ٣٤٣/ ١: ت، و الكشف عن وجوه القراءا١٠٨: و الحجة ٢٠: الشواذ] القراءات[ینظر مختصر القران - ٢٣٩
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٢٤٦

غیرها ألنها اللغة السائرة والكالم المستفیض المعروف بین الناس وقرأ حمزة 

وقرأ عبد اهللا بن مسعود ومجاهد ...مخففا من َبَشر ٢٤٠عمش َیْبُشُرَكوالكسائي واأل

لشین الخفیفة من بضم الیاء وسكون الباء وكسر ا٢٤١ُرَكوحمید بن قیس واألعرج ُیْبِش

وهذا یعني ٢٤٢))اهللا بن مسعود في كل القرانأبشر وذكر ابن عطیة أنها قراءة عبد

وقد استعملت .قراءة ابن مسعودلغة هذیل كما جاء في أبشرأن األصل هو التشدید و 

-:شعرائها منها ما جاء في شعر أبي ذؤیبة بهذا المعنى في شعر بنیهذیل هذه ال

ُكلََّم((  ذي الشِّرع العتیِقوِبْكٌر َنْغِم َتَرّنَم َأَصاَتْت ا ُمسَّْت

فقوله أصاتت األصل٢٤٣)).صوتت : أصاتت. وبكر یعني قوسا أول ما ُرمي بها

ومثل ذلك أزاد .صوتتفیها صوتت وقد شرحها ابن السكیت بإرجاعها إلى أصلها

- :بمعنى زّود في قول أبي خراش

ِزیُدُتبالحذاء والُتَجّهُزخبار من ال  وقد یأتیك باأل((

-:أخذ هذا من قول طرفة

ِد ٢٤٤ویأتیك باألخبار من لم ُتَزوِّ

ُد" ُتِزیُد:"وقوله ة أیضا شرحها السكري بإرجاعها إلى بنیوهذه ال٢٤٥))أراد وال ُتَزوِّ

ومنها دنَّس وأدنس التي جاءت في .أصلها المتعارف علیه باللغة الفصحى المشتركة

-:بقولهأیضا ش شعر أبي خرا

١٦١/ ١: والمحتسب٢٠: الشواذ] القراءات[ومختصر القران ٢١٢/ ١: ینظر معاني القران الفراء- ٢٤٠
٨٢-٨٠، ٧٥: ، واتحاف فضالء البشر ٤٩-٣٦/ ٢: النشر في القراءات العشر- ٢٤١
٤٨٨/ ١:معجم القراءات-٢٤٢
٩٠/ ١: دیوان الھذلیین -٢٤٣
٤٤- :لشنتمري دیوان طرفة بشرح األعلم ا-٢٤٤
١٢٤٢/ ٣: شرح أشعار الھذلیین-٢٤٥
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٢٤٧

٢٤٦))ثیابي و الِجْرِميُیْدنـِْسوٕاني ُألثِوي الجوع حتى َیَملَّني      فیذهب لم(( 

وكذلك جمَّع وأجمع التي .فقوله ُیدنـِس من أدنس وصیغتها الفصحى َدنَّس بالتشدید

-:وردت في شعر أبي ذؤیب كما في قوله

ذ((  و ُأوالِت ُمْجَمُعفكأنها بالِجزع بین ُیناِبٍع َنْهٌب ٢٤٧)).ي الَعرجاِء

وأحیانا نجد العكس فالصیغ . فقوله مجمع ُمْفَعل اسم مفعول من أجمع الرباعي

ا بدا المزیدة بحرف على وزن أفعل یستعملها بعض الهذلیین بصیغة فّعل وهذا م

٢٤٨}فيهاأُركسواكُلَّ ما ردوا إىل الفتْنة{ -:قوله تعالىواضحا في قراءة ابن مسعود 

التشدید بدال من ُأركسوا التي ركّسوا ب٢٤٩}فيهاركِّسواكُلَّ ما ردوا إىل الفتْنة { -:قرأها

بالهمزة مزیدصیغة أفعل الأسلوب تعدیة الفعل بومن . القراءاتأغلبها جاءت ب

أن المعطل قد استعمل صیغة ، نجدكـقولك خرجت من الباب وأخرجت زیدا منه

-:بدال من أفعل المزید بالهمز كما في قولهَفعَّل ف عالفعل المض

وُتلعمُرك ما (( ُموَزعاَغزَّ لِوتر ولكن إنما كنُت غالٍب بَن ٢٥٠))ِدیَش

وهذا حال الصیغ في لغات العرب لیس فیها ضابط یضبطها للخروج بنتیجة فصل 

فيتلطة بغیرها في المسالة، فالصیغ تأتي مختلطة بغیرها في لغة القبیلة الواحدة ومخ

.أیضااألخرى القبائل 

١١٩٩/ ٣:السابق٢٤٦
٦/ ١: دیوان الھذلیین-٢٤٧
٩١:النساء-٢٤٨
وھي لعبدهللا بن مسعود١٩٤/ ١: والمحتسب٢٨]: القراءات[ مختصر شواذ القران: ینظر-٢٤٩
٤٢/ ٣: دیوان الھذلیین-٢٥٠
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٢٤٨

فعل وافتعل-٥

ومن ذلك ما ذكره سیبویه ، وقد یرد افتعل بمعنى فعلالمجرد، عَلَفة بنیفي الاألصل 

وا هذا َنوقد یبنى افتعل ما ال یراد به شيء من ذلك، كما َب(( -:في باب افتعل بقوله

وغیره من األبنیة رأت، یریدون به شیئا واحدا، كما وقالوا قرأت واقت...على أْفَعلُت

وجذب واجتذب وكذلك قلع واقتلع،...عاله واستعاله ومثله خطف واختطف: قالوا

.من غیر نسبة لقبیلة معینة٢٥١.))بمعنى واحد

.تخذ، أو وخذ، واتخذ-

ویعد ،في لغة العربادو ور المجرد وهو األكثر األصل في هذه الصیغ أخذ 

نفعل فاألصل في معناها االتخاذ والتفاعل والتصرف وأما اهاألصل للمشتقات من

ي بمعنى الفعل المجرد، تتأُأخر مشتقات یضاإال أنه قد ورد لهذا الفعل أ؛٢٥٢وغیرها

وخذت، أهل الحجاز تخذت،(( -:وادره أن منها ما نقل السیوطي عن یونس في ن

دراهم ومن هذا الوزن أیضا ما جاء على فعل وافتعل نقد ال٢٥٣.))وتمیم اتخذت

قل نفي لغة تمیم إذ یبالفعل المجرد من الزیادة في لغة الحجاز وانتقد المزید 

٢٥٤))وتمیم َیْنَتِقُدالدراهَمُدُقْنالذي َیأهل الحجاز هو(( -:قولهعن یونسالسیوطي

، لكننا نجد أكثر ما یجيء هذا الفعل على هذه تخذ تمیمیةامن ذلك یتبین أن صیغة 

(( -:نها ما ذكره سیبویه ولم ینسبه في قرأ واقترأ إذ یقولالصیغة في شعر هذیل م

-:شعر أبي ذؤیب الهذلياء فيفقد ج٢٥٥)).قرأت واقترأت، یریدون به شیئا واحدا

٧٤/ ٤:الكتاب-٢٥١
١٠٨/ ١: للرضيینظر شرح الشافیة-٢٥٢
٢/٢٧٦:المزھر -٢٥٣
٢/٢٧٦:المصدر السابق-٢٥٤
٧٤/ ٤:الكتاب-٢٥٥
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٢٤٩

فأضحى َیْقَتِري َمَسدا ِبِشیق((  فیها ِمساٌب ٢٥٦))تأبط خافًة

بمعنى یفتعل بل بمعنى فیقتري هنا  لوصول للعسل، یتبع أو یقرأ أثار الجبل للم تأِت

-:ن عرف إذ یقولیضا استعمال اعترف في شعره بدال مومنه أ

رِیحا((  الشاِم النَُّعاَمى ِمَن ِخالَف النَُّعاَمى فلم َیْعَترْف ٢٥٧))َمَرْتُه

فیقول ابن السكیت في تفسیره فلما اجتمع السحاب أمرته النعامى وهي ریح الجنوب 

الصیغة لم معنى ف. ویشمل أي ریح الشمال،یشملفلم ؛التي ال یعرف ریحا غیرها

ریحا غیر ریح الجنوب؛ إال أن الشاعر جاء بصیغة تعترف ، وهذا ربماتعرف الغیوُم

ل تعرفون فیقال لهم ه((-:قول عبد اهللا بن مسعودوما یدعم هذا .جاء على لغته

ها عرفناه أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه ب" ربكم ؟ فیقولون إذا اعترف لنا عرفناه

: عرَّف فالن الضالة: یقال" فإن جاء من َیْعَتِرُفها"-:ومنه الحدیث في تعریف الضالة

أي یصفها بصفة ُیعلم انه : أي ذكرها وطلب من یعرفها، فجاء رجل یعترفها

لیصفها أو المجردة من الزیادة یعترفها هنا بمعنى یعرفها وواضح أن٢٥٨.))صاحبها

.المشددةُیّعرفها 

التي اختلفت صیغ بنائها وتشابهت المزیدة هناك الكثیر من األفعال وأخیرا 

ي الكتب ت فذكر ترجع لهذیل وقد المختلفة معاني صیغ الزیادة معانیها إال أن أغلب 

.ها لورودها والختالط النسبة فیها؛ لذا سنترك الحدیث عنلغویةال

٨٧/ ١:دیوان الھذلیین-٢٥٦
١/١٣٢-:المصدر السابق-٢٥٧
٢١٧/ ٣: النھایة في غریب الحدیث-٢٥٨
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٢٥٠

.االسمیةبنیةاأل-

المشتقات فیها، فمنها ما یجيء لغة العرب بتنوع مصادر انمازتالمصادر 

لیس في (( -:یقول سیبویهسداسیا وخماسیا ورباعیا وثالثیا وهو أقل أصول الكلمة

على ثالثة أحرف، ولكنهم قد یحذفون مما كان على  عددا من اسٍم أقلُّ الدنیا اسٌم

حرفا وهو في األصل له، ویرّدونه في التحقیر والجمع؛ وذلك قولهم في َدٍم : ثالثٍة

وفي ِحٍر وفي ِعَدة: ُحَرْیٌح، وفي َشفة: ُدَمٌي فهذه الحروف إذا ُصیرْت: ُشَفْیهٌة وَعْیدٌة

٢٥٩.))اسًما صارت عندهم من بنات الثالثة المحذوفة، وصارت من بنات الیاء والواو

-:بسبب اختالف لغات العرب ومصادر هذه األفعال قد تجيء على أوزان متعددة

-:ةمصادر األفعال الثالثی

، لذا أفعالها ودالالتها ولهجاتهاوقد تنوعت مصادر األفعال الثالثیة بتنوع 

، إال حرص اللغویون على محاولة جمعها وتبویبها لیسهل حصرها لمعرفة أوزانها

أنهم اصطدموا بكثرة كاثرة دعت إلى إیراد الغالب منها یقول أحد المعاصرین في 

كثیر، وما ذكره سیبویه یرتقي ] الثالثیة یعني [ هذا النوع من المصادر (( -:ذلك

أخرى حتى وصلت إلى ثمانیة وثالثین بنیة وزاد غیره أ" وزنا"إلى اثنین وثالثین بناًء

ألنه یبنى "  سماعي" ومختلف فیه أیضا، حتى ذهب بعضهم إلى أنه " وزنا"بناء 

لكن الصرفیین لم یتركوا الحبل على الغارب بل جمعوا ٢٦٠.))على صور شتى

لصیغ المتشابهة على الوجه األكثر والغالب، سواء أكان متحد البنیة كاألفعال ا

كاأللوان واألمراض أم قریب المعنى زمة منها وغیرها اللامَفِعل أمن َفَعل و المتعدیة

٣٢٢/ ٣:الكتاب -٢٥٩
١٢٠: الصرف الواضح-٢٦٠
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٢٥١

أما المصادر الثالثیة فهي كثیرة سنتناول .٢٦١أو ما دل على حرفة وغیرهاوالخصال 

ات العرب، لنعیده إلى أصل نشأته وورده أو انتشاره، منها ما وجدنا له تخریجا من لغ

.إن وجدنا ما یعیننا على ذلك

.، وُفُعوللْعَف-

ین هو یالمتعدَلِعل وَفَعاللغویون إلى أن قیاس مصادر األفعال الثالثیة َفذهب 

هذا بناء األفعال التي هي أعمال تعداك إلى (( -:، وذكر ذلك سیبویه بقولهلْعَف

على َفَعل : ذا على ثالثة أبنیةألفعال تكون من هفا.ا به ومصدرهاغیرك وتوقعه

ُلُعْفل َیَعفأما َف. ال واالسم فاعالْعل ویكون المصدر َففَعل َیل ، وفِعفِعل َیَعَیْفُعل، وَف

هو ضارب ل فنحو ضرب یضرب ضربا و ِعْفل َیَعوأما َف... ال ْتَقُلُتْقومصدره فقتل َی

ه ُسَحْله َیَسِحَل:ل ومصدره واالسم فنحوَعْفل َیِعوأما َف،حابسوهوحبساسِبْحس َیَبوَح

٢٦٢.))لحسا

الالزمین فهو ُفُعول وهذا ما  وأما قیاس مصادر األفعال الثالثیة َفَعل وَفِعَل

. عولما ذكرنا من هذه األبنیة على ُفوقد جاء بعُض((-:أوضحه سیبویه بقوله

هوه ا شبَّوًدُحه ُجدُتَحودا وَجوُرا، ووردُتهوًككه ُنَهْنكه َیِها وَنزوًمه ُلُمَزْله َیَمِزوذلك َل

٢٦٣.))عل واحدالفا؛ ألن بناَءوًنُكُرُنرُكَیَنا ورَكوًدُعُقُدُعْقَیَدَعا وَقوًسُلس ُجِلِجَیلَسبَج

في الفراءنقل عنالفارابياد من لغات العرب إال أن ومن هذا النص ال یتضح المر 

ما :وقال الفراء((-:لغات القبائل من خالل المصادر فیقوله فییحدد قوال معجمه 

ورد علیك من باب فَعل َیْفُعل، وَفَعل َیْفِعل ولم تسمع له بمصدر فاجعل مصدره على 

وما بعدھا٧٠: شرح الشافیة، للرضي  ینظر -٢٦١
٥/ ٤:الكتاب-٢٦٢
٥،٦/ ٤:لمصدر السابقا-٢٦٣
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٢٥٢

فالفراء یبین أن ٢٦٤.))الَفْعل ألهل الحجاز والُفُعول ألهل نجد. ل أو على الُفُعولْعالَف

ومن الممكن .ي وأهل نجد یستعملون ُفُعولأهل الحجاز هم من یستعمل َفْعل المتعد

أن نقیس األفعال المشابهة على قاعدة الفراء من ذلك ما ذكره سیبویه في سكت سكتا 

وسكت سكوتا وهو ساكت وقد قالوا في بعض مصادر ((-:إذ یقول-:وهدأ هدءا

هذا فجاءوا ببعض مصادر األول على فعول، وذلك قولك سكت یسكت سكتا وهدا 

وثب وثبا : وقالوا(( -:وقال في مكان آخر .٢٦٥))وقالوا لِبث لبثا...هدأ َهْدًءااللیل ی

فعلى هذین المصدرین نستطیع القول إن ٢٦٦)).ا ًءو ا وُهُدوُوُثوبا، كما قالوا َهَدَأ َهْدًء

و لكن من ینظر في شعر هذیل یجد .الُفُعول ألهل نجد وأن الَفْعل ألهل الحجاز

من ذلك ما جاء على المختص بالفعل الالزم ول ُعها ُفومصدر أصلها متعٍدأفعاال

-:لسان أبي ذؤیب

وُجُبوُر((  َعْثَرٌة ُأَناٍس ِلُكلِّ إنَُّه ْبَر فالصَّ َكَقیص الّسنِّ ٢٦٧))ِفراٌق

لكن اللغویین عندما اصطدموا بالقاعدة قالوا إنه اا جبًررَهُبْجَیالعثرَةَرَبفالفعل َج

-:جاء في شعر ساعدة بن جؤیة إذ یقولومثل هذا٢٦٨مایستعمل متعدیا والز 

ُهموُرها((  ٢٦٩))وجاء خلیاله إلیها كالهما      ُیفیض دموعا ال َیِریُث

َیْهمره َهْمًرا  َدْمَعُه ألنه فعٌل؛على وزن َفْعلمصدره فمن المؤكد أن الفعل َهَمَر

وهذا ما ذكره ابن منطور بقوله الماء والدم(( -:متعٍد َصبَّ: َهْمراهع َیْهِمُرَهَمَر

َیفُعل من السالم: دیوان األدب-٢٦٤ ١٣٩/ ٢: باب َفَعَل
٩/ ٤:الكتاب-٢٦٥
١٥/ ٤: المصدرالسابق-٢٦٦
٦٦/ ١:شرح أشعار الھذلیین-٢٦٧
جبر"، ٨٩/ ١- :ینظر المصباح المنیر-٢٦٨
٢١٧/ ٢: دیوان الھذلیین-٢٦٩
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٢٥٣

ول التي جعلها اللغویون للفعل ُعلكن ساعدة بن جؤیة استعمله بصیغة ُف٢٧٠،))

قسمین شمالي وتقع في الحجاز وجنوبي وتقع على وهذیل قبیلة عربیة تنقسم .الالزم

، لذا جاءا ٢٧١في الیمن وربما أن الشاعرین أبا ذؤیب وساعدة من القسم الیمني

" ُفُعول"على ما ذهب إلیه الفراء وبهذا یتضح أن مصدر ولُعن ُفبالمصدرین على وز 

لذا صیغة .غیر مختص بالفعل الالزم لوروده في شعر هذیل مصدرا للفعل المتعدي

َفْعل ألهل الحجاز وُفُعول ألهل نجد وهذا رأي الفراء، ولكن ورود شعر بصیغة ُفُعول 

ویدخلها في قاعدة خاصة لعامةاطراد القاعدة االمتعدي في شعر هذیل یخرجها من 

.نظر الخریطةی. لوحدها

ھمر": لسان العرب -٢٧٠
١٢١٣/ ٣:ب القدیمة والحدیثة، كحالةینظر معجم قبائل العر-٢٧١
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٢٥٤

.ولُعْف، وَمَفعال، وَفعالة وُفْعل-

فیما َفُعل الالزم هو َفعال، وَفعالة، وُفْعلمصدر وذهب اللغویون إلى أن قیاس 

أما ما كان ُحسنا أو قبحا فإنه مما (( -:سیبویهفیها على الخصال إذ یقولیشتمل

َقُبح : ُعل، ویكون المصدر َفعاال وَفعالة وُفْعال، وذلك قولكْفُعل َیَفه على یبنى ِفعُل

فبناه على ُفُعولة كما بناه على َفعالة وبعضهم یقول ُقُبوحًة وأما الُفْعل ... یقُبح َقباحًة

ففي هذا النص تطالعنا ٢٧٢))كثر، والَفعالة أمن هذه المصادر فنحو الُحسن والُقبح

والظاهر أنه من اختالف لغات العرب، إال الف استعمالهاثالثة مصادر مختلفة باخت

كما منعهم من تسجیل بعض هاوضع القاعدة منعهم من توثیقجل أن حصر اللغة أل

: المصادر قلیلة االستعمال في لغة العرب، منها ما ورد على لسان قیس بن عیزارة

-:في شعره

.٢٧٣))وُدُلْجَمُهَلٍةَعاَفَدو ُمألُخلٍدِیَوُخبَنَثالحاِرإنَّیَكِبأََو(( 

من غیر نسبة ول ذكره اللغویین ُعالالزم على وزن َمْف" َفُعَل"فمجلود مصدر لـ 

بالفتح وُجُلودا، بالضم، وَجَلًدا محركة و (( -:قال الَزبیدي ا، وًدُلْجَمَجُلَد، كَكُرَم، َجَالدًة

قراءة عبد اهللا بن وما یؤید هذه المصادر ٢٧٤.))لوف والمعقول ْحمصدر مثل الَم

٢٧٥}فَنظرة إىل ميسرة ٍ{-:مسعود للفعل َیَسر ُیْسرا، فقد جاء في قراءته لقوله تعالى

٤/٢٨: الكتاب -٢٧٢
٥٩٨/ ٢:شرح أشعار الھذلیین-٢٧٣
"جلد": تاج العروس-٢٧٤
٢٨٠: البقرة -٢٧٥
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٢٥٥

إال أن ٢٧٦الضمیر،یهعلى وزن َمْفُعول مضافا إل.}رهوفَنظرة إىل ميس{ : -"اقرأه

.اهتماما ألنه قلیل الورودالكتب الصرفیة لم ُتِعر الوزَن

.، وُفُعولعالوُفعیل،ل، وَفْعَف-

-:إذا دل على صوت فإن مصدره یكون على وزنذكر الصرفیون أن الفعل

والبُّغام والُعَواء ویشاركه في الُغَواث َفعال بالفتح؛ ویأتي خ ار صُّالُفعال بالضم كال(( 

جیج والنَّئیم والنَِّهیت وقد یشتركان كالنَّهیق أیضا یٌلَفِعفیها كثیرا هاق والنَّبیح والنُّكالضَّ

أما إذا أرجعنا الفعل إلى الصیغة فإننا ننظر إلى لزومه وتعدیه ونعیده ٢٧٧)).والنُّباح

عال بالنسبة إلى معناه یل وُفِعباح َفیبح وُنفالفعل نبح له مصدران هما َن. إلى قاعدته 

وقد ذكرها أصحاب اللغة في .وله مصدر ثالث هو فْعل بالنسبة إلى تعدیه أو لزومه

٢٧٨))نْبحا وَنِبیحا وُنباحا... نبح الكلب والظبي ((-:آباديفیروز اتهم یقول المعجم

ألنه دال على أي على وزن َفْعل ألنه من باب َفَعل َیْفِعل وعلى وزني ُفعال وَفِعیل 

الفعل نبح قد جاء على وزن ُفُعولمصدر لكن بالرجوع إلى شعر هذیل نجد .صوت

-:ل الفعل َفَعل َیْفِعل الالزم قال أبو ذؤیبوكأن الشاعر استعمل الصیغة على أص

النُُّبوُحبِأ(( واْكَتَم من ُمَقبَِّلها إذا َما     دنا الَعیُّوُق ْطَیَب

الكالب...  الحي وأصواُت والحقیقة أن هذا ٢٧٩.))والنُّبوح أصوات الناس وَجَلَبُة

بن ساعدة ي ذؤیب و بلم یكن بدعا عند هذیل كما وجدنا هذا المصدر سابقا عند أ

بن مسعود للفعل ااهللا ور، وما یؤید هذه المصادر قراءة عبدُمور وُهُبفي ُججؤیة 

٤٠٩/ ١:ینظر معجم القراءات، للخطیب-٢٧٦
١٥٥/ ١:شرح الشافیة، للرضي-٢٧٧
نبح":القاموس المحیط-٢٧٨
١٧٢/ ١: الھذلیین، وشرح أشعار ٧٠/ ١: دیوان الھذلیین-٢٧٩
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٢٥٦

َرَفثًا،  إلى {-:فقد جاء في قراءته لقوله تعالىوَرَفَث َفُث الرَّ َیاِم الصِّ َلْیَلَة َلُكْم ُأِحلَّ

ال قد بصیغة الُفُعول التي یظهر أن هذی" الُرُفوث" قرأها ابن مسعود٢٨٠}ِنَسآِئُكْم

أكثرت منها في الفعلین المتعدي والالزم وكذلك استعملتها في الفعل الدال على 

.لذا نرجح أن تكون صیغة فعول هذلیة ومنها انتشرت ینظر الخریطة.صوت

.وِفعالةِفعال-

عالة وفي ذلك یقول ِفعلى وزنتأتي األصل في الصیغ الدالة على الحرف أن 

یاغة الغالب في الحرف و ((-:الرضي شبهها من أي باب كانت الِفعالة بالكسر كالصِّ

كالة في بعض ذلك، كالَوجارة واإلمارة، وفتحوا األول جوازا یاطة والِتیاكة والِخوالِح

لكننا نجد في شعر هذیل صیغا تدل على الحرف لكنها جاءت ٢٨١.))الیةوالدَّاللة والَو

-:المتنخلمنها ما جاء في شعر.على وزن ِفعال

١٨٧: البقرة-٢٨٠
١٥٣/ ١: للرضيشرح الشافیة-٢٨١

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٥٧

٢٨٢))یاطمنشَّرة ُنِزعن من الِخعلى َصحاِصِحه مالًءكأن(( 

من الخیاط أي من  ویفسره ذلك ابن السكیت بقوله ُمالء َمالِحف ُنِزْعَن

الخیاطة، ومثله قوله أیضا 

بذي ِحیاط((  لیَس القوِم ِعرِضي     وبعُض َمْنِصبي وأصوُن ٢٨٣))وأحَفُظ

یینهذیلالى وزن ِفعالة؛ إال أن وهنا یجب ان یكون المصدر من حاط ِحیاطة عل

من صیاغة ِفعال وهذا ما یحتاجه المعني، ویصح معنى أحاط أیضا لكن یكثرون 

تنظر المصدر سیكون إحاطة ولیس ِحیاط ما یقوي نسبة مصدر ِفعال إلى هذیل

.الخریطة السابقة

- :فوق الثالثیةمصادر األفعال

مصادرها ولقیاسیة صیغها، نسبة هذه األفعال أسهل قاعدة وأقل شذوذا، الطراد

لألفعال الثالثیة؛ فهي تسیر على سنن موحدة تقریبا تختص بكل باب من أبوابها 

شافیة ابن الحاجب لمصادر الفعل شرحفي ال یشاركها فیه غیرها یقول الرضي التي 

إنه أراد بالقیاس القیاس المختص بكل باب، فإن لكل (( -:الرباعي والمزید بحرف 

٢٨٤))اسا خاصا ال یشاركه فیه غیرهباب قی

لكننا مع ذلك نجد أحیانا مصدرین أو أكثر لصیغة واحدة ترجع إلى لهجات 

-:العرب من ذلك

٢٩/ ٢:دیوان الھذلیین-٢٨٢
٢٢/ ٢:دیوان الھذلیین-٢٨٣
١٦٣/ ١: للرضيشرح شافیة ابن الحاجب-٢٨٤
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٢٥٨

.ِفعال وُمَفاَعلة-

ومصدره ُمفاعلة وِفعاال األلفالمزید بَلاَعَفتي لتأاألصل في هذه الصیغ أن 

وحالوا ان یتأولوا اسباب ولم یفرق الصرفیون بین صیغتي المصدر بل ذكروهما معا

وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي ال ینكسر أبدا ((-:المخالفة كما في قول سیبویه

وذلك قولك جالسته مجالسة وقاعدته ...مفاعلة وجعلوا المیم عوضا عن االلف 

وأما الذین قالوا تحملت ِتحماال فإنهم یقولون قاتلت ِقتاال ... مقاعدة وشاربته مشاربة 

٢٨٥)).فرون الحروف ویجیئون به على مثال إفعال وعلى مثال قولهم كلمته ِكالمافیو 

بین الكننا إذا ما رجعنا إلى أشعار العرب نجد أغلب شعر الشعراء مختلط

، لكننا نجد في شعر الهذلیین استعمال ِفعال مصدرا لبعض األفعال الصیغتین

ي شعر أبي ذؤیب جاء فالثالثیة بدال من المصدر َفْعل أو َفَعل من ذلك ما 

-:الهذلي

ُشوُمها وِحَضاُرهاِسَباُؤهاإال بِرْبٍحىفال ُتْشَتَر(( ٢٨٦.))بَنات المَخاِض

فاعل الدال على المشاركة لى وزن ِفعال ویجيء للفعل المزیدباؤها مصدر عفس

ها یبوهذا لیس مكانه واألصح استعمال س، ٢٨٧عل الالزم الدال على امتناعأو للف

لثالثي لكن أبا ذؤیب استعمل المصدر سباء على وزن ِفعال بدال من سبي على ا

استعماله هنا مصدرا للفعل و وزن َفْعل یدل على أن المصدر ِفعال هو من لغة هذیل

" ِفعال"ومن ذلك أیضا استعمال ِطالب .لكن على لغة هذیلبمعنى سبي؛ الثالثي 

یقول أبو ذؤی -:ببمعنى َطَلًبا أو ُمَطاَلَبًة

٨٠/ ٤: الكتاب -٢٨٥
١/٢٥:دیوان الھذلیین-٢٨٦
٩٦/ ١شرح الشافیة للرضي و١٢/ ٤:الكتابینظر-٢٨٧
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٢٥٩

وأنَتوٍرْمَعأمََّكالِبِطعنَكُتْیَهَن(( ٢٨٨)).یُحِحَصإٍذبعاقبٍة

-:وقوله

إنِّي ل(( فما َأْدِري َأُرْشٌدَأْمِره   ـَِعصاِني إلیها الَقْلُب ٢٨٩))؟ِطالُبهاَسِمیٌع

فطالبها مصدر على وزن ِفعال ویجيء مصدرا للفعل الثالثي المزید فاعل لكن 

ولیس ِطالبا على وزن ِفعاٍل، أما الِطالب فمصدر مصدره ُمطالبة یطالب طالب 

إال أن استعمال هذیل . واللغة المشتركة في هذا الفعل هو َطَلًبا. للفعل الثالثي طلب

.لصیغة ِفعال كثیرة في شعرهم

استعمال أبي ذؤیب وضخر الغي للفعل ِحَباب بمعنى أیضا ومن هذا المصدر 

-:و ذؤیب یقول في ذلكفأبّبُحال

٢٩٠))هاباُبِحالجدیِدوِتللَمَكما         ُ یْدِلّیإنَّالخیُریالَك:بيْلَقِللُتُقَف((

ؤُد((  ِحَباِبها الزُّ َعاَوَدِني ِمْن َما َأِجُد َعزَّ ٢٩١))إنِّي ِبَدْهماَء

ي بها كما ذكر ذلك السكري فها في هذا البیت هو ُحوال یخفى من أن ِحباَب

إال أن هذیال تستعمل المصدر ِفعال .شرحه للبیت أي عاودني من حبها الفزع والذعر

الثالثیة التي ال تدل على امتناع، ولم یقتصر هذا الوزن عند أبي ذؤیب في األفعال 

-: وصخر الغي بل نجده أیضا عند عمرو ذي الكلب إذ یقول

٦٨/ ١:ییندیوان الھذل-٢٨٨
١/٧١:المصدرالسابق -٢٨٩
١/٧٢:المصدرالسابق -٢٩٠
٢٥٤/ ١: شرح أشعار الھذلیین٢٩١
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٢٦٠

