تطور اللهجات العربية القديمة
قراءة في تاريخ ّ
من خالل المصادر العربيّة القديمة

د .سهام مـادن

كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة الجزائر-ال شك أن الروايات اليت جاءت عن العرب وامتألت هبا كتب اللغة والنحو واألدب والتاريخ والسَت دت ّدنا بروافد عديدة يف
موضوع اللهجات العربية ،وذلك أن العلماء عندما قرروا رتع اللغة أخذوىا عن العرب الذين مل تفسدىم احلضارة.
وذلذا وضلن نبحث يف خصائص اللهجات العربيّة حاولنا الرجوع دلختلف ادلصادر ،وخاصة البحث يف اخلصائص الداللية
عرجنا بعد ذلك إىل
فتطرقنا إىل مراحل ّ
التطور الداليل للهجات العربيّة القددية ،مث ّ
دعانا إىل الرجوع إىل تراثنا العريب العريق؛ ّ
النماذج الداللية للهجات العربيّة القددية.
التطور الداللي للهجات العربيّة القديمة:
- 1مراحل ّ
المجرد:
التطور الداللي من المحسوس إلى
أّ -
ّ
تطور داللة ( غفر) من الطرف احملسوس إىل آفاق التجريد واإلدراك العقلي
الرازي يف كتابو ّ
الزينة ّ
يشرح أبو حامت ّ
الس ًْت ،كأنو يسًت ذنوب العباد إذا رضى عنهم،
والنفسي قائال " :يقالَ :غفور وغفَّار وغافِر ،ثالث لغات ،وىي من ادل ْغ ِفرة وادلغفرة َّ
فال يكشفها للخالئق.
ب كثَت
ويقال يف الدعاء :اللَّهم َّ
تغمدين مبغفرتك ،أي ُ
اسًت ذنويب .وأصلو من غفرت الشيء إذا َغطيتو .ويقال :ثَ ْو ٌ

1
ك يف
الغَ ْفر ،أي كثَت ِّز
َّسج بزئ ة .ويقال ْ
اع َ
اض ُم ْم َمتَ َ
الزئْ َ إذا كان من َخٍّز أو َوبَر أو صوف أو غَتهُُ ،سِّزي بذلك ألنو يسًت الن ْ
ِ
ِ
ك يف ِوعائِك ،ومها مبعٌت واحد .ويقالَ :غفر َغ ْفًرا .2ومنو يقال :اللهم َغ ْفًرا.
اع َ
ِوعائك وا ْغفر َمتَ َ
ِ
َح َس َن الغَ ْفَرا
وقال الشاعر :لَ ٌ
قب وأ ْ
الناس َ
يث يَ َه ُ
ص ْولَتَوُ َرتَ َع الع َ
اب ُ
ِ
ِ
ك ادللُوك ومالِ ِ
ِِ
ك الغَ ْف ِر
الو ُجوهُ لَوُ
َمل ُ َ
وقال الكميت :يف ظ ِّزل َمن َعنَت ُ
ويُقال جلُنّة الرأس ِم ْغ َفر ،ألنو يُغَطّى الرأس ويسًته.
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الصدق.
وق اللّهجة أي من شأنو وعادتو ِّز
ص ُد ٌ
فالغَ ُفور على وزن فَ ُعول ،مبعٌت من شأنو أن يفعل ذلك .ويقال :فال ٌن َ

الزئْ َ  ،وىو الثوب
ثوب كثَت الغَ ْفر ،أي كثَت ِّز
َّبُت َّ
اجملرد ،فيُقال ٌ
الرازي ّ
تطور لفظة ( الغفور) من ادلعٌت احملسوس إىل ادلعٌت ّ
خز أو َوبر أو صوف أو غَته ،و يُقال جلُنّة الرأس ِم ْغ َفر ،ألنو يغطّي الرأس ويسًته ،مث انتقل مفهوم اللفظة من ادلعٌت
إذا كان من ٍّ
السًت ،كأنو يسًت ذنوب العباد إذا رضى عنهم ،فال يكشفها للخالئق.
اجملرد ليصَت داالّعلى ادل ْغ ِفرة وتعٍت ِّز
احملسوس إىل ادلعٌت ّ
َ
وقد حلّل أزتد بن فارس يف كتابو ( الصاحيب يف فقو اللغة) رلموعة من األلفاظ اإلسالمية ،و َّبُت ادلنطلق احلسي لعدد
الشراح لنعقد األسباب فيما بُت العمل اللغوي العام واىتمامو بالظواىر
منها و سنعرض ما جاء لديو قبل تناول ما أتى بو النقاد ّ
الداللية ،والعمل النقدي فكالمها يشكالن يف النظرة الكلية نسيج القرن الرابع أدبا ولغة" :فاإلسالم وادلسلم إمنا عرفت العرب
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منو إسالم الشيء ،مث جاء يف الشرع من أوصافو ما جاء وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال الغطاء والسًت .أما ادلنافق فاسم
جاء بو اإلسالم لقوم أبطنوا غَت ما أظهروا ،وكان األصل من نافقاء الَتبوع ،ومل يعرفوا يف الفسق إالّ قوذلم :فسقت الرطبة ،إذا
وجل وكذلك الزكاة مل تكن العرب تعرفها
خرجت من قشرىا ،وجاء الشرع بأن الفسق :اإلفحاش يف اخلروج عن طاعة اهلل ّ
عز ّ
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إال من ناحية النماء ،وزاد الشرع فيها شلا ال وجو إلطالة الباب بذكره".

