
  العدد الثالث                       مجلة العلوم الشرعية                

 ألفاظ الفصحى كالعامية بيف االتفاؽ كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ "دراسة صكتية"
 

 
-151- 

 
 عبد الرحيم صالح محمد ارزيم
 كمية التربية ـ جامعة بني وليد

 المقّدمة:
المغة العربية لغةه حٌيةه، تنمك كتتغٌير كتتطٌكر عبر الزمف، كتعاقب 

زيداف: )المغة العربية كائف األجياؿ، كىي كائف حٌي كما سٌماىا جكرجي 
 ، كمف أىـ نكاميس الحياة النمك كالتغٌير كالتجٌدد.حٌي(

خير شاىد عمى حياة المغة العربية ىك نمٌكىا كتجددىا كتطٌكرىا إٌف 
مميا، كما ينتج عف تمؾ الحركة مف  المتمٌثؿ في حركة مفرداتيا كصيغيا كجي
تكليد لصيغ كألفاظ جديدة، كمفردات مختمفة تعٌبر عف مصطمحات كمعافو 
و جديدة تيشتؽ كتتكٌلد مف ألفاظ المغة الفيصحى، لتعٌبر عف معنى جديد ل

صمة بالمعنى القديـ، كقد يككف غير ذم صمة بو؛ فقد يككف المفظ كاحدان 
 كيستعمؿ قديمان بمعنى كحديثان بمعنى آخر، كقد يتحد المعنياف.

كالمغة العربٌية لغة متصٌرفة، ليست جامدة، فيي تسير مكاكبة لمحضارة 
بحاجات ىذا  اإلنسانية، كالتقدـ البشرم، كالحداثة؛ ألٌنيا لغة غنٌية كثرٌية تفي

العصر كغيره، دكف إجحاؼ بيا، كما كفٍت مف قبؿ بميجاتيا المختمفة، كما 
فييا مف ظكاىر صكتية تطكرت مع الزمف في بيئاتيا، كتأثرت بمؤثرات 
كثيرة. كلقد بذؿ العمماء جيكدان كبيرة كعظيمة في جمع المغة مف محيطييا 

اسة الميجات؛ ألٌف دافعيـ الزماني كالمكاني كدراستيا، إاٌل أٌنيـ أغفمكا در 
األسمى ىك المحافظة عمى القرآف الكريـ مف أف يتسرب إليو المحف، كما فشا 



  العدد الثالث                       مجلة العلوم الشرعية                

 ألفاظ الفصحى كالعامية بيف االتفاؽ كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ "دراسة صكتية"
 

 
-152- 

عمى ألسنة العرب المختمطيف بغيرىـ، غير أف المحدثيف اتجيكا لدراسة ىذه 
فاتجو البحث إلييا  –كىـ ليسكا مف أىؿ المغة  –الميجات إسكة بالمستشرقيف 

مف غنىن لغكم كظكاىر صكتية كصرفية كنحكية  قديمان كحديثان، لما فييا
دراؾ المعنى ككضكح الداللة.  كداللية تعٌبر عف قبائميا كيتـ بيا التفاىـ كا 

ف كانت قد تأثرت بمؤثرات كثيرة تعاقبت عمييا  كالميجات الحديثة كا 
عمى مٌر الزمف حافظت عمى القديـ، خاصة الجيات التي نزليا العرب، كال 

مماتيا تحتفظ بطابعيا العربي الفصيح مع شيء مف التغيير تزاؿ مفرداتيا كك
في ضبطيا كبعض حركفيا، كال تزاؿ كثير مف الكممات التي تنطقيا كنظٌنيا 
عادية مبتذلة، كقد نسخر ممف ينطؽ بيا، فإف ليا أصكالن فصيحة نطقت بيا 
 القبائؿ العربية في نثرىا كنظميا، كقد يحتفظ المفظ بصيغتو العربية كيحدث
التغيير في مدلكلو، مع بقاء الصمة كاضحة بيف المعنى األصمي كالمعنى 
الجديد، كىناؾ ألفاظ تتفؽ فييا الفصحى مع العامية )الميجة( في المفظ 

 كالمدلكؿ مف دكف تغيير.
مف ىذا المنطمؽ فإف ىذا البحث يتناكؿ بالدراسة األلفاظ العربية بيف 

مختمفة مع بياف مكاضع االتفاؽ القديـ كالحديث في الميجات المحمية ال
كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ كالظكاىر الصكتية المصاحبة ليا، كأسباب 

 ذلؾ التغير في المفظ كالمعنى.
 ٌسـ البحث عمى النحك اآلتي:قي كقد    

 كتشمؿ: الدراسة النظرية: المبحث األول
 ػ مدخؿ: بيف المغة كالميجة.1
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 ػ تعريؼ المغة كالميجة.2
 ؽ بيف المغة كالميجة، كالعالقة بينيما.ػ الفر 3
 ػ المساف كالكالـ.4

 كتشمؿ: المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
 ػ بعض األلفاظ بيف الفصحى كالعامٌية )الميجة(.1

 أػ األسماء.
 ب ػ األفعاؿ.

 ػ بعض الظكاىر الصكتية:2
 أ ػ صكت اليمزة.

 ب ػ اليمز بيف التحقيؽ كالتخفيؼ، كالحذؼ كاإلبداؿ.
 ج ػ اإلبداؿ.
 د ػ اإلمالة.
 الخاتمة.
 اليكامش.

 المصادر كالمراجع.
 المبحث األول

 ةــــــــــــة النظريـــــــــالدراس
 مدخل: بين المغة والمهجة:ـ  1
ىػ( 392كابف جنِّي )ت مف يدقؽ النظر في كتب القدامى، يجد العمماء   

ة كغيرىما ىػ( في معجـ مقاييس المغ395، كابف فارس )في الخصائص
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يستعممكف لفظ لغة كيقصدكف بو التعبير عف المغة العربية الفصحى بميجات 
قبائميا المنتشرة في شبو الجزيرة العربية، فإذا كاف األمر كذلؾ فإنا كجدناىـ 
يفٌضمكف التعبير بمفظ المغة عف الميجة التي تتميز بيا كؿ قبيمة عف غيرىا، 

ران كاسعان في ركاياتيـ ككتبيـ كتراجميـ، كلقد انتشر ىذا المصطمح بينيـ انتشا
 كالشاىد عمى ذلؾ أمثمة كثيرة منيا:

ىػ( أبكابان كفصكالن لميجات 392ففي الخصائص يعقد ابف جنِّي )ت
باب اختالؼ "غة( بمعنى )ليجة( مف ذلؾ قكلو: العربية، مستعمالن لفظ )ل

لفصيح يجتمع باب في ا"، ك(2)"باب تركيب المغات"، ك(1)"المغات ككٌميا حجة
األيتيـي "ىػ( فنجده يقكؿ: 395ابف فارس )ت، أٌما (3)"في كالمو لغتاف فصاعدان 

 .(5)"كال يقاؿ كاتيتو إال في لغة قبيحة في اليمف"، ك(4)"لغةه في العتـي
كم عف أبي حاتـ أف أبا زيد األنصارم كاف يتسع في  كمف ذلؾ ما ري

لمغات، كمف ذلؾ قكليـ: اعو في االمغات، كأنو كاف يعيب عمى يكنس اتس
                                                 

 ليدل لمطباعة كالنشر، بيركت،بف جنِّي، تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار االخصائص، ال (1)
 .2/10، د.ت، 2لبناف، ط:

 .3/71المصدر السابؽ:  (2)
 .1/370المصدر السابؽ:  (3)
ىػ( ، تحقيؽ كضبط: 395معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت (4)

 .1/47ـ، 1999-ىػ1420يركت، )د.ط( ، عبدالسالـ محمد ىاركف، دار الجيؿ، ب
 .1/51المصدر السابؽ:  (5)
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نىو لغة "، ك(1)"الكتر ضد الشفع بكسر الكاك لغة الحجاز، كفتحيا نجدٌية" زى حى
 .(3)"سجرت النير مألتو كأسجرتو لغة"، ك(2)"قريش كأحزنو لغة تميـ

قد كانت العرب ينشد بعضيـ بعضان، ككؿٌّ يتكمـ " :كفي خزانة األدب
لمقصكد ليجتو، كاألمثمة كثيرة في ، كا(4)"عمى مقتضى لغتو التي فيطر عمييا

 كتب المغة.
كلقد أٌلؼ العمماء كتبان كثيرة في الميجات العربية تحمؿ المصطمح 

مف لغات "طيب في كتابو: القديـ )لغة( ذكر منيا الدكتكر عبدالجكاد ال
العرب ليجة ىذيؿ: كتاب لغات ىذيؿ، لعزيز بف الفضؿ، ككتاب المغات 

كأبي عبيدة، كالفٌراء، كابف خالكيو، ككتاب  ألبي زيد، كمثمو لألصمعي،
المغات في القرآف إلسماعيؿ بف عمرك المقرئ ... كتيذيب األسماء كالمغات 
ألبي صالح المركزم، كرسالة ما كرد في القرآف مف لغات العرب ألبي 
القاسـ بف ساٌلـ، ككتاب لغات القرآف ألبي بكر بف دريد، كأخيران كتاب لغات 

 .(5)"اصؼالعرب لحنفي ن
                                                 

، 1ينظر: المصباح المنير لمفيكمػي، راجعو: أحمد جاد، دار الغد الجديدة، القاىرة، ط: (1)
 .375ـ، ص2007-ىػ1428

 .  3/111ـ، 1994-ىػ1414، 3ينظر: لساف العرب البف منظكر، دار صادر، بيركت، ط: (2)

 .4/345صدر السابؽ: ينظر: الم (3)
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، تحقيؽ: نبيؿ طريفي، إميؿ يعقكب، دار الكتب العممية،  (4)

 .1/64ـ، 1998بيركت، 
 .6، 5مف لغات العرب ليجة ىذيؿ، د.عبدالجكاد الطيب، منشكرات جامعة الفاتح، ص:  (5)
 



  العدد الثالث                       مجلة العلوم الشرعية                

 ألفاظ الفصحى كالعامية بيف االتفاؽ كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ "دراسة صكتية"
 

 
-156- 

ككذلؾ نجد ىذا المصطمح )لغة( عند عمماء النحك كالصرؼ في 
كرفع المصدر الكاقع بعد )أٌما( جائز "بمعنى )ليجة( ففي قكليـ مثالن: كتبيـ 

 .(1)"في لغة تميـ، قالكا: أٌما عمـ فعالـ، مع ترجيحيـ النصب
 العباس كسمع األخفش مف يقكؿ: قاـ اٍمرىجيؿ، يريد: الرجؿ، قاؿ أبك"

 .(2)"ثعمب: ىذه لغة لألزد مشيكرة
ًكيَّةن ﴿ ففي قكلو تعالى:"كفي كتب القراءات نجد ذلؾ  أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى

، قاؿ الكسائي: ىما لغتاف بمعنى كاحد، كىما [73الكيؼ: ]﴾ًبغىٍيًر نىٍفسو 
ـٍ فىأى ﴿ ، كفي قكلو تعالى:(3)"بمنزلة القاسية كالقسٌية بًِّي ٍف أىٍمًر رى ذىٍتييـي فىعىتىٍكا عى خى
كفى  ـٍ يىنظيري اًعقىةي كىىي ، كذلؾ كرد لفظ )لغة( بمعنى (4)[44]الذاريات: ﴾الصَّ

)ليجة( في المعاجـ العربية، كمنيا لساف العرب البف منظكر، كما يتبيف لنا 
 فيما يأتي مف ىذا البحث.