َناِني وَأبی(( الّصْدرَتمَّ َمْشَرِفّیا    أشاَح َقاِلَض بالصِّ ٢٩٢)).ُأْخِلَص

یصقل صقل ن فعلهبالصقل ألَصخِلوال یخفى أن معنى البیت أن السیف أُ 

ِصقاال،  ْقل ولیس َصاقل ُیصاقُل ِصقال وٕان وزن مل هذیل وٕانما تستعومصدره الصَّ

.ثي المزیدالوزن للثالاللغویون جعل

.ِفعال وفعللة-

ا الحق بها هو َفْعَلَلة وِفْعَالل ومفعلل في مصادر األفعال الرباعیة األصل

وِزْلَزاال َزْلَزَلًة وما َلَلْعوقیاس مصدر َف(( -:وتحدد ذلك كتب التعلیم الصرفیة.كَزْلَزَل

الل ْع، وِفةًَرَطْیَبَرَطْیوَبًةَسَوْسَوَسَوْسوَوًةلََزلَْزَلَزْلوَزًةَجَرَدْحَجَرْحة، كَدَلَفْعَل: بهَقلِحأُ 

لكننا نجد في ٢٩٣.))ااًسَوْسِوَسَوْساال وَوَزلِْزَلَزْلان مضعفا، نحو َزبكسر الفاء إن ك

-:ة أو ِفعالل نحو قول صخر الغّيَلَلْعشعر هذیل استعمال المصدر ِفعال بدال من َف

ِقْدحا َعطوفا((  الُمداِبِر ِخیاَض في جمَِّه ُصْفِنَي ٢٩٤))َفَخْضَخْضُت

ْعَلَلة أو ِفعالل كوسوس وسوسة فخضخض فعل رباعي مضعف قیاس مصدره َف

ووسواس إال أن الشاعر استعمل المصدر ِفعال خیاض ولو جاء على اللغة الموحدة 

أو ِخْضَخاًضا، إال أنه آثر الكالم على لغته ِخیاض لذا نرجح أن لقال َخْضَخَضًة

الثالثي لینیكون المصدر فعال مختصا بقبیلة هذیل ألنها استعملته مصدرا للفع

.ینظر الخریطةباعيوالر 

١١٦/ ٣:دیوان الھذلیین-٢٩٢
١١٧: شذا العرف-٢٩٣
٧٥/ ٢:دیوان الھذلیین-٢٩٤
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٢٦١
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٢٦١

.المشتقات

هو أخذ كلمة من كلمة لمناسبة بینهما في األصلین اللفظي والمعنوي : االشتقاق

لیدل بالمعنى األصلي في المشتق على المشتق منه مع زیادة مفیدة في المعنى؛ 

ل داللة واضحة ل مشتق وزن یدولك٢٩٥.ألجلها اختلفت بعض حروفها وحركاتها

شركه فیه غیره كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغیرها على معنى ال ی

.كثرت منها بعض القبائلوسنعرض لبعض المشتقات التي أ

.اسم الفاعل-

فقاعدة بناء اسم ،ربما ال تختلف صیغ اسم الفاعل فیما بینها الطراد قواعدها

وسائلناصر وعالم وواعد نحو غالبا الفاعل بتحویل الثالثي إلى صیغة فاعل 

اآلخر نحووغیرها وما فوقه بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل 

وبالرجوع إلى صیغ الزیادة متشابهة ٢٩٦وغیرهاُمستخِرج و ومكرم ومتدحرج ُمَدْحِرج 

وَبشَّر وَأْبَشر تصبح ،المعاني نستطیع تحدید لغة القبیلة في اسم الفاعل فیها فَبَشَر

وبالرجوع إلى صیغ الزیادة نستطیع تحدید النسبة، لكن اسم باشر وُمَبشِّر وُمْبشر

بعض الفروق وقد تنبه بینهما بالنسبة إلى المبالغة والصفة المشبهة قد نجد الفاعل

وقد جاء ((-:بویهكما ذكر ذلك سیوٕان لم یحددوا صیغ القبیلةالعلماء إلى ذلك

تقاربت معانیَیْفَععلى َفِعَل أشیاُء وهو َفِعٌل جملتها َهْیٌجُل َأِرَج: وذلك قولهم. ها، ألنَّ

ا وهو ًسَمَحُسَمْحس َیِموَح. طوعهایأَرج َأَرًجا وهو َأِرٌج، وٕانما أراد تحرُّك الریح وُس

ههنا ُلَعْف، وصار َأُرَجْوَأ:كما قالواُسَمْحوقالوا َأ.، وذلك حین یهیج ویغضُبَحِمٌس

٢٤٦:ینظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ-٢٩٥
١٢٧،و ١١٥:شرح المراح في التصریفینظر -٢٩٦
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٢٦٢

لیهما فال عٌلِعكما دخل َفالَنْععلى َفُلَعْفَأوقد یدخل .اَنَبْضوَغالَنْعبمنزلة َف

ُمَیرجل أْه:اب أنهم یقولونوزعم أبو الخطَّ...هما في بناء الفعل والمصدر كثیرا،یفارق

وكل هذه لغات إال أنهم لم یتحدثوا ٢٩٧.))شانْطیریدون شیئا واحدا وهو الَع،ماُنْیوَه

بیان االوزان ((-:الفراء إذ یقولعن مخالفا للقیاس عنها ومن ذلك ما نقله العیني 

وقال الفراء ... نحو أحمق من حُمق... فاعلالالتي تجيء السم الفاعل مخالفة لزنة 

والحاصل ... -بضم العین-لكنه لغة في َحُمق -بكسر العین -أحمق من َحِمق 

أن الفراء روى في هذه األبواب لغتین فِعل وفُعل بالكسر والضم نحو حِمق وحُمق 

إال أنهم لم یتحدثوا عنها بسبب ٢٩٨.))ر وسُمر وعِجف وعُجف وكذلك نظائرهاوسِم

.قیاس االشباه على النظائر

.صیغ المبالغة المشبهة باسم الفاعل-

.َفِعل َفِعیل

وَنِذٌلعدة ابنیةوردت في المبالغة من اسم الفاعل  وَسِمٌج على وزن منها َحِذٌر

ى وزن َفعیل نحو نذیل وسمیج وهذا ما أورده استعملتها علَفِعل إال أن لغة هذیل

هذا وقد جاء٢٩٩. ))َسِمیج وَنِذیل، أي َنِذل وَسِمج: هذیل تقول(( - :سیبویه بقوله

عند أبي ذؤیب اكرتُذاللتان الوزن في شعر الهذلیین بكثرة منه لفظتا سمیج ونذیل 

ي جاءت في برح التبدال من بریحومنها لفظ ٣٠٠، وغیرهما من األلفاظ وأبي خراش

-:كما في قولهشعر أبي ذؤیب

٢٠/ ٤: الكتاب -٢٩٧
١١٨، ١١٧: شرح المراح في التصریف-٢٩٨
٣٠/ ٤: الكتاب -٢٩٩
١٢٠/ ٢، و ٦٠/ ١:ینظر دیوان الھذلیین-٣٠٠
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٢٦٣

ُتْرَني إذا ِجْئُت((  ابَن َعنِّي َقفإنَّ ُیداِفُع ٣٠١.))ال َبِریحاْوُكْم

وبرح : یقال. أي ُیسمعني بمشقة" قوال بریحا(( " -:یفسرها السكري بقوله بریٌح

جیس أو استعمال ن.فاستعمال فعیل بدال من فعل لغة هذیل٣٠٢)).مثل سمیح وسمح

-: بمعنى نجس أو ناجس كما في شعر ساعدة بن جؤیة إذ یقول

الُقَحِم(( كان َصِحیًحا صاِئَب ال َدوَاء له    ولَلمرِء َنِجیٌس داٌء والشیُب

وٕان فسر ٣٠٣)).النَِّجیس والنَّاِجس واحد، وهو الذي ال یكاد ُیْبَرَأ منه من اَألدواء

فهيابن السكیت  بمعنى ناجٍس وكال المعنیین یعود ،قربأٌسِجلمعنى َنلفظة َنِجیٍس

وما جعلنا نرجح أن لفظة نجیس ، لصفة المشبهةاعل سواء أكان للمبالغة أم لالسم الف

-:هي بمعنى نجس أن أبا ذؤیب الهذلي قد استعمل صیغة ناجس في شعره إذ یقول

ن((   قد اعیا باألِطّباِء وداٌء ِمْنهُم راعِة الضَّ ٣٠٤))اِجُسِلشاِنئه ُطوُل

اكثر من غیرهال ِعبمعنى َفیل ِعوهنا یتضح أن الهذلیین استعملوا صیغة َف

.هذه الصیغة مما اختصوا بهاكانت وربما 

.فعیل بمعنى فاعل-

بمعنى صویب :في لغة هذیل فعیل بمعنى فاعل نحوومع ذلك فقد یجيء

-:دةساعوسنیح بمعنى سانح، وظهیر بمعنى ظاهر فمن األول قول ،صائب

ُد((  ُمَعرَّ َصِویٌب َسْهٌم َوَقد َخلَُّه ِبِه لم َیَقْع َأنَُّه وَخاَل ٣٠٥.))َفَجاَل

٢٠١/ ١: دیوان الھذلیین-٣٠١
٢٠١/ ١: المصدرالسابق-٣٠٢
١٩١/ ١: المصدر السابق-٣٠٣
١٦١/ ١: المصدرالسابق-٣٠٤
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٢٦٤

- :لشعر ساعدة بقولیهمامافي شرحهوالسكري وقد ذكر الصیغتین ابن السكیت 

٣٠٦)).وصویب وصائب واحد وقویم وقائم واحد إذا أردت مستقیما(( 

-:بي ذؤیبوأما سنیح بمعنى سانح فقد جاء في شعر أ

له((  ُتِصْبَزَجْرُت السَّنِیح فإْن الذي َتْها َطیَر اجِتَوَهواَك ٣٠٧))اُبهاَنى ُیِصْبَك

بعض (( - :ویشرح السكري الذي لم یذكر طیر السنیح وٕانما ذكر طیر الشمال

طیر " :وقال ابن حبیب.. .وطیر الشمال أراد طیر الشؤم. العرب یتشاءم بالسنیح

فالعرب كانت تتشاءم من جهة طیران الطائر ویعبرون عن ٣٠٨))السانح " الشمال

یقول ،اللغویینو ، كما ذكر قدامى األدباءذلك بالسانح والبارح على وزن فاعل

بارحا أو یر ومن جهة الطَّإنما كان من الطَّروأصل التطیُّ(( -:الجاحظ یر، إذا مرَّ

فاعل وكذا كانت العرب فالجاحظ یمیزه بالسانح أو البارح على وزن . ٣٠٩))سانحا

، إال أن السانح " طیر الشمال"تطلق علیه ومنه ما ذكره ابن حبیب في شرح البیت

، ومنه التي ذكرها اللغویونهذیال كانت تستعمل سنیح على وزن فعیل وهذه لغتها

-:أیضا قول أبي ذؤیب

َبِني ِل((  یُرِهَظاُمَئى اللَِّنإذا أْخْمثاُهتهم     َنْرَكا َذإمَّاَنَیْحفإنَّ

٣١٠))ظهیر بمعنى ظاهر ویروى طهیر بمعنى طاهر. ویروى أنى ذكرتهم

فقول السكري ظهیر بمعنى ظاهر أو طهیر بمعنى طاهر ان األصل في الوزن 

١١٧٠/ ٣:شرح أشعار الھذلیین-٣٠٥
١١٧١/ ٣:وشرح أشعار الھذلیین، ٢٤١/ ١:دیوان الھذلیین-٣٠٦
٧٠/ ١:دیوان الھذلیین-٣٠٧
٤٢/ ١:شرح أشعار الھذلیین-٣٠٨
٤٣٨/ ٣: الحیوان، للجاحظكتاب -٣٠٩
٦٩/ ١:شرح أشعار الھذلیین-٣١٠
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٢٦٥

یقول إذا كان ثناء اللئام (( -:فاعل، ویزید معنى فاعل وضوحا قول ابن السكیت

مرتفع  یعني ظاهرا " ظهیر مرتفع"ى أن قوله وال یخف)). خنى فإن ثناء هؤالء ظهیٌر

.مرتفعا

. لفاِععیل وُمَف-

وقد ال تأتي صیغة فعیل بمعنى اسم الفاعل من الثالثي فقط فربما تجيء من 

اَعل المزید بحرف ومن ذلك ر على وزن َفاِمَقیر بدال من ُمِمالثالثي المزید كصیغة َق

-:ما ذكره أبو الُملثم بقوله

َخ(( ..............   َطامٌع َقِمیٌر الِقَداَح ِصُلخاَض

یعنى وال یخفى أن تعلیق ابن السكیت إذا قامر ٣١١)).والخِصل إذا قامر ... 

: ومن ذلك قول أبي ذؤیب. یراِمل ولیس َقاَعیقامر فاسم الفاعل مقامر من َفقامر 

-:َخِلیف بمعنى ُمَخاِلف إذ یقول

علم إذا أني خلیفتواعدنا ُعكاظ َلنْنِزَلنه      ولم ت((

وفي .أنا مخالفأخالفها مخالفة فوقوله أخالفها أي ٣١٢))َخِلیف أي ُأخالفها

-:البیت الذي بعده یقول

هي لْم(( َتُقول إْن یُفِلالَحَمِثَأأْمهَدالَعخاَني      َأِنْدِجَتفسوَف

٢٣٣/ ٢: دیوان الھذلیین-٣١١
١/٩٩:المصدرالسابق-٣١٢
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٢٦٦

.))أخان العهد الذي كان بیني وبینه أم أثم الحلیف، أي الحالف: تقول: قال
سواء أكان الحلیف بمعنى المحالف وهذا األوضح في البیت أو بمعنى حالف ٣١٣

.استعملت عندهم بمعنى اسم الفاعلكما ذكر ابن السكیت فهي من الصیغ التي

اسم وهناك الكثیر مما ذكره الشعراء في شعرهم على وزن فعیل ویراد به 

.فیه من الثالثيب إال أن األغل، سواء أكان من الثالثي أم من غیرهالفاعل

.فعیلمبالغةالصیغة -

وأكثر ما یبین أن صیغة فعیل هي للمبالغة في هذیل استعمالهم لها في الغالب 

األخرى األبنیة، فهم یستعملون صیغ المبالغة المعروفة لدى العربباقي من أكثر 

اعل من فاسم الف.صیغة فعیل في الفاظ لم تألفها اللغة المشتركةن فيلكنهم یتوسعو 

وب ُلالفعل طلب یستعمل في لغة العرب طالب وٕاذا بالغ العربي بالمطالبة قال َط

-:في قولهوبه جاء قول أبي ذؤیب الهذلي كما٣١٤ولُععلى وزن َف

َطُلوُب((  خِائَنٌة كما َتْنَقضُّ وَهوى إلیهْم ٣١٥))فأْلَقى ِغْمَدُه

یل من ِعَفیب على وزن ِلَطةإال أننا مع ذلك نجد من یستعمل صیغة المبالغ

-:لّيَذالُهِمَكالَحبِنیِحَلكما في قول ُمالفعل طلب 

ِبطاِئِل(( .............         َطِلیٌب ِمْنُكْم َیْنَقِلْب ٣١٦))َولـَْم

١/٩٩:دیوان الھذلیین-٣١٣
طلب": ینظر تاج العروس-٣١٤
٩٥/ ١: لھذلییندیوان ا-٣١٥
١٠٢٦/ ٣:شرح أشعار الھذلیین-٣١٦
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٢٦٧

: ومن استعماالتهم لصیغة فعیل قول أبي ذؤیب

طافوا              به وَأباَنه منهم َع((  عند الَحوِض ))ریُففلما َخرَّ

فعریف على صیغة فعیل بمعنى ٣١٧)).منهم عریف أي عارف. استبانه: أبانه

قول أبي عمرو بن ُهمیل ومنه. كثیر المعرفة أو كما قال ابن السكیت عارف

-:اللحیاني

٣١٨)).إال من مبلغ الكعبي عني      رسوال أصلها عندي ثبیت(( 

-:ل أبي ذؤیبومن ذلك قو . یت ههنا بمعنى ثابت كثیر الثباتِبوَث

الَبَصْر((  َحِدیِد الّسالِح َنِهیِك .٣١٩))فلو ُنِبُزوا بَأِبي ماِعٍز

وفي هذا المعنى یفسر ابن منظور صیغتي المبالغة نهوك من فعول ونهیك من 

والنهوك من الرجال الشجاع وذلك لمبالغته وثباته ألنه ینهك عدوه (( -:فعیل بقوله

افیبلغ منه، وهو به ابن وعلى الرغم  مما فسر٣٢٠)).لنهاكة في الشجاعةنهیك َبّیُن

ننا نرى أن صیغة فعیل هي للهذلیین ، إال أز بینهماّیمنظور المعنى في الصیغتین وم

، وقبل أن نختم الحدیث لكثرة ورودها في شعرهم وصیغة فعول لغیرهم من العرب

المبالغة ة أن لغة تمیم في صیغوهوعن هذه الصیغة نطالع نصا في كتاب العین 

حلقي العین هي بكسر الفاء نحو شهد یشهد فهو ِشهید، إذ ثالثي الفعل فعیل من 

ِشهید بكسر الشین، یكسرون ِفعیال في كل : ولغة تمیم(( -:یقول صاحب العین فیه

ولغة شنعاء، یكسرون . سفلى مضر: حد حروف الحلق، وكذلكأشيء كان ثانیه

١٠٣/ ١:دیوان الھذلیین-٣١٧
٨٢٠/ ٢: شرح أشعار الھذلیین-٣١٨
.لم أجد البیت في دیوان الھذیلیین، وال في شرح اشعار الھذلیین وال في التمام في تفسیر اشعار ھذیل-٣١٩
نھك": لسان العرب -٣٢٠
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٢٦٨

لذا نرجح أن صیغة المبالغة فعیل هي ٣٢١.))عیل، والنصب اللغة العالیةَفكل َّ 

.لهذیل خاصة ومنهم اخذتها العرب كما في الخریطة

من ذلك یظهر ان بعض االلفاظ كانت خاصة ببعض القبائل كصیغة فعیل 

.وفعول وفعل وغیرها كما مبین في أماكنها

اللفظة ما زالت مستعملة في بعض مناطق الریف في شمال البصرةة بھذه اللغوھذه ٣٩٨/ ٣شھد، : العین- ٣٢١
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٢٦٩

الصفة المشبهة باسم الفاعل-

یهمنا هنا وزن ما و ؛سماعيامنهقیاسي و منهاعدة للصفة المشبهة أوزان 

كعطشان االدواء الباطنیة والعیوب الظاهرة والحلىیدل على ، الذي فعالن فعلى

إال ٣٢٢. وغیرهاوریان ریى عطشى وشبعان شبعى وغضبان غضبى ولهفان لهفى 

ومؤنثه ند بني أسد صیغة فعالناللغة الفصحى المشتركة لذا نجد عان هذا في

وما كان من (( -:ونعسان ونعسانة یقول ابن السكیتنةفعالنة نحو عطشان وعطشا

على َفْعالن فُأنثاه َفْعَلى، هذا هو األكثر، نحو َغْضبان وَغْضبى، وَعْجالن النعوت 

وَعْجَلى وَسكران وَسْكرى وَغْرثان وَغْرَثى وَشبعان وَشْبعى وَغْدیان وَغْدیا، وهو 

ومَألى بني أسٍد.الُمغتدِّي، وَصْبَحان وَصْبحى، ومآلُن َسْكرانة وَمآلنة : ولغُة

َسْیَفانة. وَأشباههما وامرأٌة ورجل . وهو الطَّویل الضامر الممشوق. وقالوا رجل َسْیفاٌن

موتانة الفؤاد وامرأٌة ٣٢٣.))َمْوتاُن

العربيولغة اسد هي الرائجة في استعمال صیغة المبالغة الحالیة في العالم 

عالمیة تستعمل صیغة فعالنة لیا في القنوات اإلفاغلب اهالي العراق ومن نسمعه حا

االمتالء والعوارض النفسیة وغیرها وكأنها هي الفصحى في اللهجات لما یدل على 

.٣٢٤لذا اجازها مجمع اللغة العربیة بالقاهرةالحدیثة

١٤٨/ ١:شرح الشافیة للرضيینظر -٣٢٢
٣٥٨/ ٢: اصالح المنطق-٣٢٣
نقال عن المعجم المفصل في ٣٠٢: ، والعید الذھبي لمجمع اللغة العربیة٨٠/ ١:ینظر في اصول اللغة -٣٢٤

٢٩٩:دقائق اللغة
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٢٧٠

.اسم المفعول

لصیغة اسم المفعول من الفعل الثالثي قاعدة مطردة وهي بصیاغة المادة على 

ول نحو قتل مقتول وضرب مضروب ونصر منصور وعلم معلوم وزن مفع

یائیا أو واویا بني اسم المفعول في قالب الكن إن كان الفعل الثالثي أجوف.وهكذا

فیصبح الفعل الیائي على وزن َمِفْعل مختلف تطبق فیه معاییر اإلعالل والحذف

ویصبح الفعل ،الیاءنحو َمِبیع وَمِخیط وَمِدین لتتناسب الكسرة مع عین الفعل وهي

الواوي على وزن َمُفعل نحو َمُقول وَمُدوف وَمُعود وَمُصون لتتناسب الضمة مع 

الواو، وأصل هذه الصیغة عند الصرفیین هي مفعول سواء أكانت من االجوف 

نقل حركة الیاء في األجوف الیائي الیائي أم الواوي، وما جعلها بهذا الشكل هو 

فالتقى ساكنان وهما الساكن في عین إلى فاء الفعلالواويالواو في األجوف حركة و 

فأصبحت الصیغة الزائدة لى إثرها الواو غة مفعول حذفت عالفعل والواو من صی

، وهذه هي القاعدة األصل في العربیة الفصحى والمشتركة، إال أننا ٣٢٥َمِفعل وَمُفعل

عالل أو نجد في لغة تمیم هذه الصیغة على أصل الوضع صحیحة من غیر إ

وط في ُیْخون وثوب َمُیْدوع ورجل َمُیْبثوب َم" -:حذف، وهي مفعول فیقولون

وعلى هذا یقول ونُوْصوف ورجل َمُوْدول ومسك َمُوْققول َم: األجوف الیائي، ویقولون

أبا عمرو بن العالء یقول سمعت في سمعُت: األصمعي یقولوسمعُت((-:المازني

: شعر العرب

٣٢٦وبةُیْطَمفاحٌةوكأنها ُت

-:وقال علقمة بن عبدة

٣٤٨/ ٤: ینظر الكتاب-٣٢٥
. ھذا الشطرفیما توافر لي من مصادر من نسب جد لم أ-٣٢٦
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٢٧١

َمغیوُم علیه الدْجُن َرَذاٍذ ٣٢٧یوُم

وسیبویه عن . أن تمیما تقول ذلك، رواه الخلیل: أخبرني أبو زید

ولم تكن في هذا الشعر فقط فقد جاء في شعر للعباس بن مرداس .٣٢٨.))العرب

-:السلمي

أنَّ((  َمْعُیوُنقد كان قوُمك َیْحَسُبونك َسیِّدا           وٕاخاُل َسّیٌد .٣٢٩))َك

فیها إعالل وال حذف غیر ومع أن هذه الصیغة جاءت على أصل القاعدة من 

- :إال أن اللغویین كانوا یرونها غیر فصیحة وهذا ما حدا بأبي األسود إلى القول

وال أقول لباب الدار مغلوُق((  وال أقول لقدر القوم قد َغِلَیْت

وٕابریق ولكن أقــول لبابي ُم قدري وقــــابلها دنٌّ وَغَلْت ٣٣٠).)ْغَلٌق

فهو یذكر في البیت األول وهو بیت الشاهد ال أقول غلیت ومغلوق ولكن أقول 

غلت ومغلق على الفصیح من كالم العرب، ومع هذا فهو شاهد على لهجة كانت 

ي تمیم كانت لهم وهي تمیمیة وال یخفى ان بنمستعملة في البصرة أیام أبي األسود

-: مساكن في البصرة  ینظر الخریطة

٣٩:، شرح الدیون لألعلم الشنتمري٦٣:السید احمد صقردیوان علقمةشرح-٣٢٧
١/٢٤٨:المنصف شرح التصریف-٣٢٨
١٥٦: دیوان العباس بن مرداس-٣٢٩
٣٥٣: مستدرك دیوان أبي األسود الدؤلي الثابت النسبة-٣٣٠
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٢٧٢

وال یخفى ما في هذا الفصل من صیغ كانت مختصة ببعض القبائل وتحتاج 

.إلى مراجعة دواوین القبائل ثابتة النسبة للتحقق منها وتوثیقها 
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٢٧٣

الفصل الثالث

التوزیع اللغوي للظواهر النحویة
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٢٧٤

مقدمة
أقل ما ربما یكون التوزیع النحوي الجغرافي للغات العربیة في العصر القدیم من 

قلة تحدید همها یمكن استخراجه في مادة األطلس اللغوي وذلك ألسباب عدة من أ

و ا فغالبا ما یذكرون لغة تمیم أقیقللمادة المدروسة تحدیدا دالقرن الثالثن فينحوییال

وهذا یشمل قبائل متعددة وتسكن مناطق متباعدة هل نجد الحجاز وأحیانا لغة ألغة 

كما سیتضح ذلك من خالل دراستنا ومترامیة االطراف ومختلفة البیئات اللغویة 

خاصة الاللغویة لوضع المعاییرقنین القواعدوكذلك اهتمامهم بتللفصل النحوي، 

یبدو واضحا ما وهذا اهتمامهم الكثیر من اللهجات ال یعیرونلغة جعلهم ضبط الب

عرابیة ألصل القاعدة عند الخلیل ح محمد حماسة الختالف العالمة اإلوجلیا في شر 

ر وجهها یتأولها عندما تجري العالمة اإلعرابیة على غی(( -:إذ یقولوسیبویه

لجر على الجوار یحاول الخلیل أن لة اأیال، ففي مسن یجد لها تعلأالخلیل، ویحاول 

یفسرها تفسیرا یحافظ على العالمة اإلعرابیة على حین نجد سیبویه ال یرى رأیه في 

هذا جحُر: ومما جرى نعتا على غیر وجه الكالم: تفسیر هذه المسألة یقول سیبویه

خرٍب، فالوجه الرفع وهو كالم اكثر اس، ألن الخرب العرب وأفصحهم وهو القیضٍب

ر رفع، ولكن بعض العرب یجره، ولیس بنعت للضب، ولكنه نعت حجر والحجت النع

للذي أضیف إلى الضب، فجروه ألنه نكرة كالضب، وإلنه یقع فیه نعت الضب، وإلنه 

فإذا كان لك هذا َح: نك تقولأصار هو والضب بمنزلة اسم واحد، أال ترى  رماٍن ُب

أثو  رماني ومثل ذلك هذه ثالثُة ما ر ضبحجِبك، فكذلك یقع على اقلت هذا حُب

ر ضبي، ولیس لك الضب، وٕانما لك جحر حجهذا : یقع على حب رمان، تقول

جحر ضبي والجحر والضب بمنزلة اسم مفرد : ضب فلم یمنعك ذلك من أن قلت

فانجر الخراب على الضب مع أنهم اتبعوا الجر الجر وكما اتبعوا الكسر الكسر نحو 

ان كل واحد عنده الخلیل وكا أشبه هذا، وكال التفسیرین تفسیُرم ومم وبدارِهبِه: قولهم

وهنا نجد الخلیل یقدم تفسیرا للجر على االتباع في هذا جحر من التفسیر١وجها

ضب خرب فمع ان هذا لغة لبعض العرب كما ذكر سیبویه إال أن الخلیل لم یكتف 

.كذا في النص منصوبة -١
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٢٧٥

في مثل بهم وبدارهم وغیرها إنهم اتبعوا الجر الجر كما اتبعوا الكسر الكسر بأن یقول 

وٕانما قدم تفسیرا مطوال یحاول فیه أن یلتمس وجها لهذا التعبیر الذي جرى على غیر 

ال یقولون إال هذان :"قال الخلیل .القائلین بهذاط العرَبغّلالخلیل ُیف...وجه الكالم

بل أن الضب واحد والجحر جحران وٕانما یغلطون إذا كان  جحرا ضب خربان من ِق

خربة؛ مؤنثة، باٍباآلخر بعدَّة األول وكان مذكرا مثله أو مؤنثا وقال هذه ِجحرة ِض

لو كان الخلیل یقول بأن واحدة فغلطوا، فهذا قول الخلیل فوألن الجحرة مؤنثة والعدة

ما وال یخفى ٢))ط العربداللة لما غّلالدور لها في الجملة و الالعالمات االعرابیة 

من غیر تحدیدهاضاع أوتأویل بعیدلهجیة لیل للظاهرة التعفي هذا النص من 

سبب محاولة تفسیر الظاهرة ولو ذكرا أن والأو ذكر الناطقین بها، التطرق الى النسبة 

.ا التفسیر والتعلیل للظاهرةبني فالن لما احتاجوا لكل هذلهذه لغة 

االعراب والبناء

تغییــر أواخــر الكلــم بتغیــر وهــو -:فــي األســماء عنــد النحــویین اإلعــراباألصــل

،الضـمة والفتحـة والكسـرةوهذا التغییر یشمل الحركات الـثالث.العوامل الداخلة علیها

المـــتمكن غیـــر و ، األمكـــنالمـــتمكن الســـم الـــذي یتحمـــل الحركـــات الـــثالث ن الـــذا یســـمو 

الممنوعـة مـن األسـماءكالضمة والفتحـة فـي ،یتحمل الحركات الثالثذي اللااألمكن 

مــن اإلعــرابأي بتمكنــه مــن ،أو الضــمة والكســرة فــي جمــع المؤنــث الســالم،الصــرف

یتحمــل ، أمــا المبنــي فهــو االســم الــذي ال٣یتحمــل الحركــات الــثالث أناإلمكــانغیــر 

اإلعـرابو البنـاءحاالتهـا بـین اختلفـتأسـماءهنـاك و .أي حركة بل یالزم حركة واحـدة

.والنیابة

٢٨-٢٥:عبد اللطیفتقرأ النص التراثي، محمد حماسةكیف-٢
.وما بعدھا ،٤٣/ ١:شرح ابن عقیل ینظر -٣

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٧٦

المعرب -:أوال

النیابة -أ

الضــمة فــي حالــة الرفــع، والفتحــة : فــي اإلعــراب هــو أن یكــون بالحركــاتاألصــل

فــي حالــة النصــب، والكســرة فــي حالــة الجــر، والســكون فــي حالــة الجــزم، وحالتــا الرفــع 

الجر تخـتص بـه األسـماء، والجـزم تخـتص بین األسماء واألفعال، و انشتركوالنصب م

أبــواب النیابــة ومــن بعــض الحــروف عــن بعــض الحركــات فــيتنــوبوقــد .بــه األفعــال