يفسرىا على أهنا مصطلحات
يضم مفردات أخرى كالصالة والصوم وادلؤمن ،وىو ِّز
ويورد ابن فارس ىذه األمثلة يف سياق ّ
تناظر معاين أخرى لأللفاظ كما يكون شأن الكلمات االصطالحية يف العلوم والفنون كالنحو والعروض والشعر ،ويف ىذا الصدد
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يقول ابن فارس " :ذتة اُسان لغوي وصناعي أو شرعي".

رغم أ ّن ابن فارس جيهر بعدائو للفلسفة ،فاأللفاظ يزاد يف منطوقها شروط وصفات جتعل ما يصدق عليو التعريف يضيق
إىل أن خيتص جبانب زلدد إضافة إىل نقلو من احليّز احلسي إىل اجملال التجريدي باستخراج أوجو للشبو كما يف ( نافق و ادلنافقة)
والنافقاء اليت تتخفى وتستمر يف أفعاذلا ،فادلنافق إمنا يبدي أشياء ويضمر ما خيالفها ويستعُت على أغراضو اخلفية بالتسًت بعيدا عن
األعُت.
السبب ما يلي ":قال علماؤنا :العرب تُ َس ِّزمي
ولقد قال ابن فارس يف باب األُساء اليت ّ
تسمى هبا األشخاص على اجملاورة و ّ
القصد.
باسم الشيء إذا كان ُرلَاورا لو أو كان منو بسبب ،وذلك قوُذلم :التَ يَ ُّمم دلسح الوجو من َّ
الصعيد ،وإمنا التَ ُّ
يمم الطَّلب و ْ
تيم ْمتك َّ
ت
يقالَّ :
وتأشلْتك أي تَ َع َّمدتك .ومن ذلك تسميتهم َّ
وجتاوزوا ذلك إىل أن ُسّوا النَّْب َ
السحاب ُساء وادلطر ُساءَ ،
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ُساءً…"

من خالل ىذا التعريف نستشف ما يلي:
صد.
 الت ُّ
َّيمم يف أصلو الطَّلب و ال َق ْ
الصعيد.
يمم مسح الوجو من َّ
 التَ َّ
اجلو يف وسط الشرق عن
ولو عدنا إىل تعريف اللفظة لغة فهي كما قال الفَتوز آبادي " :مي ماء بنجد ،والسمامة :بالد ّ
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مكة ،و اليمة موضع ،وبنو َميَّ بطن.

ُّ
عم
يمم) ىو طلب ادلاء والسفر إليو ،وبعد ذلك َّ
وىذا يدل على أ ّن العرب قدديا عرفت مواضع ادلياه ،ومن مثَّ يكون ( :التّ ّ
ادلعٌت فغدت الداللة شاملة كل قصد و طلب.
تطور الداللة احلسية إىل ال داللة اجملردة الذىنية مستشهدين ببيت للمتنيب:
ونواصل احلديث عن ّ
قتلن دفراً و الدُّىيم فما ترى
و َ

َّأم الدىيم و َّأم َدفَ ٍر ىابل.

فقتل قوماً وبعث
فهو يقول " :أما الدىم فمن أُساء الداىية ،واألصل يف ذلك أن ناقة كانت لبعض ادللوك تسمي الدىيمَ ،
برؤوسهم عليها يف غرارة ،فلما جاءت قالوا :عليها بيض نعام ،فقال الرسول انظروا عما يفرخ البيض ،فلما نظر إىل رؤوس أوالده
قال:
أحل عقاذلا
و عند الدىيم لو ّ
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فتصعد مل تعدم من اجلن حاديا
مث كثر تشاورىم هبذا اإلسم حىت جعلوا الداىية دىيما  " .8ولقد روى ابن جٍت القصة معلالً التّطور الذي خضعت لو الكلمة يف
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شرحو ( الفسر) بشكل سلتصر.

التطور الداليل للهجات العربيّة القددية ،فهذا ابن األنباري مثال حيلّل بيت عمرو بن
وإ ّن تراثنا حلافل هبذه النماذج اليت ّ
تبُت ّ
كلثوم:
تريك إذا دخلت على ٍ
خالء
َ
َ
أمنت عيو َن الكاشحينا
و قد ُ
" فالكاشحون :ىم األعداء واحدىم كاشح ،إمنا قيل لو كاشح ألنو يعرض عنك ويوليك كشحو ،والكشح واخلصر والقرب واحد
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وىو مايلي اخلاصرة ،وقال آخرون :إمنا قيل للعدو كاشح ألنو يضمر العداوة يف كشحو ،ويؤكد ىذا الرأي ابن النحاس يف شرحو
وقالوا إمنا خص الكشح ألن الكبد فيو فَتاد أن العداوة يف الكبد ،ولذلك يقال عدو أسود الكبد أي شديد العداوة قد أحرقت
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كبده.

