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 دالليت( -اهشة الاظدىىاء : دساظت جإـيليت )ـشففىجيت ظ

 هبير بً غيس ى /د

غ اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط بدض  الجؼاثغ، مغ٦ؼ البدض الٗلمي والخ٣جي لخٍُى

 : ملذمت

ٛت 
ُ
لذ مجها ل

َ
ت ز َُّ ، ُوِظَض بحن ؤبىائها ْىاَُغ لَهِج

 
زغي ُمؿخهَجىت

ُ
 وؤ

 
ا ُمؿخدَؿىت َغٞذ الٗغبُت ؤنىاج  َٖ ٦ما 

َغَل
ُ
٢(

 
 ؤو ُمؿخ٨َغَت

 
ث َمظمىمت ضَّ ُٗ ب؛ 1، ٞ

َ
٣

َ
ب، والبٌٗ آلازغ ِبال ل َّ٣

َ
(؛ وجل٪ اللهجاث بًٗها ميؿىٌب ُمل

َىت في لٛت ٢ِـ وجمُم،  َٗ ْى َٗ غ، وال ًَ خان في َعبُٗت وُم
َّ
ؿت الل

َ
ْؿ٨

َ
كت وال٨

َ
٨

ْ
ك

َ
: ال٨ ؿبٍى

َ
ُبٍى وو َّ٣

َ
ا ل ِٞممَّ

ًل، وال
َ
ظ َُ دت في لٛت 

َ
دٟ

َ
ًاٖت، والٟ

ُ
م ٦ِالَما ِفي والعجعجت ِفي ٢ ََ م والَى

َ
يِكىت والَىجم في لٛت الُمً، والَى٦ ِ

ّ
ك

َمان) ُٖ ْخِغ و ِ
ّ

ٖغاب الص
َ
ت ِفي لِٛت ؤ َُّ ساِه

َ
ل

ْ
س

َّ
ب، والل

ْ
ل
َ
ٛت بجي ٧

ُ
ت ال جسلى في ُمجَمِلها مً 2ل ظٍ ألاصاءاث اللٍٛى (. َو

جاث نىجُت، و٦شحٌر مجها ال ًؼا٫ ُمؿخَٗمال بلى ًىمىا َظا ٖلى امخضاص ُع٢ٗت  ىا َظا  الٗالم الٗغبي.جسٍغ
ُ
وم٣ال

ؼا٫ لها ُخًىٌع  ًَ َبت، والتي ال  ت اإلايُؿىَبت اإلال٣َّ ِىٍَّ
َ
ٛ

ُّ
ًغمي بلى ج٣ضًم جٟؿحٍر جإنُلي ُمغٍى إلخضي جل٪ الٓىاَغ الل

ذ باالؾدىُاء، مداِوال الى٢ىٝ ٖلى خ٣ُ٣تها، مً زال٫ مىا٢كت ألا٢ىا٫  ٞغ ُٖ بحن مالًحن مً الٗغب، وهي التي 
٨ِهما، وجىيُذ ظٛغاُٞت  الىاعصة ٞحها،

َ
ل
َ
وال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن )ؤهُى( و)ؤُٖى( وألاٞٗا٫ التي جضوع في ٞ

ً اللٛىي والٗهغ الخالي.  َظٍ الٓاَغة في ٖهغ الخضٍو

 مفهىم ظاهشة الاظدىىاء :

ازُخِل٠ في جٟؿحر )الاؾدىُاء( ٖلى مظَبحن؛ ؤولهما ًغاَا ؤصخابه ْاَغة ببضالُت، بِىما ًسالٟهم ؤصخاب 
  إلاظَب آلازغ.ا

تها  َُ ا بطا َوِل ٠ ؤصخابه ٖلى زالزت ؤ٢ىا٫؛ ُٞاثٟت عؤث ؤنَّ الاؾدىُاء َى ببضا٫ الٗحن هىه 
َ
اإلاظَب ألاو٫ : ازَخل

ا بطا  ه ببضا٫ جاء )ؤحى( ُٖى  تها َاء، وزالشت عؤث ؤهَّ َُ ا بطا َوِل ه ببضا٫ هىن )ؤهُى( ُٖى  َاء، وؤزغي ٨ٖؿذ ٞغؤث ؤهَّ
تها َاء. وؾىٗغى  َُ ال ٖلى ِخَضة.َوِل

ُ
 لهظٍ ألا٢ىا٫ ٦

ا ُم  ا٦ىت هىه  ه ببضا٫ الٗحن الؿَّ ّٗغِٝ ؤصخابه الاؾدىُاء بإهَّ ٌُ  بخإزحر الُاء اإلاجاوعةال٣ى٫ ألاو٫ : 
 
َمت ا 3)ٟسَّ (؛ بمَّ

ا) ، ٦ما طَب بلُه ؤبى الًٟل الغاػي في 4ُمُل٣ 
 
ت انَّ

َ
ا في الٟٗل )ؤُٖى( ز ، «اللىامذ في قىاط ال٣غاءاث»(، وبمَّ

ؼي في والس صخی)(5«)جٟؿحٍر»ُُب الخبًر  مً اإلادَضزحن. ومما اؾدكهضوا به َبِذ ألٖا
ٌ
لُه ظماٖت  (:6، ٖو

ِٔ في ِوَٗمٍت  ُ
َ
اُص٥ في ال٣ َُ ىُى الكٗحرا         ِظ

ُ
هان الِجال٫َ وج

ُ
 ج

                                                           

 .٘ٚٔصٔج .ٜٜٛٔ، ٔ: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، لبناف، ط.انظر: السيوطي، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، تح  ( ٔ)
باشا، أمحد انظر : كقد مجع أمحد تيمور باشا ضلوا من عشرين ذلجة، مجعها من عشرات الكتب ُب سلتلف الفنوف، كتوىل شرحها كذكر شواىدىا.    (ٕ)

 .ٖٜٚٔ، ٔذلجات العرب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، ط.، تيمور
 .ٛٛ. صٕٕٓٓ، لبناف، رلاىد، ادلؤسسة العربية للدراساترابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية، تر: عبد الكرمي انظر:  ( ٖ)
ت حتػت ىػذا الشػرط، مثػل: يعطػػش، الكلمػات الػيت كقعػ كقػد انُتِقػػد ىػذا التَّفسػَت بػأفَّ ؛ فك آخػر الرافعػي ك الزَّبيػدم ك تبعػو عليػو كمػا ىػو مػذىب السطػيوطي ك  ( ٗ)

ىػػذه اللهجػػة قاصػػرةه اءات القرآنيػػة، كاآلثػػار ادلركيَّػػة كلهػػا شػػاىدةه بػػأفَّ قػر الك  يةشػػعر الشػػواىد الك فيػػو إبػػداؿ لعينهػػا نونػػا، مل ُيسػػمع  معطػَت، يعطػػس، يعطػػف؛
اىا.  .ٙٚٔصٔاللغة كأنواعها. ج السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو انظر : على مادَّة اإلعطاء ال تتعدَّ