هذه األبواب باب جمع المذكر السالم الذي تنوب فیه الواو عن الضمة في حالة الرفع 

.٤والیاء عن الفتحة والكسرة في حالتي النصب والجر

-:ةالستاألسماء

-:الثالثة لها ثالث حاالتاألسماءوهذه -:أب، وأخ، وحم

فترفــع بــالواو وتنصــب بــاأللف تعــرب بــالحروف نیابــة عــن الحركــات، -:األولــى

هــذا أبــوك، ورأیــت حمــاك، : "فتقــول نیابــة عــن الضــمة والفتحــة والكســرة وتجــر بالیــاء

وهذه اللغـة هـي المشـهورة فـي العربیـة المشـتركة، وٕان خالفـت األصـل "ومررت بأخیك 

-:في اإلعراب، وفیها لغتان أخریان

لغــة الــنقص لحــذف وتســمى إحــداهما البقــاء علــى األصــل إعرابــا بالحركــات، ·

والمـیم فـي ،والخاء في أخ،وتظهر الحركات على الباء في أب،٥الواو واأللف والیاء

ك، وهــذه أضــعف اللغـات وعلیــه قــول ِمـهـذا أُبــك، ورأیــت أَخـك، ومــررت بَحنحــو،حـم

-:رؤبة بن العجاج

٦ْمَلا َظَمَفُهَبَأُهاِبَشُیْنَمَومَْرفي الَكيٌِّدى َعَداقَتِهِببَأ

عراب في الكتب النحویةواإلتنظر ابواب البناء -٤
٥٠، ٤٩/ ١:ینظر شرح ابن عقیل-٥
١٨٢: دیوان رؤبة بن العجاجمجموع اشعار العرب ،-٦
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٢٧٧

جـاء -:، نحـووتسـمى لغـة القصـر،واُألخرى باأللف مطلقا رفعـا ونصـبا وجـرا·

النصـب والجـر مقـدرة علـى األلـف ، فعالمـة الرفـع و أباك ورأیت أخـاك ومـررت بحمـاك

٧.كما تقدر في المقصور وهي أشهر من لغة النقص

:قال المفضل، وأنشدني أبو الغول لبعض أهل الیمن((

تر أيُّ ـــا   َقُلوص راكٍب َعالهااهــــ َفُشَل طاروا علیهنَّ

َحْقَواها  وناجًیا أباهـــــاواشُدد بمثنى َحَقٍب ٨ناجیـــــًة

ا ولغة بني الحارث بن كعب قلـب الیـاء السـاكنة إذا القلوص مؤنثة، وعالها أراد علیه

فهـذه . الكمـاأخـذت الـدرهمان واشـتریت الثوبـان، والسـالم ع: انفتح ما قبلهـا ألفـا یقولـون

: بـه علـى لغـة مـن قـالجـاء یمكن أن یكون أراد أبوها فعلى لغتهم، وأما أباها فاألبیات

-:ویروي ابو زید أیضا٩.))هذا أباك 

:قالت امرأة من بني سعد جاهلیة ولم أسمعها من المفضل((

.َأَباُهمایا ِبلُتُقْنَأٌعَزَجْلَهما     َوِهْیَلَعُتْعِزي َجنِّوا َأُمَعَزْدَقَو

.مااُهَعَدَفًةَوْبما َنْوَیاَفإذا َخُهال أخا َلْنَمِبْروا في الَحَخا َأَمُه

ــوأُ ا أنــَتَبــَأقـال یقــال ِب فلــم یحــدد ١٠.))ي فاســتثقلوا الیــاء مــع الكســرة قبلهــا ففتحوهــامِّ

لغــة مختلفتــین األولــىبلغتــین انه یوحیــیأن نصــ، إال اللغــة أبــو زیــد ألنــه اهــتم بالتعلیــل

جـاءت هـذه األبیـات الیاء الساكنة الفا وفیها قال السالم عالكما و هل الیمن التي تقلب أ

أباهـا فـیمكن أن یكــون وناجیـا وأمـا وهـي غیـر لغـة بنـي الحـارث بـن كعـب علـى لغـتهم، 

أي لغـة بنـي الحـارث بـن كعـب ویؤكـد هـذا أبـاك: أراد أبوها فجاء به على لغة من قـال

.هما ولم تقل عالهما كما في لغة اهل الیمن سابقة الذكرذلك أنها قالت جزعت علی

.وما بعدھا٥١/ ١:ینظر ابن عقیل-٧
األبیات منسوبة في دیوان رؤبة لھ،  وألبیھ العجاج، وھي مقطوعة من خمسة أبیات، ومنقولة من كتب -٨

١٦٨: مطبوعة بحسب ولیم ألورد ینظر الدیوان
٤٥٨، ٤٥٧، وینظر ٢٥٩: نوادر أبي زید-٩

٣٦٥:المصدر السابق-١٠
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٢٧٨

الحـارث بـن كعـب امرأة من بني سـعد وٕالـى بنـي نسبت إلى رصقأن لغة الالشاهد 

بطـــن مـــن تمـــیم مـــن العدنانیـــة وهـــم بنـــو ((-:كحالـــةعمـــر رضـــا . دیـــذكرهمكمـــا اوهمـــ

ابخـة بـن الحارث الحارث االعرج بن كعب بن سعد بن زیـد منـاة بـن تمـیم بـن أد بـن ط

یرجعــون بنســبهم لســعد بــن منــاة وهــؤالء كــانوا أي أنهــم ١١))بــن نــزاراإلیــاس بــن مضــر 

-:دهناء كمـا ذكـر االصـفهاني إذ یقـولیسكنون یبرین وهي في نهایة طرف صحراء الـ

لشـــجر مـــا خـــال الحمـــض وهـــي طویلـــة الـــدهناء رملـــة تنبـــت األال واألرطـــى وأنـــواع ا(( 

ین الــذي ســكنته ِرْبــَیمــا یهمنــا طرفهـا .١٢))الشـامهـا یبــرین ویقــال طرفهـا اآلخــر فــي طرف

وهـــو رمـــل ... یبـــرین ویقـــال یبـــرون (( -:وذكرهـــا البكـــري بقولـــهقبیلـــة ســـعد بـــن منـــاة 

وأمــا لغـة الـنقص فقــد اسـتعملها العجــاج أو ١٣)).معـروف فـي دیــار بنـي سـعد مــن تمـیم

رف ابنــه رؤبــة وكالهمــا مـــن أهــل البصــرة أي أن مــوقعهم فـــي المســجد الجــامع مــا یعـــ

حالیـا بــالخطوة لــذا نســتطیع القــول إن الــنقص فـي البصــرة ولغــة القصــر فــي یبــرین كمــا 

-:مبین في الخریطة

٢٣١/ ١:معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-١١
٢٧٧بالد العرب -١٢
١٣٨٧، ١٣٨٦/ ٤: معجم ما استعجم -١٣
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٢٧٩

المثنى 

:منهاعدة لغات في المثنى

الكتب النحویة في إعراب المثنى وهي أن یرفع بـاأللف األصل فيهي و : األولى

وعــن ،حالــة النصــبنیابــة عــن الضــمة وینصــب ویجــر بالیــاء نیابــة عــن الفتحــة فــي 

١٤الكسرة في حالة الجر

وهي أن یعامـل معاملـة المقصـور بـاأللف مطلقـا وهـذه لغـة بنـي الحـارث : الثانیة

(( -:بـــن كعـــب فهـــم یجعلـــون المثنـــى بـــاأللف مطلقـــا رفعـــا ونصـــبا وجـــرا یقـــول الفـــراءا

خفیفـة وفـي }إن هـذان لسـاحران  {وقـرأ بعضـهم ...١٥}إن هـذان لسـاحران  {-:وقولـه

إن ذان إال {أُبـي  وفـي قـراءة }ن هـذان لسـاحران   قـالوا إ وأسروا النجـوى  {: بد اهللا قراءة ع

. وباأللف على جهتین" إّن"تشدید بتناءفقرا}ساحران

االثنـین فـي رفعهمـا ونصـبهما لغة بني الحـارث بـن كعـب یجعلـونإحداهما على 

:یرید بني الحارث . وخفضهما باأللف وأنشدني رجل من األسد عنهم 

١٦أطرق إطراق الشجاع ولو یرى         مساغا لناباه الشجاع لصّمماف

هذا خط یدا : هذا الرجل عنهموحكىوقال وما رأیت أفصح من هذا األْسدي 

لكان على لغة بني " العینان"ولو قال (( -:زیدأبووكذا قال ١٧))أخي بعینه

قلب الیاء ولغة بني الحارث بن كعب ((-:بو زیدوذكر أ١٨))الحارث بن كعب

وهذه ١٩)).أخذت الدرهمان واشتریت الثوبان: الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفا یقولون

١/٥٧:ینظر شرح ابن عقیل -١٤
٦٣: طھ١٥
:مجرور بالیاء  أي" لنابیھ"الروایة فیھ و٣٤: دیوان المتلمس الضبعي-١٦

الشجاع لصممَّالنابیھ فأطرق إطراق الشجاع ولو یرى        مساغا
١٨٤، ٢/١٨٣:معاني القران الفراء -١٧
١٦٩-:زیدنوادر أبي -١٨
٢٥٩:المصدر السابق-١٩
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٢٨٠

في بني الحارث بن حالها كحال سابقتها في تخریج لغة القصر في االسماء الستة

وهنا نسبها إلى بني قلب الیاء الساكنة الفا نسبها إلى أهل الیمن، إال أنكعب

.الحارث بن كعب

وكلتا كال -

-:یقول ابن مالك في ألفیتههلة المثنى ألنهما ملحقتان بتعامل كال وكلتا معام

٢٠))باأللف ارفع المثنى وكال    إذا بمضمر مضافا وصال (( 

ر؛ ضمموهذا هو األصل فإن كال وكلتا تعامالن معاملة المثنى إذا أضیفتا إلى 

ا بالمثنى إال إذا أضیفا إلى ولكن ال ُیْلَحق كال وكلت(( -:قیللذا یقول ابن َع

فإن أضیفا إلى " جاءني كالهما، ورأیت كلیهما، ومررت بكلیهما " مضمر، نحو 

جاءني كال الرجلین وكلتا المرأتین " ظاهر كانا باأللف رفعا ونصبا وجرا، نحو 

فلهذا قال " ورأیت كال الرجلین وكلتا المرأتین ومررت بكال الرجلین وكلتا المرأتین 

إال أن بني كنانة خالفت القاعدة ٢١))وكال إذا بمضمر مضافا وصال: " المصنف

ُوِصلت بمضمر أم بظاهر عمال على أوعاملت كال وكلتا معاملة المثنى سواء 

وقد اجتمعت العرب على إثبات األلف في (( -:القیاس على حد قول الفراء إذ یقول

بني كنانة فإنهم یقولون كال الرجلین في الرفع والنصب والخفض وهما اثنان إال

٢٢.))رأیت كلي الرجلین ومررت بكلي الرجلین وهي قبیحة قلیلة مضوا على القیاس

انیان ترجعاألولى قحطانیة من قضاعة واألخر كنانةتسمى قبیلة أكثر منوهناك 

: كنانة((-:كحالةعمر رضا . دا یقول قریش وفیهإلى ترجع إحداهماعدنانیة الإلى

كنانة بن بكر بطن ضخم من عذرة من ]و[...وائل من العدنانیةبطن من تغلب بن

كلب من قضاعة من القحطانیة وهم بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زید 

كنانة بن خزیمة قبیلة عظیمة من العدنانیة وهم بنو كنانة بن خزیمة ]و...[الالت 

دیارهم بجهات مكةبن عدنان كانتبن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد 

١/٥٥:شرح ابن عقیل -٢٠
١/٥٧:المصدر السابق٢١
١٨٤/ ٢: معاني القران ، الفراء -٢٢

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٢٨١

ة ومع اننا نستبعد كنانة بن خزیمة بن مدركة  إال اننا ال نستطیع تحدید أی٢٣))

ة من القبیلتین التي كانت تتحدث بهذه اللغة سواء اكانت القحطانیة من قضاعة وقبیل

.ام العدنانیة من تغلب

.بهَقِحْلأُ جمع المذكر السالم وما 

عضـــین و عـــزین وغیرهـــا مـــن األســـماء وفـــي هـــذا البـــاب تجـــيء كلمـــة ســـنین و

(( -:ویعرفهـا األشـموني بقولــه.اء التأنیـثتـمهـا وعـوض عنهــا بالثالثیـة التـي حـذفت ال

كل كلمة ثالثیة حذفت المها وعوضت عنها منهـا هـاء التأنیـث ولـم تكسـر فهـذا البـاب 

اطــرد فیــه الجمــع بــالواو والنــون رفعــا وبالیــاء والنــون جــرا ونصــبا نحــو عضــة وعضــین 

أصـل ... وأصـل سـنة سـنو أو سـنه...زة وعـزین وٕارة وٕاریـن وثُبـة وثبـین وقلـة وقلـین وع

اسعــــزة ـ الفرقــــة مــــن النــــوأصــــل...عضــــة عضــــو مــــن العضــــو واحــــد األعضــــاء

.ةمختلفوجوهوللعرب في هذا الجمع ٢٤.))...عزو

یعامــل معاملــة جمــع و األصــل فــي كتــب النحــو ووهــاإلعــراب بــالحروف،:األول

ویعــرب بـالحروف نیابـة عـن الحركـات بـالواو رفعــا ،لـى أنـه ملحـق بـهالمـذكر السـالم ع

یقـول الفـراء وفیهـا وجـرا نیابـة عـن الفتحـة وعـن الكسـرةنیابة عن الضمة وبالیاء نصـبا 

وقـــد ٢٥))وواحـــدة العضـــین ِعَضـــة رفعهـــا ِعُضـــون ونصـــبها وخفضـــها ِعضـــین(( -:

٢٦أهل الحجاز وعلیا قیس إلىنسبت هذه اللغة 

قسمیننقسم على بالحركات، ویعراباإل: انيالث

.على ثالثة أقسامیصنفبالیاء والنون  أي سنین وهو -١

الضــــمة فــــي حالــــة -:یعــــرب بالحركــــات الــــثالث علــــى النــــون-:األول·

الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، وهذا القسـم یبقـى علـى 

٩٩٦/ ٣: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-٢٣
١/١٥٨: ، وتنظر ایضا كتب النحو كھمع الھوامع ١٥٢- ١٥٠/ ١:حاشیة الصبان على األشموني -٢٤
٢/٩٢:قران، الفراءمعاني ال-٢٥
١٥٩/ ١: ینظر ھمع الھوامع-٢٦
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٢٨٢

والكسـرة مـن غیـر تنـوین األصـل فـي اإلعـراب بالحركـات الـثالث الضـمة والفتحـة 

ب مـن یجعلهـا بالیـاء ومن العر (( -:عرفة یقول الفراءفي حال إذا كانت الكلمة م

ك وســنینك وهــي ِنیِعِضــیُنك، ومــررت بِعِضــ: فیقــولعــرب نونهــاعلــى كــل حــال وی

-:وأنشدني بعض بني عامر. كثیرة في أسد وتمیم وعامر

ل ـــــن نجد فإن ِسِنیَنُه ٢٧رداا وشیبننـــــــا ُمـًبْیبنا ِشــــَنْبِعذراني مــ

ملّحة     نشمر ِألُخرى تُنزل األعصم الَفردا متى ننج حبوا من سنیٍن

:وأنشد في بعض بني أسد

"مثل الَمَقالي ُضربت ُقلیُنها " 

:من الُقلة وهي لعبة للصبیان، وبعضهم

"إلى ُبرین الُصْفر الَمْلِویات" 

رة ومثل ذلك الثُبین وِعزین یجوز فیه ما جاز في الِعِضین ُبوواحدة الُبري 

٢٨.))والِسنین

ن آوالتنوین في حال التنكیـر وهـذا وٕان لـم أجـده مـذكورا صـراحة فـي معـاني القـر 

-:إال أنه واضح في البیت الثاني من شاهد العامریین الذي ذكره إذ یقول

ملّحٍةمتى ((  األعصم الَفرداُنشّمر  ِألُ َننج َحبًوا من سنیٍن ٢٩))خرى تُنِزُل

تدل على التنوین فـي حـال التنكیـر ، لكـن مـا لـم أجـده " ٍنیمن ِسِن"فقول الشاعر 

في معاني القران ذكره ابن مالك نقال عن الفراء عن تنـوین سـنین فـي لغـة بنـي عـامر  

ذلك أقمت عنده سنینا یا هذا وأتى بشاهد أنشده الكسائي دلیال على : إذ إنهم یقولون

الحجیج َسِلي معَدا      ِسِنینا ما تعد لنا ِحسابا نسِق ٣٠أَلْم

دعوني بدال من ذرانيوفیھ، ٧٩:، حیاتھ وشعرهالصمة بن عبدهللا القشیري-٢٧
٩٢/ ٢: معاني القران، الفراء-٢٨
٩٢/ ٢: المصدر السابق-٢٩
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٢٨٣

، الضـــمة فـــي حالـــة ویعـــرب بالحركـــات الـــثالث علـــى النـــون-:والثـــاني ·

وهـو ة فـي حالـة الجـر لكـن مـن غیـر تنـوینالرفع والفتحة في حالة النصـب والكسـر 

٣٢لفـراءإلـى ابا تناقل النحاة هـذا الـرأي منسـو وقد٣١لفراء إلى ارأي نسبه النحاس 

لكنني لم أستطع إیجاده في النسخة المطبوعة من معاني القران الحالیة على حـین 

أنهـــم نقلـــوا النصـــوص نفســـها الموجـــودة فـــي المعـــاني، ولكـــن مـــا وجـــد فـــي النســـخة 

المطبوعــة حالیــا هــو تغییــر لــرأي الفــراء؛ إذ إنهــا تنســب اإلعــراب لــه بالحركــة فــي 

و التعریــف، كمــا هــو األصــل فــي اإلعــراب، حــال اإلضــافة كمــا وجــد فــي الــنص أ

والتنــوین فــي حــال التنكیــر، ویــزاد علــى ذلــك أنــه نســب اإلعــراب علــى النــون لبنــي 

علـــى أن النحـــاس فصـــل ذلـــك بـــأن اإلعـــراب بالحركـــة عنــــد .أســـد وتمـــیمو عـــامر 

التعریف وبالتنوین عند التنكیر خاص ببني عامر، وٕان اإلعراب بالحركة من غیر 

إعـراب سـنین وبابهـا بالحركـات علـى النـون بـدون :(( تمیم إذ یقولتنوین لغة أسد و 

قـال الفـراء وقولـه . تنوین مع لزوم الیاء والنون، وهذه اللغة نسـبت لبنـي أسـد وتمـیم

ومـــن العـــرب مـــن یجعلهـــا بالیـــاء علـــى كـــل حـــال ... الـــذین جعلـــوا القـــران عضـــین 

یــرة فـــي أســـد ك وســنیِنك وهـــي كثنعضـــیُنك، ومــررت بعضـــِی: ویعــرب نونهـــا فیقــول

وهذا هو نـص الفـراء نفسـه الموجـود فـي الطبعـة الحالیـة لكـن، بحـذف ٣٣)) وتمیم 

بیــتهم الشــعري، وعــدم االستشــهاد بالبیــت الثــاني ببنــي عــامر الــذي استشــهد الفــراء 

مــا جعــل النحــاس ینســب هــذه اللغــة . ســنیننــون الــذي یظهــر تنــوین الكســر تحــت 

ى لـم تعهـدها العربیـة وهـي بالحركـات لبني أسد وتمیم، وبه تصبح للعـرب لغـة أخـر 

. الثالث من غیر تنوین، والذي تابعه فیه أكثر النحاة

یعــرب بالضــمة فــي حالــة الرفــع وبالفتحــة فــي حــالتي النصــب -:الثالــث·

والجر على أنه ممنـوع مـن الصـرف، وهـذا النـوع یـدخل فـي أبـواب النیابـة لكـن نیابـة 

، وهـذا متعـارف علیـه فـي لكسـرةحركة النصـب وهـي الفتحـة عـن حركـة الجـر وهـي ا

ولم أجد لھ نسبة٥٥/ ١: المساعد على شرح التسھیلینظر-٣٠
وھنا تأتي فائدة تحدید الدراسة الى نھایة القرن الثالث إذ إن النحاس نقل نصا ٦٣٣/ ١:ینظر إعراب القران -٣١

.عن الفراء تغیر المعنى فیھ
١/١٥٤-:حاشیة الصبان ، و ٩/ ١:حاشیة یس على شرح التصریحینظر٣٢
٢٠٣/ ٢: عراب القرانا-٣٣
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٢٨٤

وحكــى (( -: بــي إذ یقــولالقرطلتمــیم نقــال عــن الفــراءوهــذا الــرأي نســبهكتــب النحــو

الفراء عن بني عامر أنهم یقولون أقمت عنـده سـنینا یـا هـذا، مصـروفا وبنـو تمـیم ال 

یــا هــذا وهــذا الــنص أیضــا غیــر موجــود فــي ٣٤))یصــرفون یقولــون مضــت لــه ســنیُن

وهـذا یتعـارض ٣٥ه ینسـب لغـة اإلعـراب لتمـیم مـع بنـي عـامر وأسـدمعاني الفراء ألنـ

نـص النحـاس أیضـا الـذي أعتمـده أكثـر مع تعارض و المذكور سابقامع نص الفراء 

.النحاة ونسبوه إلى الفراء

.بالواو والنون، أي سنون وهو منقسم على جزأین-٢

-:یعــــرب بالحركــــات الــــثالث علـــــى النــــون یقــــول الســـــیوطي -:األول·

ولـم أجـد فیمـا تیسـر ٣٦.))العرب، مـن یلزمـه الـواو ویعربـه علـى النـون كزیتـونومن ((

خاصـة وأن ،قبیلة معینة لكنها ذكرت فـي كتـب النحـوإلىلي من مصادر من نسبها 

.السیوطي یعد جماعة ثقة في سعة جمعه

الثــاني أن یلزمــه الــواو وفــتح النــون ویعربــه بحركــات مقــدرة علــى الــواو ·

.٣٧كما عبر عن ذلك السیوطي وهي لغة لبعض العرب 

٢٦٤/ ٧جامع البیان -٣٤
٩٢/ ٢: ظر معاني القران ، الفراء نی-٣٥
١/١٦٠- :ھمع الھوامع ٣٦
١/١٦٠:المصدر نفسھ٣٧
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٢٨٥

فــــــي جمــــــع التكســــــیر لكلمــــــة اســــــتعمال صــــــیغة جمــــــع المــــــذكر الســــــالم

.الشیاطین

فــي كلمــة الشــیاطین أن تكــون جمــع تكســیر لكلمــة شــیطان أال أن الفــراء األصــل

وممـا أوهمـوا فیـه (( -:فقـال ٣٨}وماتنزلـت بـه الشـياطني   {في تفسیره لقوله تعـالى -:ذكر

إال أن أبــا حیــان ٤٠وهــي قــراءة الحســن واألعمــش٣٩}لشــياطونومــا تنزلــت بــه ا {: قولــه

قـال((-:حبیـب یـذكر روایـة عـن أعرابـي فیقـولبـن األندلسي ذكر قـوال نقلـه عـن یـونس 

یتضــح ٤١))دخلــت بســاتین مــن ورائهــا بســاتون: یــونس بــن حبیــب ســمعت أعرابیــا یقــول

.منها ما نظنهعدةمن هذا النص أن الروایة غیر منسوبة وهذا ألسباب 

أن أبــا حیــان هــو مــن لــم ینســبها، وخاصــة إذا كــان الــنص مــن كتــاب -١

.اللغات المفقود لیونس

أو أن یونس بن حبیب هو من لم یقم بنسـبتها، وهـذا وارد أیضـا ألنهـم؛ -٢

بغیـر الفصـحى وبهـذا ال یعتمدون على نسبة اللغات في الكثیـر الغالـب لعـدم اهتمـامهم

.في تتبع أصول الجمع عند العربا لغة أعرابیة قد تساعدناقد ضاعت علین

وفي هذه الحالة لدینا اربع لغات منسوبة

.األولى تعرب بالحروف وهي لغة الحجاز وعلیا قیس

الثانیة في عضین وسنین وتعرب بالحركات من غیر تنوین وهي لغة تمیم وأسد 

ن وشـــبهها وتعـــرب بالحركـــات منونـــة ونســـبت لبنـــي عـــامر والشـــاهد والثالثـــة فـــي ســـنی

ندها یس

٢١٠: الشعراء -٣٨
٢/٧٦معاني القران الفراء -٣٩
١٠٨: ]القراءات[القران ینظر مختصر شواذ -٤٠
٤٦/ ٧:البحر المحیط -٤١
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٢٨٦

.الرابعة في سنین وتعرب اعراب الممنوع من الصرف وتنسب لتمیم أیضا

لذا منازل الحجـاز معروفـة وقـد حـددناها وأغلـب الظـن أن علیـا قـیس كانـت قریبـة 

مــن منــازلهم فاســتعملوا لغــة نیابــة الحــروف عــن الحركــات وكــذلك منــازل تمــیم معروفــة 

منــازل نــازلهم بالكوفــة قریبــا مــن ونظــن أن بنــي أســد هــم أســد بــن خزیمــة الــذین كانــت م

ن مـن الصـرف یمنعـون سـنیكما خرجنا ذلك في العنعنة وأما بنو تمیم الـذین بني یربوع

هــم القشــیریون كمــا جــاء فــي البیــت ففهــم الــذین ال تلتقــي منــازلهم بأســد وأمــا بنــو عــامر 

یخ وقـد حـدد الشـ(( -:فیقـول فیهـاافینا حمد الجاسر تعب تحدیـد مكانهـیكالشعري الذي 

حمد الجاسر دیار قشیر بحسب التخطیط الجغرافي الحدیث فقال إنه یمكننا القول بـإن 

ومعلـــوم أن هـــذه ٢٤، ٢١وخطـــي العــرض ٤٦، ٣٠، ٤٥بالدهــا بـــین خطــي الطـــول 

رض ال تختص بهذه القبیلة بل یسـاكنها قبائـل تجمـع معهـا فـي النسـب المساحة من األ

ى هــذه االحــداثیات فــإن الخریطــة وعلــ٤٢))مــن بنــي عــامر بــن صعصــعة وقبائــل أخــرى

-:ستكون على النحو االتي

٢٠:، حیاتھ وشعرهالصمة بن عبدهللا القشیري-٤٢
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٢٨٧

.نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة نیابة عن الكسرة

األســماء ةقیــه عــن باإلعــراب میزتــم أحكــام خاصــة بــه فــيلجمــع المؤنــث الســال

ظهـــور نحــویین هــواألصــل فــي إعرابـــه عنــد الخــرى فأدخلتــه فــي أبـــواب النیابــة، و األ

النصــب فــي حــالتي وظهــور الكســرة تحــت آخــرهي حالــة الرفــع،الضــمة علــى آخــره فــ

والجر، وهنا تنوب الكسرة وهي األصل فـي حالـة الجـر عـن الفتحـة وهـي األصـل فـي 

حالة النصب، وبذلك استحق جمع المؤنث السالم مكانه في أبواب النیابة، وهي نیابـة 

.حركة الكسرة عن حركة الفتحة

دة النیابة أحیانا في نصـبها جمـع المؤنـث السـالم إال أننا نجد هذیال قد خالفت قاع

بالفتحـــة وهـــي األصـــل فـــي نصـــب األســـماء وبهـــذا تكـــون هـــذیل قـــد أبقـــت علـــى أصـــل 

القاعــدة فــي األســماء علــى حالهــا وهــو خــالف المــألوف، وقــد وجــدت الفــراء فــي كتابــه 

ه إال أنــهب الهــذلي الــذي استشــهد النحــاة بــمعــاني القــران یــروي بیــت الشــاعر أبــي ذؤیــ

-: وصفه بالغلط الذي تراجع عنه صاحب الروایة الى الصواب إذ یقول

-:وأنشدني بعضهم ((

٤٣إذا ما جالها باألُیام تحیرت        ثُباًتا علیها ُذلها واكتئابها

: قال قال الفراء–مهما من قوم إال وقد سمعنا لغاَت: هوقال ابو الجراح في كالم

عة البیت فـي شـرح دیـوان وعند مراج٤٤.))لغاَتهمرجع أبو الجراح في كالمه عن قول

تضـــــح أن الروایـــــة جـــــاءت علـــــى اللغـــــة الفصـــــحى لغـــــة الكســـــر إذ یقـــــول االهـــــذلیین 

-:السكري

علیها ذلها واكتئاُبها((  ٤٥))فلما اجتالها باإلیام تحیرت      ثُباٍت

١/٥٣:ینظر شرح أشعار الھذلیین-٤٣
٢/٩٣:القرانمعاني-٤٤
١/٥٣:شرح أشعار الھذلیین-٤٥
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٢٨٨

في وهذیل موقعها٤٦.بالكسروكذلك في دیوان الهذلیین بالروایة نفسها 

-:ةالخریط

.بین الصرف ومنعهسماال-ب 

" ویعني معربا" أي أن یكون االسم متمكنا ،األصل في األسماء هو الصرف

إال؛من الصرفیأتي منعه وال" ویعني قدرته على تحمل الحركات الثالث" وأمكنا 

وبهذا یصبح متمكنا من اإلعراب ، ٤٧على الكلمةمن أصل تسٍعجتماع علتین ال

وكأنه فعل ال ،فال یتحمل سوى حركتي الضم والفتح،ركاتغیر أمكن من الح

.یتحمل الكسر

والسبب هو ،لفت العرب في حركات إعرابهاض الكلمات التي اختهناك بعو 

وجود لأو ،التي تجیز الصرفعند القبیلةأحد األسباب المانعة من الصرفهافقد

.الكلماتومن هذهاالسم من الصرف،العلتین عند القبیلة التي تمنع

تجاءهي أن كل صفةالقاعدة العامة في المنع من الصرف .فراد-١

وزن ُفعال وهي معدولة من ألفاظ العدد من واحد الى أربعة فإنها تمنع من على 

١/٧٩:دیوان الھذلیین ینظر -٤٦
٤٥٢- ٤٥٠:ینظر شرح شذور الذھب -٤٧
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٢٨٩

،جازیون من الصرفهذه اللفظة منعها الحالصرف الجتماع علتي الصفة والعدل، و 

، كما قرأ نآقر لحجازیة نزل الوبالصیغة ا،٤٨سیقوصرفها الكالبیون بطن من بطون 

في أما سبب االختالف فقد نوه إلیه الفراء٤٩" ىُفراًد" بالصیغة الكالبّیةبعض القراء 

قوم : والعرب تقولهو جمع((-:٥٠}ولقد جئتمونا فُرادى{-:تعالىقول اهللا لتفسیره

یا هذا فال ُی ، وِفرد، دْرها َفواحدىوفرادجرونها ُشبهت بثالث ورباع،ُفراَدى وُفراُد