                                                 
ػ( ، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، دار ى911ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، لمسيكطي )ت (1)

 .2/229ـ، 1998-ىػ1418، 1الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
-ىػ1418، 5فصكؿ في فقو المغة، د.رمضاف عبدالتكاب، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط: (2)

 .128ـ، ص:1997
اف العثيميف، ينظر: إعراب القراءات السبع كعمميا، البف خالكيو، تحقيؽ: عبدالرحمف بف سميم  (3)

، كحجة القراءات ألبي زرعة، 1/415ـ، 1992-ىػ1413، 1مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط:
 .424ـ، ص:2001-ىػ1422، 5تحقيؽ: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط:

ىػ(، 437ينظر: كتاب الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، لمكي القيسي )ت  (4)
 .2/288ـ، 1997-ىػ1418، 5، مؤسسة الرسالة، ط:تحقيؽ: محيي الديف رمضاف
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 تعريف المغة والمهجة: -2
  تعريف المغة:  -أ

ب مف رمكز لفظية منطكقة متفؽ المغة ظاىرة إنسانية اجتماعية، تترك
ـ عمييا بيف أبناء المجتمع الكاحد، أك القبيمة الكاحدة، تمٌثؿ بيا األفكار، كيت

المغك كالمغا: "ىػ(: 711بيا التعارؼ كالتفاىـ كالتكاصؿ. قاؿ ابف منظكر )ت
السقط كما ال يعتد بو مف كالـ كغيره، كال يحصؿ منو عمى فائدة كال نفع، 

م: كالمغة مف األسماء الناقصة، كأصميا ليٍغكةه مف لغا إذا ... قاؿ األزىر 
 .(1)"تكمـ، كالمغة: المسف، ... كىي فيعمة مف لغكت إذا تكممت

المغة أصكات ييعبِّر بيا كؿٌّ "ىػ( في تعريفيا: 392بف جنِّي )تكقاؿ ا
 .(2)"قكـ عف أغراضيـ

 كبالنظر إلى تعريؼ ابف جنِّي نجده يشمؿ العناصر اآلتية:
 المغة أصكات )فيي منظكمة صكتية( منطكقة تجتمع أصكاتيا في صيغ  -أ 

معينة ذات تركيب خاص لتكٌكف معاني مفيكمة، يسبؽ ىذا التركيب دراسة 
المفردة مف حيث المخارج كالصفات، ثـ دراسة األصكات بعد التركيب 

 كتحديد التأثير كالتأثر كىك )عمـ كظائؼ األصكات(.
ئؿ االتصاؿ )منظكمة اجتماعية( تعيش في المغة كسيمة مف كسا -ب

أحضاف المجتمع كتختزف في ذاكرة األفراد؛ فال مجتمع مف دكف لغة، كال لغة 
 مف دكف مجتمع، كىي كسيمة التكاصؿ يقضي بيا الناس حكائجيـ.

                                                 
 .252، 251، 15/250لساف العرب،  (1)
 .1/33الخصائص البف جنيِّ ،  (2)
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ليست كائنان منعزالن تعيش في " :مغات باختالؼ األقكاـ، لذا فييج ػ تختمؼ ال
ٌنما ىي كائف ا جتماعي يعيش مف األحداث االجتماعية، كيتأثر فراغ، كا 

بعكامؿ التطكر التاريخي، كلذا تعكس لنا المغة دائمان حاؿ المجتمع كصكرتو، 
 .(1)"مف تخٌمؼ أك حضارة، كمف رقي أك انحطاط

كليذا فيي تؤثر كتتأثر؛ ألٌف المجتمع المغكم ليس منعزالن كذلؾ عف 
نما يتصؿ بغيره بم ليجات كظكاىر صكتية  ا فيو مفغيره مف المجتمعات، كا 

 كلغكية مختمفة.
المنظمة االجتماعية الكبرل التي "كؿ تماـ حساف عف المغة بأٌنيا: كيق

ـٌ تكامؿ أنظمتيا  .(2)"ال يمكف أف تؤدم كظيفتيا إاٌل إذا ت
 المهجة:

 تعريف المهجة:ب ـ 
ة: طرؼ المساف، "ىػ(: 711قاؿ ابف منظكر )ت كاٌلمٍيجة كالميىجى

ة، كىي  كالمٍيجة ة كالَّميىجى ة: جرس الكالـ، كييقاؿ: فالف فصيح المٍَّيجى كالَّميىجى
بؿ عمييا فاعتادىا كنشأ عمييا، ... كالميجة: المساف  .(3)"لغتو التي جي

ييٍفيـ مف كالـ ابف منظكر أف الميجة تعني المغة التي يتحدث بيا    
بؿ عمي  ـ منو أف لكؿ ليجة جرسان ػـ يفيالػػػػػو: جرس الكػػػػػيا، كقكلػػػػػاإلنساف، كجي

                                                 
 .19الصبكر شاىيف، ص: في عمـ المغة العاـ، د.عبد  (1)
-ىػ1412تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء،  المغة بيف المعيارية كالكصفية، د. (2)

 .178-177ـ، ص:1992
 . 2/359لساف العرب:   (3)
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 كنمطان صكتيان يميزىا عف غيرىا.
 المهجة اصطالحًا:

مجمكعة مف الصفات المغكية، "ؼ بعض العمماء الميجة بأٌنيا: عرٌ 
تنتمي إلى بيئة خاصة، كيشترؾ في ىذه الصفات جميع أفراد البيئة، كبيئة 

 .(1)"الميجة ىي جزء مف بيئة أكسع كأشمؿ يضـٌ عٌدة ليجات
كالميجات العربية ىي ميداف رحب ككاسع لمدراسات الصكتية، حيث 

يظير "كتية تتميز بيا عف غيرىا، كلذا إف كؿ ليجة ليا خصائص ص
، كما تتميز بيئة (2)"الخالؼ بيف الميجة كالمغة المشتركة في الفركؽ الصكتية

الميجة بصفات صكتية خاصة تخالؼ كؿ المخالفة، أك بعضيا صفات 
األخرل في المغة الكاحدة، غير أف الميجة قد تتميز أيضان بقميؿ مف الميجات 

 .(3)"صفات ترجع إلى بيئة الكممة كنسجيا، أك معاني بعض الكممات
 العالقة بين المغة والمهجة: -3

، فإف المغة (4)"العالقة بيف الميجة كالمغة ىي عالقة الخاص بالعاـ"
العربية مثالن ىي المغة المشتركة  مظير عاـ بيف البشر يتفاىمكف بيا، فالمغة

                                                 
 .16ص ـ9،1995المصرية، القاىرة، ط: إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك جات العربية،في المي  (1)
ـ، 1976، 1نظرات في المغة، محمد مصطفى رضكاف، منشكرات جامعة قاريكنس، ط: (2)

 .287ص:
 .17في الميجات العربية، ص:  (3)
ىػ، 1418، 5عبدالتكاب، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط:فصكؿ في فقو المغة، رمضاف  (4)

 .72ـ، ص:1997
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التي يتحدث بيا العرب، كمف تعٌمـ لسانيـ، كىي لغة العمـ كاألدب كالثقافة، 
أٌما الميجة فيي الخصائص الصكتية أك الظكاىر المغكية التي تميز ليجة 
مف ليجات القبائؿ عف ليجة أخرل، كلكؿ ليجة صمة بالمغة األـ، فإذا 

لكبير الفٌياض فالميجة تككف فرعان مف فركعو أك كانت المغة تشبو النير ا
جدكالن مف جداكلو التي يتغذل منو؛ إذ إف كثيران مف المفردات في ليجة ما 
ليا أصؿ في المغة الفصحى مع تغير طفيؼ قد يككف في المبنى كالمعنى 
كاحدان كالعكس، كبناء عمى ذلؾ نستطيع أف نقكؿ: إف الفرؽ بيف المغة 

ة نظاـ عاـ كالميجة منظكمة خاصة، تتحدث بيا قبيمة كالميجة أف المغ
 معينة.

 المسان والكالم:  -4
 لو معنياف: معنى حسي كىك تمؾ األداة التي خمقيا ا المسان:

شىفىتىٍيفً ﴿ لإلنساف ينطؽ بيا، قاؿ تعالى: ًلسىاننا كى ٍينىٍيًف كى ـٍ نىٍجعىؿ لَّوي عى ]البد: ﴾أىلى
أف ا خمؽ مشاعر اإلدراؾ التي منيا [،  جاء في التحرير كالتنكير 9

قاؿ ابف منظكر:  .(1)العيناف، كخمؽ آالت اإلبانة، كىي المساف كالشفتاف
 .(2)"المساف جارحة الكالـ، ... ابف سيده: كالمساف: الًمٍقكؿ"ىػ(: 711)ت

كالمعنى اآلخر لمساف ىك المدلكؿ المعنكم كىك المغة، قاؿ تعالى: 
مٍ ﴿ ا أىٍرسى مى  ـ، ككحدػػػػػػػػ[ أم بمغتي4]إبراىيـ: ﴾وً ػػػػػػكؿو ًإالَّ ًبًمسىاًف قىٍكمً ػػػػػػػا ًمف رَّسي نى ػػػػػػكى

                                                 
 .30/353ـ، 1998التحرير كالتنكير البف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر،  (1)
 )لسف(. 386، 13/385لساف العرب:  (2)
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ف أضافو إلى القكـ المراد المغة المساف كا 
ابف سيدة كالمساف المغة كقاؿ" .(1)

ك سكسير بيف ثالثة دكقد فٌرؽ  .(2)"...، كالِّمٍسف بكسر الالـ: المغة
... كفي ىذا " قاؿ د.تماـ حساف: لكالـ(.ا –المساف  –المغة )مصطمحات 
 سكسير بيف اصطالحات ثالثة:  دكالنيج يفرؽ 

 بمعنى الظاىرة االجتماعية. :ػ المغة بالمعنى األعـ أم1
 ػ المغة  المعينة، كىي التي تتخذ مكضكعان لمدراسة كالعربية.2
 .(3)ػ الكالـ، كىك النشاط العضمي الصكتي الفردم" 3

بالمعنى األعـ ىي لغة البشر، أٌما المغة المعينة  كيقصد ىنا بالمغة
عنيا  فيي المغة الخاصة بقكـ مثؿ المغة العربية ينطقيا العرب كىي المعبر