" شطَّت داره إذا بعدت"  ،12وإنّنا إذا رجعنا إىل القاموس احمليط وجدنا أ ّن ( الشط) شاطئ النهر رتع شطوط .وشطان،

والشط بلدة باليمامة ،وأشط يف ادلفازة ذىب؛ وىذا يرجح أ ّن الرمز اللغوي انصرف يف البدء إىل احملسوسات ،فسواحل البحر
واألهنار بعيدة عن قلب اجلزيرة وأواسطها ،والرحلة إليها بعيدة حىت لتقًتن باذلالك ( ادلفازة) لكثرة احتماالت الضياع يف السفر
البعيد.
وديكننا تصنيف مراحل الداللة كالتايل:
 .1الشط آخر مكان لإلنسان قبل اخلوض يف ادلاء.
.2بيتو على الشاطىء .الشط وقد شط أي بعد.
.3الشطط :اإليغال يف التصرفات واألحكام ( ادلعٌت الذىٍت).
ويف رواية لبيت عمرو بن كلثوم:
بأي مشيئة عمرو بن ٍ
ىند
تطيع بنا الوشاه و تزدرينا

ينتهي البيت بكلمة ( يزدىينا) يف رواية فيشرح ابن النحاس ادلعٌت السياقي :زىى فالن علينا ،وازدىى بنا إذا تك علينا ،ويقال:
"زىاه اهلل أي جعلو متك ا" ،مث يروي عن األصمعي أنو يقال " :أزىى النخل إذا ظهرت صفرة ذتره ،و زترتو .و ال يعرف زىا
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اصفر".
ازتر أو ّ
النخل بغَت ألف " .وذكر غَت األصمعي " :زىى البسر إذا ّ

العلو) من الداللة احلسية إىل الداللة الذىنية :اخليالء والتك ّ.
ففي ىذه احلالة انتقل مدلول اللفظة ( وىو اجلمال و ّ
احلسي إىل اجملال الذىٍت اجملرد.
مرت مبراحل ،فانتقلت من اجملال ِّز
وحوصلة القول أنّنا نالحظ أ ّن اللفظة قد ّ
التطور الداللي بالتخصيص و بالتوسع:
بّ -
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كل ما خيبز يف ىذا
ختصص داللة ( الفراين) بنوع من أنواع احللوى اليت تصنع يف الفرن ،وكان ديكن للكلمة أن ّ
ّ
تدل على ّ
ِ
ِ
الفرن .يقول اخلوارزمي يف ( ادلفاتيح) " :األطْرية على وزن األ ْكسية من طعام أىل الشام وال واحد لو ىكذا قال اخلليل وقال
بعضهم بكسره على بناء ِز ْبن يَ ٍة :ال َفراينّ رتع فُرينّ قال اخلليل ىي خبزة غليظَة مش ّكلة مصعنبة تشوى مث تروى لبنا وُسنا وسكرا وىو
منسوب إىل الفرن وىو تنُّور ضخم خيبز فيو.14".

ومن شواىد التوسع الداليل عند صاحب الزينة ِ
كلمة ( اللوح) ،حيث قال " :قال بعض أىل ادلعرفةُ :سى اللَّ ْوح الذي
ّ
ِ
كعظْم الكتف وغَت ذلك .فكل عظم كتبوا فيو ُسَّوه لوحا .مث قيل لكل ما يُكتَب
يكتب فيو لَ ْو ًحا ،ألهنم كانوا يكتبون يف العظامَ ،
ِ
العظْم.
فيو من اخلشب لوحا ،النو ُضلت على تلك اذليئة .واللوح َ

ِ
اع ُْت يف
يقال :رجل عظيم األلواح ،إذا كان كبَتا عظيم اليدين والرجلُت .وكل عظم يُ َس َّمى لوحا .قال اجلَ ْعدي :ولَ ْو َحى ذر َ
بِرَك ٍة 15إىل جؤجؤ رِى ِل ادل ِ
نكب لَ ْو َحى ذراعُت يعٍت َعظْم الذراعُت.
ْ
ْ
ُ ُ َ َ
وزت ْلنَاه على ذَ ِ
ِ
ات ألو ٍاح و
وُسيّت ألواح السفينة ألواحا ،ألهنا ُضلتت على ىيئة األلواح اليت يُكتَب فيها .قال اهلل ّ
وجلُ ََ " :
عز ّ
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عممت على سائر الوسائل األخرى،
ُد ُس ٍر  ، ".فلفظة ( اللوح) يف األصل ّ
تدل على نوع من ادلواد اليت يكتب عليها ،مث ّ
فانتقلت من الداللة على وسيلة الكتابة إىل بناء السفن و أشكال األخشاب.

تطرق ابن فارس ،واخلطايب يف كتابو إعجاز القرآن ،و
إ ّن األمثلة كثَتة يف ىذا اجملال حيث اتّسعت الدالالت ،و لقد ّ
اآلمدي ،و ادلرزباين و غَتىم؛ قال ابن فارس يف باب القول يف أصول أُساء قيس عليها و أُحلق هبا غَتىا " :كان األصمعي يقول:
ِ
ب كذا
ب ادلاء ،مث صار يُقال ذلك لكل طلب فيقال:ىو يَ ْقَر ُ
كل شيء و ردا .و ال َقَرب طَلَ ُ
أصل الوْرد إتيان ادلاء ،مث صار إتيان ّ
ب كذا .و يقولونَ :رفَع عقَتتو أي صوتو .وأصل ذلك أ ّن رجال عُ ِقَرت رجلُو فرفعها و جعل يصيح بأعلى
أي يَطْلبو ،و ال تَ ْقَر ْ
الس ْوف وىو الشم .ومثل ىذا
صوتو ،فقيل بَعد ذلك ل ُك ِّزل من رفع صوتو :رفع عقَتتو ويقولون :بينها َم َسافَة ،و أصلُو من َّ
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كثَت".