-:وأنشدني بعضهم .هذا المعنىفيوفرید؛ وفراد للجمع، وال یجوز فرد 

٥١))ها صواهلهقتعومثنى أصترى النُّعرات الزرق تحت لبانه           ُفراَد

أو حدأ"لیست من لفظ " فراد" لها ذلك فـفقوله شبهت بثالث ورباع هو ما أجاز

حاد من جهة المعنى والعدل دل متقنا لكنهم شبهوا فراد بأُ ولو قال ُأحاد لكان الع"واحد

وأربعة ،وثالثة ثالثة،دا واحداوُرباع المعدوالت عن جاء القوم واحیكون بُأحاد وُثالث 

أحد لیست من لفظ ىألن فراداألصلفلم یشبهوا وأبقوها على ، أما الكالبیونأربعة

فهو لیس من لفظه لفظ فراد على المفرد لذلك وٕان دل "ُأحاد"عدل لــ حد التي ُتواأو 

وفراد للجمع، وال یجوز فرد في هذا ((-:ماذكره الفراء أیضاوهذا ،المعدول عنه

ي زید األنصاري یذكر فیها هذه بوقد ورد في نص أل. هو سبب االختالفو )) المعنى

وأزواج َنجئ: ینیأبو زید عن الكالب(( -:اللغة  ٥٢.))ونوا،تمونا فراًدى وهم فراٌد

والكالبیون كما حددناهم في الفصل االول تقع منازلهم كما في الخریطة

٩٨٩/ ٣: ینظر معجم قبائل العرب-٤٨
٣٨:]القراءات[القران ینظر مختصر شواذ -٤٩
٩٤:اآلنعام-٥٠
٣٤٥/ ١:معاني القران الفراء-٥١
١٤/٩٨:تھذیب اللغة-٥٢
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٢٩٠

.بین التذكیر والتأنیث- ٢

السكة، یذكر : والزقاق(( -:ذكر الجوهري -:والكالء وغیرهاعكاظ الكالء و -أ

ل الحجاز یؤّنثون الطریق والصراط والسبیل والسوق، والزقاقأه: ویؤنث، قال األخفش

الكالء سوق البصرة؛٥٣)).و سوق البصرة، وبنو تمیم یذكرون هذا كلهوالَكّالء، وه

فأهل الحجاز یمنعونه من الصرف ألنهم یؤنثون ،فهو علم على السوق البصري

، والظاهر أن أي سوق أو طریق أو زقاق وغیرها التمیمیون یصرفونه ألنهم یذكرونهو 

تمنع من الصرف یثهاها وتأنمن الكلمات التي یختلف الحجازیون والتمیمیون في تذكیر 

" أصبحت علما كــكلمة یختلفون فیها إن ة، فأیعند الحجازیین وتصرف عند تمیم

للعلمیة أو غیرهما من الكلمات تمنع من الصرف عند أهل الحجاز" الكالء وعكاظ 

اجتمع مع ن، فتفقد التأنیث الذي إكرونهاذ، وتصرف عند التمیمیین ألنهم یوالتأنیث

وهنا یكمن الخالف بین الحجازیین والتمیمیین، أي .الصرفاالسم من منع العلمیة 

في تأنیث الكلمات التي تدل على السوق والطریق وغیرهما من الكلمات التي یختلفون 

.فیها إن أصبحت علما مشهورا

زقق: الصحاح -٥٣
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٢٩١

" كراع"وما ینطبق على عكاظ والكالء في لغة تمیم ینطبق على -ب

. ف ألنه مؤنث عندهممنعونه من الصر یعقیل فاألصل فیه منع الصرف إال أن بني

أما كراع  فإن الوجه ترك الصرف، ومن العرب من یصرفه یشبهه (( -:یقول سیبویه

لفاظ المختلفة ما بین وقد نسبنا كثیرا من اال٥٤ .))من أسماء المذكرألنهبذراع؛ 

القیسیة والحجاز أما عقیل فهم من لتمیمتمیم وهذه تأخذ الخریطة نفسهاالحجاز و 

ازلهم في بیشة وهي من الحجاز كما حددنا ذلك سابقا في ابدال القاف غینا في ومن

.الفصل االول

المبنیات-:ثانیا

أمس ·

وللعــرب فــي ٥٥وهــو ظــرف موضــوع للیــوم الــذي یســبق الیــوم الــذي أنــت فیــه،

.أمس مذاهب

اإلعراب -: األول 

وینقسم على قسمین 

مـــتمكن األمكــــن فتتحمــــل الحركــــات أن تعامـــل أمــــس معاملــــة االســــم ال-١

-:الــثالث، وهــذا األصــل فــي األســماء لكنــه فــي االســتعمال غیــر مشــهور فیقــال

بما فیه بنـو : قـال أبـو زیـدو :(( وهذه لغـة عقیـل قـال ابـن منظـور. ٥٦مضى أمٌس

مهمـوز،ُعقیل یقولون هؤ  ممـدود ُمَنـّوٌن بمـا فیـه بتنـوین، الٍء قومـك، وذهـب أمـٌس

قومــك، مهمــوز هــؤ : مــك، ســاكن، وأهــل الحجــاز یقولــونهــؤال قو : وتمــیم تقــول الِء

"أمس"الشاهد فیه إثبات التنوین في ٥٧))ممدود مخفوض

٢٣٦/ ٣:الكتاب -٥٤
٢/١١٨:المقتضب-٥٥
٤/١٠٦:ینظر شرح المفصل -٥٦
تفسیر ھذا)ذا(مادة : لسان العرب-٥٧
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٢٩٢

أن تعامــل معاملــة االســم المــتمكن غیــر األمكــن بمنعهــا مــن الصــرف، -٢

وبنــو تمــیم ترفــع (( -:یقــول قطــرب ٥٨.فترفــع بالضــمة وتنصــب وتجــر بالفتحــة

بمــا فیــه فــال یصــرفونه لمــا دخلــه أمـس فــي موضــع الرفــع ، فیقولــون ذهــب أمــ ُس

: من التغییر وقال الراجز 

٥٩))مثل األفاعي خمساالقد رأیت عجبا مذ أمسا         عجائز 

(( -:وهذه األبیات هي من سماع أبي زید من العرب إذ یقول في كتابه 

: هذا باب رجز سماع ابي زید من العرب قال الراجز 

ًزا مثل األفاعي خمسالقد رأیت عجبا مذ أمسا     عجائ

یأكلن ما في رحلهن همسا      ال ترك اهللا لهن ضرســـــــــا

بما فیه، فلم إلىوقوله أمسا ذهب بها  لغة بني تمیم یقولون ذهب أمُس

والمالحظ٦٠))ولم یصرف أمس ففتح آخره وهو في موضع الجر...یصرفه 

ها بصیغة منتهى أنعلى الرغم من شاهد أیضا أن الراجز صرف عجائَزفي ال

. لذا الصرف لغة عقیل ومنع الصرف لغة تمیم.الجموع 

البناء -: الثاني 

وینقسم على قسمین أیضا 

البنـاء علــى الكســر بجمیـع أحوالهــا فــي الرفــع وفـي النصــب وفــي الجــر، -١

أمــِس: نحـو ومــررت بــه یــوَم ورأیتــه أمــِس وهــذا مــذهب أهــل الحجــاز " جــاء أمــِس

وقریـب مـن ٦١و مع أنه مخـالف لألصـل فـي األسـماءوهو األشهر في كتب النح

.بخالف االسماء٦٢الحروف ألن االصل فیها البناء

٢٨٤/ ٣:الكتاب ینظر -٥٨
١٣٤، ١٣٣: كتاب األزمنة-٥٩
٢٥٧:نوادر أبي زید -٦٠
٢٨٤/ ٤: ینظرالكتاب -٦١
٤٠/ ١: ینظر شرح ابن عقیل-٦٢
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٢٩٣

٦٣البناء على الفتح في جمیع األحوال -٢

بین البناء واألعراب -:الثالث 

بین اإلعراب والبناء وهـو منقسـم علـى تتراوح أمس في حاالتها الثالث وهو أن

. قسمین

ن كالممنوع من الصرف فـي حالـة الرفـع، وبناؤهـا رفعها بالضمة من غیر تنوی-١

٦٤على الكسر في حالتي النصب والجر كأهل الحجاز 

الكسر والتنـوین فـي حاالتهـا الـثالث أي أن أمـس تنـون مـع بقائهـا علـى -٢

الحـاالت الـثالث مـن الكسر فتأخذ التنوین من اإلعراب وتأخذ البقاء على الكسـر فـي

قبیلــة إلــى وهــذا ذكــره قطــرب مــن غیــر أن ینســبه ٦٥بــین اإلعــراب والبنــاءالبنــاء فهــي 

عهــا الجغرافــي جــاء یلــذا توز ٦٦))وقــالوا رأیتــه أمــٍس، فكســر ونــون(( -:معینــة إذ یقــول

.في الخریطةكما على النحو األتي 

٢٠٩/ ١: ھمع الھوامع ینظر -٦٣
٣/٢٨٤: ینظر الكتاب -٦٤
١/٢٠٩ینظر ھمع الھوامع -٦٥
١٣٣: كتاب األزمنة -٦٦
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٢٩٤

. ما جاء على وزن فعال علما لمؤنث

-:عال في لغة العرب یأتيوزن ُف

٦٧.قناحاب ُعمن أسماء غیر مشتقة مثل ُس-:أوال

أو معدولــة عــن اســم فعــل نحــو نــزال أي أنــزل وحــذاري أي احــذر ومعنــاه -:ثانیــا

٦٨.افعل

.أو صفة غالبة على المؤنث نحو حالق  وهي معدولة عن حالقة-:ثالثا

.أو للنداء نحو یاخباث أي یا خبیثة-:رابعا

عن مصدر ر وهم یریدون المیسرة وهذا معدولأو اسم مصدر نحو یسا-:خامسا

.مؤنث

جمیــع هــذه األســماء وغیرهــا إذا بقیــت علــى صــیغها الخمــس التــي ذكرنــاه مــن 

غیر أن تكون اسما علما لمؤنث فإنها تبقى على حالها مبنیة على الكسر عنـد جمیـع 

اقــل أو غیــر عاقــل أمــا إذا جــاءت علــى وزن َفعــال وكانــت علمــا لمؤنــث ع٦٩.العــرب

وهنـا ٧٠ن للعـرب فیهـا مـذاهَبب اسـم لناقـة فـإان المـرأتین أو سـر یكحذام ورقاش اسم

.موضع الخالف بینهم

.بناؤها على الكسر-:األول

حذام : وأما ما كان اسما علما نحو ((-:وهذا مذهب أهل الحجاز، یقول المبرد

فإمـا أهـل الحجـاز فیجرونـه ُمجـرى مـا ذكرنـا : فإن العرب تختلف فیـه-وقطام ورقاش

٣/٣٦٨: ینظر المقتضب-٦٧
٢٨٠/ ٣: ینظر الكتاب -٦٨
٢٧٥-٣/٢٧٢:المصدر السابقینظر -٦٩
٣٧٦-٣/٣٧٣:، والمقتضب ٢٧٩-٢/٢٧٧:المصدر السابقینظر -٧٠
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٢٩٥

ألنه مؤنث معدول تیـر لـه الكسـر وٕانمـا اخ...راقشـة وقاطمـةوٕانما أصله حاذمـة و . قبُل

٧١))ا فیه عالمة تأنیث ألنه كان معدوال عمَّ

.إعرابها إعراب الممنوع من الصرف-:الثاني 

معاملة الممنوع من الصرف ترفع بالضمة وتنصب "  عالَف" فتعامل صیغة 

.بالفتحة، وهذا مذهب التمیمیینوكذلك الجر،بالفتحة

واعلــم أن جمیـع مــا ذكرنـا إذا ســمیت بـه امــرأة فـإن بنــي ((-:لـذا یقــول سـیبویه

٧٢))ال ینصرف، وهو القیاسترفعه وتنصبه وُتجریه مجرى اسمتمیم

.بناؤها على الكسر أو إعرابها إعراب الممنوع من الصرف-:الثالث

" َجعـاِر" وهذه في حالة واحدة وهي إذا كانت آخر الصیغة مختومة بالراء نحو 

وغیرهــا فبنــو تمــیم بنوهــا علــى الكســر وأجروهــا مجــرى " حضــاِر"و" َســفاِر" و" وَبــاِر" و

سـیبویه والمبـرد أیضـا الممنوع من الصرف، وقد اجتمع المثالن فـي شـاهد واحـد ذكـره 

فــإن أهــل الحجــاز وبنــي تمــیم فیــه متفقــون، (( -:یقــول ســیبویه فأمــا مــا كــان آخــره راًء

وز أن ترفــع وتنصــب مــا كــان فــي وقــد یجــ...ویختــار بنــو تمــیم فیــه لغــة أهــل الحجــاز 

. قال األعشى. آخره الراء

دهر  فهلكت جهرًةومرَّ ٧٣))َوباُرعلى َوباِر

والمالحظ في هذا البیت أن الشاعر استعمل لغة البناء في نهایة صدر البیت 

الحالة الثالثة وهذه . الصرف في نهایة عجز البیتواستعمل لغة إعراب الممنوع من 

وتوزیعها كما في . لغة تمیم واتفقت في بعضها مع الحجازیینافیهالتي اختلفت 

.توزیعنا للغة تمیم والحجاز فیما سبق

٣٧٤، ٣/٣٧٣:المقتضب-٧١
٢٧٧/ ٣: الكتاب -٧٢
٣٧٦/ ٣: ، وینظر المقتضب٢٧٩، ٣/٢٧٨:المصدر السابق-٧٣
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٢٩٦

حیث

، وللعرب فیها مذهبان ٧٤حیث ظرف مبهم

ذكــر ذلــك اإلعــراب وهــو أن یعــرب بالحركــات الــثالث مــن غیــر تنــوین-:األول

بـن ثعلبـة االحـارث فـي بنـي أسـد بـن سـمعت ٧٥وقال((-:الكسائيابن سیده نقال عن 

النصب یخفضونها في موضع الخفض وینصبونها في موضع ،هاوفي بني فقعس كّل

ال یعلمون:فیقولون .الضمیتحدث عن الرفع ألن االصل فیها ولم٧٦.))من حیِث

.لغاتالبناء وفیه -:والثاني

فیها، وهو األصـل فـي شائعشهر والوهذا األ) حیُث(أن تبنى على الضم -:أوال

ولــم أجــد مــن نســبها مــن أصــحاب القــرنین الثــاني والثالــث ســوى نــص ٧٧.تــب النحــاةك

ـ: قـال الكسـائي(( -:إذ یقـولإلى قـیس وكنانـة نسبها فیه إلى الكسائي نحاسلل ُمالضَّ

لهـم كمـا لكسـائي ابهنسـلدى تمیم فتحأي أن ال٧٨))لغة تمیموالفتح لغة قیس وكنانة 

.ضم لغة كنانة وقیسوالنحاسالنقل 

ن التمیمیــین مــلبنــي یربــوع وهــذا نهــج) حیــَث(أن تبنــى علــى الفــتح أي -:ثانیــا 

ن بـوسمعت في بني تمـیم : قال الكسائي(( -:عن الكسائيكما نقله ابن سیدهوطهیة 

-:والرفـع، فیقـولوالنصـبیربوع وطهیة من ینصب الثاء على كل حال فـي الخفـض

ال یعلمون وال یصیبه التقینا ومن حیَث ٧٩.))الرفع في لغتهم من حیَث

ولـم أجـد ، ٨٠وحكاها اللحیاني عن الكسـائي) حیِث(أن تبنى على الكسر -:ثالثا 

.من نسب هذه اللغة إلحدى القبائل

٥٤/ ٢:ینظر المقتضب -٧٤
یعني الكسائي-٧٥
٣٣٢/ ٣"حیث":المحكم والمحیط االعظم البن سیدة -٧٦
٢٨٥/ ٣:ب العین ینظر كتا-٧٧
٢١٣/ ١: إعراب القران، للنحاس-٧٨
لغة ةیإال أنھ لم ینسبھا أل٢٩٢و ٢٨٦/ ٣: یضا الكتاب أروینظ٣٣٢/ ٣"حیث":المحكم والمحیط االعظم-٧٩

.من لغات العرب
٣٣٢/ ٣"حیث":المحكم والمحیط االعظمینظر -٨٠
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٢٩٧

ولغة أخرى حوث روایـة ((-:الخلیلعة وهي حوث یقول وهناك لغة راب-:رابعا 

-:عن العرب لبني تمیم قال

٨٢.))٨١نا بها الغیطان من حوث ال ندريأتتولكن قذاها واحد ال تریده    

حوث لغة في (( -:عن اللحیاني إذ یقولوتنسب حوث لطّیئ كما نقل ابن سیده

حوُث: قال اللحیاني هي لغة طیئ فقط، یقولونو . حیث إما لغة لطیئ وٕاما لغة تمیم

وَثَح: ومن العرب من یقول. وقد اعلمتك ان أصل حیث هو حوث. زیدعبد اهللا

٨٣))واه اللحیاني عن الكسائي كما أن منهم من یقول حیَثر فیفتُح

كمـا یفـتح بعضـهم حیـَث((-:ویـروي سـیبویه أن حـوث فیهـا لغـة بـالفتح إذ یقـول 

همـا هما الـى النحـاس وغیـره مـن النحـاةنسـبوذكر القرطبي لغتـین أخـریین ٨٤.))وحوَث

وحــاث و (( -:إذ یقــولحــوِث وحــوِث وحــوَث وحــوُث وحیــِث وحیــَث كلهــا وحیــُث حــاَث

٨٥))لغات ذكرها النحاس وغیره

.عدةنواٍحالف النحاة قواعدهم في حیث منوعلى هذا فقد خ

وقــد جــاءت حإذ إن األصــل فــي الظــروف عنــدهم هــو البنــاء علــى الفــت-١

.صل في الظروفاألوهذا مما یضعفعلى لغة وصفت بالضعیفة

هو لنحاة  في األسماء ن الظروف تعد من األسماء واألصل عند اإ-٢

لى اإلعراب في حیث لیس األشیع في اللغة العربیة بل هو مقتصر عو ،اإلعراب

الحارث بن ثعلبة وهذا وفقعس بن طریف وبنوبطنین من بطون بني أسد هما بن

سیكون لكن المهم في ذلك هو توزیعها الجغرافي الذيیتعارض مع قاعدة النحاة 

هما متباعدتان في تهامة ونجد البناء على الضم كنانة وقیس و على النحو االتي 

وروایتھ حیث ، ٣٢٨روایة ابن األعرابي دیوانھ األخطل من شعر البیت ثالث ثالثة ابیات من مقطوعة في -٨١
:افیھوال شاھد 

ال ندريمن حیُثیطاُنا بھ الِغرمتننابٍئاشعَثلُّ قذاھا ُكْنولِك
٢٨٥/ ٣: العین -٨٢
٣/٣٨٤،٣٨٥حوث :المحكم والمحیط االعظم٨٣
٢٩٢/ ٣-:الكتاب -٨٤
.٤٥٢/ ١: الجامع ألحكام القران -٨٥
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٢٩٨

عراب في بني اإلو ٨٦وبنو یربوع من تمیم في البصرة كما ذكرنا سابقاالطهویونو 

:ینظر الخریطةأما حوث فهي لطیئثعلبة الحارث بن فقعس و 

.قبل وبعد-

وهي من الظروف المبنیة حینا والمعربـة حینـا آخـر تعـرب فـي ثـالث :قبل وبعد

وهـذه الحالـة ونـوي معنـاهإلیـه واحدة وهي إذا حذف المضـاف حاالت وتبنى في حالة 

 األمـر  {-:وسمع الكسائي بعض بنـي أسـد یقرؤهـا(( -: ل الفراءاق،هي التي تهمنا

یخفض قبل ویرفع بعد على ما نوي وأنشد الكسائي٨٧}من قبلِ ومن بعد :

فأهجعابأكا دها حتى أعرس بعدما    یكون ُسُحیرا أو ُبعیَد

السحر فأضمر أراد ولـو أطلقتهمـا ...اإلضـافة لرفـع ُبعیـُدَریضمُیرْدولو لم هُبعیَد

اإلضـــافة فخفضـــت فـــي الخفـــض ونونـــت فـــي النصـــب وفیهمـــا معنـــىبالعربیــة فنونـــت 

-: ، فقال بعضهم اوالرفع لكان صوابا، قد سمع من العرب، وجاء في أشعاره

٨٥، ٦٧: ینظر عجالة المبتدئ-٨٦
٤: الروم-٨٧
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٢٩٩

٨٨حمیمقبال     أكاد أغص بالماء الكنتوساغ لي الشراب و 

فرأیتـك: فنون وكذلك تقول ى لـٕابنـي كـالب و البیـت نسـب إلـى ٨٩))جئتك من قبٍل

وربمـا تـأثرت بنـو اسـد بقبائـل قبائـل كثیـرة وهي اسد يبنى لإواللغة نسبت ،بني عامر

أما تحدید اللغة فیكـاد یكـون صـعبا حالیـا و . كالب او عامر ألن الكسائي سمعها منهم

.ها لحین حصولنا على أدلة اكثرلما لدینا من معطیات لذا سنترك

. لدن-

أن تكــون ي الزمــان والمكــان، واألصـل فیهــاظــرف یــدل علـى مبــدأ الغایــة فـ: لـدن

وقـد ٩٠.من الظروف المالزمة للبناء على السكون لمشابهتها الحرف في أكثر أحوالها

، وَلـْدِن، ولُـْدِن، َلـُدْن، وَلـَدْن، وَلـِدْن"-:بین اإلعراب والبناء منها التامـةتعدد النقل فیها 

وقد نسبت بعض اللغات إلى بعض القبائل ٩١"َلْد، وُلْد، وَلدِّ" ومنها غیر التامة " وَلْدَن

وهـذه لغـة أسـد، : ، ولـدنوهـي لغـة ربیعـة: وهي لغة الحجاز، ومن َلْدِن: من َلُدْن"مثل 

٩٢"لغة لبعض بني تمیم: وَلُد

القـرن الثالـث نجـد نصـا ألبـي وعند رجوعنا الى النصـوص المنسـوبة لعلمـاء قبـل 

ـــه، : زیـــد عـــن الكالبیـــین أجمعـــینوأبـــ(( -:وآخـــر للفـــراءزیـــد األنصـــاري هـــذا مـــن َلُدِن

وكــالب إمــا ان یكونــوا كــالب بــن مــرة ٩٣))ضــموا الــدال وفتحــوا الــالم وكســروا النــون

كـالب بـن مـرة ویتفـرع (( -:الذین یعود نسبهم لقریش في مكة وفـیهم یقـول القلقشـندي

بضــم الــزاي وســكون الهــاء " حاشــیة عمــود النســب قبیلــة واحــدة وهــي ُزهــرة منــه علــى 

ومـنهم سـعد بـن ابـي ...وهـم بنـو زهـرة بـن كـالب بـن مـرة " خـرهاء فـي اآلوفتح الراء و 

ومنهم امنة بنت وهب أم رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه ...وقاص وعبد الرحمن بن عوف

التصریح ونسبھ البغدادي في خزانة عبد هللا بن یعرب اعتمادا على شرحى لإالبیت نسبھ محققا معاني القران -٨٨
هللا بن یعرب بن عبادة بن ن العیني نسبھ لعبدأیضا أویذكر البغدادي٤٢٦/ ١: الكالبياالدب لیزید بن الصعق

٤٢٩/ ١: البكاء ابن عامر
، ٣٢٠/ ٢: معاني الفراء-٨٩
٢٩٥، ٢٩٤/ ٢:النحو الوافي، و٢٠٠/ ٢: شرح ابن عقیل ینظر -٩٠
٣/٢١٧:الھوامعینظر ھمع-٩١
١/٣١٢:ینظر إعراب القران النحاس-٩٢
"لدن"مادة : لسان العرب -٩٣
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٣٠٠

ســـبت اللغـــة إلـــیهم وٕامـــا أن وٕاال لنونســـتبعد ذلـــك لقـــرب النســـب مــن قـــریش٩٤)).وســلم

بطـــن عظـــیم مـــن عـــامر بـــن : كـــالب بـــن ربیعـــة(( -:یكونـــوا مـــن قـــیس عـــیالن وهـــم 

صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن بـن منصـور بـن عكرمـة بـن خصـنة بـن قـیس 

بن عیالن كانت دیارهم ِحمى الربذة ضِربَّة، وهو حمى كلیب وحمى الربذة في جهات 

ونحن نرجح ذلك لذا منازلهم تقع في جهـة الشـرق ٩٥))ي المدینة المنورة وفدك والعوال

.من المدینة كما في الخریطة

یا هـذا بإسـكان الـدال : ربیعة تقول:قال الفراء(( -:أما نص الفراء فهو من َلْدِن

وقبائل ربیعة متعددة ومختلفة البطون واألنساب منهـا مـا یرجـع الـى ٩٦.))وكسر النون

.ولم یحدد الفراء المراد منها لذلك ال نستطیع نسبتهاةیقحطانوأخرىقبائل عدنانیة 

٣٥٥/ ١: صبح االعشى القلقشندي-٩٤
٩٨٩/ ٣: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة-٩٥
١/٣١٢: ان النحاس رإعراب الق: -٩٦
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٣٠١

هیهاٌت هیهاًتا هیهاٍت هیهاُت ....هیهاَت، هیهاِت

لقـران األصل في هیهات هو البناء على الفتح  وهي لغة الحجاز وبهـا نـزل ا

هیهـات (( -:بقولـهالزمخشـري وهذا ما نقلـهوبنو أسد الكریم، ویكسرها التمیمیون

ومــن العــرب مــن یضــمها . غــة أهــل الحجــاز وبكســرها لغــة أســد وتمــیمبفــتح التــاء ل

وفیها لغات أخرى تصل إلـى ٩٧))وقرئ بهن جمیعا وقد تنون على اللغات الثالث

فــي هیهــات هــو المشــهور ٩٨مــا ذكــره(( -:أكثــر مــن أربعــین لغــة یقــول الصــبان

تـــاء ویقفـــون بالیفـــتح الحجـــازیون تـــاء هیهـــات ویقفـــون بالهـــاء، ویكســـرها تمـــیم ...

هیهاه وأیهاه وهیهـات : الثین لغةثا و حكى الصغاني فیها سّتو ...وبعضهم یضمها 

اآلخــر ومفتوحتــه ن  وكــل واحــدة مــن هــذه الســت مضــمومةوأیهــات وهیهــان وأیهــا

وحكـــى غیـــره . ومكســـورته وكـــل واحـــدة منونـــة وغیـــر منونـــة فتلـــك ســـت وثالثـــون 

٩٩))هیهاك وأیهاك وأیهاء وأیهاه وهیهاء وهیهاه

تصـــبح قرابـــة أربعـــین لغـــة ناهیـــك عـــن تحركهـــا أو أعرابهـــا وتنوینهـــا، وبهـــذا 

وبتمسـك النحـویین واللغـویین باللغــة المشـتركة أضـاعوا نحــو أربعـین لغـة أخــرى أو 

أكثر ولم ینسبوا منها سوى لغـة الحجـاز وهـي هیهـات ببنـاء التـاء فیهـا علـى الفـتح 

علـى التـاء وتبنیهـا علـى والوقوف فیها على الهاء ولغة تمیم وأسـد التـي تقـف فیهـا 

، ولـو الكسر، وأما اللغات الباقیة فلم ینسبها النحویـون، الكتفـائهم باللغـة المشـتركة

.نقلوها لنا الستطعنا نسبة أربعین لغة لهیهات ومنازل القبائل التي نطقت بها

٤/٦٥شرح المفصل البن یعیش -٩٧
أي األشموني شارح األلفیة-٩٨
٢٩٥، ٣/٢٩٤:یة الصبان حاش-٩٩

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٣٠٢

النكرة والمعرفة 

.بین اإلعمال واإلهمالالفصلضمیر

ولیس له محـل مـن اإلعـراب متصل هو ضمیر منفصل غیر ١٠٠:ضمیر الفصل

-:یرد بینو ،ة الحجازلغذا فيوههذا األصل فیه،

زید هو القائم : المبتدأ والخبر نحو-١

ن اأو ،اســـم كـــان أو أحـــدى أخواتهـــا:مثـــل،أو مـــا أصـــله مبتـــدأ وخبـــر -٢

هـو القـائَم، وٕان : نحـو،أو معمـول ظـن وأخواتهـا،أو ما الحجازیة،وأخواتها كـان محمـٌد

هو الفائَزمحمًدا هو وما محمٌد .القائُم، وظننت محمًدا هو القائَم

: شروطه

أن یقع بین مبتدأ معرفة أو ما أصله مبتدأ -١

. أن یقع بلفظ المنفصل مطابقا لما قبله-٢

.أن یكون ما بعده خبرا أو ما أصله خبر-٣

ا هـو أن یقع بین معرفتین أو ما قاربها مـن النكـرات نحـو حسـبت محمـًد-٤

منك ا منك، فخیخیًر . وٕان لم تكن معرفة إال أنها مشابهة للمعرفةٌر

علــى لغـة أهــل ١٠١هـذا الضــمیر غیـر عامــل عنـد أكثــر النحـویینفیمـا بعــده عملـه

ران الكـریم فـي قراءاتـه المتـواترة، األصل نـزل القـاوبهذ، وال عمل له فیما بعده، الحجاز

ومـــا { -:ه تعــالىفــي تفســیر قولـــ:إذ یقــول؛ممــا ذكـــره أبــو حیــان النحـــويوهــذا یتبــین

فصـل، ضـمیر " هـم"وقـرأ الجمهـور الظـالمین علـى أن  }ظلمناهم ولكـن كـانوا هـم الظـاملني    

سماه البصریون فصال ، ألنھ فصل بین المبتدأ والخبر ویسمیھ الكوفیون عمادا، ینظر االنصاف في مسائل -١٠٠
وما بعدھا٥٤٢: ١٠١، ١٠٠، ٩٩:الخالف المسألة

٧٠٨، ٢/٧٠٧: ینظر اإلنصاف في مسائل الخالف، المسألة المائة-١٠١
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٣٠٣

وهــم مبتــدأ " هــم"بــالرفع علــى أنهــا خبــر " الظــالمون" وقــرأ عبــد اهللا وأبــو زیــد النحویــان 

عنـد غیـرهم مبتـدأ ویرفعـون ل مـا هـو فصـل عـجأن لغـة تمـیم الجرمـي وأبو عمـر وذكر 

جتـدوه عنـد ا هـو    {-:أن أبا زیـد سـمع مـن یقـرأوذكر أیضا ١٠٢))خبرما بعده على ال

وأعظم جتـدوه عنـد   { :والقراءات السبع بالنصب أي١٠٤برفع خیر وأعظم ١٠٣}أجراخري

قال أبو ((  -:وذكر في مكان آخر تعقیبا على قراءة الرفع١٠٥}ا هو خريا وأعظم أجرا 

ــــون كــــان زیــــد هــــو العاقــــل -:زیــــد هــــو لغــــة بنــــي تمــــیم یرفعــــون مــــا بعــــد الفاصــــلة یقول