تشتمؿ دراسة المغة عمى ناحيتيف، إحداىما: "سكسير:  كبالمساف . قاؿ د
جكىرية مكضكعيا المغة المعينة، التي ىي اجتماعية في جكىرىا كمستقمة 

كىذه الناحية نفسية فحسب، أٌما األخرل فتتناكؿ الدكر الفردم  عف الفرد،
لمغة باعتباره مكضكعان ليا أك بعبارة أخرل الكالـ المككف مف أصكات كىذه 

 .(4)"نفسية كعضكية معان 
 ة في العقؿ ػػػػػػات المختزنػػػػػػػعالمة مف الػػػػػػػىي مجمكع"ة: ػػػػػػة المعينػػػػػكالمغ

                                                 
، 3الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، تحقيؽ: عبدالرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، ط: (1)

 . 9/290ـ، 2000-ػى1421

 )لسف(. 13/386: لساف العرب (2)

 .31مناىج البحث في المغة، د. تماـ حساف، مكتبة األنجمك المصرية، )د.ت(، ص: (3)
 المصدر السابؽ كالصفحة نفسيا. (4)
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نشاط إنساني تثيره عكامؿ "، كالكالـ (1)"ألٌنيا ليست فردية ، كال تنطؽالجمعي
 .(2)"مف الخارج

كىذا التقسيـ يقكدنا إلى أف اإلنساف المتكمـ يتخير مف المغة األلفاظ 
التي تناسب المعاني الكاردة في الذىف فيمفظيا معبران عنيا حسب مقصكده 

صة )المساف( كنطقو مف بياف ما يرمي إليو، فيذه األلفاظ ىي مف المغة الخا
بيا ىك الكالـ المنجز ثـ تتداخؿ عكامؿ زمانية كمكانية تؤثر في المغة 
المنطكقة فتحدث الميجات الخاصة بكؿ قبيمة، كما أف مف عكامؿ التغير 

 االختالط بيف القبائؿ كالتجاكر كغيرىا.
 المبحث الثاني

 ةـــــــــــــة التطبيقيـــــــــــــــالدراس
 لفاظ بين الفصحى والعامّية:بعض األ ـ 1

في العربية كممات كثيرة كألفاظ نسمعيا كنستخدميا في ليجاتنا العامٌية 
في حياتنا اليكمية، نظٌنيا مف األلفاظ المبتذلة كنيمميا عند حديثنا 
بالفصحى، كفي الحقيقة ىي عربية فصيحة ما زالت تحتفظ بصكرتيا رغـ 

المعنى، كقد تككف مف األلفاظ التي بعض االختالفات اليسيرة في المفظ أك 
شاع استخداميا في الميجة المحمية كىي ألفاظ فصيحة حافظت عمى مبناىا 
كمعناىا عمى مر السنيف كتفاىـ بيا الناس في حياتيـ الخاصة سكاء أكانت 
أسماء لمسٌميات ممتمكاتيـ، أك أفعاالن تعٌبر عف أحداث مختمفة، كلقد شيدت 

                                                 
 .32: صمناىج البحث في المغة  (1)
 .39المصدر السابؽ: ص  (2)
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تيا كعربيتيا، كاستعماؿ القبائؿ العربية ليا في بعض المعاجـ المغكية بفصاح
ليجاتيا المحمية، كسنكرد بعضان منيا في ىذا البحث عمى سبيؿ التمثيؿ مع 

 شكاىد مف كالـ العرب نظمان كنثران ما أمكف ذلؾ.
 األسماء: -أ

 َأْبَمق: -1
عمى الشيء الذم يجتمع في لكنو "ألبمؽ يطمؽ في الميجة العامٌية ا   
ٍؤبة(1)"ناف األسكد كاألبيض،... فيقاؿ: الفرس أىٍبمؽالمك   :مف الرجز ، قاؿ ري

 (2)كأٌنيا في الجمد تكليع البيؽٍ    ؽٍ فييا خطكط مف سكاد كبيمي 
 .(3)"البمؽ: لغة الٌدابة، كالبمؽ: سكاد كبياض"كفي لساف العرب:    
 :أحرشػ 2
رش، كاألٍحرىش نقكؿ في ليجتنا المحمية: ىذا الثكب أحرش، كالحائط أىحٍ    

بمعنى الًخشٍف، كأرض حرشاء: يصعب المشي عمييا ضد الرطبة أك 
 .(4)الممساء

: جيا"ىػ(: 711ر )تقاؿ ابف منظك  ٍرشه ٍشفه حديثة العيد كدىرىاًىـ حي ده خي
ًشفي الجمد ،بالٌسٌكة  قاؿ  "ؿ: كؿ شيء خًشفو أحرشي ػػ، ... كقيكضبٌّ أىٍحرش: خى

                                                 
 امريمي )مجمة كمية الدعكة اإلسالمية( عمي عبدا كممات بيف الفصحى كالعامية، د. (1)

 .630ليبيا، ص: -ـ، طرابمس2004، 21العدد:
 .104، نقالن عف: ديكاف رؤبة بف العجاج، ص: 631المصدر السابؽ: ص (2)
 )بىمىؽى(. 10/25لساف العرب:  (3)

(.   6/281المصدر السابؽ:  (4) رىشى )حى
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 الشاعر:
ٍمرو    فحيحيا بحرشاء ًمٍطحافو كأفَّ   .(1)إذا فزعٍت ماءه أيًريؽى عمى جى

 :األْمَمطػ 3
أممط، ال في رأسو كال في جسده، كمىمىط رأسو  يقاؿ لمف ال شعر لو

مفظيا كمعناىا، جاء جعمو أممط أم حمقو، كىي لفظة تيستخدـ في العامٌية ب
ًمطى كاألممط الذم ال شعر عمى جسده كال رأسو كال لحيتو، كقد مى "في المساف: 

 قاؿ الشاعر:، ٍمطةن، كممط شعره مٍمطان: حمقومىمىطان كمي 
دقيؽ العظاـ سىٌيءي الًقٍشـً أممطي   طبيخي نحازو أك طبيخي أيمييةو 

(2) 
قاؿ ابف األعرابي: المىرىد "ألمرد كىك الذم ال شعر في كجيو كمثمو ا

بمغ  نقاء الخٌديف مف الشعر، كنقاء الغصف مف الكرؽ، كاألمرد: الشاب الذم
، فالمرد في اإلنساف، لعدـ نبات (3)"خركج لحيتو كطٌر شاربو كلـ تىٍبدي لحيتو

 ، كفي العكد لعدـ الكرؽ.(4)الشعر، كفي األرض لعدـ اإلنبات
 :ِذّبان ػ 4
لفظ ًذٌباف ييطمؽ في الميجة المحمية عمى الذيباب المعركؼ، كىي لفظةه    

كالذباب كالنحؿ الكاحدة "ط: ذلؾ ما جاء في القامكس المحيفصيحةه، يشيد ل
                                                 

(. 6/281المصدر السابؽ:  (1) رىشى )حى
 

 )ممط( النُّحاز: الٌسعاؿ أك الجدرم، الًغٍشـ: المحـ. 7/408العرب: لساف  (2)

 )مرد(. 3/401المصدر السابؽ:  (3)

 ينظر: المصدر السابؽ كالجزء كالصفحة السابقاف. (4)
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ىػ(: 577قاؿ المخمي: )ت"، (1)"ج أًذٌبة كًذٌباف بالكسر كذيبٌّ بالضـ بياء
كيقكلكف لكاحد الذٌِّباف ًذٌبانة، كالٌصكاب ذيبابة، كالجمع ذباب ثـ يجمع الذباب 
عمى أًذٌبة في أدنى العدد، كًذبانان لمكثير، كالذباب عند العرب اسـ كقع عمى 

كذباب العسؿ، كذباب الرياض، كالعكاـٌ ال تيكقع اسـ الذباب إال  صنكؼ شتى:
 .(2)"عمى الجنس الذم يألؼ البيكت، كذباب العيف أيضان: إنسانيا

 :الَجْمهةػ 5
عمى الطريؽ الكاقعة  نطمقيا في الميجة المحمية ،اسـ طريؽ :الجمية

يو بيف الجبؿ كالكادم، أك ىي ذلؾ الممٌر الضيؽ األبيض الذم يسير ف
 الناس كالٌدكاب كالسيارات.

كعند البحث عف معنى ىذه الكممة في المعاجـ العربية، كجدنا أنيا 
ىػ(: 711اىا، فقاؿ ابف منظكر )تكممة فصيحة في المغة بمفظيا كمعن

كالجمو: أشٌد مف الجمح، كىك ذىاب الشعر مف مقدـ الجبيف، كاألجمح في "
جمية: ما جانبي جبيتو، كال لغة بني سعد: األنزع الذم انحسر الشعر مف

. ابف األنبارم: الجميتاف: جانبا الكادم، كىما استقبمؾ مف حركؼ الكادم
 تا ػػػتاف: ناحيػػػػػػؿ: جانبو ... كالجميػػػػػة فـ الكادم، كقيػػػػػػف، كالجميػػػػػػبمنزلة الٌشٌطي

                                                 
 .1/70القامكس المحيط ، لمفيركز آبادم، دار الجيؿ، بيركت،   (1)
بدا محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمي المدخؿ إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف، ألبي ع (2)

األندلسي، دراسة كتحقيؽ: مأمكف بف محيي الديف الجٌناف، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .200ـ، ص:1993-ىػ1415، 1لبناف، ط:
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 .(1)"الكادم كحرفاه، إذا كاف فييما صالبة
حسار الشعر مف الرأس، فإف الجمية فإذا كاف معنى األجمو ىك ان

سيميت بذلؾ النحسار النبات فييا، فإف الممر أك الطريؽ الذم تطؤه األقداـ 
بة كالدكاب كالعربات بيف الكادم كالجبؿ ال ينبت فيو النبات، كىك أشد صال

كقؼ عمى جمية الكادم، أك يمشي عمى جمية "مف الكادم، كيقكلكف مثالن: 
(2)الطريؽ، كىي بنفس المفظ الكادم، أم: عمى جانب

كالمعنى في  
 ، يقكؿ الممٌزؽ العبدم:(3)"الفصحى

 (4)عمى جمية الكادم مع الصبح تيكسؽي   لدف شاؿ أحراج القطيف غديةن 
 :الخوخةػ 6

يطمؽ اسـ الخكخة في الميجة العامٌية )الميبية( عمى الباب الخمفي 
رج، كتككف لمدخكؿ لمبيت، كقد تككف فتحة في حائط البيت تؤدم إلى الخا

ٌية، قاؿ الفيركز آبادم كالخركج منيا، كىي عربية فصيحة، كنظٌنيا عام
الخكخة كٌكة تؤدم الضكء إلى البيت، كميٍخترؽي ما بيف كؿ "ىػ(: 816)ت

 ى ػػكزة عمػػػػػرة الخكخ، كالمػػػػػة عمى شجػػػػػؽ الخكخػػػػػػ، كما تيطم(5)"داريف عميو باب

                                                 
 .486، 13/485لساف العرب:  (1)
 كالصكاب: بالمفظ كالمعنى نفسييما. (2)