 .ٙ٘٘صٓٔ. جٕٓٓٓ، ٔالنحوم أبو حياف، زلمد بن يوسف، البحر احمليط ُب التفسَت، تح: صدقي زلمد مجيل، دار الفكر، لبناف، ط.انظر :    (٘)
 ٍت قيس بن ثعلبة.من بَ َبكرِيَّاف ؽلدح ىوذة بن علي احلنفي، ككالعلا لو  صيدةاألعشى الكبَت من ق   (ٙ)
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ُُىا٥ ال٩ىزغ﴾ ]ال٩ىزغ :  )م(وبما ُعِوي ٖىه  ْٖ َ
ا ؤ ُُىا٥ ال٩ىزغ﴾)1ؤهه ٢غؤ ﴿ِبهَّ

ْ
ه
َ
ا ؤ وهي ٢غاءة  (،1[: ﴿ِبهَّ

لخت بً ُمهّغِٝ) )2الخؿً البهغي َو ًٍ ِه
ُْ (. و٢ض ظاء الجم٘ بحن اللٟٓخحن )ؤُٖى( و)ؤهُى( في 3(، وابً ُمَد

َ٘ »٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:  ْظَم
َ
ُه ؤ

َّ
ل
ُ
َؿْبَذ ٧

َ
ؼَّ ما اْخد َٖ ا٥َ هللا َظلَّ و

َ
ُ

ْ
ه
َ
ُه، ؤ

َّ
ل
ُ
(. ٢ا٫ ابً 4«)ؤُٖا٥ هللا طل٪ ٧

غابي:  تقّغٝ الىبي ن»ألٖا  للٗغب الٗاِعبت 5«)لى هللا ٖلُه وؾلم َظٍ اللٛت، وهي ِخمحًر
ٌ
(، ٌٗجي : ؤجها لٛت

، ٦ما ٢ا٫ ابً مىٓىع)
ٌ
٣ُت؛  (.٢6ضًمت

َ
ل
َ
ا ط ب الٗحن الخل٣ُت هىه 

َ
٣ل

ُ
و٢ض اؾدبٗض عمًان ٖبض الخىاب ؤن ج

ىي ؤهٟي، والٗحن نىث مجهىع خل٣ي اخخ٩ا٧ي ٖىض اإلادضزحن، مخىؾِ 
َ
بحن الكضة ٞالىىن نىث ؤؾىاوي ِلش

ه وب٣ُت اإلاخ٣ضمحن) ٣لب بلى نىٍث آزغ بال بطا ٧ان بحن »(. و7والغزاوة ٖىض ؾِبٍى ًُ ىث ال  مً اإلاٗغوٝ ؤنَّ الهَّ
ٌٕ مً ال٣غابت الهىجُت في اإلاسغط والهٟت ى

َ
ضًً، ٞةن 8«)الهىجحن ه ِٖ (. ل٨ً بطا ٧ان مسغظا الٗحن والىىن ُمخبا

 اقترا٧ا بُجهما في بٌٗ الهٟاث: الج
َ
ت ب بُجهما. زمَّ

ُ
ؿّىِٙ الخٗا٢ ٌُ ظا  ِ؛ َو هغ والاوؿٟا٫ والاهٟخاح والخىؾُّ

هل بخال٫ ؤهُى مدل (: »٣ًRabinى٫ اإلاؿدكغ١ عابحن ) كاُبه الهىحي ظٗل مً الؿَّ
َّ
وبال ق٪ ٞةن الد

و: الغظل 9«)ؤُٖى ِٟ ه و والّضِ ِٟ ٖ ِلَبذ ٞحها الٗحن هىها؛ ٞمً طل٪: الّضِ
ُ
ٔ لىا ال٣امىؽ ٧لماث ٢ ِٟ (. و٢ض َخ

ى يغٌب مً اإلاصخي جًُغب ُٞه مخىاٍ)ال ه: َو
ُ
َؿل

َ
َؿل الظثب وو َٖ ميء، و

َ
ِعيُّ اإلاىٓغ ال٣  (.10ؼَّ

 مً الىىن، ٞٗىضَم ألانل َى )ؤهُى( زم ؤنبدذ )ؤُٖى(؛ 
ٌ
ت

َ
ا َمً طَب بلى ؤنَّ الٗحن ُمبَضل ال٣ى٫ الشاوي: ؤمَّ

دخجُّ ٧اع٫ بغو٧لمان ) ي بلى مٟٗىلحن بؿبب ( لهاالء بكظوط جغ٦ُب )ؤُٖى( خُض ؤBrockelmannٍو هه ًَخٗضَّ
 بةلى لخاصي 

 
ًت  وُمخّٗضِ

 
ؤن )ُٖا( التي بمٗجی "ًهل" بلى ؤو "ًمُل بلى" مكخ٣ت مجها، و)ُٖا( َظٍ حؿخٗمل الػمت

ىاَوله)
َ
: بطا ج

 
ىا

ْ
ُ َٖ ُا ِبلُه  َٖ ُا الصخيَء و َٖ  في ظىىب 11مٗجی الخىاو٫؛ ٣ًا٫: 

 
(، وال جؼا٫ نُٛت )ُٖا( ُمؿخٗملت

مان ُٖ  للِهبت، وهي ٦ظل٪ في  الُمً وفي 
 
: بمٗجی َحَهب، و٦ظل٪ في ٞهُذ الٗغبُت الُٗاء والُُٗت ُمغاِصٞت

مازل الٟٗل الٗبري ) ًُ ت. والٟٗل )ُٖا(  ت )K.Vollers(، ٦ما ٣ًى٫ ٞىلغػ )nãtãhالٗبًر بًر ِٗ  nãtãh(، ٟٞي ال

yadho'el( هذ
َّ
ت ؤلاهجُل بلى )nãtãh(: هاَاٍ ًاصَى بلى؛ ؤي: مضَّ ًضٍ بلى، ؤي: جىاو٫. و٢ض ج٣ل بًر ِٖ (: natal( في 

٘. وفي آلاعامُت : ) ل، بمٗجی: ًٞغ
َ
ل، واإلاى٠٢ ٧له في الٗغبُت ًىحي بإن )ؤهُى( َىا ؾبٌب في netelهاَ ُِ ( : ِهُ

ها في الكغ١ بيُت ظضًضة مً )ؤُٖى( اإلاغاصٞت لـ)هُى( : )
َّ
(، natä)هُى(، ٞهي بظل٪ ألا٢ضم، و٢ض خلَّ مدل

و مٗجی )هُى( ) وعبما ٧ان طل٪ بٗض ؤن يخ٣ِل natäجسهَّ
َ
ا ما ٢بل ؤن ج (، والهُٛت الجضًضة ٢ض ؤزظث َو٢خ 

غة) ٟؿحر، ألهه  (.12بلى ٚغب الجٍؼ ٌِ عمًان ٖبض الخىاب َظا الخَّ
َ
غج ًَ ض ًٖ اإلاٗجی الٗام  -في عؤًه  -لم  ُٗ ب ًَ