ويرى الذين {-:اآلیةالقراءات التي قرئت بها في تعقیبه علىوذكر أیضا ١٠٦))بالرفع

       بالنصـب مفعـوال –الحـَق–قـرأ الجمهـور (( }أتوا العلم الذي أنـزل إليـك مـن ربـك هـو احلـق

خبــره –بــالرفع، جعــل ١٠٧وهــو فصــل وابــن أبــي عبلــة"یــرى" ثانیــا لـــ  هــو مبتــدأ والحــُق

وهــي لغــة تمــیم یجعلــون مــا هــو فصــل عنــد "  یــرى"والجملــة موضــع المفعــول الثــاني لـــ 

لعالمین مـن القـرن النصوص هذهتكانوٕان١٠٨)) غیرهم مبتدأ قاله أبو عمرو الجرمي

المؤلفـة فـي القـرن الثالـث الثالث لكنهما وردا في كتاب أبي حیان وهو من الكتـب غیـر

اللهم إن كـان هـذا هـو احلـق مـن      {-:ذكر اللغة في تفسیره لقوله تعالىاألوسطخفش فإن األ

ُجعلــت هــا هنــا صــلة فــي الكــالم -واهللا أعلــم-فنصــب الحــق ألن هــو ((:١٠٩}عنــدك

وقـد تجـري فـي جمیـع هـذا مجـرى االسـم فیرفـع مـا بعـده إن كـان مـا قبلـه ...توكیدا زائد

وقــد ذكــر ســیبویه هــذه اللغــة أي لغــة الرفــع ١١٠))أو مضــمرا فــي لغــة لبنــي تمــیمظــاهرا 

ثـم ذكـر ١١١"نـا ونحـن وأخـواتهن فصـالما یكون فیه هو وأنت وأ"على االبتداء في باب 

یعربــون ضــمیر الفصــل مبتــدأ–مــن غیــر نســبة إلــى قبیلــة معینــة -أن بعــض العــرب 

٢٧/ ٨: البحر المحیط -١٠٢
٢٠: مل المز١٠٣
٨/٣٧:البحر المحیط ١٠٤
٢٠: المزمل١٠٥
٨/٣٦٧:البحر المحیط -١٠٦
١/١٩: ینظر غایة النھایة" ھـ١٥٣ت "ھو َشِمر بن یقضان بن المرتجل من كبار التابعیین -١٠٧
٢٤٩/ ٧: البحر المحیط -١٠٨
٣٢: األنفال-١٠٩
٥٤٥-٢/٥٤٣:معاني القران، األخفش-١١٠
٢/٢٨٩:ینظر الكتاب-١١١
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٣٠٤

اس كثیـر مـن العـرب هـو وأخواتهـا وقـد جعـل نـ(( -:ویجعلون ما بعده خبرا له، إذ یقول

أظن زیدا أبوه خیـٌر: في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ، وما بعده مبني علیه فكأنك تقول

أظـن زیـدا -:فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان یقول. منهمنه، ووجدت عمرا أخوه خیٌر

ــان   {:یقرؤونهــااأن ناســا كثیــر وحــدثنا عیســى.منــكهــو خیــٌر ــاهم ولكــن ك ــا ظلمن ــم وم وا ه

قال الشاعر قیس بن ذریح١١٢}الظاملون

١١٣تَُبّكي علي لبنى وأنت تركتها     وكنت علیها بالمال وأنت أقدر

وقد حددنا اماكن الحجاز في ١١٤ .))إن كان لهو العاقل: وكان ابو عمرو یقول

.التمهید وكذلك حددنا منازل تمیم فتنظر الخرائط في اماكنها

:تقدم اللقب على االسم:العلم

قــول ابــن عقیــل شــارحا األصـل فــي كتــب النحــو هــو أن یتقــدم االســم علــى اللقــب ی

الــى أن اللقــب إذا صــحب االســم وجــب تــأخیره كزیــد ...وأشــار بقولــه (( -:بیــت األلفیــة

إال أننــا نجــد ١١٥))انــف الناقــة وال یجــوز تقدیمــه علــى االســم فــال تقــول أنــف الناقــة زیــد

تقـول جنـوب الهذلیـة فـي شـرح -:علـى االسـمهذیال قد خالفـت القاعـدة فیقـدمون اللقـب

-:السكري لدیوان الهذلیین

یب ُ كذها       عني حدیثا وبعض القول تأبلغ هذیال وأبلغ من یبلغ(( 

١١٦))بأن ذا الكلب عمرا خیرهم حسبا     ببطن شریان یعوي عنده الذیب ُ 

ا البیـت ولم یشرح السكري سبب التقدیم هنا إال أنه لم یرد عـن العـرب غیـر هـذ·

الهذلي مما یصح لنا بأن نعد الظاهرة هنا هذلیة ما لم نجد بیتا لغیرهم یقدم فیها اللقب 

٧٦: زخرف ال-١١٢
:، والروایة فیھ٧٦: دیوان قیس بن ذریح-١١٣

وكنت علیھا بالمال أنت أقدُر؟نت تركتھاأتبكي علي لبنى وأ
وما بعدھا٣٩٢/ ٢:الكتاب -١١٤
١/١١٩:شرح ابن عقیل -١١٥
٢/٥٨٠:شرح شعار الھذلیین -١١٦
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٣٠٥

وال یجـوز تقدیمـه علـى ((-:خاصة وأن ابن عقیـل ذكـر بعـد شـرح القاعـدة .على االسم

هــذا القلیــل هــو ظــاهرة وجــدت عنــد ١١٧))االســم فــال تقــول أنــف الناقــة زیــد، إال قلــیال 

.قد حددنا هذیل في غیر هذا الموضع، و هذیل بهذا البیت

.البقاء على األصل أو البناء على الحكایة·

األصل في األسماء كما ذكرنـا هـو اإلعـراب إال أن الحجـازیین والتمیمیـین اختلفـوا 

فـــي االســـم المحكـــي بـــین الرفـــع بالضـــم عنـــد التمیمیـــین وهـــو األصـــل، أو البنـــاء علـــى 

كر ذلــك ســیبویه فــي بــاب اخــتالف العــرب الحكایـة فــي محــل رفــع عنــد الحجــازیین، ویـذ

اعلــــم أن أهــــل (( -:فــــي االســــم المعــــروف الغالــــب إذا اســــتفهمت عنــــه بمــــن إذ یقــــول

قالوا من زیٍد؟: ذا قال الرجل رأیت زیداإالحجاز یقولون  زیدا؟ وٕاذا قال مررت بزیٍد َمْن

وهـو . كـل حـالمـن عبـد اهللا؟ وأمـا بنـو تمـیم فیرفعـون علـى : وٕاذا قال هذا عبد اهللا قالوا

. أقیس القولین

فأمـا أهـل الحجـاز فـإنهم حملــوا قـولهم علـى أنهـم حكـوا مــا تكلـم بـه المسـؤول، كمــا 

وســمعت . مــا عنــده تمرتــان:قــال بعــض العــرب دعنــا مــن تمرتــان، علــى الحكایــة لقولــه

١١٨.))عربیا مرة یقول لرجل سأله فقـال ألـیس قرشـیا ؟ فقـال لـیس بقرشـیا حكایـة لقولـه 

.مناطق الحجاز ومنازل تمیم سابقاوقد حددنا

.هؤالءاسم اإلشارة -

هــؤالء اســم إشــارة لجمــع المــذكر أو المؤنــث العاقــل ویســتعمل لغیــر العاقــل أیضــا 

مبنــي فــي محــل رفــع أو نصــب أو جــر بحســب موقعــه مــن الجملــة، واألصــل فیهــا عنــد 

ه فأصــبحت یــالنحــاة هــو أوالء حــذفت الهمــزة التــي فــي بــدایتها ودخلــت علیهــا هــاء التنب

بـن منظـور فـي نـص واحـد ألبـي زیـد األنصـاري إذ هؤالء، وللعرب فیهـا لغـات جمعهـا ا

١/١١٩:شرح ابن عقیل -١١٧
٤١٣/ ٢: الكتاب -١١٨
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٣٠٦

مهموز،قومـك، وذهـب : وقال أبـو زیـد(( -:یقول ممـدود ُمَنـّوٌن بنـو ُعقیـل یقولـون هـؤالٍء

بمــا فیــه بتنـوین، وتمــیم تقــول هــؤالِء: هـؤال قومــك، ســاكن، وأهـل الحجــاز یقولــون: أمـٌس

كما في الخریطة ١١٩.))خفوضقومك، مهموز ممدود م

.األسماء الموصولة-

.واستعملتها العرب بصیغتینالموصولة المعرفةاألسماء الذین من 

لشــــبهها بــــالحرف، ةالموصـــولاألســــماءفــــي األصـــلالبنــــاء وهــــو-:األولـــى

-:یقولونعراب،إالعرب، وتكون في محل هاتبحسب رأي النحاة ،وهكذا استعمل

.، في حالة الرفعشموعالأشعلوا الذیَنجاء 

.، في حالة النصبشموعالأشعلواالذیَنورأیت 

.، في حالة الجرشموعالأشعلواالذیَنومررت ب

تفسیر ھذا)ذا(:لسان العرب-١١٩
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٣٠٧

بقـي علــى حالــه فـي الجمــل الــثالث  مبنـي فــي محــل فاالسـم الموصــول الــذیَن

مبنــي فــي فــي الجملــة الثانیــة مبنــي فــي محــل نصــب فــي الجملــة األولــى ورفــع

.الثالثةفي الجملةمحل جر 

وبعــض العــرب تعـرب االســم الموصــول وهـم إمــا بنــو هــو اإلعـراب -:الثانیـة

فــي " ذونلــال: "وبعــض العــرب یقــول(( -:هــذیل كمــا فــي شــرح ابــن عقیــل إذ یقــول

-:، ومنه قوله، وهم بنو هذیلرالنصب والجحالتي في حالة الرفع، والذین

١٢٠))ملحاحاذون صبَّحوا الصباحا     یوم النُّخیل غارة لنحن ال

بالیاء " الذین "و(( -:وٕاما هذیل أو بنو عقیل كما ذكر ذلك ابن هشام 

-:مطلقا وقد یقال بالواو رفعا وهو لغة هذیل أو عقیل قال

١٢١))ذون صبَّحوا الصباحا     یوم النُّخیل غارة ملحاحالنحن ال

له مجرى جمع المذكر السالم إجراًءعرب االسم الموصول بالواو إحیث 

د مراجعة كتب علماء اللغة حتى نهایة القرن الثالث ال نجد الشاهد في دیوان وعن

الهذلیین، ونجده في نوادر أبي زید بصیغة البناء ال اإلعراب، وینسبه إلى شاعر 

من بني عقیل وهو جاهلي األعلمقال أبو حرب بن (( -:جاهلي من بني عقیل 

...

خیل غارة ملحاحـایوم النُّنحن الذین صبحوا صباحا    

ـــاـولم ندع لسارح ُمراحنحن قتلنا الملك الجحجاحا  ـ

ـــــإال دّیارا أو دمـا ُمفاح ــــ ــــ ــــــ ـــــا   ـ ــــنحن بنو خویلــ ١٢٢))د ِصَراحاـــــــ

١/١٤٤:شرح ابن عقیل -١٢٠
١/٨٨:أوضح المسالك -١٢١
٢٣٩: نوادر أبي زید-١٢٢
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٣٠٨

قیل، فهو مبني ، وٕان نسبته لشاعر من بني ُعاوعلى هذه الروایة فال شاهد فیه

الفراء ذكر هذه اللغة ن إال أا هو استعمال العرب لالسم الموصول على الفتح وهذ

كما (( -:كنانة وهذه النسبة لم ترد في كتب النحو المتخصصة إذ یقولإلىونسبها 

الذین في رفعهم ونصبهم : الذي ثم زادوا نونا تدل على الجماع، فقالوا" قالت العرب 

عراب االسم إة یصبح الروایوبهذه ١٢٣"))اللذون "وكنانة یقولون ...وخفضهم 

.لكن النسبة فیها غیر دقیقةاب جمع المذكر السالمعر إذون لالموصول ال

نواسخ االبتداء

فـــي النحـــو العربـــي منهـــا كـــان وأخواتهـــا وٕان كثیـــرةالعوامـــل التـــي تنســـخ االبتـــداء 

-:بلغات العرب ومنهاوأخواتها وغیرها، إال أننا سنتناول في بحثنا ما یتعلق 

:لیس

لــیس مــن األفعــال الناقصــة وهــي مــن أخــوات كــان وســمیت بالنواســخ ألنهــا تــدخل 

خ عملـهأ اسـما لهـا وتنصـب الخبـر خبـرا لهـا، أي تنسـفترفـع المبتـدتدأ والخبرعلى المب

"لـیس"الفعـل ومـا یهمنـا هنـا هـو ١٢٤.ا إلـى الرفـع والنصـبمـوتغیره، من الرفع في كلیه

إال المســك، فقــد اختلــف النهجــان الحجــازي نحــو لــیس الطیــُب" إال"إذا ســبق خبرهــا بـــ 

علــى النصــب أبقــى النهج الحجــازي فــفــي لــیس بعــد إال ،خبــر الوالتمیمــي فــي إعــراب 

فیه، وأهمل النهج التمیمي اإلعمال فأبقى الخبـر مرفوعـا وكـأن لـیس غیـر داخلـة علیـه

."إال"خول دأو أن لیس انتفى عملها ب

شـهورة التـي وقعـت بـین أبـي عمـرو بـن وقد ذكرت كتـب النحـو واللغـة الحادثـة الم

جـاء عیسـى (( -:یقـولاألصـمعيابو حـاتم سـمعت یذكرإذ العالء وعیسى بن عمر 

مــا شــيء : یــا أبــا عمــرو: بــن عمــر الثقفــي، ونحــن عنــد أبــي عمــرو بــن العــالء، فقــالا

١٨٤/ ٢:معاني القران ، الفراء-١٢٣
٣٩: ذیل األمالي والنوادر، ألبي علي القاليینظر-١٢٤
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٣٠٩

إال : تجیـــزأنـــك نـــك بلغنـــي ع: قـــال" ؟بلغنـــي عنـــك تجیـــزه؟ قـــال مـــا هـــو  لـــیس الطیـــُب

رض أدلـــج النـــاس، لـــیس فـــي األو یـــا أبـــا عمـــرنمـــت :وقـــال أبـــو عمـــر فبـــالرفع المســُك

وهـــذه ١٢٥.))...فـــي األرض تمیمـــي إال وهـــو یرفـــع حجـــازي إال وهـــو ینصـــب ولـــیس 

.تمیم والحجاز وقد نسبنا الكثیر منها فهي تأخذ شكلها نفسهترجع إلىالظاهرة 

"لیس"المشبهات بــ 

:العاملة عمل لیسما 

بنفسها ملة عمل لیس ألنها تشترك معها في النفي العا" ما"سمیت -:اسمها

نوكـاألنهـا حـرف ؛"كـان وأخواتهـا"ا خالفها مع أم-:اختالفها مع كان وأخواتها 

وأخواتها أفعال 

معهـا فـي النفـي بنفسـهاهاكاشـتر بافیشـرحه بعـض المحـدثین" لیس"تشبیهها بــ أما 

١٢٦ودخول الباء على خبرهافي العمل وهو النسخ برفع المبتدأ ونصب الخبركذلك و 

فیهـا هـو األصـلالـذهن أن إلـى العاملة عمل لیس، وهنـا یتبـادر " ما"-:فسمیت

.العمل أي عمل النصب في خبرها

.انمذهبإذا دخلت على الجمل االسمیة " ما"وللعرب في 

وهو األصل في كتب النحو وهذا هو الـنهج الحجـازي وبـه بـوب : اإلعمال-:أوال

وعملهـا هـو عمـل األفعـال الناسـخة ترفـع " ل لـیسما العاملة عم" بقولهم النحاة كتبهم، 

وهذه لغة أهل الحجاز، .المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، نحو ما زید منطلقا

-:یقول سیبویه

٣٩: ذیل األمالي والنوادر، ألبي علي القالي-١٢٥
٥٩٣/ ١:ینظر النحو الوافي -١٢٦
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٣١٠

اضــع بلغــة أهــل الحجــاز، ثــم و هــذا بــاب مــا ُأجــري َمجــرى لــیس فــي بعــض الم(( 

مـا عبـد اهللا أخـاك، ومـا زیـد منطلقـا، أمـا : ولتقـ" مـا"وذلـك الحـرف . یصیر الـى أصـله

أّما وهل، أي ال ُیعملونها في شـيء وهـو القیـاس، ألنـه لـیس بنو تمیم فیجرونها مجرى 

أمــا أهــل الحجــاز فیشــبهونها بلــیس إذ . بفعــل ولــیس مــا كـــلیس، وال یكــون فیهــا إضــمار

(( -:مـاوقد ذكر ثعلب نصا على لغـة الحجـاز وتمـیم فـي١٢٧)) كان معناها كمعناها

مــا هــذا {مــا عبــد اهللا قائمــا، وهــو قــول أهــل الحجــاز وقــد جــاء القــران: وقــال إنمــا قــالوا

١٢٩)) ما زید قائم: وبنو تمیم یرفعون فیقولون١٢٨}بشرا

.شروط عملها

.القدامى شرطین لعملهاوضع النحاة 

مـــا عبـــد اهللا إال "-:أن تـــدل علـــى النفـــي، فـــال ینتصـــب الخبـــر إذا قلنـــا-١

".إال"لنفي انتقض بـ ألن ا" منطلق

أن ال یتقدم الخبر على المبتدأ، فال تنصب الخبر وتبقـى علـى االبتـداء -٢

اهللا: "إذا قلنا .ما منطلق عبُد

كمـــا أن مـــا كــــلیس فـــي لغـــة أهـــل (( -:وقـــد ذكـــر ســـیبویه هـــذین الشـــرطین بقولـــه

الحجاز ما دامت فـي معناهـا، وٕاذا تغیـرت عـن ذلـك أو قـدم الخبـر رجعـت إلـى القیـاس 

وثعلــب أیضـا ذكــر الـنص فــي شــروطها إال أن ١٣٠))صـارت اللغــات فیهـا كلغــة تمـیمو 

والــذین نصـــبوا (( -:الــنص فیـــه الكثیــر مـــن الخــروم التـــي أذهبــت منـــه الكثیــر إذ یقـــول

ولم ینصبوا، ...بین االسم والفعل ألن االسم والفعل هو الجحود فإذا قدموه لم ...أدخلوا

وأهـل البصـرة إذا قـالوا مـا ...............هـم ألن الحجـدفقالوا ما قائم عبد اهللا فرفعوا كل

١/٥٧:الكتاب-١٢٧
٣١: یوسف-١٢٨
٥٩٦/ ١٢/ج/ ٢/القسم : س ثعلب لمجا-١٢٩
١٢٢ٍ/ ١:الكتاب ١٣٠
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٣١١

فـــي ذلـــك الموضــــع إنمـــا أشـــبه لـــیس: هوه بلـــیس فـــإذا قـــدموا رفعــــواعبـــد اهللا قائمـــا شـــب

. وتأخذ في توثیقها ما اخذته غیرها من الظواهر في لغة الحجاز وتمیم١٣١))فقط

الفاعل

.ظاهرإلحاق ضمیر التثنیة أو الجمع بالفعل مع أن الفاعل اسم ·

هـو أن یكــون لــه فاعــل، والفاعــل إمــا أن األصـل فــي الفعــل عنــد النحــاة واللغــویین 

العـرب مثـل قبائـل إال أن بعـض ؛وال یجتمـع االثنـان معـا،یكون اسما ظاهرا أو ضـمیرا

ویبدو ١٣٢إلیهااستعملت هذه الظاهرة فنسبت بني الحارث بن كعب وأزد شنوءة وطيء

إال أن كثرتهـا لـم تؤهلهـا ١٣٣كثیر من القبائـل العربیـةأن هذه الظاهرة كانت منتشرة في

الســـم الظـــاهر والضـــمیر فـــي تجمـــع بـــین ان تصـــبح بمكـــان اللغـــة المشـــتركة التـــي الأل

العنایـة الكافیــة إذ إنهـا لیسـت مــن اللغـة المشــتركة بهـا النحــاة لــذا لـم یعـتِنه نفسـالوقـت 

الكثیـر مـن النحـاة علینـا ضـاعأالتي أهتم بها النحاة لحمایة اللغة من اللحن، وبهـذا قـد 

.المظاهر اللهجیة

أما علمـاء اللغـة الـذین ذكـروا اللغـة الـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري فهـم كثـر إال 

أنهم لـم یحـددوا موطنهـا أو أنهـم ذكروهـا علـى أنهـا لهجـة مـن لهجـات العـرب مـن غیـر 

ضــربوني : ولواعلــم أن مــن العــرب مــن یقــ((-:فســیبویه یقــولاالهتمــام بتحدیــد النســبة 

قومــك وضــرباني أخــواك، فشــبهوا هــذا بالتــاء التــي یظهرونهــا فــي قالــت فالنــة وكــأنهم 

قـــال الشـــاعر وهـــو .أرادوا أن یجعلـــوا للجمـــع عالمـــة كمـــا جعلـــوا للمؤنـــث، وهـــي قلیلـــة

:الفرزدق

السلیَطبحوراَنوأمُُّهأبوُهافيُِّدَیْنولِك ١٣٥))١٣٤أقاربهَیْعِصرَن

١٢/٥٩٧/ج:٢/ق: مجالس ثعلب ١٣١
١/٣٩٠: شرح ابن عقیل -:ینظر -١٣٢
٣٩٥-٣٩٠ینظر بحث اإلسناد في لغة أكلوني البراغیث -١٣٣
اكثر من مرةوقد استعمل اللغة في القصیدة٨٢/ ١: البیت في شرح دیوان الفرزدق -١٣٤

٢/٤٠:الكتاب -١٣٥
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٣١٢

الخلیل ویونس من غیر أن یحدد لغة القبیلة كتأنس بآراء أساتذته یشرح رأیه ویسو 

وأما قوله جل ثناؤه (( -:د الظاهرة على أساس موقع القبیلةوبهذا ذهب تحدی

انطلقوا فقیل له : فإنما یجيء على البدل، وكأنه قال ١٣٦}وأسروا النجوى الذين ظلموا{:

على هذا فیما زعم }ى الذين ظلمواوأسروا النجو{: بنو فالن فقوله جل وعز: ؟ فقالمن

: فقالمن قال أكلوني البراغیث أجرى هذا على أوله :قال الخلیل رحمه اهللا...یونس

وكذا أبو عبیدة ١٣٧))مررت برجلین حسنین أبواه، ومررت بقوم قرشیین آباؤهم

عل مع إظهار االسم الذي آخر الفبعض العرب یظهرون كنایة االسم في ((-:یقول

ولم ینسب اللغة مع أن ١٣٨))أكلوني البراغیث :(( ل كقول أبي عمرو الهذلي بعد الفع

(( - :والفراء أیضا ذكر اللغة إال أنه لم ینسبها الى قبیلة بعینها.الشاعر من هذیل

-:وساق علیها قول الشاعر "قاموا قومك"وهذا لمن قال 

ــــ    ــــالنخیمنني في اشترائيیلو  ١٣٩))ل أهلي فكلهم ألومــــ

وجدت عند بلتستعملها القبائل الثالث فقط وبهذا یظهر أن هذه اللغة لم تكن

ین من غیر القبائل الثالث التي ذكرها النحاة فقد وجدت عند الفرزدق وهو شاعر 

تمیمي وعند أبي عمرو الهذلي وهو صاحب اللغة التي عرفت بقوله لغة أكلوني 

رمضان . دنجد أن أصلها سامي یقول وعند محاولتنا تتبع أصل هذه اللغة. البراغیث

، أخوات العربیة، على أنه في تلك اللغات وتدل مقارنة اللغات السامیة((-:عبد التواب

یلحق الفعل عالمة التثنیة والجمع، للفاعل المثنى والمجموع، كما تلحقه عالمة 

م رمضان من التراك. وعدها د١٤٠))التأنیث، عندما یكون الفاعل مؤنثا سواء بسواء

علینا ال أن عدم تثبیت النحاة لها أضاعإ١٤١اللغوي لبقایا الظواهر اللغویة المنتشرة

ة في غالكثیر من أصلها ومالمحها، لكن ما وصل إلینا یدل على أن أصل هذه الل

أو هذا هو موطنها ئوطیاللغة العربیة هو یمني بدلیل وجودها في لغة أزد شنوءة 

٣: األنبیاء -١٣٦
٢/٤١الكتاب -١٣٧
٣٤/ ٢وینظر ١٧٤/ ١:مجاز القران -١٣٨
١/٣١٦: معاني القران -١٣٩
٣٠٠: المدخل الى علم اللغة -١٤٠
٥٩:ینظر بحوث ومقاالت في اللغة العربیة -١٤١
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٣١٣

ذا ما القبائل الیمنیة الى شبه الجزیرة العربیة وهثم انتقلت بعد نزوح بعض األصلي

ها ورودیمن الى بالد الشام وهذا سبب النازحة من الئجعلها موجودة عند قبیلة طی

وهذیلومنهم الفرزدقلذا هي یمنیة وانتقلت بعد هجرة القبائل الى تمیم.عند أبي تمام

.ینظر الخریطة

"الواو والیاء"حذف ضمیري الرفع -

ضمیر الفاعل اكتفاء بالحركة فهي تحذف هذه الظاهرة على العكس من سابقتها

هو دخول األفعالفي فاألصلعنه، وكما ذكرنا سابقا أن الفعل یحتاج إلى الفاعل، 

على الفعل فاعالن إال في لغة ذكرناها الفاعل الظاهر علیها أو المضمر فال یدخل

یقول في لغة سنذكرها إن شاء اهللاوال یحذف الفاعل ویعوض عنه بالحركة إال

الیاء قیس وأسدوقد دعاهم حذف یاء یقضي إلى حذف ناس كثیر من ((-:سیبویه

ویسترسل سیبویه بذكر الشواهد الدالة على ١٤٢))والواو اللتین هما عالمة المضمر

أما الفراء فهو یذكر .فهو ینسب الظاهرة إلى قیس وأسد١٤٣الحذف في الیاء والواو

وقد تسقط العرب الواو وهي واو (( -: وینسبها الى هوازن وعلیا قیس إذ یقولالظاهرة

٤/٢١١:الكتاب -١٤٢
٢١٤-٤/٢١١:المصدر السابقینظر -١٤٣
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٣١٤

ذلك، وهي في : ُب، وفي قالواقد َضَر: جماع، اكُتفي بالضمة قبلها فقالوا قد قاُل

-:؛ أنشدني بعضهمهوازن وعلیا قیس

ضرارا م أحٌدضَروا من أرادوا           وال یألوُهإذا ما شاُء

.............................        ..

:وتفعل ذلك في یاء التأنیث؛ كقول عنترة

١٤٤ِبّضَخلي وَتّحَكَتإن یأخذوِكوسیلٌةلهم إلیِكالعدَوإّن

وهذه القبائل ١٤٥))اكتفاء بالكسرةاألنثىوهي دلیل على "یاء التأنیث"یحذفون 

هرة ال تقتصر على هو أن هذه الظاإلیه اإلشارةتستحقما مو .متجاورة في المنازل

األصلیة في الفعل وهذا األصلیة أو الیاء حذف الواو إلىالضمیر الفاعل بل تتعداها 

تقتصر على الضرورة أحمد علم الدین الجندي من أن هذه الظاهرة ال. ما استدل به د

ويدع {و١٤٦}دع الزبانية نس{:على ذلك بقوله تعالىثر ویستشهد نالإلىبل تتعداها 

يوم يأت ال تكلم نفس {:ومنها قوله تعالى١٤٨القرآنیةوغیرها من الشواهد ١٤٧}لشرنسان بااإل

مفاده الذهن سؤال یتبادر الى ناوهفهنا حذفت الیاء ولم تكن ضمیرا، ١٤٩.}إال بإذنه

فقد األسماء إلى بل تعداه .أن حذف الیاء أو الواو عند العرب لم یقتصر على الفعل

قال ياقومِ اتبعوا {-:ذكر أبو عبیدة تفسیرا لقوله تعالىقدو حذفت الیاء كثیرا من النداء 

ویكسرها وال یطلق یاء اإلضافة(( -:١٥٠}نيماملسل وما ١٥١))بعض العرب یقول یاقوِم

فجعله على لغة الذین " یابن أِم" وقال بعضهم ((-:ذ یقولذكره األخفش أیضا إ

:والروایة فیھ بإثبات الیاءان عنترة دیو-١٤٤
تكحلي وتخضبي إن الرجال  لھم إلیك وسیلة    إن یأخذوِك

١/٩١:معاني القران الفراء-١٤٥
١٨:العلق-١٤٦
١١ٍ:االسراء-١٤٧
٢/٦٨٨:ینظر اللھجات العربیة في التراث-١٤٨
١٠٥: ھود-١٤٩
٢٠: یس -١٥٠
٢/١٥٩:مجاز القران-١٥١
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٣١٥

ضاعوا علینا لهجة النحاة نسبته فأدوهذا من الذي لم یحد١٥٢))هذا غالِم: یقولون

أما فیما یخص أسد وعلیا كان من الممكن لها ان تنفعنا في مجال التطور اللغوي

.النتشار القبائل في أماكن كثیرةصعبةقیس فالنسبة فیهما 

حروف الجر 

ومن هذه الشواذ ١٥٣،إن حروف الجر عند النحاة عشرون حرفا ثالثة منها شاذة

ویســأل ال أن تكـون حرفـا، ف، بها بـالحر أســما مشـأن تكـوناألصـل فیهـا :متـى·

جعـل ومـا، )من االبتداء للغایة(بها عن الزمان إال أن هذیال جعلتها حرف جر بمعنى 

هــو أن العـرب تتوســع فـي حــروف الجـر فتضــع حرفـا مكــان ها بالشـاذةابـن هشـام یصــف

) مــن(الجــرحــرفأن هــذیال أقامــت االســم متــى مقــام المعنــى إال فــي لتقاربهمــا حــرف 

وهذا خالف األصل الذي وضعه النحاة إذ ال ،لغایةون بمعناها أیضا أي ابتدائیة لوتك

یل، وهــي ذحـداها متــى فـي لغـة هـإالشـاذةاألحـرف((-:یقــول.تقـارب بینهمـا فـي المعنـى

-:بمعنى من االبتدائیة سمع من بعضهم أخرجها متى كمه وقال

١٥٥))١٥٤متى لجج خضر لهن نئیجشربن بماء البحر ثم ترفعت  

-:اشعار هذیل شرح في ريالسكیقول

تروت بماء البحر ثم تنصبت      على حبشیات لهن نئیج((

یعنــي أن بمــاء البحــر ثــم ترفعــت متــى حبشــیاتشــربن: ویــروى: صــمعيقــال األ

شـــربت فرویـــت " تــروت". "متــى لجـــج خضـــر"الســحاب شـــربن مـــن مــاء البحـــر وأنشـــد 

-:١٥٦انشد لصخر الغيو في لغة هذیل"ِمْن"معناها " متى "و

١٥٧)) نفیُثٌقَلها َعقطاِروها           متى َأُفعِروها َتُرنِكمتى ما ُت

٢/٣١١انمعاني القر-١٥٢
١/٣٣٥:ینظر أوضح المسالك -١٥٣
.مع اختالف في الروایة ٥١/ ١: دیوان الھذلیین- ١٥٤
١/٣٣٥:أوضح المسالك-١٥٥
.٢٦٤/ ١-:شرح اشعار الھذلیین ، وكذلك  في ٢٢٤/ ٢: الملثم في دیوان الھذلیین،البیت ألبي-١٥٦
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٣١٦

بـل هنـاك غیـره منهـا ،ولم یقتصر الشاهد على هذا البیت فقط الـذي تناقلـه النحـاة

سـاعدةأیضـا بـأن متـى فیـه البتـداء الغایـة كقـول السـكري وشـرحه ابن السكیت ذكره ما

-:بن جؤیة الهذليا

اَجَلَحِهماِضْوَتْنر ِمّتَفإذا ُیله زجٌلتى حاِبقا َمْرَبَلَیأْخ

ذا البیــت انــه اســتعمل مــن الجــارة والمالحــظ فــي هــ١٥٨))ومتــى فــي معنــى مــن ...