تطورا دالليا ذلذه ادلفردات:
من خالل ىذه األمثلة نالحظ ّ
توسع مدلولو و صار كل شيء وردا.
 أصل الورد إتيان الورد ،مث ّ
 أصل القرب طلب ادلاء ،مث صار يطلق لكل طلب.
 أصل العقَتة أ ّن رجال عقرت رجلو فرفعها ،وجعل يصيح بأعلى صوتو ،مث صار مدلول العقَتة يطلق على كل من رفع
صوتو.
عم ليدل على احلرب نفسها ،قال ادلتنيب:
و من االتّساع يف الداللة أن ( الو َغى) يدل على الصوت و اجللبة يف احلرب ،مث ّ
وغى قائما
و لوكان يوم ً

للباه سيفي و األشقر

فالوغى :احلرب ،و أصلو الصوت.18".
ويبُت أصلها احمل ّدد ،مثّ تطورىا باالتّساع يف قول عنًتة:
وابن األنباري حيلّل كلمة ( غانية) ّ
و ِ
كت رلدالً
حليل غانية تر ُ
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دتكو فريصتوُ و كشدق األعلم
وأصل الغانية :ذات الزوج ،أي ادلستغنية بزوجها ،مث قيل للشابة ( غانية ) ذات زوج كانت أو غَت ذات زوج ،قال يعقوب
أنشد أبو عبيدة:
كعاب غَت غانية
أزما ُن ليلى ٌ
معروف لك الغزل
و أنت أمرد
ٌ
و أنشد ابن األعرايب:
أحب األيامى إذ بثينة أمي
ّ
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و أحببت لَ َّما أن غنيت الغوانيا

تطور من احملدود إىل ادلتّسع و األكثر عموما فاخلربات ىي األفعال القبيحة عامة ،وقد كان ذلا أصل بصورة
وذتة لفظ آخر ّ
تدل على السرقة ،ويقول ابن األنباري حول بيت لعمرو بن كلثوم " :اخلربات اجلنايات و ما ال َخَت فيو
اشتقاقية أخرى ( خارب) ّ
".
يقال رجل خارب ،و قوم خراب ،قال الطوسي اخلربة الفعلة القبيحة .وقال أزتد بن عبيد :اخلربة الفعلة الردية " أصل اخلارب:
اللص"20ويتح ّدث ابن النحاس عن ٍ
أصل وتفريع عليو باالتِّزساع حول بيت األعشى:
قالوا ذتاد فبطن اخلال جارمها
و العسجدية فاألبواء فالرجل
" فالثماد رتع ذتد ،قال األصمعي :الثمد وإن كان يستعمل لكل شيء قليل ،فإن أصلو أن تكثر األمطار فيحقن ادلاء حتت الرمل
فإذا كشف ظهر .ويقال مثمود إذا كان مقًتا عليو الرزق ،وإذا وصف القوم بأهنم يف حرب شديدة قيل :تركناىم ديضون الثمد،
21

ويقال :إن اإلذتد من ىذا لقلة ما يؤخذ منو وسرعة نصولو".

لتدل على رلاالت
الرمل ،مث اتّسعت ّ
فلفظة ( ذتد) كان مدلوذلا زلصورا يف حالة مادية و ىي ما تبقى من ماء األمطار يف ّ
حسية ع ّدة منها :القلة بسبب احلرب ،و اإلذتد الذي ىو َذر نؤور قليل ليخلف نقوش الوشم ،و إ ّن يف عملية الوشم ذاهتا تشاهبا
لتدل على كل شيء
إذ يذر القليل من النؤور ليختلط بالدم يف خطوط الرسم على ظاىر اليد أو الذراع أو الوجو ،وبالتايل تتسع ّ
تبُت توسع داللة اللفظة.
قليل؛ و األمثلة كثَتة ّ
جـ -التّطور الداللي بالنقل من مجال إلى آخر:
مسوغات التشبيو،
ترتبط ىذه األلفاظ باإلستعارة و معٌت التشبيو ،أل ّن نقل اللفظ داالً من رلال إىل آخر إمنا يستند إىل ّ
وعلى ذلك نستشهد مبا قالو اخلوارزمي … " :احلجرة ىي احللقة احمليطة بالصفائح ادللصقة بالصفيحة السفلى وقد تكون مقسومة
األم ىي الصفيحة السفلى .العنكبوت ىي الشبكة اليت عليها ال وج والعظام من الكواكب الثابتة .منطقة
بثالذتائة وستُت قسماّ ،
ادلرسوم فيما بينها أعداد درج االرتفاع يف
ادلقوسة ادلتضايقة
ال وج يف العنكبوت ىي ادلقسومة بدرج ال وج .ادل َقْنطَرات ىي اخلطوط َّ
َ
ُ
الصفيحة و فوقها جيري العنكبوت .ال َفرس ىو قطعة شبيهة بصورة الفرس يشد هبا العنكبوت على الصفائح .الكرة معروفة من
22

ادلنجمُت وهبا تعرف ىيئة الفلك وصورة الكواكب وتسمى أيضا البيضة".
آالت ّ
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تدل على معناىا األصلي ،باإلضافة إىل داللتها على معان
ما ديكننا قولو أ ّن ىذه بعض آالت ادلنجنيق ،و إن الكلمة ىنا ّ

أخرى تفهم من السياق؛ و يُظهر لنا اخلوارزمي الرابط التشبيهي يف مصطلح ( ال َفَرس) ،أل ّن ىذه القطعة يف آلة االصطرالب