غي عمًان ؤنَّ م٣ابل الٟٗل )ؤُٖى( ُاء. ٍو ى مُل٤ ؤلٖا ت ) ل٩لمت )ؤهُى( في الٗغبُت، َو ( ؤي: nãtanفي الٗبًر
اهُت في اإلاًإع ) ٍغ ( م٘ بصٚام الىىن ألاولى في الخاء، والىىن الشاهُت في nettalهىن وجاء وهىن )هاجان(، وفي الّؿِ

دٍذ إلاا في َاجحن »الم الجغ؛ ٢ا٫ : 
َ
ولٗلَّ ما خضر في لٛت َظٍ ال٣باثل التي ُعِوي ٖجها الاؾدىُاء، َى ٖملُت ه

                                                           

 .ٖٛٓصٓٔ. جٕٕٓٓ، ٔانظر : الثعليب، الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف، تح: أبو زلمد بن عاشور، دار إحياء الًتاث العريب، لبناف، ط.  ( ٔ)
 .ٖٛٓصٓٔانظر : الثعليب، أمحد بن زلمد، الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف. ج    (ٕ)
 .ٖٙٙص. ٕٚٓٓ، ٔ.ط، مؤسسة مسا، مجاؿ الشايب، تح:  الزائدة عليهاالكامل ُب القراءات كاألربعُت ،يوسف بن علي ،اذلَُذيل    (ٖ)
 ب؛ فذكره ُب قصة. كإسناده صحيحه.كعن  ب( من حديث ُأيَب ٕٓٗٓ(، كابن حباف )برقم ٕٕٗٔٔ(، كأمحد )برقم ٚ٘٘ركاه : أبو داكد )برقم    ( ٗ)
 .ٖٓصٗٔج .ٕٔٓٓ، ٔحياء الًتاث العريب، لبناف، ط.األزىرم، زلمد بن أمحد، هتذيب اللغة، تح: زلمد عوض مرعب، دار إ   (٘)
 .ٗٔٙص٘. جٖٜٜٔ، ٔلبناف، ط. -سورية  ،دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب، فتح القدير، زلمد بن عليالشوكاين،    (ٙ)
 .ٕٛ،ٜٗ. صٜٜٚٔ، ٖانظر : عبد التواب، رمضاف، ادلدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، مكتبة اخلاصلي، مصر، ط.   ( ٚ)
 .ٕٙٔ. صٜٜٗٔ، ٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة، مكتبة اخلاصلي، مصر، ط.  ( ٛ)
 .ٜٓرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. ص    (ٜ)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔصٕ. جٜٔٙٔللغة العربية، سورية، اللغوم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، كتاب اإلبداؿ، تح: عز الدين التنوخي، رلمع ا   (ٓٔ)
، لساف العرب.اانظر :    (ٔٔ)  .ٛٙص٘ٔج بن منظور، زلمد بن مكـر
 .ٜٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. ص  (ٕٔ)
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ٛخحن واللٛت ا
ُّ
اهُت، وَب٣ُِذ ُٖىه والمه ٦ما َما في الٗغبُت. الل ٍغ ت والّؿِ بًر ِٗ لٗغبُت؛ ٞإِزظث ٞاء الٟٗل مً ال

 مً ٧لمت )
ٌ
اهُت، وهي جبضؤ بالُاء، yawnãو٢ض خضر مشل طل٪ في ٧لمت : )ًمامت( الٗغبُت، ٞهي مىدىجت ( الؿٍغ

ا مً 1«)و٧لمت )خمامت( في الٗغبُت
ًّ
ٌج مٗخبٌر، ألن له َخٓ ظا جسٍغ ٓغ، بال ؤهه م٘ طل٪ ال ًىٟي اهدضاع (. َو الىَّ
حٍر مً ٧ىن  ٖحن )ؤُٖى( مً هىن )ؤهُى(، ٞهى ازخالٝ في الخٟؿحر ال ٚحر ! غابي ٚو وُم٣خطخی ما ط٦ٍغ ابً ألٖا

، ولٗلَّ َظا مظَب ابً ٞاعؽ  ـُ ٌٕ ٖجها، ال ال٨ٗ ىِحي بإجها ألانل، وؤنَّ )ؤُٖى( ٞغ ًُ  ،
 
ضًمت

َ
لٟٓت )ؤهُى( ٢

ا؛ ٣ٞض ٢ا٫:   ً ، وؤهُاٍ: بطا ؤُٖاٍ، وَمً ؤُٖى ؤخضا قِئا، ٣ٞض ظٗل الصخيء ًٖ »ؤً
ٌ
َُضة ِٗ : َب

ٌ
ت َُّ ُِ

َ
وؤعٌى ه

ُاء ْدَخَمُل ؤهه مً باب ؤلابضا٫، مً ؤلٖا ٍُ ا. َو ر اؾخ٣ال٫ 2«)هٟؿه بُٗض  غّجِ ًُ ه  ِٜ اخخما٫ ؤلابضا٫، بال ؤهَّ ل
ًُ (. ٞلم 
ت واخضة ا بإجها اإلااصجحن )ُٖى( و)هُى(، م٘ اظخماٖهما في صاللت مغ٦ٍؼ ، و٢ض ؤعظ٘ )ؤُٖى( بلى )ؤهُى( ِبقٗاع 

 مجها زغظذ.

ىم صاوص)
ُّ
، ومجهم : ببغاَُم الؿامغاجي، وؾل َخُمي)3ال٣ى٫ الشالض : ًمُل ؤههاٍع (، بلى ؤنَّ الىىن في 4(، والسُّ

 مً الخاء في )ؤحى(. ٣ًى٫ ببغاَُم الؿامغاجي : 
ٌ
 ل»)ؤهُى( ُمبَضلت

 
ىن في )ؤهُى( لِؿذ ُم٣اِبلت لٗحن في )ؤُٖى(، الىُّ

٠ًُٗ في  ٪ُّ الخَّ
َ
ى( بالدكضًض، ٞو

ّ
٠ ٞهاع )ؤح ِ

ّٗ وبهما ظاءث مً ؤن الٟٗل )ؤحى( بمٗجی )ؤُٖى(، زم ُي
حن اإلاخجاوؿحن، ٦ما ه٣ى٫ في )ظىض٫( وهي  ا مً الؿامُاث ٣ًخطخي ببضا٫ الىىن بإخض الخٞغ الٗغبُت وفي ٚحَر