ألنهــا ملون مــن أكثــر مــن متــى عیســتممتــى التــي بمعناهــا والمتتبــع ألشــعارهم یجــد أنهــو 

.بأشعار هذیلموضعفي أكثر من وهذا.األصل في ابتداء الغایة

. مجيء ما بعد مذ مرفوعا·

مـا : یجـر االسـم الـذي بعـدهما نحـو،كونا حرفي جریاألصل في مذ ومنذ هو أن 

-: یقول أبو زید ما بعدها مرفوعارأیته مذ عشرین عاما إال أن أبا زید أورد 

: ١٥٩ِدیُّون قال أبو حاتم األسدیونوأنشدني اُألَس

َسَدبَُّعم َتِلْسُمُلْتَقالَمَع َوَنا    ُمْذ اَدَدَعوَنُسِمَخٌة

١٦٠))َتَعبَّدا فكسروا المیم من َخْمِسیَن: أبو حاتم 

قسم للاستعمال الالم ·

ومن " تاهللا" والتاء " باهللا"والباء ، نحو " واهللا "الواو، نحو : القسم خمسةحروف 

كون فیها معنى قسم إال أن یللوال تجيء الالم " ا ، والالم ذمن ربي ألفعلن ك" نحو 

١٢٩/ ١:شرح اشعار الھذلیین-١٥٧
٣/١١١٧:شرح أشعار الھذلیین -١٥٨
.ھكذا ھي في النص مرفوعة وربما  قصد منھا الحكایة-١٥٩
٤٥٩، ٤٥٨-:نوادر أبي زید-١٦٠
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٣١٧

ىبقهللا ی:عائذ الهذلييقول أمیة بن أبهاهذیل ومنها بانفردت لغة الالتعجب وهذه 

١٦١على االیام ذو حید          بمشخر به الظیان واآلس 

ــم اســتطع بمــا تــو  فر لــدي مــن احیــث أدخــل الــالم بمعنــى التعجــب علــى القســم ول

كتــب النحــو شــاهدا اعتمدتـهلــذا الســابق یـتبهــذا الغیــر الهـذلیینمصـادر خاصــة فــي 

.وقد حددنا منازل هذیل سابقاعلى هذه القاعدة

.االستثناء المنقطع

وألجل تبین ذلك، یجب بیان أركـان االسـتثناء،،هو غیر التام: االستثناء المنقطع

-:وهي ثالثة

.          واملستثنىاالستثناء،            أداة ومنه،             املستثنى

.جاء         الطالب                          أال                           عمرا: حنو 

وعمرا مستثنىوإال   أداة االستثناء منهالطالب مستثنى فــــ  

نـاقص ال یكـون إما تام أو ناقص، والتـام إمـا مثبـت أو منفـي، وال: أما أنواعه فهي

-:ح عدد االستثناءات ثالثةبإال منفیا وبذلك یص

ـــذي تـــذكر فیـــه جمیـــع أركـــان االســـتثناء، المســـتثنى : التـــام-١ منـــه، وهـــو ال

.واألداة،والمستثنى

-:وینقسم على قسمین

إال منصــــوبا، نحــــو حضــــر الطــــالبام المثبــــت، وال یكــــون المســــتثنىالتــــ-:أوال

.ناءإال عمرا، فعمرا منصوب على االستث

،ویذكر المحقق أن الشاھد ألبي ذؤیب الھذلي وعند الرجوع إلى شرح  أشعار ٤٩٧/ ٣:ینظر الكتاب -١٦١
وھذا لیس شاھدا ........ ............یظھر أن بیت أبي ذؤیب   یامي الیعجز االیام ذو حید      ١/٢٢٧:الھذلیین 

لمحقق الكتاب ٢الھامش رقم ٢/٣٢٤:على القسم بالالم، ونسب لغیره أیضا ینظر المقتضب 
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٣١٨

وهو منقسم أیضا : ثانیا التام المنفي

متصــل وهــو مــا كــان فیــه المســتثنى مــن جــنس المســتثنى منــه نحــو مــا حضــر -أ

وهنـــا یصـــح فـــي المســـتثنى النصـــب علـــى االســـتثناء أو ، و ٌ أو عمـــر الطـــالب إال عمـــرا

.الرفع على البدل

منــه أو منقطــع وهــو مــا كــان فیــه المســتثنى مــن غیــر جــنس المســتثنى -ب

إذ ترفع طائفـة وهذا هو موضع الخالف، الطالب إال ذووهم أو ذویهم، نحو ما حضر

. ، وتنصب األخرى، وهذا ما سنبینهمن العرب المستثنى

، نحـو مـا حضـر إال محـذوفن إال منفیا، والمسـتثنىغیر التام، وال یكو -٢

١٦٢. ، ویعرب بحسب موقعه من الجملةٌوعمر 

ن اآلخـر لـیس مـن نـوع األول، هذا بـاب یختـار فیـه النصـب أل(( -:یقول سیبویه

مــا فیهــا أحــد إال حمــارا، جــاءوا بــه علــى معنــى، : وهــو لغــة أهــل الحجــاز، وذلــك قولــك

مــن نوعــه، فحمــل علــى فیصــیر كأنــهاألولولكــن حمــارا، وكرهــوا أن یبــدلوا اآلخــر مــن 

ال أحـد فیهـا إال حمـاٌر، ولكنـه ذكـر أحـدا توكیـدا : وأما بنو تمیم فیقولون...معنى ولكن،

فســیبویه ١٦٣))لــیس فیهــا إال حمــار: ُیعلــم أن لــیس فیهــا آدمــي ثــم أبــدل فكأنــه قــالألن

یـــذكر أن مـــذهب أهـــل الحجـــاز هـــو النصـــب ویحـــاول أن یعلـــل هـــذا المـــذهب معنویـــا، 

هـذه لغـتهم، یقـول ویقرر أن مذهب التمیمیین هـو الرفـع علـى مـا أولـه، وكـان یكفیـه أن 

هذا باب مـا (( -:بلغة بني تمیم إذ یقولسوى ومثل هذا ذكره المبرد إال أنه لم یصرح 

مـا جـاءني أحـد إال حمـارا، : یقع فـي االسـتثناء مـن غیـر نـوع المـذكور قبلـه وذلـك قولـك

فوجـه هـذا وحـده النصـب؛ وذلـك ألن الثـاني لـیس مـن نـوع .وما في القوم أحـد إال دابـة

د یجــوز وأمــا األول فقــ...األول فیبــدل منــه فتنصــبه بأصــل االســتثناء علــى معنــى ولكــن

وكــذلك أهــل وبنــو تمــیم باتــت منازلهــا معروفــة١٦٤. ))فیــه الرفــع، وهــو قــول بنــي تمــیم

.الحجاز

٣١٧-٣١٥/ ٢: ینظر النحو الوافي-١٦٢
٣٢٠، ٣١٩/ ٢: الكتاب -١٦٣
٤١٣، ٤١٢/ ٤: المقتضب-١٦٤
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٣١٩

:اسم الفعل، والفعل-

هو ما یمیز بین األشیاء؛ فان األفعال وأسماء األفعالاالتفاقوالتغایر إن 

اســـكت، وصـــه؛ فالكلمتـــان تعنـــي األمـــر : نحـــو: مـــن حیـــث المعـــاني أوالتتفـــق

أي اسـكت أنـت وصـه أنـت أیضـا فالكلمتـان رفعـت : خاطب، والعمل ثانیابالسكوت للم

فاعال مستترا 

مـن حیــث التصـرف وقبــول الضـمائر ونـون التوكیــد الثقیلـة أو الخفیفــة، تفتـرقو

، ، وعدمـه فـي اسـم ...اسكت واسكتا واسكتوا واسكتي-:في الفعل نحو الخ أو اسكتّن

بـل صـه للمـذكر والمؤنـث، والمثنـى ...صها وصهوا وصهي(الفعل نحو صه فال یقال 

مــن قبیلــة تمــیم خــالف هــذه القاعــدة فــي اســم فعــل ا؛ لكننــا مــع ذلــك نجــد فرعــ)والجمــع

هلــم كلمــة دعــوة إلــى (( -:كتــاب العــینفــيواحــد فقــط هــو هلــم بمعنــى أقبــل فقــد جــاء

التثنیة والجمـع والوحـدان، والتأنیـث والتـذكیر فیـه سـواء، إال فـي لغـة بنـي سـعد . الشيء

أمـا سـیبویه  ١٦٥))ذلـكإنهم یحملونه علـى تصـریف الفعـل فیقولـون هلمـا وهلمـوا ونحـوف

-:یقــول ســیبویهوالمبــرد فقــد وســعا دائــرة هــذه اللغــة وجعالهــا فــي بنــي تمــیم عامــة إذ

هــذا بــاب مــاال تجــوز فیــه نــون خفیفــة وال ثقیلــة، وذلــك الحــروف التــي لألمــر والنهــي ((

وصـه ومـه فـي لغـة أهـل الحجـاز كـذلك . وأشـباههاولیست بفعل، وذلك نحـو إیـٍه وَهلُـمَّ

وقــد تــدخل الخفیفــة ...نثــى ســواءواحــد واالثنــین والجمــع والــذكر واألإال تــراهم جعلوهــا لل

ورّدا وردي وارددن، كمــا  والثقیلــة فــي هلــم فــي لغــة بنــي تمــیم؛ ألنهــا عنــدهم بمنزلــة ُرّد

وَهُلّما وَهُلّمي وَهْلُمْمَن ١٦٦))تقول َهُلّم

١٦٧))وٕالحاق الضمائر من لغة بني تمیم وعلیه أكثر العرب(( أبو زید

-:فسیبویه یقرر

٤/٥٦:كتاب العین-١٦٥
٣/٥٢٩: الكتاب-١٦٦
٢/٦٤٠:المصباح المنیر -١٦٧
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٣٢٠

أن األصـل فـي األفعـال هـو دخـول الضـمائر علیهـا ونـون التوكیـد الثقیلـة أو : أوال

.  الخفیفة وأن األصل في أسماء األفعال هو خلوها من دخول الضمائر علیها والتوكید

إن للعرب في هلم لغتین -:ثانیا

لغة الحجاز التي تعاملها معاملة بقیة أسماء األفعـال وهـي األصـل عنـده : ىاألول

الخ ...هنداتزید وهلم یافال یلحقها ضمیر المخاطب المسندة إلیه نحو هلم یا

فتلحقهــا الضــمائر نحــو هلــم األمــرلغــة تمــیم التــي تعاملهــا معاملــة فعــل : والثانیــة

للرجـل وَهالوهلما وهلموا وكذلك نون التوكید الثقیلة أو  لِّممـن للمـرأة خفیفـة نحـو َهُلمَّّمـّن

.الخ...وَهُلّمان للتثنیة 

هذا بـاب مـا جـرى مجـرى الفعـل ولـیس بفعـل وال مصـدر ((-:وكذا المبرد إذ یقول

وال ولكنهــا أســماء وضــعت للفعــل تــدل علیــه، فأجریــت مجــراه مــا كانــت فــي موضــعها؛

الفعـــل،ْصـــرُفتیجــوز فیهـــا التقـــدیم والتـــأخیر؛ ألنهـــا ال َت كمـــا لـــم تصـــرف إن َتْصـــرَف

اسـكت : تصرف الفعل، فألزمت موضعا واحدا وذلك قولك صـه ومـه، فهـذا إنمـا معنـاه

یقـع هلـم فیهـا : هـات زیـدا فهـذه اللغـة الحجازیـة: وكـذلك هلـم زیـد، إذا أردت...وأكفف 

موقع ما ذكرنا من الحروف، فیكون للواحد ولالثنـین والجمـع علـى لفـظ واحـد كأخواتهـا 

ــم   {: لمتقـــدمات قـــال اهللا عـــز وجـــلا ــواهنم هلـ فأمـــا بنـــو تمـــیم ١٦٨}إلينـــاوالقـــائلني إلخـ

فیقولون هلم یا رجل ولالثنـین هلمـا وللجماعـة هلمـوا وللنسـاء ..فیجعلونها فعال صحیحا

١٦٩))هلُمْمَن

-:حـــداهما الزمـــة كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىإاســـتعملت فـــي القـــران الكـــریم مـــرتین 

وفسـرها الفیــومي أي اقبــل، واألخـرى متعدیــة كمــا ١٧٠}نــاوالقــائلني إلخــواهنم هلــم إلي{

١٨االحزاب -١٦٨
٢٠٣ٍٍ، ٢٠٢/ ٣: المقتضب-١٦٩
١٨االحزاب -١٧٠
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٣٢١

ولـم ١٧٢وفسـرها أیضـا أي أحضـروهم ١٧١}قـل هلـم شـهداءكم    {-:في قوله تعـالى

، أجد فیما تیسر لدي من مصـادر فـي القـراءات أنهـا قرئـت بغیـر اللهجـة الحجازیـة

.كما حددنا ذلك في التمهید

: النداء
.على اللهم"النداءیا"دخول·

والبعید ولهاوالمتوسط النداء وهي األصل في النداء ینادى بها القریب یا أداة

فال یجوز فیها ) المعرف بال(دخلت على نشروط ومن أهم شروطها هو أنها إ

إال أن أبا زید نقل بالمیماوتعویضهالنداء یاء حذف حرف یجب النداء مباشرة بل 

رجزا یثبتها مع المیم؛

-:وقال الراجز ((-:إذ یقول

١٧٣))إني إذا ما لمم ألما    أقول یا الّلهم یا للهما

١٧٤ولم یعلق أبو زید على هذا البیت 

یا أبا الحكا وهو یرید : أن َیُقول: كالعنعنة في تمیم وهيئوالقطعة في َطیَّ(( ·

عن إبانة بقیة الكلمة  كالَمُه ١٧٥))یا أبا الحكم، فیقطُع

١٥٠:االنعام -١٧١
٢/٦٤٠:ینظر المصباح المنیر -١٧٢
٤٥٨: نوادر أبي زید-١٧٣
وزعم العیني أن ھذا الشاھد ألبي خراش الھذلي وذكر بیتا قبلھ ٢٩٥/ ٢:إال أن البغدادي أورد في الخزانة-١٧٤

:وھو 
لك ال ألماعبٍدجما    وأيُّ إن تغفر اللھم تغفر 

عند موتھ، وقد البیت ھو ألمیة ابن أبي الصلت وھو مفرد ال قرین لھ ألنھ قالھخطأ وان ھذان ھذاإیقول ھلكن
-:بین الصفا والمروة وھما وھو یسعى یقولھما كان ما معھ بیتا آخر واخذه أبو خراش ناظ

اد أتّما      أتمھ هللا وقتّمھذا خامس إْنّمھُال
...................إن تغفر تغفـــــــر جما      

- ١/١٣٧"قطع: "كتاب العین١٧٥
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٣٢٢

؛ فإنما )أال تا، بلى فا: (ن یقوللعرب موسمعت من ا(( - :وقد جاء في الكتاب

قال الراجز ...أرادوا أال تفعل وبلى فأفعل ولكنه قطع كما كان قاطعا باأللف في أنا، 

أن تاّالإرَّا فا            وال أرید الّشًرشوٕاْنبالخیر خیراٍت

١٧٦. ))إن شرا فشر، وال یرید الشر إال أن تشاء: یرید

-:منهاإسحاق بن خلف البهراني ا على قصیدة جاء في كتاب الكامل تعلیقوقد 

تریك الَمنا برؤوس األسل...............           ((

، یرید المنایا وهذه كلمة تخف على ألسنتهم فیحذفونها، وزعم المناتریك قوله ...

وذكره سیبویه في ... درس المنا، یریدون المنازل: تقولأنه سمع العرب األصمعي 

كان أخوان متجاوران ال یكلم كل واحد : قائله ولكن األصمعي قالكتابه ولم یذكر 

أال تا، : منهما صاحبه سائر سنته حتى یأتي وقت الرعي فیقول أحدهما لصاحبه

وعلى ١٧٧.))، یرید أال تنهض ؟ فیقول اآلخر بلى فانهض بلى فا: فیقول اآلخر

.لغةالرغم مما ذكره سیبویه واألصمعي إال انهما لم یحددا اصحاب ال

العدد
إعراب العدد المركب

في محل رفع أو نصب األصل في العدد المركب هو البناء على فتح الجزأین، 

إال أنه سمعت لغات من العرب في هذا العدد المركب ، ١٧٨أو جر

إعراب صدر العدد المركب بحسب ما تقتضیه العوامل من رفع أو نصب أو -١

إذا (( -:وذكر ذلك الفراءوعقیل وهذه لغة بني أسد . وأضیف العشر إلیهجر 

عشِري: فتقولخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسةأضیفت ال ؟ما فعلت خمسُة

عشِري وٕان عشِري ومررت بخمسِة إلضافتك ا ُعِربت الخمسة مورأیت خمسَة

سمعتها من أبي فقعس األسدي ، وأبي هیثم العقیلي، ما فعلت خمسُة...العشر

١٧٩))عشرك؟

٣٢١/ ٣:الكتاب-١٧٦
٥٣٠،٥٣١/ ٢:الكامل-١٧٧
٢/٣٣:معاني القران الفراء -١٧٨
٣٤، ٢/٣٣:المصدر السابق-١٧٩
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٣٢٣

یبویه لم یحدد ویرفع الجزء الثاني إال أن ساألولیبني الجزء ومن العرب َمْن-٢

عشُرك، وهي لغة : ومن العرب من یقول(( -:یقولإذ أصحاب اللغة،  خمسَة

١٨٠))ردیئة

.إعراب العدد من ثالثة إلى عشرة المضاف إلى ضمیر عائد على اسم سابق·

من ثالثة إلى "اختلف أسلوب التمیمیین عن أسلوب الحجازیین في إعراب العدد 

.الذي یضاف إلى ضمیر یعود على اسم سابق" عشرة 

االسم مهما كان منصوبا دائماوهو نهج الحجازیین إذ یجعلون العدد-:األول

. الذي قبله، نحو جاء الرجال ثالثَتهم ومررت بالرجال ثالثَتهم

الضمیر یعود علیهوهو نهج التمیمیین ویجعلون العدد تابعا لالسم الذي -:الثاني

ثالثَُتهم، ومررت بالرجال ثالَثِتِهم .المضاف إلیه نحو حضر الرجاُل

مضاف في باب الذي هذا باب ما جعل من األسماء مصدرا كال(( -:یقول سیبویه

ومثل ذلك . مررت به وحَده ومررت بهم وحَدهم ومررت برجل وحَده: یلیه وذلك قولك

أما بنو تمیم ... عَتهم وكذلك إلى العشرةمررت بهم ثالثَتهم وأرب: في لغة أهل الحجاز

إن كان جرا فجرا وٕان كان نصبا فنصبا وأن كان رفعا : فیجرونه على االسم األول

لغة الحجاز في األطروحة اكثر من منازل ولغةتمیممنازل وقد حددنا ١٨١.))اعفرف

شبكة مرة وغایتنا هنا تحدیدها تحدیدا الكترونیا نستطیع الرجوع إلیه من خالل ال

ومناطق سكنى القبائل ومن الممكن لنا وألي شخص تحدید العنكبوتیة لتبین اللغة

أیة لغة متكلمة في بالده ولها اصول عربیة قدمى من تثبیتها والتأكد منها إلغناء 

.االطلس اللغوي للهجات العربیة الحدیثة مقارنة باللغات العربیة القدیمة

٢٩٩/ ٣: الكتاب-١٨٠
٣٧٤، ٣٧٣/ ١: الكتاب-١٨١
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٣٢٤

ةماتــــــــــــــــــــــــــــالخ

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٣٢٥

كانت اتضح من خالل دراستنا أن تقسیمات الجغرافیین العرب إن صح التعبیر

أقساٌمو من العروضیطلقون أرض نجد فتدخل معها أقساٌمفمثالمتداخلة فیما بینها

ن اللغة من الحجاز وعندما یقولون عالیة نجد فهم ال یقصدون أرض نجد بل یقصدو 

وهذا ما وجدناه عند المبرد الغربیة من شبه الجزیرة العربیة الفصحى في المناطق 

تهامة الحجاز أو عندما یطلق عالیة نجد یصرح بأنهم  قریش وقبیلة قریش تقع في ف

فتقسیمات إذا رجعنا إلى تقسیماتهم، وهذا ینطبق على باقي أقسام شبه الجزیرة العربیة

.ة بقدر ما هي تعریفیةالقدماء لم تكن دقیق

التي القدیمة فادة من توزیع اللهجات الحدیثة في تبیین بعض الظواهر اإل·

فقد نسبت إلى نسبت إلى قبائل كبیرة مثل نسبة إبدال الظاء من الذال 

ولكن بالرجوع إلى اللهجات الحدیثة نرى ان االستعمال اقتصر ةعامبتمیم

یمة التي استعملت لقبائل التمفي بعض انحاء البصرة فقط ما یعني أن ا

الریاحیون المنسوبون إلى الریاح بن یربوع والطهویون هذه الظاهرة هم

المنسوبون إلى أمهم ُطهیة بنت عبد شمس بن سعد بن زید مناة بن تمیم 

١وهم بطن من تمیم

ن الصیغ الصرفیة ل على الخرائط الجغرافیة أشعر القبائاتضح من خالل و ·

قبلیة تكثر عند قبیلة الكثیرة المجتمعة  في باب واحد ما هي إال صیٌغ

أو من كانت لهم معینة وتشتهر حتى تأخذها منهم بعض القبائل المجاورة 

صلة بها فصیغة فعیل استعملتها هذیل في الكثیر من المعاني التيلهم

.ما یعني أنها صیغة تختص بهالها حددها الصرفیون یلم 

٨٥و، ٦٧ینظر عجالة المبتدي، -١
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٣٢٦

في العصر الحدیث بعض المدن المتقاربة ن واتضح من خالل المقارنة أ·

قد تختلف في أصوات حروفها كإبدال صوت القاف جیما عند اهالي دبي 

.البریمي العمانیةو " أبو ظبي" االماراتیة وٕابداله صوتا طبقیا عند إمارة 

وقد یبدلونه جیما احیانا وهذا یشبه نطق اهالي البصرة في العراق وكأن 

ي والبصرة یعودون لنسب واحد لتشابه تبادل والبریم"أبو ظبي"اهالي 

فلفظة  إبریق یبدل فیها صوت القاف جیما فیصبح ابریج ، الصوت لدیهم

اللهوي الطبقي فتصبح ابریكـَـ وهذا " كــَ" ومن الممكن أن تبدل من صوت 

نفسه مستعمل في لهجة أهالي البصرة فأهل المركز یستعملون لفظة 

"ظبيوأب"ملون إبریج، وهذا مشابه للهجة یستعوأهل شمال البصرة" إبریكــَ

.نهم یرجعون إلى أصل واحد، وكأوالبریمي العمانیة

أن محاولة اللغویین حصر االستقرائي من خالل المنهج أیضا واتضح ·

،اللغة في أبواب معینة لتسهیل حفظها أضاع الكثیر من اللهجات العربیة

الذي كثر في الكتب وأن منهج األطلس اللغوي یرفع بعض الغموض 

اللغویة القدیمة وهذا لیس شرخا في الدراسات القدیمة فمنهجهم هو ما 

یظهر أصول اللهجات العربیة القدمى والقدیمة هلكنو أجبرهم على ذلك 

.وكیفیة دخولها وانتقالها

طلسا لغویا شامال للغات أقبل الخوض في غمار الدراسة توقعنا ان نخرج ·

اتضح لنا من تطورها وانتقالها لكنه وبعد البحث نشوئها و ماكن العرب وأ

األطلس اللغوي القدیم تكاد تكون خالل الدراسة أن بعض أسس منهج  

منها اللغویة بأسس الجغرافیاالبحث اللغوي القدیم غیر ممكنة لعدم عنایة

التسجیل الدقیق من أفواه أهل المناطق المحددة التوثیق المتقن و الراوي و 
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٣٢٧

یة الصوتیة، والصرفیة والنحویة، والمعجمیة، الهتمام للوحدات اللغو 

وٕاذا اللغویین بمسألة تقعید القواعد ووضع المعاییر الخاصة لضبط اللغة، 

فقط من غیر ذكر ما وجدت لغة مخالفة لألصل علل القدماء مخالفتها

وتحدید الزمان بتحریها وتسجیلها هماهتماملعدم لمكان الظاهرة وزمناها 

جعلت البحث اللغوي ما من أهم عناصر األطلس اللغوي، ي وهوالمكان 

عناصر تألیف األطلس ا للغوي العربي للغة األم القدیم یفقد بعَض

ولهجاتها، وهذا ما جعل المستشرقین یتجهون إلى عمل األطلس اللغوي 

.للهجات الحدیثة مبتعدین عن العربیة الفصحى

ذكر الظواهر عموما من غیر ومن العناصر التي فقدتها الدراسات القدیمة ·

تخصیص؛ فلغة تمیم تشمل مساحة واسعة، وتنقلت بطونها وأفخاذها في 

إقلیمي نجد والعروض، وتحدید اللغة بتمیم قد یكون غیر دقیق ألن 

یعتمد على التحدید الدقیق رة ال یعتمد على القبیلة فقط بل تسجیل الظاه

ل التعدد یفي أثناء تسجللقائلین وعلى مكانهم المحدد وزمانهم المعین 

اللهجي المخالف للغة األم وهذا ما لم یعره القدماء األهمیة المطلوبة، إذ 

أوإنهم كانوا یقولون لغة أسد ویعنون بهم بني ُدببر أو بني فقعس مثال

لغة نجدیة او حجازیة وغیر ذلك وهذه األلفاظ مطلقة وعامة غیر مقیدة 

دیم لكن إن صحت في ومخصصة ویصعب تحدیدها في العصر الق

العصر القدیم وجاءت لهجات العرب الحدیثة مطابقة لها في مكان یرجع 

إلى جزء من البیئات المحددة وعرفت انساب القبائل فیها فإننا نستطیع 

بتغلیب الظن على تحدید اللغة القدیمة غیر المنسوبة أو تأكیدها بالرجوع 

. الى العصر الحدیث
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٣٢٨

وتراكیبه من الممكن ان ینفعنا األطلس اللغوي بدراسة أصواته ومفرداته·

غناء المعجم العربي التاریخي بمادة وافرة تُبین تطور االلغویة والداللیة في 

األلفاظ واألسالیب والتراكیب وتحدید أماكنها من اي مكان و األصوات 

أكانت جاءت ؟ والى اي مكان انتقلت ؟ والى أي مدى انتشرت ؟ سواء

.في داخل حدود شبه جزیرة العرب أو خارجها

وقد قیل قدیما ان علوم العربیة ال تؤخذ من الكتب بل بالمشافهة والقراءة ·

وقد ظهر جلیا مصداق هذه المقولة فعندما نقرأ بعض الظواهر ال نستطیع 

ل الغموض بالرجوع إلى اللهجات الحدیثة یزو إدراكها إدراكا وافیا لكن

اهر كالطمطمانیة المستعملة حالیا عند المصریین والكشكشة وتتضح الظو 

. المستعملة في بعض مناطق الخلیج وغیرها

حاول تسجیل وهذا ما جعلنا ن،ما ال یدرك كله ال یترك جلهوأخیرا ·

اللهجات العربیة الحدیثة للخروج بنتائج طیبة من الممكن إرجاع اصولها 

أنسابها تبیین اجد القبائل العربیة و تو أماكن من خاللإلى الظواهر القدیمة

وعمل أطلس لغوي مبني على اللهجات الحدیثة في . في القدیم والحدیث

. تأصیل الظواهر القدیمة

نداء ومقترحات

اتضح من خالل الدراسة ان تحقیق األطلس اللغوي عمل یحتاج إلى جهد ·

هو عمل بل ، ناهیك عن فردجماعي ال یقتصر على مؤسسة او جامعة 

وتحقیق ذلك سهل جب أن تشترك به جمیع المؤسسات العلمیة العربیةی

ن الشبكة العنكبوتیة سهلت كثیرا من آلیات تواصل ویسیر، والسیما أ
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٣٢٩

الباحثین، فتوضع إجراءات عمل األطلس ویبدأ بالعمل المشترك القابل 

للتنقیح والتصویب وهذا ما تعمل به حالیا الشركات العالمیة لمحركات 

بلغاته العالمیة منها وكذلك موقع الویكیبیدیا العالمياللكترونیة، البحث ا

وتبدأ كل ، العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة وحتى الصینیة واألوردو وغیرها