23

تشبو يف شكلها احليوان الذي حيمل االسم نفسو ( الفرس) ،ويؤكد لنا اخلوارزمي ىذه الظاىرة الداللية التّطورية يف عدد من
اصطالحات علم التشريح ،ذلك أ ّن " :طبقات العُت ُسيت باألشياء اليت تشبهها كادل ِشيمة شبهت بادلشيمة و ىي اليت فيها الولد
َ
24
بالشْبكة ،والعنكبوتية شبّهت بنسيج العنكبوت ،وال َق ْرنيّة شبهت بالقرن يف صالبتو".
الشبَكية ُشبهت َ
يف البطن و َ
ويذىب اخلوارزمي إىل احلديث عن جزء آخر من اجلسم البشري و ىو ( األعور) يف قولو ":األعور معي على ىيئة الكيس و
25
ُسي األعور ألنو ال منفذ لو و يُ َس َّمى ادلِْمَر َغة".
ويسرد اخلوارزمي مصطلحات العروض و القافية و معها أصوذلا اللغوية اليت أخذت منها على ضلو من التشبيو يف قولو" :
القافية الكلمة األخَتة من البيت .الروي احلرف الذي تبٌت عليو القصيدة من القافية مثل ادليم من قولوِ :
عفت الديار زللُّها
26

فمقامها .الوصل حرف بعد الروى واو أو ألف أو ياء أو ىاء مثل اذلاء يف فمقامها".
ُ

وضحو أيضا ابن ناقيا البغدادي ، 27و اخلوارزمي الذي ق ّدم توضيحا النتقال األلفاظ من
التطور الداليل لأللفاظ قد ّ
إ ّن ّ

الداللة على معٌت إىل معٌت آخر ،و على ىذا األساس قال يف بداية مؤلفو ":ولفظة الفك فإهنا عند أصحاب اللغة والفقهاء مصدر
العروض إخراج جنس من الشعر من جنس آخر
ّ
فك األسَت أو الرىن أو الرقبة ،وأحد الفكُت ومها اللحيان ،وعند أصحاب َ
الوتَد عند اللغويُت و ادلفسرين
جتمعهما دائرة ،و عند الكتَّاب تصحيح اسم ادلرتزق يف اجلريدة بعد أن كان وضع عنها :و لفظة َ
28
العُروض ثالثة أحرف اثنان متحركان وثالث ساكن،
أحد أوتاد البيت أو اجلبل من قولو تعاىلَ (:واجلِبَ َ
ال أ َْوتَ ًادا) و عند أصحاب َ
29
ادلنجمُت أحد األوتاد األربعة اليت ىي الطالع والغرب ووسط السماء ووتد األرض".
وعند ّ
على ضوء ما تق ّدم نستشف مايلي:
تدل على ادلعاين اآلتية:
إن لفظة الفك ّ
تدل أيضا على أحد الفكُت ومها اللحيان.

فك الرىن ،أو الرقبة ،و ّ
ّ
فك األسَت أو ّ
تدل عند اللغويُّت و الفقهاء على مصدر ّ
تدل عند أصحاب العروض على إخراج جنس من الشعر من جنس آخر جتمعهما دائرة.

ّ
تدل عند الكتّاب على تصحيح اسم ادلرتزق يف اجلريدة.

ّ
نلخصها فيما يلي:
فاللفظة الواحدة ّ
الوتد اليت أشار إليها اخلوارزميِّ ،ز
تدل على معاين سلتلفة ،كلفظة َ

ال أ َْوتَ ًادا).30

ّ
تدل عند اللغويُت و ادلفسرين على أحد أوتاد البيت أو اجلبل من قولو تعاىلَ (:واجلِبَ َ
تدل عند أىل العروض على ثالثة أحرف اثنان متحركان و ثالث ساكن.

ّ

ادلنجمُت على أحد األوتاد األربعة اليت ىي الطالع و الغارب و وسط السماء ووتد األرض.

ّ
تدل عند ّ
ويف بيت آخر المرىء القيس تثَت لفظة ( أنابيش) حتليال يظهر استخداما تنتقل فيو الداللة من رلال إىل آخر:
كأن السباع فيو غرقى عشية
ِ
عنصل
أنابيش
بأرجائو القصوى
ُ
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" فاألنابيش ىي العروق ،و إمنا ُسيت أنابيش ألهناتنبش ،أي خترج من حتت األرض " و ىناك استعمال يف أعمال احلرب لفعل
مشتق من األصل فيقال " نبشو بالنبل أي غرزه فيو "31وهبذا يكشف زليطا دالليا مغايرا دلا كان فيو اللفظ قبل.
ومن بيت لعمرو بن كلثوم يستخرج ابن األنباري مادة ( كتب):
أدلا تعرفوا منا و منكم
عن و يردتينا
كتائب يطَّ َّ
فإنو " يقال كتبت الكتائب أكتبو كتبا ،وإمنا ُسي الكاتب كاتبا ألنو يضم بعض احلروف إىل بعض من قوذلم كتبت القربة ،إذا
ضممت منها خرزاً إىل خرز .قال ذو الرمة:
َوفْراء غرفيو أثأى خوارزىا