 . 635، 634لدعكة اإلسالمية( ص:كممات بيف الفصحى كالعامية )مجمة كمية ا (3)

ديكاف المفضميات لممفضؿ الضبي، شرح: أبي القاسـ محمد بف محمد بف بشار األنبارم،  (4)
 .889ـ، مكتبة الثقافة الدينية، ص:2000-ىػ1420، 1ط:

 .268، 1/267القامكس المحيط،  (5)
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 شجرة المكز.
 :الّصماخ –اخ الّسمػ 7

تقكؿ في ليجتنا لمف يتكمـ بصكت عاؿو مسترسالن في الكالـ مكثران فيو 
)ياسر صمختنا( كالمعنى: أم كٌؼ عف الكالـ، فقد آذيت آذاننا، كىك ظاىرة 
مف ظكاىر اإلبداؿ حيث أيبدلت السيف صادان كاألصؿ: سمخ، كقد نسب 

كنفره مف بمعنبر "ث قاؿ: ىرة إلى قبيمة بمعنبر حيىػ( ىذه الظا207ت)الفٌراء 
 ، يصٌيركف السيف إذا كانت مقٌدمةن، ثيـٌ جاءت بعدىا طاءه أك قاؼ، أك عيفه

الٌسماخ "ىػ( إلى تميـ، فقاؿ: 711، كنسبيا ابف منظكر )ت(1)"أك خاءه، صادان 
لغة في الٌصماخ، كىك كالج األذف، عند الدماغ، كسمخو يسمخو سمخان: 

خني بحٌدة صكتو ككثرة كالمو، كلغة تميـ أصاب صماخو، فعقره، كيقاؿ: سم
الٌصماخ مف األذف: الخرؽ الباطف الذم "، كفي مكضع آخر قاؿ: (2)"السمخ

 .(3)"يفضي الرأس تميمية، كالٌسماخ لغة فيو
 :الّضْبحػ 8

الٌضبح في المغة صكت، كىك يطمؽ عمى صكت الثعمب خصكصان، 
كىاٍلعىاًديىاًت ﴿ ؿ تعالى:القرآف الكريـ لمخيؿ، قاكقد كردت ىذه المفظة في 

ا ٍبحن ىك الصكت الذم "[ قاؿ المفسركف في معنى الضبح: 1]العاديات: ﴾ضى
                                                 

 .7/313نقمو ابف منظكر في لساف العرب:  (1)
 .3/26لساف العرب:  (2)
 .3/34المصدر السابؽ:  (3)
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التنزيؿ ىػ( في معالـ 510، قاؿ البغكم )ت(1)"ييسمع مف الفىرىس حيف تعدك
ىي الخيؿ العادية في سبيؿ ا تضبح، كالٌضبح "نقالن عف بعض العمماء: 

باس: كليس شيء مف الحيكانات يضبح صكت أجكافيا إذا عدت. قاؿ ابف ع
نما تضبح ىذه الحيكانات إذا تغٌير حاليا  غير الفرس، كالكمب، كالثعمب، كا 

كضبح األرنب كاألسكد "ىػ(: 711منظكر )ت . قاؿ ابف(2)"مف تعب أك فزع
كس يضبح ضبحان: صٌكت، قاؿ مف الحٌيات، كالبكـ كالٌصدل، كالثعمب كالق

 :مجزكء الكامؿمف عنترة 
 بػح في ًحياض المكت ضبحان    خيؿ تعمـ حيف تضػ كال

قاؿ الثعالبي ك ، (3)"إسحاؽ: ضٍبح الخيؿ: صكت أجكافيا كقاؿ أبك
، كنحف نستعمؿ )الٌضبح( في (4)"الضبح: صكت نىفىًسو إذا عدا"ىػ(: 429)ت

ليجتنا لإلنساف المنادم كالٌضبح بيف الناس معناه الٌنداء يقكلكف: ضبح 
ف يضبح كالمعنى: ينادم، ضبٍحتي عميؾ فمـ تسمعني، فالف: أم نادل، كفال

 ة مع ػػػػػػة الفصحى كالميجػػػػػف المغػػػػػػظ كاحد بيػػػػػػذا ترل أف المفػػػػػػأم: ناديتؾ، كلي
                                                 

-ىػ1422، 2تفسير القرآف العظيـ، البف كثير، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:  (1)
 .4/558ـ، ص2001

-ىػ1412معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ لمبغكم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،   (2)
 .5/613ـ، 1992

 )ضبح(. 2/523لساف العرب :   (3)

 دالممؾ بف محمد الثعالبي، )د.ت(،فقو المغة لمثعالبي كسر العربية، ألبي منصكر عب (4)
 . 227ص:
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 منيما صكت يصدره الٌضابح. كالن  ع اشتراكيما في أفَّ اختالؼ المدلكؿ، م
 :السَّْمح والسَّميحػ 9

الٌسماح "حى بمعنى الجكد جاء في المساف: السٍَّمح في العربية الفص
، كنحف نستعمميا (1)"كالٌسماحة: الجكد، سىمح سماحة كسمكحة كسماحان جاد

ٍسًف كالجماؿ كالبياء، فتقكؿ: ىذا سميح أك شيء  في الميجة بمعنى الحي
سىف، كبيت سمح أك سميح أم جميؿ. ميؽ حى     سميح كرجؿ سميح: أم لو خي

سىٍمح بٌيف الٌسماحة كالٌسمكحة: ال عيقدة فيو، كيقاؿ: كعكد "قاؿ ابف منظكر: 
ساجة سمحة: إذا كاف غمظيا مستكل النبتة كطرفاىا ال يفكتاف كسطو، كقاؿ 
الشافعي: ككؿ ما ساكت ًنبتتيو حتى يككف ما بيف طرفيو منو ليس بأدؽ مف 

 .(2)"طرفيو أك أحدىما، فيك مف الٌسمح، كرمحه ميسىٌمح: ثيٌقؼ حتى الف
 :َطشَّةػ 10

كثيران ما نسمع ىذه المفظة )طٌشة( متداكلة عند الناس كخاصة 
الصغار كالنساء، كيعنكف بيا القميؿ مف الشيء، فيقكلكف مثالن: أعطاني 
طٌشة، أم: قميالن، كيقكلكف: أعطني طٌشة كال تكثر، أم: أعطني قميالن مف 

مساف: ؾ تعني القميؿ، كما في الكذا ككذا، كىي في المغة الفصحى كذل
أم: بالنيؿ  كمطره طشٌّ كطشيش: قميؿ، قاؿ رؤبة: كال جدا نىٍيًمًؾ بالٌطشيش."

 ر ػػػش: المطػػػػػػػػػٌش كالٌطشيػػػػػٌش، كالطػػػػػػماء طٌشان، كأطػػػػػػت السػػػػػكقد طشٌ  ،ؿػػػػػػػالقمي
                                                 

 )سمح(. 2/489لساف العرب:  (1)

 )سمح(. 2/490المصدر السابؽ:  (2)
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 .(1)"الضعيؼ
 :الِقطَّْوسػ 11

كلو أصؿ  ،كؼ )القٌط(القٌطكس اسـ نيطمقو في ليجتنا عمى الحيكاف المعر 
ة الٌسنَّكر نعت ليا دكف الميث: القطٌ "ىػ(: 711فصحى، قاؿ ابف منظكر )تفي ال
 ر. كذك(2)"ابف سيدة: القٌط السِّنٍَّكر، كالجمع قطاط، كًقططة، كاألنثى قٌطة ،الذكر

ء اًلقطط كمنيا )القطكس( فقاؿ: ىػ( أسما577ابف ىشاـ الٌمخمي األندلسي )ت
ماء: قٌط كاألنثى قٌطة كالجمع ًقطاط، كقطكط ، كًقططة، كىٌر كلًمفظ ستٌة أس"

رة، كًسنٍَّكر كاألنثى ًسنٍَّكرة، كالجمع سنانير، كقطكس،  كاألنثى ًىٌرة، كالجمع ًىرى
 .(3)"كالجمع قطاطيس، كًضٍبكف، كالجمع ًضبىاًكف

 قدمورة )جذمورة(:ػ 12
عة الكبيرة مف يطمؽ الناس في الميجة العامٌية كممة )قدمكرة( عمى القط

ىػ(: 711كانو، قاؿ ابف منظكر )تالحطب، أك جذع الشجرة الذم اقتمع مف م
الجذمار كالجذمكر أصؿ الشيء، كقيؿ: ىك إذا قيطعت السعفة فبقيت منيا مف "

أصؿ السعفة في الجذع، بزيادة الميـ، ككذلؾ إذا قيطعت الٌنٍبتة فبقيت منيا 
، كفي الميجة (4)"ة كؿ شيء مقطكعقطعة، ... ابف األعرابي: الجذمكرة بقي

أف تككف  –كا أعمـ  –ينطقيا الناس بالقاؼ كىي في األصؿ بالجيـ، كيمكف 
                                                 

 )طشش(. 6/311لساف العرب:  (1)

 )قطط(. 7/383المصدر السابؽ:  (2)

 .31-30ص:المدخؿ إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف،  (3)
 .4/124لساف العرب:  (4)
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ىذه المفظة تنطؽ بالصكت الذم بيف القاؼ كالكاؼ )الجيـ القاىرية( كىك مف 
كمثؿ الحرؼ الذم بيف القاؼ "ىػ( : 395ف فارس )تالمغات المذمكمة، قاؿ اب

مثؿ )جمؿ( إذا اضطركا قالكا:  –ي لغة سائرة في اليمف كى –كالكاؼ كالجيـ 
 .(1)"كمىؿ
 :القفقفةػ 13
القفقفة ىي الٌشعكر بالبرد أك بالحرارة، كىذه المفظة نسمعيا في ليجتنا    

ميتقفقؼ، أم يشعر  المحمية متداكلة بيف الناس، فيقاؿ: فالف يتقفقؼي أك
ؼى عمى كزف فٍعمؿ، كمتقفقؼ اسـ فاعؿ مف الفعؿ الرباعي قىٍفقى "بالبرد، كىي 

عمى كزف متفٍعمؿ، كتطمؽ في العامٌية عمى مف أيصيب بالحٌمى أك يرتعد مف 
ا كنت عندم –رحميا ا –، كلقد سىًمٍعتي جٌدتي(2)"الحٌمى أك مف البرد

كمعنى كالميا: أم أشعر بالبرد،  فعاتني قفايؼ(راصغيران، دائمان ما تقكؿ: )
 )مف الطكيؿ(: (3)و في الفصحى، قاؿ الشاعركليذه المفظة المعنى نفس

 لحييٌف فيو قفاقؼتبيت أل  عمى ظىيًر عادمٍّ تمكحي متكنيو 
كالقفقفة: الٌرعدة مف حٌمى أك مف غضبو أك نحكه، "كفي لساف العرب:    
 قاؿ:

ـى ضجيعي الفتى إذا بىرىد الػ  رىدي   ًنٍع  ليؿي سيجيران قىٍفقىؼى الصي
                                                 

الصاحبي البف فارس، عٌمؽ عميو ككضع حكاشيو: أحمد حسيف بسبح، دار الكتب العممية،  (1)
 .30ـ، ص:1997-ىػ1418، 1بيركت، لبناف، ط:

 .644ـ، طرابمس، ليبيا، ص:2004، 21مجمة كمية الدعكة اإلسالمية، العدد (2)
 .398ـ، ص:1980، 5اركف، دار المعارؼ، مصر، ط:مجالس ثعمب، تحقيؽ: عبدالسالـ ى (3)



  العدد الثالث                       مجلة العلوم الشرعية                

 ألفاظ الفصحى كالعامية بيف االتفاؽ كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ "دراسة صكتية"
 

 
-172- 

كاصطكاؾ األسناف مف الصرد أك مف الحٌمى،  القفقفة: اضطراب الحنكيف
 .(1)"... األصمعي: تقفقؼ مف البرد كترفرؼ بمعنى كاحد

تطمؽ في الميجة عمى الشعكر بالبرد خاٌصة كفي  بذلؾ نعمـ أف القفقفة ي
الفصحى تطمؽ عمى الشعكر بالبرد كبالحٌمى كالمفظة ليا أصؿ في العربية مع 

 –الميجة المحمية نقكؿ: قفايؼ كمفردىا اختالؼ قميؿ في مبنى الكممة ففي 
 قفيفة، كفي الفصحى: قفاقؼ كمفردىا قفقفة، كالمعنى كما عممنا. –أظف 
 :السَّْهوػ 14

يقكلكف في المغة العامٌية )الميجة( لمف ناـ قميالن ثـ انتبو: أخذني 
، كالسٍَّيك كالسَّيكة الغفمة، فالذم ناـ قميالن حصمت لو غفمةه كذىابه لق بو، مسيكه

سيييكَّان نسيو كغفؿ عنو "قاؿ صاحب القامكس المحيط:  سيا في األمر سىٍيكان كى
، كالنائـ تعتريو (2)"كذىب قمبو إلى غيره فيك ساهو كسيكاف كالسيك السككف

حالة سككف كغفمة ال يعمـ ما يدكر حكلو: فيك مف باب التشبيو بالنكـ في 
 ىذه الحالة.

 األفعال:ـ  ب
 :انطمسػ 1

، يطمقو الناس في العامٌية عمى الشخص الذم انطمس فع ؿ ماضو
ينطمؽ مسرعان كيختفي فجأة، تقكؿ: انطمس فالف أك انطمس ذاؾ الشيء أم: 

كليذه الكممة أصؿ في العربية:  أسرع كاختفى حتى ال يالحظ لو أثر،
                                                 

 .289، 9/288لساف العرب:  (1)
 .4/348القامكس المحيط:  (2)
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انطمس أمره خفي، فيي كما ترل تستخدـ في العامٌية بمفظيا كمعناىا مثمما "
 .(1)"لفصحىاستخدمت في ا

 :نْغمش –غمش تنػ 2
، كنٍغمش ينٍغمش، كىي لفظة يطمقيا  تنغمش: فعؿ ماضو يتنٍغمشي
الناس عمى الطفؿ الصغير الذم يتحرؾ حركات ضعيفة كعشكائية بيديو 

الٌنغش "ىػ(: 711منظكر )تكرجميو، كىك في الفصحى تنٌغش، قاؿ ابف 
فتنٌغش كما يتنٌغش  ، ...كالنغشاف: تحٌرؾ الشيء في مكانو كاالنتغاش

، فيي في الميجة المحمية بمعنى الحركة (2)"الطير، أم: تحرؾ حركة ضعيفة
زيدت "مف الصغير ككذلؾ ىي في الفصحى كالضعيفة الخفيفة الصادرة 

كفي بعض ليجاتنا  .(3)"الميـ ىنا كفقان لظاىرة التغاير بيف األصكات المتماثمة
 ى الحركة بعد السككف.كلكنيا بمعنى الرجكع إل تقكؿ: )تنعكش(

 :حّرشػ 3
حٌرش يحٌرش تحريشان، كالتحريش ىك اإلغراء، ككثيران ما نسمع ىذه 
الكممة في المغة العامٌية )الميجة( كخاصة عند األميات أك الجٌدات، تقكؿ 
إحداىٌف لمصغير الذم فعؿ فعالن ال ييرضي أك أفسد شيئا )سأحٌرش فيؾ 

في "ميؾ كالمعنى: تغريو حتى يعاقبو أباؾ( أم: سأخبره بما يكغر صدره ع
                                                 

 . 645ـ، ص:2004، 21مجمة كمية الدعكة اإلسالمية، العدد (1)

 .6/357لساف العرب:  (2)
ـ، 2014، 1كتاب المؤتمر الدكلي الثالث لمغة العربية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ط: (3)

 .213ص:
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العامٌية يقاؿ: حٌرش فيو أك حٌرش عميو، أك أغرل بو أك حٌرش كالده أم 
أغراه، فيك يستخدـ الزمان كمتعدٌيان، كيصاغ منو في العامٌية اسـ الفاعؿ 
محرِّش كاسـ المفعكؿ محرَّش كصيغة المبالغة حٌراش، كىي بذات المفظ 

 .(1)"حريش: اإلغراء بيف القكـكالمعنى في الفصحى، كالت
 :َحطّ ػ 4

حٌط يحٌط، يستعمؿ ىذا الفعؿ في المغة المحمية )الميجة( بمعنى 
ٌط بمعنى: ضٍع  كضع، يقكلكف: حطَّ الٌشيءى، أم: كضعو، يحٌط: يضع، كحي

كمعناىا، قاؿ ابف بصيغة األمر، كىي فصيحة كردٍت في المغة بمفظيا 
و حٌطان فانحٌط، كالحٌط: كضع األحماؿ الحٌط: الكضع، كحٌطو يحطٌ "منظكر: 

عمى الٌدكاب، ... حٌط الٌرحؿ كالسَّرج كالقكس كحٌط أم: نزؿ، ... كحٌط ا 
 مف الطكيؿ(:، كقاؿ الشاعر )(2)"عنو كزره في الدعاء: كضعو
 (3)كجممكد صخرو حٌطو السيؿ مف عؿو     ًمكٌر ًمٍفٌر ميقبؿو ميدبر معان 

 :طخّ ػ 5
لفظ يستعمؿ في المغة )الميجة( المشرقية العامٌية طىٌخ يطٌخ طٌخان، 

ضربو برصاصة مثالن، "أم: أطمؽ عميو رصاصة، كالمعنى  فيقكلكف: طٌخو،

                                                 
 .647، ص:21مجمة كمية الدعكة اإلسالمية، العدد:  (1)
 .7/273لساف العرب:   (2)
-ىػ1425، 2ديكاف امرئ القيس، تحقيؽ: عبدالرحمف المصطاكم، دار المعرفة، بيركت، ط  (3)

 .54ـ، ص:2004
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طٌخ الشيء يطٌخو "، ففي المساف: (1)"كقد تستعمؿ لعمـك معنى الضرب
شىبىةي ييحدَّد أحد طرفييا كيمعب بيا  طٌخان: ألقاه مف يده فأبعد، كالًمطٌخة: الخى

، أظٌنيا تككف مثؿ الٌسيـ يىٍرًمي بيا الصبيافي أىدافيـ، كىذا فيو (2)"افالصبي
معنى الٌضرب كالرماية بالسيـ كغيره، كبذا تككف الكممة فصيحةن في المغة 
بمفظيا كمعناىا؛ ألٌنيا تعني معنى اإللقاء كالضرب كالٌرمي بما ييضرب بو، 

 مع اختالؼ الكسائؿ.
 :غّمسػ 6

ؼ كمصدره التٌغميس، كاسـ الفاعؿ منو: غٌمس يغٌمس، فعؿه مضعٌ 
ميًغٌمس، كىذا الفعؿ يستعمؿ في أكؿ الخبز بالزيت أك الخٌؿ أك غيرىما مف أنكاع 
األيدـ، فتقكؿ: غمَّس في الزيت أم: أخذ قطعة صغيرة مقدار المقمة كغمسيا في 
الزيت كأكميا، إال أنيا في الفصحى غمس مف دكف تضعيؼ، غمس غمسان 

الغمس: إٍرسابي الشيًء في "مىسى اغتماسان، جاء في المساف: اسان كاٍغتى كانعمس انغم
الشيء السٌياؿ أك الندل أك في ماء أك ًصٍبغو حتى الُّمقمة في الخٌؿ، غىمىسىو يىٍغًمسيو 

 .(3)"غىٍمسان أم: مقمو فيو، كقد انغمس فيو كاغتمىس
 :كتّ ػ 7

، يقاؿ لمف ييٍصًدري صكتان مف صدره مف شد أك  ة األلـ الكجع،كٌت يكتُّ
الكتيت الصكت الذم يصدر مف صدر الرجؿ "مف ًشٌدة حمؿ ثقيؿ يرفعو، ك

                                                 
 .12مف لغات العرب ليجة ىذيؿ، ص: (1)
 .3/38لساف العرب:  (2)
 .6/156: السابؽ (3)
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أك غيره، كىك صادر عف خركج اليكاء المضغكط مف داخؿ الصدر، كىك 
، قاؿ الفيركز (1)"يدؿ عمى شدة األلـ الناتج عف ثقؿ ما يممو عمى جسده

كأكؿ ىدر البكر،  الكتيت: صكت غمياف القدر كالنبيذ،"ىػ(: 816آبادم )ت
 .(2)"كصكت في صدر الرجؿ كصكت البكر مف شدة الغيظ

 :ُيَحّضب – ُيَهّضبُ ػ 8
يييٌضب فعؿ مضارع ماضيو ىىٌضب، تيطمؽ عمى الذم يسير سيران 
عشكائيان في كؿ اتجاه، كال يستقٌر عمى رأم، كال يثبت عمى حاؿ، فيقاؿ: 

ييٌضب، كقد يقكلكنيا بالحاء ييحٌضب، كىذا ما سمعتو بنفسي: أف  ففال
ىذه المفظة تنطؽ بالحاء بدالن مف الياء، ككال الصكتيف مف مخرج كاحد 

 معنى، فػ)يحٌضب( معناه عندما يقؼىك الحمؽ، كبينيما اختالؼ في ال
 دكف انتظاـ.