لهجات المناطق الواقعة جامعة بإجراءات البحث المیداني الحدیث على

اللغویة ولة ربطها بالظواهر ومحاالهالتابعة الجغرافیة هامواقعمن ضمن 

أن أغلب القبائل العربیة ما ألنها امتداد للظواهر القدیمة والسیما الحدیثة 

صل الظواهر وأماكن بأنسابها ومن هذه األنساب نرجع أزالت تحتفظ

.ندثرهااتشارها ومواطن حیاتها أو موتها و والدتها وان

انشاء مركز بحثي متكامل یضم أصحاب اللغة المتمرسین في دراسة ·

اللغویة القدیمة والحدیثة ومعهم خبراء متمرسون في عمل اللهجات

وكذلك خبراء في مجال الحاسبة الكترونیة لیثمر العمل الجغرافیة الخرائط 

وتنقیحه عن األطلس االلكتروني الذي من الممكن تأسیسه وتعدیله 

علیه أیة وطباعته ، ومن الممكن لهذا األطلس أن یستمر وأن ُتْدَخَل

.حدیثةتغیرات لهجیة 

روف استطاع هذا العمل أن وضع على الشبكة العنكبوتیة وله موقع مع·

بزیادة هه واالستفادة منه أو التعدیل علیلیإالرجوعأي باحث وفي أي بلد

ن علیه من والمشرفیالمركز المختصأهِلمادة أو لغة او لهجة بعد تأكِد

سبیل آخر لنموه هذا إلثباتها في األطلس وهذه الغایة المرجوة، و ؛المعلومة

المجال من ره، ولتكن الجامعات العراقیة هي السباقة في هذا یوتطو 

.العمل

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٣٣٠

طلس ظهور بعض الصیغ واأللفاظ طیع أن نبینه من خالل األومما نست·

التصحیح اللغوي قدیما وحدیثا إن كتب خطاء المثبتة في المحدثة ومنها األ

وكذا لغة الصحافة الستعمالافي لم یكن الخطأ ثقیال على السمع ومرذوال 

أن ال سیما و ُتوضع لها رموز خاصة بهاأن تدرس و أن التي من الممكن 

هاحتواءالتي ال تستطیع اللغة القدمى مجتمعها الحدیث فيولدت لفاظها أ

في مجاالت وبعضها یدخل محدثة ألنها هاوأسالیبهاوألفاظهامفرداتب

.اتطور التقني وغیرهالسیاسة وال

لموقع سیلبي حاجة طلبة العلم والباحثین في مجال تأصیل اللغات هذا ا·

قعها ومؤرخة منذ ان الظاهرة مثبتة في مو أالسیما و وانتشارهاواللهجات 

نشأتها لحین وضع األطلس في العصر الحاضر وما سیتبعه من تعدیل 

، فالدارس ال یحتاج إلى لظواهر أو انحسارهاالتعدد اللغوي لنتشار ال

لمعرفة الظاهرة وتاریخها بل القدیمة والحدیثة لى المصادر الرجوع إ

ویوثق الظواهر من المصادر بطبعاتها وأجزائها األطلس سیتكفل بذلك 

. أو بالرجوع إلى موقع الشبكة العنكبوتیةوصفحاتها

وأخیرا ال یسعنا في نهایة بحثنا إال ان نقول وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب ·

.لسالم على نبینا األمین وعلى آله وصحبه اجمعینالعالمین والصالة وا
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٣٣١

المصادر والمراجع
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٣٣٢

سلمان بن سالم السحیمي، مكتبة . لیف ددال الحروف في اللهجات العربیة، تأإب·

.م١٩٩٥= هـ ١٤١٥األولى ، /المدینة النبویة، ط-الغرباء 

جامعة بي ناصر غالب، مجلة كلیة اآلداباإلبدال في لهجة جنوب البصرة، عل·

.م١٩٩١=هـ ١٤١١، ٢٤، السنة٢٢البصرة، العدد 

مكتبة النهضة الحدیثي،خدیجة. بنیة الصرف في كتاب سیبویه، تألیف دأ·

.م١٩٦٥= هـ ١٣٨٥ولى األ/ بغداد، ط

تألیف شهاب الدین احمد بن ء البشر في القراءات االربعة عشر،اتحاف فضال·

، دار انس مهرةمحمد عبد الغني الدمیاطي الشهیر بالبناء وضع حواشیه الشیخ 

.م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢. روت لبنان، د،طالكتب العلمیة بی

، حققه وعلق حواشیه ووضع تألیف أبي محمد عبداهللا بن قتیبةأدب الكاتب·

.م١٩٨١=هـ ١٤٠٢فهارسه محمد الدالي، مؤسسة الرسالة بیروت، 

أحمد مختار عمر، عالم . سس علم اللغة ، تألیف ماریوباي، ترجمة وتعلیق دأ·

.م١٩٩٨= هـ١٤١٩الثامنة / الكتب القاهرة، ط

براهیم محمد إاألسس النظریة والمنهجیة ألطلس لسان المجتمع العربي،·

ب تنسیق التعریب للمنظمة مكت، اللسان العربي العدد الرابع واألربعون، الخطابي

.م١٩٩٧العربیة للتربیة والثقافة والفنون والعلوم جامعة الدول العربیة، سنة 

عبد الحمد األقطش، مجلة أبحاث .سناد في لغة أكلوني البراغیث، داإل·

.م١٩٩٦= هـ ١٤١٦الثاني، / العددالیرموك،

د ألبي بكر محمد بن درید األزدي، تحقیق وشرح عبد السالم محماالشتقاق·

.م١٩٩١= هـ ١٤١١ولى األ/ هارون، دار الجیل بیروت، ط

األصالة في لهجات الخلیج العربي، د عبد العزیز مطر،  دار عالم الكتب ·

. م١٩٨٥=هـ ١٤٠٥، الریاض المملكة العربیة السعودیة، ر والتوزیعنشلل

تحقیق وشرح ،صمعي أبي سعید عبد الملك بن قریباألصمعیات اختیار األ·

. ت.د.الثالثة/ ط،أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون  دار المعارف بمصر

الطبعة أصوات اللغة، الدكتور عبد الرحمن أیوب،  مطبعة دار التألیف بمصر·

.م١٩٦٣األولى، 
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٣٣٣

الخامسة، سنة /نجلو المصریة، طغویة، د إبراهیم أنیس،  مكتبة األاألصوات الل·

. م١٩٧٥

خلیل عساكر، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، الجزء . األطلس اللغوي، د·

.م١٩٥٣السابع، سنة 

عیم، دار خالد ن. األطلس اللغوي في التراث العربي دراسة في كتاب سیبویه، د·

.م٢٠١٠االولى ، / السیاب للطباعة والنشر لندن ، ط

دار ومكتبة الهالل بیروت، ، البن خالویه،إعراب ثالثین سورة من القران·

ط. د. م١٩٨٥

مطبعة ،هیر غازي زاهد، تحقیق الدكتور ز إعراب القران ألبي جعفر النحاس·

.م١٩٧٧االولى ،/ ط العاني بغداد 

ن ألبي محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني تحقیق اإلكلیل للسان الیم·

.ت، د،ط. ، دمحمد علي األكوع الحوالي

عبد السالم الرحمن بن اسحاق الزجاجي، تحقیقأبي القاسم عبدأمالي الزجاجي·

.م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧الثانیة، / لبنان، ط-دار الجیل بیروت محمد هارون 

حقق بن منصور التمیمي السمعاني، عبد الكریم بن محمدألبي سعداألنساب·

مكتبة ابن تیمیة بالقاهرة، بن یحیى المعلمي،نصوصه وعلق علیه عبد الرحمن 

.م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠الثانیة سنة / ط

نصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ألبي البركات األنباري، اإل·

.ت.د. لىاألو / جودة مبروك، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط. تحقیق د

اهللا بن یوسف أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تصنیف جمال الدین عبد·

امیل .المعروف بابن هشام األنصاري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د

= هـ ١٤٢٤الثانیة ،سنة / یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

.م٢٠٠٣
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٣٣٤

تبة الخانجي مصر ودار رمضان عبد التواب،  مك. بحوث ومقاالت في اللغة، د·

.م١٩٨٢= هـ ١٤٠٣االولى /الرفاعي الریاض، ط 

ایران، الجزء الرابع، تألیف : عربستان" البدو، القبائل العربیة في خوزستان ·

ماكس فون أوبنهایم بمشاركة ارش برونیلش نقحه وأصدره فرنز كاسكل، ترجمة 

راق، المملكة دار الو محمود كبیبو، تحقیق وتقدیم ماجد شّبر، نشر شركة

.م٢٠٠٧طانیا، الطبعة العربیة الثانیة یر ب-المتحدة

لجاسر اهللا األصفهاني، تحقیق حمد ابالد العرب، تألیف الحسن بن عبد·

المملكة -، الریاض دار الیمامة للبحث والترجمةوالدكتور صالح أحمد العلي،

.ط ، د، ت.العربیة السعودیة، د

عني بتصحیحه عرب، محمود شكري اآللوسي، بلوغ األرب في معرفة أحوال ال·

.ت. محمد بهجة األثري،  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، د، ط، د

ق عبد السالم هارون، تحقیالبیان والتبین، ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ·

م١٩٩٨=هـ ١٤١٨السابعة، / ، طمكتبة الخانجي بمصر

تحقیق ، بیديى الحسني الَزمرتضتاج العروس من جوهر القاموس، للسید ·

سلسلة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مجموعة من المحققین، 

م ولغایة ١٩٦٥=هـ ١٣٨٥دولة الكویت الطبعة األولى، صدرت تباعا من سنة، 

.م٢٠٠١هـ ١٤٢٢سنة 

عادل . القیسي، دحمودي نوري . سالم تألیف دتاریخ األدب العربي قبل اإل·

وزارة التعلیم العالي والبحث جیووكمصطفى عبد اللطیف . یاتي، ودالبجاسم 

.م٢٠٠٠سنة ٢العلمي بغداد العراق، ط

ة المصریة التطور النحوي للغة العربیة، ،سلسلة محاضرات ألقاها في الجامع·

حمدي البكري،مطبعة م،  عني بطبعها محمد١٩٢٩ة األستاذ برجستر آسر، سن
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٣٣٥

الثانیة ، /ط ،مصر-د التواب مكتبة الخانجي رمضان عب. طبعة دو . السماح

.م١٩٩٤=هـ ١٤١٤

حلمي خلیل، الهیئة .التعریف بعلم اللغة، تألیف دافید كریستل، ترجمة د·

.م١٩٧٩األولى، / المصریة العامة للكتاب ط

ق عادل عبد الموجود و تفسیر البحر المحیط، ألبي حیان األندلسي، تحقی·

.م١٩٩٣=هـ ١٤١٣لبنان، ط األولى ، -بیروتدار الكتب العلمیة أصحابه،

تفسیر غریب القران البن قتیبة، تحقیق السید أحمد صقر، دار الكتب العلمیة ·

.ط. د. م١٩٧٨=هـ ١٣٩٨لبنان، -بیروت 

زهري، تحقیق لجنة من األساتذة،  المؤسسة المصریة العامة تهذیب اللغة، األ·

الكتاب العربي مطابع سجل ودار .م١٩٦٤=هـ ١٣٨٤، نشرللتألیف وال

. م١٩٦٧العرب، 

معهد البحوث إبراهیم السامرائي،. في العراق، دالتوزیع اللغوي الجغرافي ·

.م١٩٦٨والدراسات العربیة بجامعة الدول العربیة، سنة 

دار الكتاب و عمرو الداني، تحقیق اوتو برتزل،التیسیر في القراءات السبع، اب·

.م١٩٨٤=هـ ١٤٠٤لبنان ،-العربي بیروت 

عبد اهللا . ، تحقیق نخبة من األساتذة بإشراف دإلحكام القران، القرطبيالجامع ·

. م٢٠٠٦=هـ ١٤٢٧بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة ا

جدول السنین الهجریة وما یوافقها من السنین المیالدیة، انطوان بشارة قیقانو، ·

.م١٩٩٧= هـ ١٤١٨سنة الثالثة ،/ دار المشرق بیروت لبنان ، ط

رمضان عبد التواب، مجلة مجمع . الجغرافیا اللغویة وأطلس برجستر آسر، د·

. م١٩٧٦=  هـ ١٣٩٦اللغة العربیة بالقاهرة، الجزء السابع والثالثون، 

·
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٣٣٦

جمهرة أنساب العرب، البن حزم األندلسي، تحقیق عبد السالم محمد هارون، ط ·

.ت. د.الخامسة، دار المعارف بمصر

. ادي، تحقیق دالجنى الداني في حروف المعاني، صنعه الحسن بن القاسم المر ·

/لبنان ط-محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة بیروتفخر الدین قباوة و 

. م١٩٩٢=هـ ١٤١٣األولى، 

شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، مع شرح الشواهد حاشیة الصبان على ·

.د،ت. د،  المكتبة التوفیقیة، د،ط، تحقیق طه عبد الرؤوف سعللعیني

البن حاشیة الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح بحرق على المیة األفعال·

والتوزیع، طبعة مصححة ومنقحة ومهذبة، نشر،  دار الفكر للطباعة والمالك

.ت.ط.د

الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني، عني بتحقیقه محمد علي النجار، ·

.م١٩٥٢الكتب المصریة القاهرة طبعة مصورة عن دار 

عبد العزیز مطر، مطابع دار الرسالة بالكویت، . خصائص اللهجة الكویتیة، د·

.م١٩٦٩سنة 

. جونستون، ترجمة د. م.دراسات في لهجات شرقي الجزیرة العربیة تألیف ت·

،أحمد محمد الضبیب،  جامعة الریاض المملكة العربیة السعودیة، ط األولى

.م١٩٧٥=هـ ١٣٩٥

دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزیرة العربیة، أحمد حسین شرف الدین،  ·

مطابع الفرزدق التجاریة الریاض المملكة العربیة السعودیة، ط األولى، سنة 

.م ١٩٨٤=هـ ١٤٠٤

دراسة الصوت اللغوي، الدكتور احمد مختار عمر، توزیع عالم الكتب القاهرة، ·

م١٩٧٦= هـ ١٣٩٦مطابع سجل العرب، الطبعة األولى
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٣٣٧

عبد القادر عبد الجلیل،  . قلیم الشمالي، دفي لهجة اإلالداللة الصوتیة والصرفیة·

م١٩٩٧دار صفاء عمان األردن، ط األولى، 

ري ، تحقیق محمد حسن آل یاسین، دیوان أبي األسود الدؤلي، صنعه السك·

.م١٩٩٨=هـ ١٤١٨مكتبة الهالل، بیروت لبنان ، ٢/ط

دیب محمد أ. دامة، جمعه وشرحه وحققه دلنجم العجلي الفضل بن قدیوان أبي ا·

.م٢٠٠٦= هـ ١٤٢٧مع اللغة العربیة دمشق، ان، مطبوعات مججمر 

مجمع نیس،ابراهیم أ. راجعة دأحمد مختار عمر، م. دیوان األدب، تحقیق د·

، ت األجزاء األولى/ اللغة العربیة المراقبة العامة للمعجمات وٕاحیاء التراث، ط

.م١٩٧٤تباعا منذ سنة 

، المطبعة عشى الكبیر میمون بن قیس، تحقیق محمد محمد حسیندیوان األ·

.ت.دط، . دالنموذجیة مصر ، 

الخامسة، دار /طإبراهیمالفضل دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد أبي·

.م١٩٩٠المعارف القاهرة، رقم االیداع ، 

ور أبو سویلم أن. تحقیق ددیوان امرئ القیس بشرح محمد بن حبیب الحضرمي،·

ولى األ/جامعة مؤته، َعمَّان األردن، ط علي الهروط تدقیق علي الشوملي،. ود

.م١٩٩١

أنور . دیوان امرئ القیس وملحقاته، بشرح أبي سعید السكري، دراسة وتحقیق د·

محمد علي الشوابكة، اصدار مركز زاید للتراث والتاریخ، . علیان أبو سویلم ود

.م٢٠٠٠=هـ ١٤٢١األولى ، /ط مارات العربیة المتحدة،اإل-العین 

محمد علي . دیوان بني أسد، أشعار الجاهِلین والمخضرمین، جمع وتحقیق د·

.م١٩٩٩األولى، / لبنان، ط-دقة ، دار صادر بیروت 
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٣٣٨

جعفر محمد بن حبیب، روایة أبي سعید والعواد النمیري، صنعه أبندیوان جرا·

دار نشر نوري حمودي القیسي،. یق وتذییل دري، تحقالحسن بن الحسین السك

. م١٩٨٢دار الحریة بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم سلسلة كتب التراث، و الرشید

م، ١٩٣١=هـ١٣٥٠طبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة، الطبعة األولى، سنة و 

.مع بعض الزیاداتوهي الطبعة السابقة نفسها

نعمان محمد امین طه،  دار . حبیب، تحقیق ددیوان جریر، بشرح محمد بن ·

.م١٩٥٦الثالثة ، سنة / المعارف بمصر، ط

، مصر-حسین نصار، القاهرة. تحقیق دشاعر الحب العذري، دیوان جمیل ·

.م١٩٦٧، ط /د

لبنان،-دار صادر بیروت تماضر بنت عمرو بن الحارث،  دیوان الخنساء، ·

.ط، د،ت. د

ه وقدم حققالباهلي روایة ثعلب،شرح،قبة العدويغیالن بن عدیوان ذي الرمة·

لبنان، -بیروت نشریمان للتوزیع والله عبد القدوس ابو صالح، مؤسسة اإل

.م١٩٨٢=هـ ١٤٠٢

ن الورد دیوان رؤبة في مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحیحه ولیم ب·

موك، شارع الیر –والتوزیع الكویت نشردار ابن قتیبة للطباعة والالبروسي،

.ط. ت ،د.د

صنعة یحیى بن ُمدرك الطائي، وأحباره،اهللا الطائي دیوان شعر حاتم بن عبد·

تبة عادل سلیمان جمال، مك. روایة هشام بن محمد الكلبي، دراسة وتحقیق د

. م١٩٩٠= ـ ه١٤١١الثانیة ، / الخانجي، ط

دیوان شعر المتلمس الضبعي روایة األثرم وأبي عبیدة عن األصمعي، عني·

، طبع الشركة المصریة بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن كامل الصیرفي
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٣٣٩

= هـ ١٣٩٠معهد المخطوطات العربیة، جامعة الدول العربیة، للطباعة،

.ط.د.م١٩٧٠

دیوان شعر المثقب العبدي، عني بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن كامل ·

.م١٩٧١=هـ ١٣٩١ط، . الصیرفي، معهد المخطوطات العربیة، د

من ، حققه وشرحه صالح الدین الهادي،دیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني·

.م١٩٦٨سنة مطابع دار المعارف بمصر القاهرة،رب  ضمن سلسلة ذخائر الع

الشنقیطي، األمیندیوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني، بشرح أحمد بن ·

.هـ١٣٢٧مطبعة السعادة ، مصر، طبع

البكري مع شرح یوسف األعلم الشنتمرّي، اعتنى دیوان طرفة بن العبد·

بطرند بمطبعة بتصحیحه مكس سلغسون، طبع في مدینة شالون على نهر سون

.م١٩٠٠سنة 

،  دار صادر ح أوغليشرح األصمعي تحقیق حسان فالطفیل الغنويدیوان·

.م١٩٩٧ط األولى، بیروت،

مؤسسة جبوري،یحیى ال. دیوان العباس بن مرداس السلمي، جمعه وحققه د·

.م١٩٩١=هـ ١٤١٢ولى األ/ طبیروت لبنان ،الرسالة

عبد . دیوان العجاج بروایة عبد الملك بن قریب األصمعي وشرحه، تحقیق د·

لكن تاریخ . د، ت. الحفیط السطلي، توزیع مكتبة اطلس دمشق سوریا، د،ط

.م١٩٧١المقدمة 

دار الثقافة بیروت لبنان، إحسان عباس،توزیع. دیوان القتال الكالبي، تحقیق د·

.م١٩٨٩= هـ١٤٠٩

دیوان علقمة بن عبدة، شرحه وعلق علیه سعید نسیب مكارم، دار صادر ·

.م١٩٩٦األولى ، / بیروت، ط
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٣٤٠

دیوان قیس بن ذریح قیس لبنى اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار ·

.م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥الثانیة، ٢/ المعرفة بیروت،ط

تحقیق وشرح وضاح الصمد، دار صادر بیروت، الطبعة یلیة،دیوان لیلى األخ·

.م٢٠٠٣=هـ ١٤٢٤الثانیة، 

دیوان المفضلیات اختارها أبو العباس المفضل بن محمد الضبي مع شرح وافر ·

هـ ١٤٢٩، مكتبة الثقافة الدینیةالقاسم بن محمد بن بشار األنباريألبي محمد 

الیسوعیین بیروت سنة اآلباءنسخة مصورة عن طبعة وهي ،م ٢٠٠٨=

.لیالكارلوس یعقوب تحقیق م، ١٩٢٠

الفضل إبراهیم،  دار المعارف بمصر،النابغة الذبیاني، تحقیق محمد أبيدیوان ·

.الطبعة الثانیة

.م١٩٩٥الثانیة / دیوان الهذلیین، مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة، ط·

عبداهللا المعري، عني بتحقیقه رسالة المالئكة، إمالء الشیخ أبي العالء أحمد بن·

ط، .وشرحه وضبطه ومعارضته محمد سلیم الجندي، دار صادر بیروت ، د

.م١٩٩٢= هـ ١٤١٢

حسن هنداوي، ط . بن جني، تحقیق دعثمان سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح ·

.م١٩٩٣=هـ ١٤١٣الثانیة 

د، . ، ت ط، د.ه، دن هشام، حققها مصطفى السقا وصاحبابالسیرة النبویة ال·

.م

. شذا العرف في فن الصرف، تألیف الشیخ أحمد الحمالوي قدم له وعلق علیه د·

.ط، د،ت.محمد بن عبد المعطي،  دار الكیان ، د
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٣٤١

شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك، ومعه منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل ·

عة العشرون، تألیف محي الدین عبد الحمید،  وتوزیع دار التراث بالقاهرة، الطب

.م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠

شرح دیوان جریر ، تألیف محمد اسماعیل الصاوي بتعلیقات محمد بن حبیب،  ·

.هـ ١٣٥٣األولى، / المكتبة التجاریة الكبرى مصر، ط

شرح دیوان علقمة بن عبدة التمیمي المشهور بعلقمة الفحل، ألبي الحجاج ·

ي، اعتنى بتصحیحه یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف باألعلم الشنتمر 

الشیخ أبي شنب، مطبعة جول كربویل الجزائر، وادوار شامبیون باریز، 

.م١٩٢٥سنة

المكتبة المحمودیة بالقاهرة ، علقمة الفحل بقلم السید أحمد صقر، شرح دیوان ·

.م١٩٣٥= هـ ١٣٥٣الولى / ط

ر شرح دیوان الفرزدق، ضبط معانیه وشروحه وأكملها ایلیا الحاوي، منشورات دا·

.م١٩٨٣األولى / الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة، ط

سترباذي، مع شرح شواهده لعبد شافیة ابن الحاجب، لرضي الدین اإلشرح ·

القادر البغدادي، تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدین، 

.م١٩٨٢=هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 

م األنصاري ومعه كتاب منتهى األرب بتحقیق شرح شذور الذهب، البن هشا·

وشرح شذور الذهب تألیف ،محي الدین عبد الحمید،  دار الطالئع، رقم اإلیداع 

.م٢٠٠٤

نیت ، عشرح القصائد العشر، للخطیب أبي زكریا یحیى بن علي التبریزي·

طها والتعلیق علیها إدارة الطباعة المنیریة، لصاحبها محمد ببتصحیحها وض

. هـ١٣٥٢الثانیة سنة / دمشقي، طمنیر ال
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٣٤٢

حققه،بدر الدین محمود بن أحمد العینيشرح المراح في التصریف، للعالمة ·

م، ونشر ١٩٩٠ط، .عبد الستار جواد، طبع مطبعة الرشید، د. دوعلق علیه

، ١٩٧٥سنتي في قبل ذلك منجما في تسعة أعداد من مجلة المورد العراقیة 

.١٩٧٦و

. ط.دین ابن یعیش النحوي،  عالم الكتب بیروت لبنان، دشرح المفصل لموفق ال·

.د،ت

فخر الدین قباوة، . شرح الملوكي في التصریف، صنعه ابن یعیش ، تحقیق د·

.م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣األولى، / طبع المكتبة العربیة بحلب، ط

شرح نقائض جریر والفرزدق بروایة الیزیدي عن أبي سعید السكري عن ابن ·

ولید محمود خالص،. براهیم حور و دمحمد إ. ة، تحقیق دحبیب عن أبي عبید

.م١٩٩٨اإلمارات، ط الثالثة =المجمع الثقافي أبو ظبي 

نوري حمودي القیسي، عالم الكتب مكتبة النهضة . شعراء أمویون، جمع د·

.م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥األولى ، / العربیة، ط

روایته عن أبي شعر األخطل أبي مالك غیاث بن غوث التغلبي صنعه السكري ·

فخر الدین قباوة، دار الفكر دمشق . جعفر بن محمد بن حبیب، تحقیق د

.م١٩٩٦= هـ ١٤١٥الرابعة، / سوریا، ط

د عبد الحمید محمو . شعر بني تمیم في العصر الجاهلي جمع وتحقیق، د·

.م، د، ط١٩٨٢=هـ ١٤١٢ریدة، المعیني، نادي القصیم االدبي ب

دراسة وتحقیق، رسالة ماجستیر للطالبة میساء شعر ساعدة بن جؤیة الهذلي ·

ق كلیة االداب والعلوم اإلنسانیةحسین جمعة، جامعة دمش. د.أقتالن بإشراف

. م٢٠٠٣= هـ ١٤٣٤قسم اللغة العربیة ، 
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٣٤٣

شعر عبد اهللا بن همام السلولي، جمع وتحقیق ولید بن محمد السراقبي،  مركز ·

األولى / مارات العربیة المتحدة، طجمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي اإل

.م١٩٩٦= هـ ١٤١٧

وفاء فهمي . ع وتحقیق د، جمسالملة أسد وأخبارها في الجاهلیة واإلشعر قبی·

=هـ ١٤٢١، المملكة العربیة السعودیة-جامعة الملك سعود السندیوني،

.ط.د. م٢٠٠٠

مجلة نوري حمودي القیسي، وحاتم الضامن،. شعر مزاحم العقیلي، تحقیق د·

الثاني والعشرین، الجزء األول، جماى األولى معهد المخطوطات العربیة، المجلد

. م١٩٧٦= هـ ١٣٩٦

حسن . یق ودراسة دوأخبارها في الجاهلیة واإلسالم، جمع وتحقشعر همدان·

یاض المملكة العربیة ر النشردار العلوم للطباعة والعیسى أبو یاسین،

.م١٩٨٣هـ ١٤٠٣األولى، / طالسعودیة،

طبع مطبعة اسعد بغداد، رقم حاتم الضامن،ریة، صنعهشعر یزید بن الطث·

.م١٩٧٣االیداع بالمكتبة الوطنیة ببغداد سنة 

،تألیف اسماعیل بن حماد الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،·

لبنان، الطبعة -تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت 

.م١٩٩٠، الرابعة 

دار المعرفة د اهللا محمد بن اسماعیل البخاري،صحیح البخاري،ألبي عب·

.ط.ت ، د.بیروت لبنان، دنشرللطباعة وال

خرج أحادیثه محمد بن عیاد بن عبد الحلیم، طبع صحیح مسلم بشرح النووي،·

١٤٢٤مصر، توزیع مكتبة السالم ، الدار البیضاء المملكة المغربیة، -القاهرة

.م٢٠٠٣=هـ 
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٣٤٤

،  وزارة التعلیم العالي الصرف الواضح، تألیف عبد الجبار علوان النایلة·

. م١٩٨٨والبحث العلمي طبع دار الكتب جامعة الموصل، د،ط، 

صفة جزیرة العرب، تألیف الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني، تحقیق محمد ·

=هـ ١٤١٠األولى/صنعاء، ط -بن علي األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشاد ا

.م١٩٩٠

الصمة بن عبد اهللا القشیري حیاته وشعره، جمعه وحققه وشرحه وصنع فهارسه ·

.م٢٠٠٣،  دار مناهج عمان األردن ، الد عبد الرؤوف الجبرخ. د

مجلة آداب ذي قار، المجلد األول،.صوت القاف في لهجة مدینة الناصریة·

.م ٢٠١١.رافد مطشر. یعرب مجید مطشر ، ود. العدد الثالث ، د

طبقات الشعراء، عبد اهللا بن المعتز، تحقیق عبد الستار احمد فراج، دار ·

.م١٩٨١الرابعة، / المعارف، ط

طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمحي، قرأه وعلق علیه محمود محمد ·

.م١٩٧٤الثانیة/ ط، دني بجدةدار المطبع مطبعة المدني مصر، شاكر، 

الزبیدي األندلسي، طبقات النحویین واللغویین، ألبي بكر محمد بن الحسن ·

الثانیة، تاریخ / دار المعارف بمصر، طالفضل إبراهیم،يتحقیق محمد أب

.م١٩٨٤األیداع 

، طبع عبد العزیز مطر. تألیف دظواهر نادرة في لهجات الخلیج العربي،·

.م١٩٧٦=هـ ١٣٩٦الدوحة، قطر ، ر العلوم،مؤسسة دابمطابع 

فضالة المنتهي في النسب، ألبي بكر محمد بن أبي عثمان و يعجالة المبتد·

الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة ي الهمداني، تحقیق عبد اهللا كنون،الحازم

.م١٩٧٣=هـ ١٣٩٣الثانیة، /القاهرة ط

ة، طبع معهد البحوث والدرسات العربیعبد الرحمن أیوب، . العربیة ولهجاتها، د·

.م١٩٦٨الطبعة األولى، سنة 
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٣٤٥

، القاهرة، مصر نشرعلم األصوات، د كمال بشر،  دار غریب للطباعة وال·

. م٢٠٠٠=هـ ١٤٢٠الطبعة األولى من المقدمة 

علم اللغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصوله لدى العرب، عبد العزیز بن ·

راسات اللغویة واألدبیة تصدر عن قسم اللغة العربیة حمید الحمید، مجلة الد

.م٢٠١١. ، السنة الثانیة٢/وآدابها بمالیزیا، العدد 

یوئیل یوسف عزیز، مراجعة .  علم اللغة العام، فردینان دي سوسیر، ترجمة د·

دار الكتب جامعة النص العربي، د مالك یوسف المطلبي طبع بمطابع

م الترجمة عن االنكلیزیة واصل الكتاب ١٩٨٨ة الطبعة الثانیالموصل العراق،

.باللغة الفرنسیة

المعارف، كمال محمد بشر، دار. علم اللغة العام، األصوات، تألیف د·

.بمصر، الطبعة الخامسة

ة العربیة، د علم اللغة المبرمج األصوات والنظام الصوتي مطبقا على اللغ·

المملكة ت ـ جامعة الملك سعود الناشر عمادة شؤون المكتباكمال إبراهیم بدري،

.م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨، العربیة السعودیة الریاض، الطبعة الثانیة

ري واللیث من طریقي الشاطبیة و قراءة الكسائي بروایتي الدغایة رضائي في ·

والطیبة، إعداد توفیق ابراهیم ضمرة، تصنیف المكتبة الوطنیة، عمان األردن، 

. م٢٠٠٧=هـ ١٤٢٨االولى /ط 

ة عن طبعة برجستر أخوذة النهایة في طبقات القراء، البن الجزري، نسخة مغای·

.م٢٠٠٦=هـ ١٤٢٧األولى / طدار الكتب العلمیة بیروت،م١٩٣٢آسر سنة 

مد مححسین محمد. غریب الحدیث ألبي عبید القاسم بن سالم، تحقیق د·

یریة، الهیئة العامة لشؤون المطابع االمشرف مراجعة عبد السالم هارون،

.م١٩٨٤=هـ ١٤٠٤
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٣٤٦

محمد المختار . الغریب المصنف، ألبي عبید القاسم بن سالم، تحقیق د·

العبیدي،  مشترك بین دار سحنون والمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، 