32

مشلشل ضيّعتو بينها الكتب

وىذا مثال لغلبة الداللة ادلنتقل إليها فقد استقر مفهوم ( الكتابة) للكلمات و َّازلى ذاك ادلعٌت األول من االستخدام ،أو كاد
أن ديّحى.
مرت مبراحل ثالث ىي:
التطور الداليل نستشف أ ّن اللفظة يف ّ
بعد تعرضنا دلراحل ّ
تطورىا قد ّ
اجملرد.
 من احملسوس إىل ّ
التوسع.
 من التخصيص إىل ّ
 من االنتقال من رلال آلخر.
 -2النماذج الداللية للهجات العربيّة القديمة:
تتطور شيئا فشيئا،
التطور الداليل ديت ّد من القرن الثالث اذلجري إىل سائر القرون التالية ،حيث بدأت اللفظة ّ
فإ ّن ىذا ّ
تعرضت
فخرجت من مفهوم واحد للداللة على مفاىيم متع ّددة ،وىذا ما أثبتثو الدراسات ادلختلفة ،فكتب األدب والنقد قد ّ
وضحنا ،وكذلك ادلعاجم اللغوية ،وعلى رأسها لسان العرب البن منظور ،الذي ق ّدم مناذج سلتلفة يف ذلك،
للموضوع كما ّ
سنوضحها فيما يلي:
ّ
ب بلغة أىل احلجاز احلجر ،و بلغة بٍت دتيم الًتاب.
 -1قال مشر األثْلَ ُ

33

يسمى بالًتادف.
وىذا يدخل ضمن ما ّ

 -2أتاين ِحساب من الناس أي رتاعة كثَتة و ىي لغة ىذيل .34وىذا ترادف أيضا.
ب اخل َ استخ عنو حجازية35 .وىذا ترادف.
َ -3حتَ ّس َ
الشاعبان ادلنكبان لتباعدمها ديانية36 .وىذا ترادف.
ّ -4

 -5العرب رتع عروب وىي ادلرأة احلسناء ادلتحببة إىل زوجها .وقيل ىي الش ِ
َّكالت بلغة أىل مكة وادلغنوجات بلغة أىل ادلدينة.
َ
ُُ
37وىذا ترادف أيضا.
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لب .قال ابن
بَت :مل تضربينوه فقالت ليلَ َّ
ب َ
 -6قيل لصفية بنت عبد ادلطلب وضر َ
ويقود اجليش ذا اجللَب أي يصَت ذا ّ
بت الز َ
ِ 38
األثَت ىذه لغة أىل احلجاز وأىل صلد يقولون لَ ِ
ب بوزن ّفر يفّر .وىذا تضاد.
ب يل ّ
ّ
ِ
ِ
ب أي اقعد
ب أي ُ
اقع ْد ،ودخل رجل من العرب على ملك من ملوك زتَت فقال لو ادللك ث ْ
 -7الوثب القعود بلغة زتَت يقال ث ْ
ت من دخل ظفار زتّر أي تكلم باحلمَتية.
فتكسر .فقال ادللك ليس عندنا عربيَّ ْ
فوثب ّ
وقولو عربيّت يريد العربية فوقف على اذلاء بالتاء و كذلك لغتهم .و رواه بعضهم ليس عندنا عربية كعربيتهم ،قال ابن سيده و
الوثاب الفراش بلغتهم ،و يقال وثبتُو وثابا أي
ىو الصواب عندى ألن ادللك مل يكن ليخرج نفسو من العرب و الفعل كالفعل .و
ُ

فرشت لو فراشا والوثوب يف غَت لغة زتَت النهوض و القيام ،و ادلوثبَان بلغتهم ادللك الذي يقعد و يلزم السرير وال يغزو39 .وىذا

ترادف؛ فوثب مبعٌت قعد ،غَت أ ّن األوىل لغة زتَت.
ب الدروع ديانية .40و ىذا ترادف.
 -8اليَ لَ ُ

الس َّكر الطَّْ َزُد41.و ىذا ترادف.
 -9البُ ْرت والبَ ْرت الفأس ديانية .والبُ ْرت بلغة اليمن َّ
ِ
يت اجللي و الصقيع بلغة طيء42 .و ىذا ترادف.
 -10احلَل ُ

األعسر43.وىذا ترادف.
األلفت أيضا
األعفت يف بعض اللغات األعسر قيل ىي لغة دتيم و
-11
ُ
ُ
ُ
يطحثُو طحثا ضربو بكفو ديانية44.وىذا ترادف أيضا.
 -12طحثو َ

 -13و يقال ُّ
اُّلّ و السيف بلغة طيء .و قال مشر قال بعضهم اللُّج السيف بلغة ىذيل وطوائف من اليمن45.وىذا ترادف.
 -14تَنغ ِ
َّجت األرنب اقشعرت ديانية 46.و ىذا ترادف أيضا.
الويْ ُج خشبة الف ّدان ُعمانيّة47 .ترادف.
َ -15

اح أي مل يبق48 .و
 -16و قال اللحياين زعم الكسائي أنو ُسع رجال من بٍت عامر يقول :إذا قيل لنا أَبَِق َي عندكم شيءه قلنا ََْببَ ِ
ىذا ترادف أيضا.

السرحان ( الذئب ادلشهور) ،والسيِّزد األسد بلغة ىذيل49 .وىذا يدخل ضمن الًتادف.
 -17و ِّز
َّحر و ىي بأقصى اليمن50 .و ىذا ترادف.
َّ -18
الش ْل َحاء السيف بلغة أىل الش ْ
الزِخيخ النار ديانية51 .و ىذا ترادف.
َّ -19

 -20البَ لَ ُد الدار ديانية52 .و ىذا ترادف أيضا.