 بعض الظواهر الصوتية:ـ 2
 صوت الهمزة:ــ 

مف أقصى "كر العمماء مخرجو بأنو يخرج ، ذاليمزة صكت لغكم
 .(4)"صكت مجيكر شديد"، كما بينكا صفاتو بأٌنو: (3)"الحمؽ

                                                 
 .658ـ، ص:21،2004ة كمية الدعكة اإلسالمية( العدد:كممات بيف الفصحى كالعامٌية )مجم (1)
 .1/161القامكس المحيط: ( 2)
 .  1/43، كسر صناعة اإلعراب: 1/192، كالمقتضب: 4/433ينظر: الكتاب لسيبكيو:  (3)

 .1/60عراب: ، كسر صناعة اإل1/195، كالمقتضب: 4/434ينظر: الكتاب لسيبكيو:  (4)
 



  العدد الثالث                       مجلة العلوم الشرعية                

 ألفاظ الفصحى كالعامية بيف االتفاؽ كاالختالؼ في المفظ كالمدلكؿ "دراسة صكتية"
 

 
-177- 

، (1)أٌما صكت اليمزة عند المحدثيف فيك صكت حنجرم شديد
فتحة المزمار التي تنطبؽ عند النطؽ بيا، ثـ تنفح فجأة "كمخرجو مف 

 .(2)"قةفتسمع ذلؾ الصكت االنفجارم الذم نسميو اليمزة المحقٌ 
كلقد اختمفت ليجات القبائؿ العربية في ظاىرة تحقيؽ اليمز، أك 

ة، فيقكلكف مثالن: تخفيفيا، أك إبداليا، أك حذفيا، فقبيمة تميـ يحققكف اليمز 
حجاز فيسيمكنيا يقكلكف: )يكمنكف يؤخذ( كأما أىؿ ال ػػرئاء الناس  ػػ)يؤمنكف 

ظاىرة تخفيؼ "يش عمى أف كنٌص سيبكيو كابف يع يكاخذ( ػػرياء الناس  ػػ
   .(3)"اليمز في لغة تميـ كقيس، كأف التخفيؼ لغة قريش كأكثر أىؿ الحجاز

كتكاد تجمع الركايات عمى أف التزاـ اليمز "إبراىيـ أنيس أيضان:  كقاؿ د.
كتحقيقو مف خصائص قبيمة تميـ، في حيف أف القرشييف يتخمصكف منيا 

، كتخفيؼ اليمز ليس خاصان (4)"مدٌ  بحذفيا أك تسييميا أك قمبيا إلى حرؼ
يؼ اليمز في بتميـ كحدىا، بؿ إف قبيمة أسد ىي األخرل ترل في ليجتيا تخف

 س ػػػػػػ، كفي )يكن(5)كج(ػػػػػمأج ػػكف: )يأجكج ػػػػػػكج( يقكلػػػػػػماج ػػمثؿ الكممات )ياجكج 

                                                 
 .1/69، كسر صناعة اإلعراب: 1/195: ، كالمقتضب4/434ينظر: الكتاب لسيبكيو:  (1)
 .77في الميجات العربية: ص (2)
 .9/107، كشرح المفصؿ: 4/179ينظر: الكتاب:  (3)
 .75في الميجات العربية: ص (4)
 ، كىي قراءة )عاصـ كاألعمش كيعقكب(.7/226ينظر: البحر المحيط:  (5)
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لى قبيمة ( كىذه طائفة كما رأينا عزيت إ(2)يؤسؼ ػػ (1)كيكسؼ( يقكلكف: )يؤنس
أسد في تخفيؼ اليمز، ثـ في مرحمة متطكرة تخٍمصٍت أسد مف اليمزة 

ذكر ذلؾ د.عمي ناصر غالب في كتاب )ليجة قبيمة  ،بالتسييؿ أك الحذؼ
إف أسدان تقكؿ: "الن بنص كاحد عثر عميو قائالن: أسد( ناقالن عف العمماء، متمث

تخمصت الكسائؿ التي ، كذكر مف (3)"أرجيت األمر إذا أٌخرتو فيك مف أرجأت
 بيا قبيمة أسد مف اليمزة الحذؼ كما يأتي:

 ػػ حكى الٌزٌجاج أف بني أسد يقكلكف: )جبريف( كتقكؿ تميـ )جبرئيؿ(.
ػػ قصر األسماء التي تنتيي باليمز مف ذلؾ قكليـ )ىؤالء( بدالن مف )ىؤال( 

ٍنفسة( بدالن مف )خنفساء( كيقكؿ بنك نماضرة مف بني أسد )الشرل ( بدالن ك)خي
 .(4)مف )الشراء(

اآلف تكجد ىذه الظاىرة، ظاىرة تحقيؽ اليمزة  كفي الميجات المحمية
كحذفيا أك تسييميا عمى غرار ليجات القبائؿ القديمة، فتكجد كممات تحققٍت 
فييا اليمزة ككممات أخرل نطقيا الٌناس مف دكف ىمز، تخفيفان أك تسييالن أك 

 ف شاىدة عمى ذلؾ.حذفان، كسأذكر أمثمة كنماذج تكك 
                                                 

 .4/137، كالبحر المحيط: 2/464ينظر: الدر المصكف:   (1)
ىي قراءة طمحة بف مصرؼ . ينظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف  (2)

ىػ(، تحقيؽ: عبدا بف إبراىيـ األنصارم، كالسعيد عبدالعاؿ السيد 546عطية )ت
   .7/434 ،2اىيـ، دار الكتاب اإلسالمي، ط:إبر 

ة قبيمة أسد، عمي ناصر غالب، كزارة الثقافة كاإلعالـ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ليج (3)
 .112ـ، ص:1989

 .113المصدر السابؽ: ص (4)
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إف ظاىرة تحقيؽ اليمز مف خصائص قبيمة تميـ كقيس، كأٌما أكثر 
أىؿ الحجاز كمنيا قبيمة قريش فيـ يتخمصكف مف اليمز بالحذؼ أك 

 التسييؿ كالتخفيؼ.
كيكاد يجمع عمماء القراءات في كتبيـ أف مف القٌراء مف خففكا اليمز 

ككذلؾ قٌراء العراؽ يخففكف كىـ بيئة الحجاز المشيكر عنيا عدـ اليمز، 
اليمز رغـ أنيـ يميمكف إلى التسييؿ مثؿ اإلدغاـ كاإلمالة، معنى ذلؾ أف 
الميجات ال تمتـز دائمان حالة كاحدة حيث نرل في القاعدة شكاذان تخرج عنيا 
فإف الذم خٌفؼ اليمز كىك مف قبيمةو تيميؿ في ليجتيا إلى التسييؿ أك 

ظاىرة التي اختصٍت بيا، كبذلؾ يككف الحذؼ فقد خرج عف الصفات ال
الحكـ عمى صفات ليجة مف الميجات بالكثرة الغالبة مف صغتيا كال ينظر 

 إلى الشكاذ.
 التخّمص  من الهمزة:ــ 

يككف التخٌمص مف اليمزة بتسييميا أك قمبيا أك حذفيا، فتحذؼ اليمزة 
ككذلؾ  في مثؿ )مستيزئكف( فقرئت )مستيزكف( كىنا كقعت قبؿ حرؼ المٌد،

اًطؤيكفى ﴿في قراءة قكلو تعالى:  [ قرئت 37﴾]الحاقة:الى يىٍأكيميوي ًإالَّ اٍلخى
 أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاءً ﴿ ىػ( قكلو تعالى:148، كقرأ األعمش )ت (1))الخاطكف(

 .﴾ىىؤيالء
ا اٍلًكٍبًريى ػػػػػكيكفى لىكي يى ﴿كى  و تعالى:ػػػػػيا بعد حرؼ المد مثؿ قكلكحذف  ًفي  اءي ػػػػػػمى

                                                 
 .6/368، كالدر المصكف: 15/78ينظر: المحرر الكجيز:  (1)
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 .(1): )الكبريا( بحذؼ اليمزةىػ(32[ قرأ ابف مسعكد )ت78 يكنس:]﴾األىٍرضً 
كتبدؿ اليمزة )كاكان أك ياءن( كما في )ىزؤان( فتقرأ )ىزكان(

، )خاسئان( (2) 
 .(3) تقرأ )خاسيان(

كم عف أبي عمرك اليذلي قكلو: )تكضيت( فمـ ييمزىا، كأبدؿ  كري
ا ﴿: (ىػ32ءن، كفي قراءة ابف مسعكد )تاليمزة يا مىا كىذىبى اٍلفيؤىادي مى

 .(4)")الفؤاد( بالتخفيؼ [11]النجـ:﴾رىأىل
كفي الميجة المحمية اآلف نسمع كثيران مف الكممات يىٍحًذؼي فييا 
المتحدثكف اليمزة تخفيفان أك إبداالن لتسييؿ النطؽ، كنذكر ىنا بعض الكممات 

 تككف أمثمة عمى ذلؾ:
 

 طريقة نطقها الكممة في المغة
 لمهجة المحميةفي ا

 الكضك الكضكء
 الماكؿ المأكؿ
 الصيباف الصئباف

                                                 
 .72ـ، ص:1934مختصر شكاذ القراءات، نشر برجستراسر، د.ط، مصر،   (1)
 .1/340. ينظر: المحرر الكجيز:  كىي قراءة عاصـ  (2)
كىي قراءة أبي جعفر . ينظر: النشر في القراءات العشر البف الجزرم، تحقيؽ: الشيخ   (3)

  .1/315ـ، 2002، 1جماؿ الديف محمد شرؼ، دار الصحابة لمتراث بطنطا، ط:
 .1/315ينظر: النشر في القراءات العشر:   (4)
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 الراس الرأس
 الكاس الكأس
 الباس البأس
 الفاس الفأس
 الضاف الضأف

 الفيراف –الفار  الفئراف –الفأر 
 الثار الثأر

 الٌذياب –الذيب  الذئاب –الذئب 
 البير البئر

 اإلبدال:ـ 1
ر المغة، ذكرىا الصرفيكف في اإلبداؿ ظاىرة صكتية مف ظكاى

مصنفاتيـ، كذكركا ليا شكاىد كثيرة، مف القرآف الكريـ، كمف لغة العرب، 
 نظمان كنثران، كسأمٌثؿ ليذه الظاىرة بشكاىد مف القرآف الكريـ ككالـ العرب.

كاإلبداؿ إحالؿ حرؼ محؿ حرؼ آخر؛ ألٌف في العربية حركفان 
كىذا التقارب في المخارج أك تتشابو كتتماثؿ في المخارج كالصفات، 

الصفات أك االتحاد، جعؿ بعض الحركؼ يحٌؿ محٌؿ ما يماثمو، كيقع 
 اإلبداؿ بيف األصكات إذا تقاربت مخرجان أك صفة.