٘( بدكضً ٫( بدكضًض الضا٫، و)ٞغ٢٘( في )٣َّٞ ى( بدكضًض مً )ظضَّ
ّ
لى َظا )ؤح ، ٖو

ٌ
ظا ٦شحر مٗغوٝ ض ال٣اٝ، َو

(. و)ؤحى( بمٗجی )ؤُٖى( واِعٌص في 
ٌ
٨خت

ُ
( و)ه

ٌ
٣ُت

ُ
، ٦ما في )ه بِضلذ الُاء جاء 

ُ
ّ٪ِ بإلصٚام، زم ؤ

َ
الخاء جهبذ )ؤهتی( بٟ

٣ُْغَبى﴾ ]الب٣غة: 
ْ
ِوي ال

َ
ِه ط ى ُخّبِ

َ
ل َٖ ى اإلاا٫َ 

َ
ض5[«)177الٗغبُت، ٢ا٫ حٗالى ﴿َوآح ًَ ٘ َظا ال٣ى٫َ ٧ىُن الٟٗل (. وال 

َ
ٞ

ى( بمٗجی )ؤُٖى( ال ِط٦َغ له في اإلاٗاظم الٗغبُت، ٦ما ٣ًى٫ عمًان ٖبض الخىاب)
َّ
ى( واعٌص ٞحها 6)ؤح

َ
(، ألنَّ )آح

ُاَم ج٣ىاَم﴾ في 
ْ
ه
َ
ُى(، ٦ما و٢٘ في ُمصَخ٠ ابً مؿٗىص ﴿وؤ

ْ
ه
َ
ى( بمٗجی )ؤ

َ
بمٗجی )ؤُٖى(، بل ٢ض ظاء )آح

 ٣ْ
َ
ْم ج َُ ا

َ
ْم﴾ ]مدمض: ٢ىله حٗالى ﴿َوآج َُ لخت بً مهّغِٝ)17َىا مل َو ي َظا اإلاظَب. 7[، وبها ٢غؤ ألٖا ٣ّىِ ًُ (؛ ٞهظا 

بِضلىن  ًُ ِؼي بلى بٌٗ ؤَل الُمً ؤجهم  ُٖ ضٍ ما  ًُ ٗ ٌب مً وا٢٘ ال٩لمت في بِئتها الٗغبُت، َو ؤي ٢ٍغ زم بنَّ َظا الغَّ
، وؤلاّظام، وؤلاّظاهت، وا

ّ
ا، ٣ُٞىلىن في الخٔ ص هىه  ضَّ

َ
٫ اإلاك ل٣ّبرة: الخىٔ، وؤلاهجام، وؤلاهجاهت، ؤوَّ
 (.8وال٣ىبرة)

غ  ِٗ ك
ٌُ ا للٟٗلحن )ؤُٖى( و)آحى(،  ئ  ِٞ ٨ظا، ٞال٣ىالن الشاوي والشالض ال ازخالٝ بُجهما؛ ُٞىعوص )ؤهُى( ُم٩ا َو

بىظىص ٖال٢ت بحن َظٍ الشالزت بال ؤنَّ اإلاظَب الشالض اعج٣ى، ٨ٞك٠ ًٖ ؤنل )ؤهُى( الظي َى )آحى(؛ ٌكغح 
ي، ؤهُى، ؤُٖى؛ طل٪ السُّ  ا ؤنَّ ٢ىاهحن الخباص٫ الهىحي واإلا٣اعهت بحن َظٍ اإلاىاص: ؤحى، آحى، ؤصَّ ع  َخُمي ُم٣ّغِ

ّغِٖاث مً ماصة واخضة هي: )ؤحى(، و٧ل لهجت مً اللهجاث الٗغبُت جض٫ ٖلى َىع مً ؤَىاع 
َ
ها ُمخٟ ىا ٖلى ؤجَّ

ُّ
جضل

ا ؤ بَض٫ )ؤحى(؛ ٞبةصزا٫ الهمؼة ٖلحها ناعث )ؤؤحى(، زم بمَّ
ُ
ا ؤن ج بَض٫ زاهُت الهمؼجحن ؤلٟا َٞخيُخج )آحى(، وبمَّ

ُ
ن ج

بَض٫ الخاء َاء ل٣ُ٘ الخجاوـ في الجهغ، َٞخيُخج )ؤُٖى(. وبخ٠ًُٗ الخاء ناعث 
ُ
ُٖىا، ٦ما في ٖىٗىت جمُم، وج

                                                           

 .ٕٛٔصرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة.  ( ٔ)
 .ٕٗٗص٘. جٜٜٚٔ، مصر، ٔ، ط.دار الفكر، عبد السالـ زلمد ىاركف، تح: مقاييس اللغة ،كرياءأمحد بن ز ابن فارس، انظر :   ( ٕ)
، داكد، دراسة اللهجات العربية القدؽلة، عامل الكتب، لبناف، ط.   (ٖ)  .ٜٔٔ،ٓٛ. صٜٜٙٔ، ٔسلـو
 .٘ٛٗص السحيمي، سلماف بن سامل : إبداؿ احلركؼ ُب اللهجات العربية.   (ٗ)
 .ٜٔ-ٛٔ. صٜ٘ٛٔ، ٔاألردف، ط. - مكتبة احملتسب، لبناف -م، دراسات ُب اللغتُت السَتيانية كالعربية، دار اجليل ي، إبراىالسامرائي   (٘)
 .ٕٚٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص   (ٙ)
 .ٙٔٔص٘. جٕٔٓٓ، ٔب العلمية، لبناف، ط.انظر : ابن عطية، عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، دار الكت   (ٚ)
 .ٔٛٔصٕـ. جٖٜٚٔ، ٔالبطليوسي، عبد اهلل بن زلمد ابن السيد، االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب، دار اجليل، لبناف، ط.  ( ٛ)
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بَض٫ ؤولى الخاثحن
ُ
ٟ٪َّ ؤلاصٚام و ج ًُ ا ؤن  ي(، وبمَّ بَض٫ صالا ٞخهحر )ؤصَّ

ُ
ا ؤن ج ى(، زم بمَّ

َّ
ا وزاهُتهما َاء ٞخهحر  )ؤح ىه 

ُ
ه

 (.1)ؤهُى()

ىا ٖلى ؤنَّ  ُٟ (، ًى٢ِ
َ
َىٍ

َ
َى( و)ه

َ
ُ

َ
َى( و)ه

َ
َى( و)َمُ

َ
ُ َٖ ت للمىاص ألاعب٘ : ) و٦ظل٪ ؛ ٞالىٓغ بلى الضالالث اإلاغ٦ٍؼ

َى( بهما هي م٣لى 
َ
ُ

َ
ت لها، زانت بطا ٖلمىا ؤن الىىن واإلاُم جخٗا٢بان، وؤن ماصة )ه ض( َى الىىاة اإلاغ٦ٍؼ ُٖ ب )الخبا

ُى: الخىاُو٫ بالُض)
ْ
ُ َٗ ْ

(. ٞال
َ
َىٍ

َ
ُض٫ُّ ٖلى َمّضٍ في الصخيء وامخضاٍص)2)ه ًَ َى( 

َ
ض في 3(، و)َمُ ُٖ ُض٫ُّ ٖلى جبا

َ
َي( ج

َ
ُ

َ
(، و)ه

ه ًدىاو٫ الصخيء 4الصخيء وجُاُو٫) "؛ ؤي: بهَّ ٍٍ َىا
ْ
ه
َ
ْحِر ؤ

َ
ٍٍ ِبٛ ا

َٖ ل: "
َ
ُض٫ُّ ٖلى حٗل٤ُ شخيء بصخيء. وفي اإلاش ًَ  )