.م١٩٩٦= هـ ١٤١٦الثانیة / ط

بي أمحمد البجاوي و علي محمد ، للزمخشري، تحقیق الفائق في غریب الحدیث·

.ت.ه، ط ،الثانیة، دعیسى البابي الحلبي وشركائراهیم، الفضل إب

تحقیق عبد العزیز المیمني، مطبعة الفاضل، ألبي العباس محمد بن یزید المبرد·

.م١٩٩٥الثانیة، / دار الكتب المصریة القاهرة، ط

الفتح الرباني لترتیب مسند احمد بن حنبل تألیف أحمد عبد الرحمن البنا، ط دار ·

.ط.ت، د.رة، دشهاب بالقاه

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، تألیف محمد بن ·

.م١٩٩٤،دار الوفاءعبد الرحمن عمیرة،.خرج أحادیثه دعلي الشوكاني، حققه و 

مكتبة الخانجي مصر، ط ،رمضان عبد التواب. دفصول في فقه العربیة، ·

.م ١٩٩٩=هـ ١٤٢٠السادسة

خلیل إبراهیم العطیة، . ألبي حاتم السجستاني، عني بتحقیقه د،فعلت و أفعلت·

. م١٩٩٦=هـ ١٤١٦، سنة ٢/لبنان، ط-دار صادر ،بیروت 

في البحث الصوتي عند العرب، تألیف الدكتور خلیل إبراهیم العطیة، الموسوعة ·

-ـ بغداد توزیع والنشردار الجاحظ للع دار الحریة للطباعة،الصغیرة، طب

.  ط.م، د١٩٨٣=هـ ١٤٠٣عراق، سنة ال

تألیف أبي عبداهللا محمد بن الطیب االقتراحمن روض طي االنشراحفیض·

دار البحوث للدراسات اإلسالمیة محمود یوسف فجال،. تحقیق وشرح دالفاسي،

م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣الثانیة، / التراث اإلمارات العربیة ، دبي طوٕاحیاء

المصریة الرابعة  مكتبة األنجلو/ راهیم أنیس طإب. في اللهجات العربیة، د·

.م١٩٧٣القاهرة، 
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٣٤٧

تألیف مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي الشیرازي،،القاموس المحیط·

یئة الههـ ،١٣٠٢سنة نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمیریة 

.م١٩٨٠=هـ١٤٠٠المصریة العامة للكتاب، 

مقسم تألیف رضي الدین عمرو الدوري عن طریق ابني أبقراءة الكسائي روایة ·

والتوزیع، نشرحاتم الضامن،  دار نینوى للدراسات وال. حقیق دالكرماني ت

. م ٢٠٠٥=هـ ١٤٢٦األولى / سوریا، ط=دمشق 

قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، تألیف أبي العباس احمد بن ·

،سالمیة القاهرةألبیاري، الناشرون دار الكتب االاعلي القلقشندي، حققه إبراهیم 

. م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولبنان، ط الثانیة ، 

=هـ ١٤٢٣االولى /مكتبة الثقافة الدینیة، طفؤاد حمزة،،قلب جزیرة العرب·

وهي اصل ت من القرن الماضي، وهناك طبعة أخرى في الثالثینیا.م٢٠٠٢

.الكتاب

لة، ط، الثانیة، مؤسسة الرساالدالي،أحمدمحمد . دالكامل للمبرد، تحقیق ·

.م١٩٩٢

طبع المجمع ب اللغوي، حققه عز الدین التنوخي،كتاب اإلبدال ألبي الطی·

.م١٩٦٠=هـ ١٣٧٩العربي بدمشق، سنة العلمي 

حسین محمد . ، تألیف أبي یوسف یعقوب ابن السكیت تحقیق دكتاب اإلبدال·

=هـ ١٣٩٨یریة القاهرة، محمد شرف  الهیئة العامة لشؤون المطاع األم

.م١٩٧٨

حاتم . كتاب األزمنة وتلبیة الجاهلیة، تألیف محمد بن المستنیر، تحقیق د·

.م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥الثانیة ، / الضامن،  مؤسسة الرسالة، ط
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٣٤٨

إبراهیم . ود،إحسان عباس. كتاب األغاني، ألبي الفرج االصفهاني، تحقیق د·

الثالثة، /لبنان، الطبعة-در، بیروتدار صااألستاذ بكر عباس،و السعافین، 

م ٢٠٠٨=هـ ١٤٢٩سنة  

/ كتاب األفعال، البن القوطیة تحقیق علي فودة،  مكتبة الخانجي بمصر ،ط·

.م١٩٩٣الثانیة سنة 

. كتاب األفعال، ألبي عثمان سعید بن محمد المعافري السرقسطي ، تحقیق د·

الهیئة العامة لشؤون محمد مهدي عالم،  . حسین محمد محمد شرف مراجعة د

.  ط.د.م١٩٧٥= هـ ١٣٩٥المطابع األمیریة 

عبد المجید . كتاب األمثال ، ألبي عبید القاسم بن سالم، حققه وعلق علیه د·

.م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠األولى ، / قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

، هـ ٣٢١د المتوفى سنة كتاب جمهرة اللغة ألبي بكر محمد بن الحسن بن دری·

الطبعة لبنان، –مزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت ر . تحقیق د

.م١٩٨٨م، والجزء الثالث سنة ١٩٨٧األولى، الجزآن األول والثاني سنة 

، ألبي عمرو الشیباني، حققه إبراهیم األبیاري راجعه محمد خلف اهللا كتاب الجیم·

.م١٩٧٤= هـ ١٣٩٤قاهرة، احمد، الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ال

كتاب الحیوان، ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیق عبد السالم محمد ·

.م١٩٦٥=هـ ١٣٨٤الحلبي، ط الثانیة يهارون، مطبعة مصطفى الباب

الكتاب كتاب سیبویه، إلبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقیق عبد السالم ·

.م١٩٨٨=هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، القاهرة،،محمد هارون،  مكتبة الخانجي 

كتاب شرح أشعار الهذلیین صنعه أبي سعید الحسن بن الحسین السكري، حققه ·

قد عبد الستار أحمد فراج راجعه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، و 

.م١٩٦٥=هـ١٣٨٤توقیعه سنة بذیل المراجع 
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٣٤٩

ابراهیم . فراهیدي، تحقیق دكتاب العین، ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ال·

.م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠. ، ط األولىمهدي المخزومي. السامرائي، ود

كتاب فعل وأفعل لألصمعي، المنشور في مجلة البحث العلمي والتراث ·

بتحقیق عبد الكریم .  هـ١٤٠١اإلسالمي بكلیة الشریعة جامعة أم القرى 

.العزباوي

االولى طهران / قیق رضا تجدد ، طكتاب الفهرست محمد بن اسحاق الندیم، تح·

. م١٩٧١= هـ ١٣٥٠ایران، 

كتاب اللغات في القران، أخبر به ابن حسنون المقرئ بإسناده البن عباس، حققه ·

.م١٩٤٦= هـ ١٣٦٥ه صالح الدین المنجد،  مطبعة الرسالة بالقاهرة سنة نشر و 

ندلسي المعروفسماعیل األالمخصص، تألیف أبي الحسن علي بن إكتاب ·

.هـ ١٣١٦ولى سنة األ/ مصر، ط=بابن سیدة، طبع المطبعة الكبرى بوالق 

كتاب معاني الحروف، ألبي الحسن علي بن عیسى الرماني، حققه وخرج ·

الثانیة ، / عبد الفتاح اسماعیل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزیع،ط. شواهده د

.م١٩٨١= هـ ١٤٠١

لغات العامیة علیها وفائدة المن العرب وتخریج ما یمكن اتكتاب ممیزات لغ·

علم التاریخ من ذلك، تألیف حفني أفندي ناصف طبع المطبعة الكبرى األمیریة 

.هـ ١٣٠٤مصر سنة -ببوالق 

عبد القادر أحمد،  محمد . كتاب النوادر في اللغة، ألبي زید األنصاري، تحقیق د·

.م١٩٨١=هـ ١٤٠١دار الشروق،

یل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض التنز ·

للزمخشري تحقیق وتعلیق ودراسة الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي 

.م١٩٩٨هت ١٤١٨األولى، / محمد معوض،  مكتبة العكیبان، ط
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٣٥٠

اوغست . ه وتعلیق حواشیه دنشر الكنز اللغوي في اللسان العربي، سعى في ·

.م١٩٠٣اء الیسوعیین في بیروت سنة هفنر طبع بالمطبعة الكاثولیكیة لآلب

رمضان عبد التواب مجلة مجمع اللغة . المیة منظور بن مرثد األسدي  جمع د·

.م١٩٧٢= هـ ١٣٩٢، سنة ٢٢٧-٢٠٨/ ٢٩الجزء /العربیة 

سالمي، بیروت لبنان، اث اإللإلمام ابن منظور، دار إحیاء التر لسان العرب،·

.م١٩٩٩=هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة، 

صالح . باي، ترجمة دها وطبیعتها وتطورها تألیف ماریو ت البشر أصوللغا·

.م١٩٧٠سنة  أمیركا،- مصر ونیویورك -العربي، نشر مشترك القاهرة 

ضاحي عبد الباقي، جمهوریة مصر . لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة، تألیف د·

.م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧العربیة مجمع اللغة العربیة ، لجنة اللهجات، القاهرة 

ن، مطابع حمد حسین شرف الدیاإلسالم ، أاللغة العربیة في عصور ما قبل·

=هـ ١٤٠٥، سنة٢/ ، الریاض المملكة العربیة السعودیة ، طالفرزدق التجاریة

.م١٩٨٥

، د مراد كامل،  جامعة الدول العربیة معهد للهجات العربیة الحدیثة في الیمنا·

.م، د ط١٩٦٨البحوث والدراسات العربیة، سنة 

أحمد علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب، . اللهجات العربیة في التراث، د·

.م١٩٨٣،طرابلس=لیبیا 

عبد . تشیم رابین، ترجمة داللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة،·

.م٢٠٠٢، ط األولى، نشرالمؤسسة العربیة للدراسات والالكریم مجاهد

حسین مزهر مجلة دراسات . ة القدیمة في اللسان البصري، داللهجات العربی·

.م٢٠١٠، سنة، ٩/ ع/ البصرة
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٣٥١

لهجة أبي الخصیب، بحث حسام أحمد هاشم، مجلة دراسات البصرة، السنة ·

.م٢٠١٠، ١٠الخامسة العدد 

ة لغویة، تألیف لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهوریة مصر العربیة، دراس·

.م١٩٨١دار المعارف ، ، عبد العزیز مطر.د

دار عبد المنعم سید عبد العال،. ا دلهجة شمال المغرب تطوان وما حوله·

.م١٩٦٨=هـ ١٣٨٨بالقاهرة، سنة الكتاب العربي للطباعة

لهجة قبیلة أسد، تألیف علي ناصر غالب،  دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ·

.م١٩٨٩األولى ، / ط

حسین بن أحمد بن خالویه، تحقیق أحمد عبد لیس في كالم العرب، تألیف ال·

.م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩الثانیة، / الغفور عطار، مكة المكرمة، ط

، ما تبقى من أراجیز أبي محمد عبد اهللا بن ربعي بن خالد الفقعسي األسدي·

/ محمد جبار المعیبد،  دار الشؤون الثقافیة بغداد ط. جمعها وحققها وشرحها د

.م٢٠٠١=٢٠٠٠األولى،

ز القران، صنعة أبي عبیدة معمر بن المثنى التمیمي، عارضه بأصوله مجا·

.ط.د.ت.د. فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي بالقاهرة. وعلق علیه د

عبد السالم محمد مجالس ثعلب  ألبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب، شرح ·

.م٢٠٠٦الطبعة السادسة، القاهرة المعارفهارون، دار 

الفضل أحمد بن محمد المیداني، تحقیق جان عبد مجمع األمثال، تألیف أبي·

.م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢األولى / لبنان، ط-اهللا توما، دار صادر بیروت

، اعتنى مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاجمجموع أشعار العرب وهو·

والتوزیع نشربتصحیحه وترتیبه ولیم ألود البروسي،  دار ابن قتیبة للطباعة وال

.د،ت. الكویت، د،ط
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٣٥٢

، طبع دار المعارف بغداد، اللغة، الدكتور عبد الرحمن أیوبمحاضرات في ·

.ط.م، د١٩٦٦

مخالیف الیمن، تألیف القاضي إسماعیل بن على األكوع، اعتنى به وضبط ·

نصه عبداهللا أحمد السراجي،  مكتبة الجیل الجدید، صنعاء الیمن، ط الثالثة 

. م٢٠٠٩=ـه١٤٣٠

ط، .بن خالویه،  مكتبة المتنبي القاهرة، د، ال]اتالقراء[ القران مختصر شواذ ·

.م١٩٣٤تقدیم ارثر جفري نیسان 

ن عبد التواب،  دار الخانجي رمضا. المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث، د·

.م١٩٩٧=هـ١٤١٧الثالثة، سنة /، ط بمصر

نوري حمودي . المرار بن سعید الفقعسي، حیاته وما تبقى من شعره، صنعه د·

. م١٩٧٣-٢/ ع-٢/مجلة المورد، دار الحریة للطباعة،  م:القیسي

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للعالمة عبد الرحمن جالل الدین السیوطي، ·

ه، مكتبة دار التراث علیه محمد أحمد جاد المولى وصاحباشرحه وضبطه وعلق 

.ت. د. الثالثة/ القاهرة مصر، ط

یل ، تحقیق الدكتور محمد كامل بركات ، ، البن عقالمساعد على تسهیل فوائد·

، مكة المكرمة تراث اإلسالمي، كلیة الشریعةطبع مركز البحث العلمي وٕاحیاء ال

.م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠سنة 

المسند، ألحمد ین حنبل، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر وضع فهارسه حمزة ·

.م١٩٩٥=هـ ١٤١٦األولى ، / أحمد الزین،  دار الحدیث بالقاهرة، ط

لیف أحمد بن محمد بن علي المقري في غریب الشرح الكبیر تأالمصباح المنیر·

.لبنان، د،ط، د،ت=الفیومي، المكتبة العلمیة بیروت 
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٣٥٣

هدى محمود قراعة ، . معاني القران ألبي الحسن األخفش األوسط، تحقیق د·

= هـ ١٤١١األولى، سنة / مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ططبع مطبعة المدني، 

.م١٩٩٠

، ألبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء، تحقیق محمد علي النجار وأحمد معاني القران·

م ١٩٨٣=هـ ١٤٠٣، سنة ٣/ لبنان، ط-یوسف نجاتي،  علم الكتب بیروت

بیروت، -مكتبة لبنان ناشرون، لبنان معجم اإلبدال، تألیف أدما طربیة،·

.م٢٠٠٥، الطبعة األولى

الدین أبي أحمد عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي معجم البلدان، للشیخ شهاب·

.م ١٩٧٧=هـ ١٣٩٧ط، .دالرومي البغدادي، دار صادر بیروت،

، تألیف سعد بن عبداهللا المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة، عالیة نجد·

المملكة العربیة -الریاضنشرر الیمامة للبحث والترجمة والجندیل، دا

.د، ت. د،ط. القاهرة-عة نهضة مصر ، مطبالسعودیة

تحقیق عبد الستار معجم الشعراء تألیف أبي عبید اهللا بن عمران المرزباني، ·

أحمد فراج نشر دار احیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه، 

. م١٩٦٠-هـ ١٣٧٩

عمر رضا كحالة، مؤسسة . معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، تألیف د·

.م١٩٩٧=١٤١٨سالة، الطبعة الثامنة، الر 

معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، تألیف أبي عبید عبداهللا بن عبد ·

بیروت، ومن العزیز البكري األندلسي، تحقیق مصطفى السقا، عالم الكتب 

.م١٩٤٥=هـ ١٣٦٤خالل المقدمة طبع في القاهرة سنة 

امیل بدیع یعقوب ، دار الكتب المعجم المفصل في دقائق العربیة، اعداد·

.م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٤االولى / بیروت ، ط-العلمیة 
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٣٥٤

/ ط.عبد اللطیف الخطیب،  دار سعد الدین ، دمشق. معجم القراءات ، د·

.م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢األولى 

أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، عالم . معجم اللغة العربیة المعاصرة، د·

.م٢٠٠٨األولى،/ الكتب القاهرة ، ط

تحقیق وضبط عبد السالم ، ألبي الحسن أحمد بن فارس،اللغةمعجم مقاییس ·

.من د، ط١٩٧٩=هـ ١٣٩٩سنة ،نشرمحمد هارون،  دار الفكر للطباعة وال

دار احیاء ،المعجم الوسیط، أخرجتها لجنة من مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ·

.م١٩٧٢الثانیة ، / لبنان، ط-التراث بیروت 

حاتم . الداني، تحقیق دودة أبي عمرو بن العالء البصري، ألبي عمر مفر ·

.م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٨األولى / الضامن، دار البشائر للطباعة وال والتوزیع، ط

،بمساعدة جامعة بغداد،جواد علي. المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، د·

.م١٩٩٣= هـ ١٤١٣الثانیة، / ط

خالق د بن یزید المبرد، تحقیق محمد عبد الالمقتضب، صنعه ابو العباس محم·

=هـ١٤١٥وزارة االوقاف مصر، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، عضیمة،

.الطبعة الثالثة من المقدمة. م١٩٩٤

من أصول اللهجات العربیة في السودان، عبد المجید عابدین،  مكتبة غریب ·

. م١٩٦٦بالقاهرة مطبعة الشبكشي بمصر، ط، األولى، 

األثیر، الطالب في شرح طوال الغرائب، لمجد الدین أبي السعادات بن منال ·

الثانیة، / ، طمصر-مكتبة الخانجي القاهرةمحمود الطناحي،. تحقیق د

.م١٩٩٧= هـ ١٤١٧

دار الثقافة، الدار البیضاء حث في اللغة، الدكتور تمام حسان،مناهج الب·

. م١٩٧٩=هـ ١٤٠٠المغرب، ط الثانیة، سنة 

راثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل، طه باقر، بیت الوراق من ت·

.م٢٠١٠األولى ، / بیروت لبنان، ط
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٣٥٥

ساتذة، دار المشرق، ربیة المعاصرة، إخراج لجنة من األالمنجد في اللغة الع·

.ت. األولى ، د/ لبنان، ط-بیروت 

عثمان المنصف شرح ابي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف ألبي ·

وزارة المعارف العمومیة إدارة اهللا أمینالمازني، تحقیق إبراهیم مصطفى وعبد

.م١٩٥٤= هـ ١٣٧٣األولى، / إحیاء التراث القدیم، ط

الموسوعة العربیة ، مدینة صرواح، لمصطفى الخطیب ، رابط·

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncycloped

ia&func=display_term&id=161138&m=1#

موسوعة الویكیبیدیا، الشبكة العنكبوتیة،·

.م١٩٧٥الخامسة، / النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف مصر، ط·

خطل، إلبي تمام ُعني بطبعها وعلق حواشیها األب انطوان نقائض جریر واأل·

.م١٩٢٢صالحاني الیسوعي،  المطبعة الكاثولیكیة بیروت لبنان، 

ن األدب، تألیف شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب نهایة األرب في فنو ·

األولى / لبنان، ط- مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة بیروت . النویري، تحقیق د

.م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٤، 

النهایة في غریب الحدیث واألثر لإلمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن ·

مود محمد الطناحي، محمد الجزري ابن األثیر تحقیق طاهر أحمد الزاوي ومح

.من المقدمة. م١٩٦٣= هـ ١٣٣٨الناشر المكتبة اإلسالمیة، 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع، جالل الدین السیوطي، تحقیق وشرح عبد ·

العال سالم مكرم، والجزء األول معه عبد السالم هارون،  مؤسسة الرسالة 

.م١٩٩٢=هـ ١٤١٣، سنة بیروت لبنان

دراسة في علم نیمات المفخمة في لهجة أهل البصرة،الوحدات الصوتیة الفو ·

مجلة مركز دراسات الخلیج العربي، جامعة قاسم راضي البریسم، . د. الصوت

م١٩٨٩= هـ ١٤١٠، ) ٤-٣( ، العدد )٢١(، المجلد )١٧(البصرة، السنة 
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Abstracte

Talk about languages Arabs may be Maada and bis , the
more ancient and talk it in all its aspects acoustic and
morphological and syntactic and semantic , but Baosna to study
this area is rooting linguistic accents Arabs by specifying the time
and place and registered on the map to follow the assets of
dialects and investigate places its inception and spread across the
Arabian Peninsula , and may not be this research innovations in
linguistic studies have preceded other research but new it is to
follow its inception , development, and down to the end of the third
century compared era talk if necessary ; because Allahhat modern
is only an extension of the languages of the ancient Arab and on
those grounds Search section three chapters dealt with : -

First Audio singular

As the Arab building has held a large coalition of Arabic dialects it
is natural to show the contrast and diversity in grammatical faces
and different linguistic rules and keeps track of these faces in its
According Azemntha places mayا the codified rules a few
elaborate set and linguistic differences

.
Second: - The second quarter was a work in which the buildings
actual and buildings nominal , and the destination that we tried
identified are rooting buildings only Valabnah many are , in fact,
buildings, certain tribes abound in her and her words as well as in
her hair as we will see it in the construction of exaggeration who
was competent to tribe Havel.

Third: - Chapter III is the chapter in which we tried to grammar and
through tribal languages to show grammatical structures and how
the explanations of grammarians may Abadtna much for the
registration of a lot of Arabs structures because of the reasoning
and interpretation.
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Usefulness lies in the identification of phenomena and
documented in the time studied a specific place , and the evolution
of time and the accumulation of studies clarified the foundations of
language development historical both in the spread or recede and
other factors of evolution or death and extinction , but that will be
compiled resources atlas and materials are successively
throughout the ages, and the most important feature in which that
the study of phenomena linguistic comprehensive, Zaman given
based on proven phenomena before they change , and a specific
place represents a linguistic environment and one to compare of
dialects near them or near them and note their differences for
mother tongue and follow-up stages of development on a key time
and place. And procuring information on these grounds advanced
compose the historical linguistic atlas of possible annexation of its
votes and vocabulary and language and semantic lexicon Arab
history. Has benefited research Allahjah modern data geography
linguistic mapping control sites Arab tribes time and place ; to
benefit the researchers found transmission phenomena of
language or spread , or investment phenomena old used in the
Arab countries present to show where the phenomenon in the old
through the place to talk and ratios tribes use.

This approach has some founded in linguistic research old ones
narrator and put sentences include all units linguistic and accurate
recording of the mouths of the people of the areas identified for
units linguistic sound , and morphological and grammatical , due to
interest linguists question rules and standard setting to adjust the
language, and violates the standards Qaeda ills linguists , and that
was one of the multitude important , but the lack of interest
linguists Pthariha and recording made linguistic research old loses
some elements authored Atlas linguistic Arab mother Language
and dialects , which invited us to leave the idea of Atlas linguistic
and work on the distribution of linguistic geographical loss of some
of the elements that must be met ; therefore turning search of the
atlas linguistic to the distribution of linguistic geographical material
group with the possibility of studying some of the phenomena
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mentioned by some linguists casually in their studies through the
transmission of tribes to other places while retaining phenomena
their mother tongue, but this will be based on the most likely to
have lost the authentication procedures developed by to study the
atlas linguistic , and our dependence the ancient language novels
in books and on the novels hair tribes that did not end , including
documentation in accordance with documented procedures
modern phenomena . Was necessary for us to address this issue ,
an investment of historical novels in determining the time and
place Marib Dam and the days of the Arabs and their wars and
migrations of tribes, or percentages tribes historical and tribes of
Yemen Kalaws and Khazraj , and others , is sure that this will not
be a substitute for documentation , but closest to the right and the
best in the studies documentary , what does not realize the whole
does not leave Gelle . And more of these phenomena can be
studied is the language of the Arabs south transferring to the
center of the Arabian Peninsula and the north as well as the
eastern part of the peninsula known as Tamim tribes .

As for the research topic is the distribution of tribal languages on
the Arabian Peninsula in places the emergence of phenomena and
the reasons for its deployment or to reverse and note the
competence of some of the sounds tribes certain or buildings
tribes other and even methods that may be , especially in specific
regions or tribes particular , as we shall see in the phenomena
Anana and Alvhvhh and heart J. gym and others.

And our approach to the extraction of Arabic dialects different from
the classical language of heritage books Simply stating that the
language we took although not documented in books developed
and Thagnah several ways foremost by reference to the books of
linguists , consisting in part was determined time , the found
documentation and Thagnah but did not find him and Thagnah of
linguists who lived among second, third and moved them
Kalozahra and the son of perspective and Zubaidi and others , the
could not documentation we go back to the language of the Arabs ,
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which drew them linguists old whether prose Kalomthal and
conversations , speeches, letters and other mother was poetry and
the hair should be among the tribes of martyrdom because some
of the phenomena may be gay or languages abandoned or
Almrdhulh which we will talk about in place or it falls outside the
scope of the time of martyrdom , but from within the time of the
third century AH and finally that mentioned in the written language
of some phenomena as a language other than in relation to the
tribe certain or received in the words of the Arabs came back to
the modern dialects publicly connect between the ancient tribes
that inhabited the old in their regions and maintained for dialects to
get the ratio may benefit us in our search , because most modern
dialects is an extension of the old dialects , and our goal rooting
dialect.

The motives of the research and its objectives are for Tathel
phenomena and try returned to its origins towards a formula for
example, made famous in the hair tribe Havel and user frequently
they have, and determine the tribes that use weights assigned to it
Kachtsas doors act triple in certain tribes formula did Najdi , etc.,
or follow the prevalence of certain phenomena in the modern era
Kanana which began to spread from Tamim to outside areas of the
Arabian Peninsula to mention the most their regions Altmimah ,
and here lies the importance of the atlas to identify phenomena.

The method of word processing, remote in the documentation will
be by recording originally accepted it with linguists first and then
documented phenomenon violation of the books of linguists
heritage before the end of the third century , a parent we have the
found was out but did not find it we go back to the mothers of the
books that have documented the views of linguists veterans of the
owners of the third century , the found two different opinions
Rgehna what we see is right , or documented phenomenon
through poems tribes though narrators may have violated a lot of
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them Fbdloa poetry sometimes , according to the common
language and the work wasted a lot of languages , but this is
mostly the few remaining , we have documented and accreditation
in rooting , the did not find documented her only male veterans
have as a language other than one percentage we go back to the
dialects of modern still retains the remains of dialects old Kabdul
gathered Guinea and Elgin  it was clear from which to most people
of the Gulf they use in their talk and delighted to some tribes
Qaysiyah that inhabited Bahrain old and I'm still out Rgehna be the
language to the children of Abd al-Qays unless emerging us
evidence shows the opposite and we fix it on the map showing the
distribution in the modern era to show the spread, we have
adopted in determining the studied areas on the GIS programs ""
ARC GIS 9.3 in determining some areas in the past , and the total
dependence on identifying areas in ancient and modern times has
relied on Google Earth , and the program of the World Wide web
maps Google. As these programs relied on the accuracy in
determining the satellites areas.

As for the difficulties search  them that the area studied very large
and time span of four centuries or more increased by some
comparisons in the modern era to the need of search her and this
time a long and sprawling and different environments occurred
where a lot of developments that have not recorded by linguists
accurately but came observations mixed with other developments
as a language of the Arabs is not identifying the place specified in
the time appointed , and this is rejected by the study of geography,
language they taught environment is limited in a particular place
and time specified is what we will try inferred from the
circumstances surrounding the phenomenon and its place , and
that this time period were accompanied by transitions multitude of
tribes and changed with the names of houses and this also causes
lost places phenomena, researchers have alerted so he mentioned
some of them d . Muhammad Ali accuracy in determining the
homes of a lion , saying: - (( facing a researcher at the citizen of
Arab tribes before Islam, especially Bedouin , including many
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difficulties , he said Magamat countries the names of places and
the water and the mountains and valleys that revealed the tribes
and placements that they had the facts and days , wars and tried
to geographers Arabs identify many of the places and countries
including reached knowledge of their time " Cork " for example, is
the home fourth Qassed Mecca of Wasit, and " Athaal " Mount
Brown frowned between him and the water that descends upon the
people if they go out of Basra to the city three miles but the
difficulty arises first lack of geographical studies of modern Arabian
Peninsula and shortages grave , we do not know today as the
accuracy homes pilgrims from Wasit to Mecca and travelers from
Basra to the city and many places outdated , or changed their
names , nor provide us with contemporary Studies Names
historical those placements) ) and other difficulties . Many of the
areas have changed places today are non- Basra earlier , as well
as goof previously are not goof current and Najran was affiliated to
Yemen, but now they are in Saudi Arabia have varied ceremony
borders, and sometimes we find them attribute the phenomena to
a particular environment Kalhijaz and we find these environments
involving many tribes , it is difficult with the language of the tribe
and all it requires of researcher prudence and make sure before
you locate phenomena and this takes time and effort , and
sometimes does not reach the two researcher to remember the
result .

As for the sources of the study are many varied between language
books cannibalization and I did Avalt and Almagamat and others,
and wrote Grammar as a book Sibawayh and concise and explain
discharge Mezni and other divans poetry and commentaries ,
written readings and interpretations , and wrote dialects as a book
Arabic dialects in heritage and written Ahmed Hussein Sharaf al-
Din wrote Dr. . Abdul Aziz rain in the dialects of the Gulf , Qatar,
Kuwait, Bahrain and others , as well as genealogy books and
wrote the tribes and the history books and wrote Albuldaniet
adjective Arabian Peninsula and the image of the earth and a
glossary of what Astagam and a glossary of countries or modern
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Kmagam Yemeni tribes , and a glossary of the Arab tribes ,
ancient and modern , in Sarat Gamd and Zahran and others.

This has already been discussed in the geographical distribution of
linguistic studies of several different processing method of the
studied material , including a study d . Ibrahim al - Samarrai
language geographical distribution in Iraq in 1968 . That make
them especially in the Iraqi languages ; Arab and non - Arab , and
did not make her maps , as well as a book in Arabic dialects
readings d . Worshipers Rajhi 1968 . And tail Boukrat the
illustrative and allocated to Koranic readings . The doctoral thesis
"Atlas Qais languages and their corresponding languages Arabs "
Bdzoan , d . Mohamed Ahmed Al - Omari , 1982. And second
posterior part devoted the whole of the maps making them
comprehensive overview of all ages study the language, as well as
his doctoral thesis " linguistic atlas in the Arab heritage , " d .
Khalid Naeem 2009 . And set book exclusively Sibawayh . All of
these studies and studied material descriptive study is determining
the history of tribes and distributed , and our dispute them was
trying to study phenomena on the basis of evolution and follow-up
spread within parts of the Arabian Peninsula and beyond , or
reverse , and rooting phenomena of date, and try returned to its
origins in the modern era .
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