كلقد أثبت عمماء القراءات كالمغة قديمان كعمماء األصكات حديثان أف 
تقارب  إذا"أك مشاركة، فقد قاؿ القدامى:  بيف مجمكعات الحركؼ تقاربان 
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، كفيما يمي أعرض أمثمة تكضح (1)"الحرفاف في المخرج تعاقبا في المغات
 اإلبداؿ مف القراءات القرآنية، كمف المغة:

 اإلبدال في القراءات القرآنية:ــ أ
كردت في القراءات القرآنية صكر كثيرة لإلبداؿ في األلفاظ المعربة أك 

أحرؼ محؿ أحرؼ أخرل،  لغات معينة لبعض القبائؿ العربية، حيث حٌمتٍ 
 ىػ(:672كأحرؼ اإلبداؿ معركفة عند أىؿ المغة، كما في قكؿ ابف مالؾ )ت

 زة مف كاك كياػػػػػػػػػفأبدؿ اليم  أحرؼ اإلبداؿ ىدأتي مكطيا            
فاعؿ ما أيعؿ عينان ذا اقتيفي  فػي ك ػد ػػػؼ زيػػػػػػػػػػر ألػػػػػػػآخػران إث           

(2) 
 الهمزة من الواو: إبدالػػ 

ذىا الرُّسيؿي أيقِّتىتٍ ﴿قاؿ تعالى:   [.11]المرسالت:﴾كىاً 
القاؼ، ككافقو  ىػ( )كقِّتٍت( بالكاك كتشديد154عمرك )ت قرأ أبك
ىػ(: 311قاؿ الٌزٌجاج )ت.(3)كقرأ الباقكف )أيقتت( باليمزةىػ(،128أبكجعفر )ت

فإنو أبدؿ اليمزة مف كقِّتت كأيقتٍت بمعنى كاحد، فمف قرأ )أيقتت( باليمز "
، (4)"الكاك، فكؿ كاك انضمٍت، ككانت ضمتيا الزمة جاز أف تبدؿ منيا بيمزة

                                                 
 )كىشىطى( 7/387لساف العرب:   (1)

: محمد محيي الديف عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، حقيؽشرح ابف عقيؿ، ت (2)
 .2/548لبناف: 

ىػ(، دار الكتب العممية، 444ينظر: كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرك الداني )ت (3)
 .177ـ، ص1996-ىػ1416، 1بيركت، لبناف، ط:

عرابو لمٌزٌجاج (4) -ىػ1424الجميؿ عبده شمبي، دار الحديث، القاىرة، ، تحقيؽ: د.عبدمعاني القرآف كا 
 .5/208ـ، 2004
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مٍت ىيمزٍت، مف "ىػ(: 207كقاؿ الفٌراء )ت الكاك إذا كانت أكؿ حرؼو كضي
 .(1)"ذلؾ قكلؾ: صٌمى القكـ أيحدانا، كىذه أجؤه حساف باليمز

 إبدال الباء من الميم:ػػ 
ؿى بىٍيتو كيًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم ًببىكَّةى ميبىارىكنا ﴿ مف ذلؾ قكلو تعالى: ًإفَّ أىكَّ

بأف "ابف قتيبة محتجان ليذه القراءة قاؿ ، [95]آؿ عمراف:﴾كىىيدنل لٍِّمعىالىًميفى 
الباء تبدؿ مف الميـ، يقاؿ: سٌمد رأسو كسٌبد رأسو، إذا استأصمو، كشٌر الـز 

 .(2)"كالزب
 :اإلبدال في أحرف المغةػػ  ب

كردت كممات كثيرة حدث فييا إبداؿ، يتحدث بيا الناس في لغتيـ 
)ليجتيـ( المحمية، كىي عربية فصيحة، نسكؽ ىنا بعضان منيا لمتمثيؿ فقط، 

 لمكقكؼ عمى سبب اإلبداؿ، كالمعنى الداللي لمكممة.
 إبدال السين صادًا:ػػ 

ؼ، أك تبدؿ السيف صادان إذا كقع بعدىا أحد الحركؼ اآلتية كىي: القا
ىػ( العمة في ذلؾ في 180تالغيف، أك الخاء، أك الطاء، كذكر سيبكيو )

أبدلكا مكضع السيف أشبو الحركؼ بالقاؼ ليككف العمؿ مف كجو كاحد "قكلو: 
، ثـ قاس الحركؼ )الخاء ، كالغيف، كالطاء( عمى القاؼ؛ (3)"كىي الصاد

                                                 
 .223، 3/222ـ، 1983-ىػ1403، 3ىػ( ، عالـ الكتب، ط:207معاني القرآف لمفٌراء )ت  (1)
ـ، 1978-ىػ1398غريب القرآف البف قتيبة، تحقيؽ: أحمد صقر، دار الكتب العممية،  (2)

1/107. 
، 2، تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ىاركف، دار الكتب العممية، بيركت، ط:والكتاب لسيبكي (3)

 .2/480ـ، 1982-ىػ1402
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رب القاؼ مف ألٌنيا بمنزلة القاؼ مف حركؼ الفـ، كلقربيا مف الفـ كقي 
كالمضارعة  ،الحمؽ، كأطمؽ عمى ىذه الظاىرة )مضارعة الحرؼ بالحرؼ(

صؼ ىذه ىػ( نحك سيبكيو في ك 392تعني المشابية، كنحا ابف جنِّي )ت
كمف ذلؾ أف ")تقريب الصكت مف الصكت( فقاؿ:  :الظاىرة إاٌل أٌنو سٌماىا

، كاألمثمة عمى (1)"ان تقع السيف قبؿ الحرؼ المستعمي فىتىٍقريبي منو بقمبيا صاد
صقر، كمثؿ ك سقر ك السٌماخ كالٌصماخ السابؽ ذكرىا،  ذلؾ كثيرة كما في

فمف قرأ بالسيف كمجاىد " :ىػ(597الٌسراط كالٌصراط، قاؿ ابف الجكزم )ت
 كابف محيصف، كيعقكب، فعمى أصؿ الكممة، كمف قرأ بالصاد، كأبي عمرك 

 .(2)"كالجميكر؛ فألٌنيا أخؼ عمى المساف
: )الكصخ( كىك: الكسخ بالسيف أك ؿ نحف في لغتنا )ليجتنا( المحميةكنقك    

االٌتساخ، كنقكؿ لمف اتصؼ بو: )اٌمٌصخ( بتشديد الميـ كالصاد، فأبدلت 
السيف ىنا صادان لمجاكرة حرؼ الخاء، كىك مف حركؼ االستعالء، حتى 

 ؽ.يحدث التشاكؿ بيف األصكات، كالتقارب في المخارج كالتخفيؼ في النط
ككذلؾ يقكلكف عف: السٌخاف: صٌخاف، كىك اإلناء الذم يسٌخف فيو الماء    

أيبدلت السيف صادان لمجاكرتيا الخاء، كالصاد كالخاء حرفاف مستعمياف  ،كغيره
 ففي ذلؾ تقريب الصكت مف الصكت.

 إبدال الالم من النون:ػػ 
ارىةو مِّ ػػػػػًمييً تىرٍ ﴿و تعالى: ػػػػػػظ )سٌجيؿ( في قكلػػػػػػكرد في القرآف لف  ف ػػػػـ ًبًحجى

                                                 
 .2/142الخصائص،  (1)
ىػ(، تحقيؽ: محمد بف عبدالرحمف عبدا، 597زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم )ت (2)

 .1/10ـ، 1987-ىػ1407، 1دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط:
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يؿو  كم أف قبيمة عجالف تيبدؿ الالـ نكن"[ 4﴾]الفيؿ:ًسجِّ ان في تمؾ المفظة، ري
، كالذم يعٌضد ىذه الظاىرة ما كرد مف شعر البف ميقبؿ فتقكؿ )سٌجيف(

 العجالني كىك قكلو )مف البسيط(:
بطاؿي سٌجيناضربان تكاصٍت بو األ  كىرىٍجمةو يضربكف الياـ عىٍف عيرضو 

(1) 
كمما أجاز اإلبداؿ بيف الالـ كالنكف أنيما صكتاف مجيكراف متكسطاف 

 .(2)"بيف الشٌدة كالرَّخاكة، كمخرجيما كاحد
كىذه الظاىرة نجدىا في الميجة )الميبية( حيث يبدلكف الالـ نكنان في 
الكممات مثؿ )إسماعيؿ( يقكلكف: )إسماعيف( كفي )جبرائيؿ أك جبريؿ( 

 : )جبريف(.يقكلكف
 اإلمالة:ػػ  ج

اإلمالة ظاىرة صكتية، تىٍنطؽ بيا بعض القبائؿ العربية في لغاتيا 
نكح  )ليجاتيا( كاإلمالة ًمٍف أماؿ يميؿ، كىي في اصطالح األصكلييف: الجي

ىػ( في 643ابف يعيش )تقاؿ  ،نحك الياء، كالفتحة نحك الكسرةً باأللؼ 
حه بو إلى الياء فيصير مخرجو بيف عدكؿ باأللؼ عف استكائو كجنك "تعريفيا: 

 .(3)"مخرج األلؼ المفٌخمة كبيف مخرج الياء
                                                 

ىػ(، تحقيؽ: د.إميؿ يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 393صحاح لمجكىرم )تال (1)
 .5/564ـ، 1999-ىػ1420، 1ط:

بعض الظكاىر المغكية في فصيح الميجة الككيتية )كتاب المؤتمر الدكلي الثالث المغة العربية(  (2)
6/210 . 

يد أحمد، المكتبة التكفيقية، (ىػ، تحقيؽ: أحمد السيد س643شرح المفصؿ البف يعيش )ت (3)
 .9/164، 4القاىرة، مج
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ذا كانت اإلمالة منتشرة في الميجات العربية القديمة، طمبان لمخٌفة  كا 
كالتماسان لالقتصاد في الجيد العضمي عند النطؽ، كذلؾ الشأف فيي منتشرة 

يا، فيكاد يتفؽ ي اشتيرت باآلف في الميجات العربية الحديثة، أٌما القبائؿ الت
الفتح لغة أىؿ الحجاز، كاإلمالة لغة عامة أىؿ نجد مف "العمماء عمى أف 
، كيكاد المحدثكف يتابعكف القدامى في ذلؾ التقسيـ بغير (1)"تميـ كأسد كقيس

 .(2)"جداؿ
كبالنظر إلى الميجة التي يتحدث بيا أىؿ )ليبيا( كأىؿ مدينة )بني 

ير مف األلفاظ العربية )األسماء كاألفعاؿ( ينطقكف بيا كليد( خاٌصة، نجد الكث
 ممالة: أذكر بعضان منيا ىنا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كىي كما يمي:

 نطقها ممالة الكممة نطقها ممالة الكممة
 ًكًذم كىذىا السَّمي السَّماء
دىل المي المىاء  الٌصدم الصَّ
 الٌشًرم الشَّرىاء اٍلًغدم الغىداء

 اٍلعىًبي العىبىاءة اٍليًني ناءاليى 
   الشَّتي الٌشتاء
   اٍلبًمي البالء
   الٌربي الٌربا

                                                 
، نقالن عف: إبراز المعاني: 69مف لغات العرب )ليجة ىذيؿ( د. عبدالجكاد الطيب، ص: (1)

 .1/249، كاإلتقاف: 3/4بعدىا، كشرح كالشافية،  كما 15ص
 .69المصدر السابؽ، ص: (2)
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الىء    اٍلًخًمي الخى
   ًبًدم بىدىأ
ًقيى     ًرقي رى
   رًمي رىمىى
   ًدًعي دىعىا
   ًكًمي أىكىؿ

المالحظ في الجدكؿ أنو احتكل عمى كممات منيا ما ينتيي بألؼ 
ء كالغىدىاء، كمنيا ما ينتيي بألؼ طكيمة مثؿ كذا، أك ألؼ ممدكدة مثؿ السَّما

دىل، أك ىمزة متكسطة مثؿ عباءة، أك ىمزة قطع مثؿ بدأ.    مقصكرة مثؿ الصَّ
كىذه الكممات نيطقيا في الفصحى يككف عف األصؿ: السَّمىاء، كىذىا، الصَّدىل، 

ث ليا إمالةه في عىبىاءة، بىدىأ، كىكذا يككف كؿ ما كاف عمى شاكمتيا، كلكٍف حد
 الميجة فىجينح باأللؼ نحك الياء كالفتحة نحك الكسرة.