َ
َىٍ

َ
(، و)ه

 ولِـ له ما ً
ُ
ٗت

َّ
. وألاعهب ُم٣ُ ا بٛحٍر  ؤبض 

َ
ضٍ ِهُِ ْٗ ه ِمً ُب ي به ألهه ٦إهَّ ا، ُؾّمِ ََ ُض ْٗ ٤ به. وِهُاٍ اإلاٟاػة: ُب

َّ
خٗل

ُ٘ البُٗض) َُ٣
َ
ُاٍ، ألجها ج الّىِ

، وؤهُاٍ، »(. و٢ض ظم٘ ابً ٞاعؽ بحن )ؤُٖى( و)ؤهُى( ب٣ىله: 5
ٌ
: بُٗضة

ٌ
ت َُّ ُِ

َ
ؤعٌى ه

ا، ٞ ئ  ِْ َ
ا ق ُٖى ؤخض 

َ
ابطا ؤُٖاٍ. ومً ؤ ٟؿه بُٗض 

َ
، وُمٟاصٍ : ؤنَّ 6«)٣ض ظٗل الصخيء ًٖ ه ٌ٘ ٌج بضٌ ظا جسٍغ (. َو

ى : الُبٗض. ت، َو ٍَّ ذ في صاللتها ًٖ ؤنلها )ؤُٖى( بال ؤجها ججخم٘ مٗها في الضاللت اإلادىع
َّ
 ماصة ؤهُى وِبن اؾخ٣ل

كهض له بخال٫ الجظع ) ٌَ ظا الظي ط٦غهاٍ  عامُت وؤلازُىبُت ؛ ( في اللٛخحن آلا nty( )مُى( )ًإحي( مدل )mtwَو
ٍت للترظمت الؿبٗىهُت مً ؾٟغ صاهُا٫ ) ًَّ غظمذ ٧لمت )7/22ٟٞي َبغص

ُ
٪(: ُمُٗى لهم. وفي meta'ak(، ج َٗ /مُُ

ت : )mattawaؤلازُىبُت ) َى(، حٗجي: ٣ًُضم، وفي ألامهٍغ
َ
ُٗي. ومً اإلام٨ً ؤن حٗجي ammatta/َمُ ٌُ (، حٗجي: 

َ
/ؤَمِ

(mtwُٗي َضاًا، ولهظا هٓحر ف ٌُ ل )(:  ِٞ غي  بها. ٍو
َ
 لحر٦

 
ت َُّ ُِ ( Fellي الٗغبُت : ؤْمُى الٓهغ؛ ؤي: ؤُٖى ؤخضَم َم

جِز٫ اإلاُغ، عبما ٩ًىن او٩ٗاؾا آزغ لالؾخٗما٫ ال٣ضًم لـ)ؤُٖى()ntyؤنَّ الجظع ) ًُ  (.7( )هُي( بمٗجی: 

االء َاثٟخان؛ ٞمجهم َمً ًغ  ي ؤنَّ )ؤهُى( ال اإلاظَب الشاوي : ًغي ؤصخابه الاؾدىُاء ْاَغة ٚحر ببضالُت، َو

حن 
َ
ٗل ِٞ ٣ِغُّ بُىظىص  ًُ ِمي للٗحن لضي بٌٗ ال٣باثل. ومجهم َمً 

َ
هٟ

َ
ه هاجٌج ًٖ زُإ في الؿمإ لُى٤ُ ؤ وظىص له، وؤهَّ

ّلٍ مجهما صاللخه ومكخ٣اجه.
ُ
 )ؤُٖى( و)ؤهُى( ل٨جهما ُمؿخ٣ِالن، ِل٩

ّلِ )ٖحن( َؾ »ال٣ى٫ ألاو٫: ًغي ببغاَُم ؤهِـ 
ُ
٤ ب٩

َّ
ىاٌء َوِلَحها )َاٌء( ؤو نىٌث آزغ؛ ٞلٗلَّ ِمً ؤنَّ ألامغ ًخٗل

ـ مٗه مً 
َ
ٟ ا، وطل٪ بإن ًجٗلىا مجغي الىَّ  ُ ِم

َ
هٟ

َ
ا ؤ  ٣ُ

ُ
ٍت ه ٣ىن بهظا الهىث بهٍٟت زانَّ ُِ ى

ًَ ال٣باثل َمً ٧اهىا 
لى  ا، بل هي )ٖحن( ؤهٟمُت. ٖو  بهىث الىىن، ولِؿذ في الخ٣ُ٣ت هىه 

 
ؿَم٘ الٗحن ممتِزَظت

ُ
ا، ٞد  ٗ الٟم وألاه٠ م

 في الٟٗل )ؤُٖى( ٞإق٩لذ ٖلحهم، ولم 
 
ت

َ
ل
َّ
ٟت ممش واة ٢ض َؾِمٗىا َظٍ الّهِ ٣ا٫: بنَّ الغُّ ًُ ًُ ؤن  م٨ِ ُُ َظا ٞ

ا لىا ٖلى خ٣ُ٣تها ِهَٟى ًَ(»8 ٤
َّ
خٗل ًَ ظا الظي ط٦ٍغ ببغاَُم ؤهِـ مدٌ اٞتراى بال صلُل، ألنَّ ألامَغ ال  (. َو

٤ُ ب
َّ
ىا الٛاًت بإصاء لٛىي مٗؼو٫ ُؾم٘ مً مجهى٫، وبهما ًخٗل

ُ
م، وما وعص ُٞه مً ٢غاءاٍث َبلٛ ىّوِ ال٣ُغآن ال٨ٍغ

ها) ُِ ها وَيب ِٟ ا٥َ هللا َظلَّ »(، زم بهه ٢ض ظاء في الخضًض باللٟٓخحن ٧لخحهما: 9في َون
َ
ُ

ْ
ه
َ
ُه، ؤ

َّ
ل
ُ
ؤُٖا٥ هللا طل٪ ٧

... ؼَّ َٖ غاب«و محن ٧السلُل وابً ألٖا ت اللٛت مً اإلاخ٣ّضِ
َ
ل
َ
٣

َ
م، ًٖ ، زم َى مى٣ى٫ٌ ًٖ ؤؾاَحن ه حَر ي وألانمعي ٚو

ه بلى  ِ
ّ
ل
ُ
ا ٖلى ؤلؿً مئاث ألالٝى مً الٗغب؛ ٞال مجا٫ بٗض طل٪ ٧ ة، وال ًؼا٫ مىظىص  ضَّ ِٖ ؤٞغاص مً ٢باثل 

.  به٩اٍع

                                                           