ود الغِناء بلغة زتَت ،يقال اُسُ ِدي لنا أي َغ ِّزٍت لنا53 .و ىذا ترادف.
ُّ -21
الس ُم ُ

ِ
ميدى .54وىذا ترادف.
آجّر احلمامات و قيل ىي بالرومية ق ْر َ
 -22القراميد يف كالم أىل الشام ُ
 -23البظْر ِ
اخلامت زتَتي ورتعو بظور55 .وىذا ترادف.
َ

شحراص فتحو قال ابن دريد أحسبها ديانية56 .وىذا ترادف.
َ -24ش َحر فاهُ ْ
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 -25الش ُّْر ُشور طائر صغَت مثل العصفور قال األصمعي تسميو أىل احلجاز الشرشور وتسميو األعراب الِ ْقش57 .وىذا ترادف
أيضا.
 -26ورجل ُمنَ غَطْ ِرس خبيل يف كالم ىذيل58 .وىذا ترادف.

ادلعوشة لغة األزد59 .وىذا ترادف.
ادلؤرخ ىي ادلعيشة قال و ُ
 -27وقال ّ
الرساطثون وسائر العرب ال يعرفونو قال و أراىا روميّة دخلت يف كالم من جاورىم من أىل
 -28وأىل الشام يسمون اخلمر َّ
الشام ومنهم من يقلب السُت شيئا فيقول رشاطون60 .وىذا ترادف.

ب الرأس ناتىء احلاجبُت عريض اجلبهة ،والصنتع عند أىل اليمن الذئب عن
ُّ -29
صْنتُع ُ
الصْنتُعث الشاب الشديد ،و زتار ُ
ص ْل ُ
كراع ، 61وىذا يدخل ضمن االشًتاك اللفظي.

ت الوسادة ثَنَ ْيتُ َها ديانية62 .وىذا ترادف.
َ -30ر َ
ض ْف ُ
ولو تتّبعنا ابن منظور يف لسان العرب لوجدنا أمثلة أخرى وىي كثَتة ،ذكرنا بعضها على سبيل ادلثال ال على سبيل
يسمى بالًتادف ،و التضاد ،و االشًتاك،
دل على شيء إمنا ّ
احلصر؛ وىذا إن ّ
يدل على أ ّن االختالف اللهجي ّأدى إىل ظهور ما ّ
و تعت ادلعاجم اللغوية مصدرا أساسيّا لدراسة اللهجات العربيّة القددية ،باإلضافة إىل كتب النقد و األدب ،ألن األدب مرآة
عصره و ديوان العرب ،و تع ّد األمثال العربيّة جزءا ال يتجزأ من ىذا األدب ،و سنذكر بعضها لتوضيح ذلك:

 .1قوذلم " أتى عليهم ذو أتى" 63فهذا مثل من كالم طيء ،و ( ذو) يف لغتهم تكون مبعٌت الذي ،يقولون " ضلن ذو فعلنا كذا "،
أي " ضلن الذين فعلنا كذا " ،ومعٌت ادلثل " :أتى عليهم الذي أتى على اخللق" .ف :ذو مرادفو الذي.
ِ
نمار"64و السنمار يف لغة ىذيل " :اللص " ،و ذلك أهنم يقولون للذي ال ينام الليل سنماراً ،فسمى اللص
 .2قوذلم " :جزاء س ّ
بو لقلة نومو .فالسنمار مرادف ل ( اللص).

 .3و قالوا " حب إىل عبد زلكده"65احملكد :األصل ،و ىي لغة عقيل ،و أما كالب فيقولون " زلقد " يضرب دلن حيرص على ما
يشينو ،فاحملكد :األصل و ىذا ترادف يف اللجات.
الشناتر " .66قال أىل اللغة :ىي لغة ديانية و ىي األصابع و ذو شناتر :ملك من ملوك اليمن،
 .4و قالوا " :ألضمنّك ضم ّ
كما روى ابن فارس 67أن األصابع يف لغة زتَت ىي الشناتر.

الشناتر لغة ديانية و ىي األصابع ،و ذو شناتر :ملك من ملوك اليمن.
ّ
فإ ّن ىذه األمثال و غَتىا تق ّدم لنا صورة عن خصائص اللهجات العربيّة ،وإ ّن دراسة اللهجات العربيّة القددية موضوع شاسع
العريب األصيل.
و شائك ،و على وجو اخلصوص حتديد خصائص اللهجات يتطلّب منّا الرجوع إىل تراثنا ّ
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الهوامش :
1
الزينة في الكلمات اإلسالميّة
للرازي أبو حاتمِّ ،
ِّ
الزئبر :بالكسر مهموز ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز ،ارجع ّ
اله َم َذاني ،،القاهرة1957 ،م ،ط  ،2ج  ،2ص .98 -97
العربيّة ،تعليق حسين َ

 2غفر بالكسر لغة فيه .الغفر و الغفر بالتحريك التغطية ،ارجع للرازي ،الزينة ،ج
3
الزينة في الكلمات اإلسالمية العربيّة ،ج
الرازيِّ ،
َّ

 ،2ص .98 -97

 ،2ص .98 -97

4
الع َرب في كالمها .تحقيق و تقديم :مصطفى ُّ
الشويمي .مكتبة أ.
ابن فارس أحمدَّ .
الصاحبي في فقه اللّغة و سنن َ

بدران.بيروت .لبنان 1382 .هـ – 1963م .ص .81
الصاحبي .ص .81
 5ابن فارسّ .
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6
الصاحبي .ص .95 -94
ابن فارسَّ .