أما في الفعميف: بدأ، كأكؿ مثالن، فقد تـ حذؼ ىمزة القطع مف آخر 
الفعؿ )بدأ( فصارت باإلمالة )بًدم( أك قيمبٍت إلى ياء، كفي الفعؿ أكؿ، 

ذفٍت ىمزة القطع في أكؿ الكممة كنيطقٍت )ًكًمي( بمعنى أكؿ،   كا أعمـ.حي
 الخاتمة

المغة العربية كائف حٌي ينمك كيتطكر، كيساير التطكر الحضارم؛ ألٌف 
المغة في أذىاف المجتمع كأفكار األفراد يعٌبركف بيا عف أغراضيـ كتتأثر 
بعكامؿ كثيرة، فتتكلد ألفاظ جديدة، كتندثر أخرل قديمة، عمى حسب استعماؿ 

 الناس كطريقة تفاىميـ بيا.
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اني كالمدلكالت فإنيا تبع لأللفاظ التي قد تحتفظ بيا كتبقى أٌما المع
الكممة بمفظيا كمعناىا مستعممة في ليجة مف الميجات، كقد تكتسي الكممة 

 معنى آخر مف دكف تغيير في المبنى.
كىذا البحث درٍستي فيو ىذه الظاىرة )اتفاؽ األلفاظ في الفصحى 

ألفاظو كثيرة نستعمميا  لبحث عفالمفظ كالمدلكؿ(، ككشؼ اكالعامٌية مف حيث 
كيتحدث بيا الناس في مختمؼ البالد العربية عمى اختالؼ ليجاتيا كنظنيا 
عامية مستيجنة أك ألفاظان متبذلة كلكنيا عربية فصيحة ليا ما يشيد بعربيتيا 
 –كفصاحتيا مف كالـ العرب نظمان كنثران، كلقد ذكرت في ىذا البحث أمثمة 

تىبيَّف مف خالليا أف بعضيا قد أصابيا تغٌير  ،لؾتكضح ذ –رغـ قٌمتيا 
 كمنيا ما اتفقت في المعنى كالمبنى معان. ،طفيؼ مف حيث المبنى

كما تناكؿ البحث بعض الظكاىر الصكتية: اليمزة كتسييميا كقمبيا 
ات في الميجكجكد ىذه الظكاىر رتي اإلبداؿ كاإلمالة، فتبٌيف كحذفيا، كظاى

جعمنا ندرؾ أٌنيا امتداد لميجات القديمة، فتبٌيف أف ؛ األمر الذم يالحديثة
نطقنا لأللفاظ التي تناكلتيا ىذه الظكاىر ىك نفسو ما كاف في الميجات 
السابقة مع شيء قميؿ مف التغير أك التطكر الذم أصاب الكممات نظران 

 لعكامؿ الزماف كالمكاف كالتأثر كالتأثير.
ضـ بعضان مف المصادر كفي النياية أعقبت ىذا البحث بقائمة ت

 كالمراجع التي كانت ركافد ليذا البحث.
 كا اليادم إلى سكاء السبيؿ.
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 فهرس المصادر والمراجع
ىػ(، تحقيؽ: 370ػػ إعراب القراءات السبع كعمميا: البف خالكيو )ت

، 1عبدالرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط:
 ـ.1992-ىػ1413

ىػ( بعناية: صدقي محمد 754حيط في التفسير: ألبي حياف )تػػ البحر الم
 ـ.1992-ىػ1412 كالنشر كالتكزيع، بيركت، جميؿ، دار الفكر لمطباعة

ػػ التحرير كالتنكير لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، دار سحنكف لمنشر 
 كالتكزيع، تكنس.

بيركت،  ىػ(، دار الكتب العممية،774ػػ تفسير القرآف العظيـ البف كثير )ت
 ـ.2001-ىػ1422، 2لبناف، ط:

ىػ( تحقيؽ: عبدالرزاؽ الميدم، دار 671ػػ الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي )ت
 ـ.2000-ىػ1421، 3الكتاب العربي، بيركت، ط:

، 5ػػ حجة القراءات ألبي زرعة، تحقيؽ: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط:
 ـ.2001-ىػ1422

: محمد عمي النجار، دار اليدل لمطباعة ػػ الخصائص البف جنِّي، تحقيؽ
 ، د.ت.2كالنشر، بيركت، لبناف، ط:

ػػ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، تحقيؽ: نبيؿ طريفي، إميؿ يعقكب، 
 ـ.1998دار الكتب العممية، بيركت، 

 ػ( ى756يف الحمبي )تػػػػػػػػػنكف، لمسمػػػػػػػتاب المكػػػػػػػكف في عمـك الكػػػػػػػ الدر المص
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، 1تقديـ: د.أحمد محمد صيرة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:  
 ـ.1994-ىػ1414

ػ ديكاف المفضميات، لممفٌضؿ الٌضبي، شرح أبي القاسـ محمد بف محمد بف 
 ـ، مكتبة الثقافة الدينية.2000ىػ1420، 1بشار األنبارم، ط:

حقيؽ: محمد بف ىػ(، ت597ػ زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم )ت
 .ق1407، 1لنشر كالتكزيع، ط:عبدالرحمف عبدا، دار الفكر لمطباعة كا

ػػ سر صناعة اإلعراب البف جنِّي، تحقيؽ: أحمد فريد أحمد، المكتبة 
 التكفيقية، )د.ت(.

ػػ شرح ابف عقيؿ، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبدالحميد، دار إحياء التراث 
 العربي، بيركت، لبناف.

-ىػ1395ح الشافية لالستراباذم، تحقيؽ: محمد نكر الحسف كآخراف، ػػ شر 
 ـ.1975

ىػ( ، تحقيؽ: أحمد السيد سيد أحمد، 643ػػ شرح المفصؿ البف يعيش )ت
 المكتبة التكفيقية، القاىرة.

ػػ غريب القرآف البف قتيبة، تحقيؽ: أحمد صقر، دار الكتب العممية، 
 ـ.1978-ىػ1399

د. رمضاف عبدالتكاب، مكتبة الخانجي بالقاىرة،  ػػ فصكؿ في فقو المغة،
 ـ.1997-ىػ1418، 5ط:

 الثعالبي، )د.ت(.كسر العربية، ألبي منصكر عبدالممؾ  ػػ فقو المغة
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، 4الصبكر شاىيف، مؤسسة الرسالة، ط: عبد ػػ في عمـ المغة العاـ، د.
 ـ.1984

رية، القاىرة، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المص ػػ في الميجات العربية، د.
 .9ط:

 ػػ القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم، دار الجؿ، بيركت.
ىػ(، تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ىاركف، دار الكتب 180ػػ الكتاب لسيبكيو )ت
 ـ.1982-ىػ1402 2العممية، بيركت، ط:
ىػ(، 437، لمكي القيسي )تمياكجكه القراءات السبع كعمػػ كتاب الكشؼ عف 

 ـ.1997-ىػ118، 5ؽ: محيي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالة، ط:تحقي
ػػ التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرك الداني، دار الكتب العممية، 

 ـ.1996-ىػ1416، 1بيركت، لبناف، ط:
 ـ.2014، 1ط:، دبي، ػػ كتاب المؤتمر الدكلي الثالث لمغة العربية

 ـ.1994-ىػ1414، 3، ط:ػػ لساف العرب البف منظكر، دار صادر، بيركت
ػػ المغة بيف المعيارية كالكصفية، د. تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء، 

 ـ.1992-ىػ1412طبعة 
 ـ.1989بغداد،  ة كاإلعالـ،ػػ ليجة قبيمة أسد، عمي ناصر غالب، كزارة الثقاف

 ـ، طرابمس، ليبيا.2004، 21ػػ مجمة كمية الدعكة اإلسالمية، العدد
، 5س ثعمب، تحقيؽ: عبدالسالـ ىاركف، دار المعارؼ، مصر، ط:ػػ مجال

 ـ.1980
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ىػ( ، 546ػػ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية )ت
تحقيؽ: عبدا بف إبراىيـ األنصارم، كالسعيد عبدالعاؿ السيد إبراىيـ، دار 

 .2الكتاب اإلسالمي، ط:
شر: برجستراسر، مصر ، د.ط، ػػ مختصر شكاذ القراءات، البف خالكيو، ن

 ـ.1934
ػػ المدخؿ إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف، ألبي عبدا محمد بف أحمد بف 
ىشاـ المخمي األندلسي، دراسة كتحقيؽ: مأمكف بف محيي الديف الجٌناف، 

 ـ.1993-ىػ1415، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
ؿ، لمبغكم، دار الفكر لمطباعة كالنشر ػػ معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكي

 ـ.1992-ىػ1412كالتكزيع، 
ىػ( ، 395ػػ معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت
-ىػ1420تحقيؽ كضبط: عبدالسالـ محمد ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، 

 .1/17ـ، 1999
، 1ناف، ط:ىػ( ، دار الكتب العممية، بيركت، لب285ػػ المقتضب لممبرد )ت

 ـ.1999-ىػ1420
 ـ.1983-ىػ1403، 3ىػ( ، عالـ الكتب، ط:207ػػ معاني القرآف لمفٌراء )ت

عرابو لمٌزٌجاج، تحقيؽ: د.عبدالجميؿ عبده شمبي، دار  ػػ معاني القرآف كا 
 ـ.2004-ىػ1424الحديث، القاىرة،

ػػ المصباح المنير، أحمد بف محمد الفيكمي، مراجعة: أحمد جاد، دار الغد 
 ـ.2007-ىػ1428، 1الجديد، القاىرة، ط:
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 ػػ مناىج البحث في المغة، د. تماـ حساف، مكتبة األنجمك المصرية، )د.ت(.
الجكاد الطيب، منشكرات جامعة  ػػ مف لغات العرب ليجة ىذيؿ، د.عبد

 الفاتح.
ػػ النشر في القراءات العشر البف الجزرم، تحقيؽ: الشيخ جماؿ الديف محمد 

 ـ.2002، 1حابة لمتراث بطنطا، ط:شرؼ، دار الص
ػػ نظرات في المغة، محمد مصطفى رضكاف، منشكرات جامعة قاريكنس، 

 ـ.1976، 1ط:
ىػ( ، تحقيؽ: 911ػػ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، لمسيكطي )ت

-ىػ1418، 1أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
 ـ.1998

 
     

 