 .ٙٛٗ-٘ٛٗص السحيمي، سلماف بن سامل : إبداؿ احلركؼ ُب اللهجات العربية.   (ٔ)
 .ٖٖ٘صٗ. جمقاييس اللغة ،ياءأمحد بن زكر ابن فارس، انظر :    (ٕ)
 .ٖٖٔص٘ج ادلصدر السابق.   (ٖ)
 .ٕٗٗص٘ج ادلصدر نفسو.   (ٗ)
 .ٖٓٚص٘ج نفسو.   (٘)
 .ٕٗٗص٘ج نفسو.   (ٙ)
 .ٜٓرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر :    (ٚ)
 .ٕٗٔـ. صٖٜٚٔ، ٗادلصرية، مصر، ط. أنيس، إبراىيم، ُب اللهجات العربية، مكتبة األصللو  ( ٛ)
 .ٜٖٗقشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص   (ٜ)
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٫ِ »( الظي ٣ًى٫ في لٟٓت )ؤهُى( : Rabinولٗلَّ ُمؿدَىض ببغاَُم ؤهِـ ُٞما عآٍ َى : ٖباعة اإلاؿدكغ١ عابحن ) ألوَّ
ح َٖ ظا الاٞتراى اإلاؿَب٤ ؤنَّ هٓغة جبضو و٦إجها  مت، بخإزحر الُاء اإلاجاوعة. َو ا ؤو باألخغي هىها مٟسَّ ىه 

ُ
ِلبذ ه

ُ
ٌن ٢ض ٢

٤ُ بها، الظي في خاالث مُٗىت )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢بل ألانىاث  ىهٌغ ؤهٟي ٖىض الىُّ ُٖ الٗحن لها في الٗاصة 
م٨ًِ ؤن ًب٣ى َى الٗالمت الىخُضة لهظٍ الىخضة  ًُ ت الؿا٦ىت مباقغة(،  ىَّ

ُ
الهىجُت )الٟىهُم(، ومشل َظٍ الٛ

٣ُا )قغقي بدحرة  ؿم٘ بىيىح جام مً ٢َِبل بٌٗ ٖغب ٞلؿُحن، وفي لهجاث الىاصي في وؾِ ؤٍٞغ
ُ
ألاهُٟت ح

ٟاع )ظىىب  ِْ ( َى ألازغ الىخُض الباقي مً ؤنل الٗحن، وفي 
 
ت ىَّ

ُ
حكاص(. بنَّ بٚىان الخغ٧اث )ؤي: ب٦ؿابها ٚ

ًُّ الخغ٦ت )نى  َ
ٛ

ُ
ؿم٘ عوصو٦ىا٦ـ الُمً( ح ٌَ ث اللحن( خُىما ًإحي بحن الٗحن والىىن ؤو الٗحن واإلاُم، لظا لم 

(Rhodokanakis ر في ٦المهم بٚىان الٗحن في
ُ
٨ث ًَ ( ؤيَّ ظغؽ ؤهٟي في الٗحن هٟؿها. والحهىص الكغ٢ُىن 

ت ًَّ في ب1ٗ«)الٗبًر
ِٚ
ُ
ٌ الؿُا٢اث (. ٞٗلى َظا ج٩ىن الىىن في )ؤهُى(: ب٣اًا ٞىهُم الٗحن الظي عبما ؤ

ت) اء وُعواة اللٛت، ٦ما ؤنَّ بغاٞمان 2اللٍٛى ه ال٣ُغَّ
َ
ل
َ
ظا َمغصوٌص بما جىا٢ ، َو

ٌ
ا زاِلهت (. وبظل٪ ٞهي لؿذ هىه 

(Bravmann ت ألاهُٟت هي بخضي اإلاالمذ اإلاالػمت ىَّ
ُ
ض ؤنَّ الٛ ِ

ّ
ا٦ َٗخ٣ِض ؤنَّ ؤنل )ؤهُى( نىحي مدٌ، وٍُ ٌَ  )

ىن  (.3للهىث مً ػمً اللٛت الؿامُت ألام) وبظل٪، ٞالىىن خايغة ٞحها مىظ ال٣َِضم، وهي هىن خ٣ُ٣ُت ال ؤلٞى
 للٗحن.

ا   ٣ ِ
ّ
ع ؤنَّ )ؤُٖى( و)ؤهُى( ؤنالن مسخِلٟان ال ببضا٫ بُجهما، و٢ا٫ ُمٗل ٣ّغِ ًُ ان الىدىي الظي  َُّ ال٣ى٫ الشاوي: ؤبى خ

ؼّي مً ٧ىن الىىن في )ؤه ا الخبًر ذ مً الٗحن، ٢ا٫: ٖلى ما ه٣له ًٖ ؤبي الًٟل الغاػّي وؤبي ػ٦ٍغ
َ
بِضل

ُ
ُى( ؤ

لُّ »
ُ
َىُا الَبض٫ الهىاعي ٞلِـ ٦ظل٪، بل ٧ َٖ ، وبن  ًٌ ا ٞدؿ ٛت َم٩اَن الٗحن في ٚحَر

ُّ
ىن في َظٍ الل َىُا الىُّ َٖ ٞةن 

بِضلذ 
ُ
٣ا٫ ألانل الٗحن، زم ؤ ًُ ّلِ واخضٍة، ٞال 

ُ
ٛخحن ؤنٌل بىٟؿها لىظىص جمام الخهغُّٝ مً ٧

ُّ
واخٍض مً الل

ىن مجها ؛ مجهم: ابً ٖاص٫)(4«)الىُّ
ٌ
ىاٍ 6( والؿمحن الخلبي)5. واٖخمض ٢ى٫ ؤبي خُان ظماٖت َٖ (، ولٗلَّ َظا ما 

بي) غون الظًً ؤزبخىا )ؤهُى( لٛت في )ؤُٖى( ٧ال٣َغ م.9(، وألالىسخي)8(، وابً ُُٖت)7اإلاّٟؿِ حَر ض َظا  ( ٚو ِ
اٍّ وٍُ

غٌب) َٖ  ،ً اعؾحن اإلاٗانٍغ  مً الضَّ
ٌ
ى لُخمان )( ومؿدكغ٢ىن، ومً 10الغَّؤي َاثٟت م E.Littman()11َاالء ِبهُّ (، َو

( ًضٍ، وفي آلاعامُت )هاَل(،  ت َى )هُا( بمٗجی )َمضَّ برًَّ ِٗ ٍٝ في ال ًظ٦غون ؤنَّ الاؾدىُاء َمهضٌع ِلٍٟٗل ؾاِمّيٍ مٗغو
اصة الهمؼة، ؤي: )ؤهُى( الظي ؤنله : هُا  ت، بٍؼ َُّ غب َٗ َل( في ال َٗ ٞ

َ
زم ِػٍضث ٖلُه الهمؼة، ٞهاع ٖلى وػن )ؤ

ى مً ؤنٍل ًسخل٠ ًٖ: ُٖا ٌُٗى، بمٗجی: جىاو٫،  ُىُث الخبل، ؤي: َمَضصجه، َو
َ
٣ا٫: ه ًُ  ، ًىُى، ؤي : مضَّ ًُمضُّ

ه)
ُ
اج جه ومكخ٣َّ هخى ماصَّ ُٟ ٍٔ في ال ّلِ لٟ

ُ
 (.1وبن ٧ان مٗىُاَما ًخ٣اعبان في الاؾخٗما٫، وِل٩

                                                           