 7يحدِّثنا القلقشندي أن األنساب ست طبقات:
الطبقة األولى :الشعب ،و هو النسب األبعد كعدنان.
الطبقة الثانية :القبيلة ،و هي ما انقسم فيها الشعب :كربيعة و مضر
الطبقة الثالثة :العمارة ،و هي ما انقسم فيه أقسام القبيلة كقريش أو كنانة.
الطبقة الرابعة :البطن ،و هو ما انقسم فيه أقسام العمارة كبني عبد مناف.
الطبقة الخامسة :الفخذ ،و هو ما انقسم فيه أقسام البطن.
الطبقة السادسة :الفصيلة ،و هي ما انقسم فيه أقسام الفخذ ،كبني العباس.
ارجع لـ :القلقشندي .نهاية األرب في معرفة أنساب العرب .تحقيق األبياري ،الطبعة األولى ،القاهرة،
 8الفيروز آبادي .القاموس المحيط ،مؤسسة الحلبي بالقاهرة ،ج

1959م ،ص .13

 ،4ص .194 -193

 9الحاتمي أبو علي .الرسالة الموضحة ،تحقيق محمد يوسف نجم ،صادر .بيروت .لبنان .
 10ابن جني .الفسر الصغير ( شرح ديوان المتنبي) ،مخطوط بدار الكتب المصرية  ( ،أدب رقم
 11ابن النحاس أبو جعفر .شرح القصائد التسع المشهورات ،تحقيق أحمد خطاب ،بغداد.

1965م .ص .60
 .)23ص  248ب.
1973م .ص .620

 12ابن األنباري أبو بكر .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،تحقيق عبد السالم هارون ،دار المعارف ،مصر،

القاهرة 1969 .م ،ص .378

 13ابن النحاس .شرح القصائد التسع المشهورات ،ص

.726

14ابن النحاس .شرح القصائد التسع المشهورات ،ص

.651

 15الخوارزمي أبو عبد اهلل يوسف .مفاتيح العلوم ،الكليّات األزهرية ،القاهرة ،ط

 1401 ،2هـ1981 -م ،ص .99

 16البرك بفتح الباء الصدار .فإذا أدخلت عليه الهاء كسرت و قلت بركة .و الجؤجؤ عظام صدر الطائر ،ارجع للرازي.
الزينة في الكلمات اإلسالمية،ج  ،2ص .99
 17سورة القمر .اآلية .13
1
الرازي أبو حاتم .الزينة في الكلمات اإلسالمية .ج
ّ 8

 .2ص .99

1
الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كالمها ،ص
 9ابن فارس أحمدّ .

 20ابن األنباري بن القاسم .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،

ص ،192و ابن النحاس .شرح القصائد التسع

المشهورات ،ص .506

 21ابن األنباري .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ،ص

.341 -340

 22ابن األنبَاري .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،ص

.128

23ابن النحاس  .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،ص

.712

 24الخوارزمي محمد .مفاتيح العلوم ،ص

.136 -135
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.96 -95

 25االصطرالب :آلة عربية قديمة تستخدم ألغراض فلكية تحدد بوساطتها مواقع النجوم ،و خطوط العرض ،و استفاد منها
البحارة في رحالتهم ،و هي صفيحة على شكل دائرة عليها أجزاء أخرى و إشارات اصطالحية فلكية ،و لها حجوم متع ّددة.
ارجع لـ :الخوارزمي .مفاتيح العلوم .ص

.135 -134

 26الخوارزمي .مفاتيح العلوم .ص .94 -93
 27الخوارزمي.مفاتيح العلوم .ص .94
 28المصدر نفسه .ص .58
 29البغدادي بن ناقيا .الجمان في تشبيهات القرآن ،تحقيق .د .محمد رضوان الداية ود .عدنان ززور ،وزارة األوقاف

بالكويت 1387 ،هـ1968 -م ،ص .156
 30سورة النبأ .اآلية .7
 31الخوارزمي .مفاتيح العلوم .ص .3
 32سورة النبأ .اآلية .7

 33ابن األنباري  .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،ص
 34ابن األنباري .شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،ص
 35ابن منظور .لسان العرب،ج  ،1ص .227
 36ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،1ص .303
 37ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،1ص .307
38ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،1ص .484
 39ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .81
 40ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .254
 41ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .228
 42ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .306
 43ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .313
 44المصدر نفسه ،ج  ،2ص .329
 45ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،2ص .364
 46المصدر نفسه ،ج  ،2ص .470
 47ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،3ص .178
 48المصدر نفسه ،ج  ،3ص .205
 49المصدر نفسه ،ج  ،3ص .225
 50المصدر نفسه ،ج  ،3ص .230
570

.111
.414

 51المصدر نفسه ،ج  ،3ص .311
 52ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،3ص .330
 53المصدر نفسه ،ج  ،3ص .498
 54المصدر نفسه ،ج  ،4ص .62
 55المصدر نفسه ،ج  ،4ص .204
 56المصدر نفسه ،ج  ،4ص .352
 57ابن منظور .لسان العرب ،ج  ،5ص .137
 58المصدر نفسه ،ج  ،6ص .65
 59المصدر نفسه ،ج  ،6ص .70
 60المصدر نفسه ،ج  ،8ص .35
 61ابن منظور .لسان العرب ،ج  ، 6ص .212
 62المصدر نفسه .ج  .9ص .175
 63المصدر السابق .ج  .10ص .82
 64المصدر السابق .ج  .11ص .22
 65السيوطي جالل الدين.المزهر في علوم اللّغة وأنواعها،دار مكتبة الهالل ،بيروت ،لبنان ،بدون تاريخ،ج
 66الميداني .مجمع األمثال ،تحقيق محمد محي الدين ،مطبعة السنة المحمدية،
ص .177
 67الميداني .مجمع األمثال .ج  .1ص .200
 68الميداني .مجمع األمثال .ج  .2ص .189
 69ابن فارس .الصاحبي .ص .26
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