 .ٛٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر :   ( ٔ)
 .ٚٗ. صٜٜٚٔ، ٔصرة، دار صفاء األردف. طعبد اجلليل، عبد القادر، الداللة الصوتية كالصرفية ُب ذلجة اإلقليم الشمايل دلدينة الب   (ٕ)
 .ٜٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر:   ( ٖ)
 .ٙ٘٘صٓٔالنحوم أبو حياف، زلمد بن يوسف، البحر احمليط ُب التفسَت. ج  ( ٗ)
 .ٜٔ٘صٕٓ. جٜٜٛٔ، ٔمعوض، دار الكتب العلمية، لبناف، ط.ابن عادؿ، عمر بن علي، اللباب ُب علـو الكتاب، تح: عادؿ أمحد كعلي    (٘)
 .ٕ٘ٔصٔٔسورية. جدار القلم، ، أمحد زلمد اخلراطتح:  ،الدر ادلصوف ُب علـو الكتاب ادلكنوف، أمحد بن يوسف ،السمُت احلليب   (ٙ)
 .ٕٙٔصٕٓج .ٜٗٙٔ، ٕ، مصر، ط.دار الكتب ادلصرية ،تح: أمحد الربدكين كإبراىيم أطفيش، اجلامع ألحكاـ القرآف، زلمد بن أمحد، القرطيب   (ٚ)
 .ٜٕ٘ص٘. جٕٔٓٓ، لبناف، دار الكتب العلمية، عبد السالـ عبد الشاُب، تح: احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، عبد احلق، بن عطيةا   (ٛ)
 .ٛٚٗص٘ٔج .ٜٜٗٔ ، لبناف،دار الكتب، عبد البارم عطية علي، تح: ركح ادلعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، زلمود، األلوسي   (ٜ)
 .ٜٖٗانظر : قشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص  (ٓٔ)
 .ٕٚٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص ( ٔٔ)
ربيػػة القدؽلػػة كآثارىػػا ُب السػػوداف، مكتبػػة غريػػب، مصػػر، عابػػدين، عبػػد اجمليػػد، مػػن أصػػوؿ اللهجػػات العربيػػة ُب السػػوداف: دراسػػة مقارنػػة ُب اللهجػػات الع  (ٔ)

 .ٕٔٔ. صٜٙٙٔ، ٔط.
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م ظا الظي ط٦ٍغ ؤبى خُان صخٌُذ؛ ٣ٞض نغَّح ٚحر واخٍض مً اإلاخ٣ّضِ  في )ؤُٖى(، وخ٩ىٍ 1حن)َو
ٌ
ت

َ
ٛ

ُ
( بإنَّ )ؤهُى( ل

ً ٢باثل ٖغبُت َؾِمٍٗى مجها. لظل٪ هجض ؤصخاب ال٣ىامِـ ٢ض  اِعَبِت ؤَِل الُمً )ِخمَحر(، ٖو َٗ َغِب ال َٗ ًٖ ال
حن ُمخدّىِال  حهما بباب ُمؿَخ٣ِل، وط٦غوا مكخ٣اتها. بال ؤنَّ َظا ال ًمى٘ ؤن ٩ًىن ؤخض الخٞغ

َ
جحن ٧ِل ىا اإلااصَّ هُّ

َ
ًٖ ز

ؿاِوحهما في الخهغُّٝ ٢ض ٩ًىن 
َ
ل الخٝغ الشاوي في ؤلاؾالم، وبنَّ ح ا، زم جإنَّ ًُّ ٫، و٢ض ٩ًىن ظاَل ألانل ألاوَّ

ً ؤزىان مً ؤنل ٢ضًم، واٖخبرها طل٪ في جٟؿحر الىٓاثغ بالىٓغ بلى الخُىع الهىحي  صلُال ٖلى ؤن الىٓحًر
ُذ: (. ٣ٞض ٢ا٫ ابً ال2الظي ٢ض ًدُضر في ال٣بُلت ال٨بحرة) ِ

ّ
٨ ان ٞهُدان ِمً َبجي ٦ِالب، »ِؿّ َُّ خًغوي ؤٖغاب

َدٍت، زم اٞتر٢ا ٖلى ؤن ٌؿإال ٖجهما ؤقُار بجي 
َ
َدت، و٢ا٫ آلازغ: ال ؤ٢ى٫ بال ِمْىٟ

َ
٣ٞا٫ ؤخضَما: ال ؤ٢ى٫ بال ِبهٟ

ٛخان
ُ
 (. في ٢بُلٍت واخضٍة.3«)٦ِالب، ٞاج٣ٟذ ظماٖت ٖلى ٢ى٫ طا، وظماٖت ٖلى ٢ى٫ طا؛ ٞهما ل

 ت اللعاهيت لظاهشة الاظدىىاء :الجغشافي

يَؿب َظٍ الٓاَغة؛ 
ُ
ا ًٖ ال٣باثل التي بلحها ج ؤمَّ

ي) ْػص، ٣ٞ4ض ٖؼاَا الؿَُى
َ
ًل، وألا

َ
ظ َُ ( بلى 

م بًُ مً ألاػص-وألاههاع ، وَؾٗض بً -َو
ِـ؛ ٞهي بظل٪ ٧اهذ مىدكغة في 5ب٨غ)

َ
(، و٢

غة وظىىبها) (. ومً اإلاٗغوٝ 6ٚغب الجٍؼ
ا ؤنَّ بٌٗ بُىن   ُ ِـ ٧اهذ  ُظٛغاٞ

َ
ظًل و٢ َُ

(، ٞاو٨ٗؿذ بٌٗ 7ججاوع ألاػص في الّؿغاة)
الٓىاَغ ألاػصًت ٖلى ٢بُلت َظًل و٢ِـ ومجهم 

ا للُمغجطخی 8بىى ؾٗض بً ب٨غ)
 
(. وِزالٞ

بُضي) ظًال اإلاظ٧ىعة 9الؼَّ َُ (، ًغي الُجىضي ؤنَّ 
غ، وبهما  ًَ لِؿذ جل٪ ال٣بُلت اإلاٗغوٞت مً ُم

 ًٌ ـٌ َبُ ظًٌل الُمىُت. و٢ِ َُ مضان ال هي  ََ مً 
م،  صخی اإلاخ٣ّضِ ُالن، بضلُل ٢ى٫ بِذ ألٖا َٖ ـُ  ِ٢
ـٍ ال٣دُاهُت. وبظل٪ ج٩ىن َظٍ  ِ

َ
ى مً ٢ َو

َمِىُحن بضلُل ألاػص ٞحهم،  َُ هذ لل
ُ
ل
َ
اللٛت ٢ض ز

                                                           

 منهم :( ٔ)
 .ٗ٘ٗصٚالفراىيدم، اخلليل بن أمحد، كتاب العُت. ج ؛ انظر:اخلليل بن أمحد الفراىيدم   -ٔ
 .ٕٕٔ٘صٙاجلوىرم، إمساعيل بن محاد، تاج اللغة كصحاح العربية.  جاجلوىرم؛ انظر:    -ٕ
 .ٖٛٔصٕاللغوم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، اإلبداؿ. جانظر:  األصمعي؛   -ٖ
 .ٜٕٓص .ٜٔٗٔ، ٔابن خالويو، احلسُت بن أمحد، إعراب ثالثُت سورة من القرآف الكرمي، دار الكتب ادلصرية، مصر، ط.   -ٗ
 .ٕٔصٔاللغوم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، اإلبداؿ. جانظر :   ( ٕ)
 .ٖٚص٘. جهتذيب اللغة ،زلمد بن أمحد ،األزىرمانظر:    (ٖ)
 .ٕٕٕصٔالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. ج  ( ٗ)
 .ٖٜٔصٔ. جٕ، الفائق ُب غريب احلديث كاألثر، تح: علي زلمد البجاكم كزلمد إبراىيم، دار ادلعرفة، لبناف، ط.انظر : الزسلشرم، زلمود  ( ٘)
 .ٛٛيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صرابُت، تش  (ٙ)
 .ٕ٘ٓصٖ. جٜٜ٘ٔ، ٕينظر: احَلَموم، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلداف، دار صادر، لبناف، ط. ( ٚ)
 .ٖ٘ٗقشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص ( ٛ)
 .ٙٓٔصٓٗاموس. جالزَّبيدم، زلّمد بن زلّمد، تاج العركس من جواىر الق ( ٜ)
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ت ًمىُت ٢ضًمت. ٚحر 1وظمُٗهم مً الُمً) غي ؤجها لٛت خمحًر غابي والجَى ٣ى٫ ًٖ ابً ألٖا مذ الىُّ (. و٢ض ج٣ضَّ
باث بل جيخ٣ل باإلاجاوعة ؤو الازخالٍ ؤن َظا ال ًمى

َّ
ِٗغٝ الش

َ
ٛاث ال ح

ُّ
٘ اهخ٣الها بلى ٢باثل ؤزغي ٚحر ًمىُت، ٞالل

ا »في اإلاىاؾم الضًيُت ؤو ألاؾىا١ ؤو الخغوب، و ٤ُ بالهُٛت )ؤهُى( ٢ضًم  الخىػَ٘ الجٛغافي إلاىاًَ الىُّ
َبحن ؤجها ٧اهذ جىظض ٖلى َغ١ ال٣ىاٞل، مً الجىىب بلى  ًُ ا، 

 
مَّ ٞةنَّ اخخما٫ اهخ٣ا٫ َظٍ وخضًش

َ
الكما٫، ومً ز

 .(2)« الهُٛت مً الجىىب، ؤي: مً بالص الُمً، ٖلى َى٫ عخلتي الكخاء واله٠ُ، اخخما٫ٌ م٣بى٫ٌ 

با )٩ٖا  غي ٞلؿُحن ج٣ٍغ
ُ
ً الٗغبي؛ ٞهي في ظمُ٘ ٢ ظٍ اللٛت ال جؼا٫ مىدكغة في ؤما٦ً مسخلٟت مً الَى َو

، في (4)(، وؤهداء مً الٗغا3١صن ؤًًا، وبحن بجي ٖجز في الصخغاء الؿىعٍت)وخُٟا والىانغة وهابلـ(، وفي ألاع 
غب الؿىصان وقغ٢ه5بٛضاص وفي الخلت وفي ؤلا٢لُم الكمالي إلاضًىت البهغة) ، (6)(، ٦ما ؾمٗذ في حكاص، ٚو

غظ٘ ؤنىلهم بٌٗ الباخشحن بلى بجي ؾٗض(7)وفي صخاعي مهغ ًُ ىم الظًً  ُُّ َ
 .(8)، بحن بٌٗ البضو ٦إٖغاب الٟ

 اإلاشاحؼ واإلافادس :

م؛ بغواًت خٟو ًٖ هاٞ٘، مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ٠، الؿٗىصًت. .1  ال٣غآن ال٨ٍغ

غي، مدمض بً ؤخمض، تهظًب اللٛت، جذ:  .2 ب، صاع بخُاء الترارألاَػ  .2001، 1، لبىان، ٍ.مدمض ٖىى مٖغ

ُٓم والؿب٘ اإلاشاوي، جذ: ٖلي ٖبض الباعي ألالىسخي، مدمىص بً ٖبض هللا، عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الٗ .3

 .1994، 1ُُٖت، صاع ال٨خب الٗلمُت، لبىان، ٍ.

ت، مهغ، ٍ. .4  .1973، 4ؤهِـ، ببغاَُم، في اللهجاث الٗغبُت، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت الٗامت لل٨خاب، مهغ، ٍ. .5  .1973، 1باقا، ؤخمض جُمىع، لهجاث الٗغب، الهُئت اإلاهٍغ

 .1993، 2الخ٣اؾُم وألاهىإ، جذ: قُٗب ألاعهاوٍ، ماؾؿت الغؾالت، لبىان، ٍالُبؿتي، مدمض بً خبان،  .6

 .1973، 1، الا٢خًاب في قغح ؤصب ال٨خاب، صاع الجُل، لبىان، ٍ.البُلُىسخي، ٖبض هللا بً مدمض .7

 .2002، 1، لبىان، ٍ.مدمض، صاع بخُاء الترارالشٗلبي، ال٨ك٠ والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن، جذ: ؤبى  .8

 .1979، 1مض ٖلم الضًً، اللهجاث الٗغبُت في الترار، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، جىوـ، ٍ.الجىضي، ؤخ .9

غي، الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت، جذ:  .10  .1987، 4، لبىان، ٍؤخمض ُٖاع، صاع الٗلمالجَى

 .1995، 2الَخَمىي، ًا٢ىث بً ٖبض هللا، معجم البلضان، صاع ناصع، لبىان، ٍ.  .11

ه، بٖغاب ز  .12 ت، مهغ، ٍ.ابً زالٍى م، مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ  .1941، 1الزحن ؾىعة مً ال٣غآن ال٨ٍغ

غة الٗغبُت، اإلااؾؿت الٗغبُت ، لبىان، ٍ.  .13  . 2002، 1عابحن، حكُم، اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت في ٚغب الجٍؼ

                                                           

 .ٖٔٛصٔ. جٜٜٚٔ، ٔاجلندم، أمحد علم الدين، اللهجات العربية ُب الًتاث، الدار العربية للكتاب، تونس، ط.  (ٔ)
 .٘ٚٔصٔانظر : السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. ج    (ٕ)
 .ٜٛزيرة العربية. صرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجل    (ٖ)
 .ٕ٘ٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص    (ٗ)
تقػع ُب منتصػف الطريػق ادلػؤدم إىل مدينػة ميسػاف علػى بعػد اثػٍت عشػر كيلػومًتا مػن القرنػة، كبادجػاه كىػي ؛ (ىورػ))اذلوير( لفظة مصغرة لكىو ادلعركؼ بػ   ( ٘)
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