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ملخ�ص البحث
اللغوي ،فصفات األصوات اللغو َّية
التطور
يت َّأول مظهر من مظاهر
ّ
ُّ
التطور الصو ّ
ُّ

يت حيدث يف
داللتها ،فاأللفاظ تكتسب داللتها من خالل داللة أصواهتا،
والتطور الصو ّ
ُّ
معظم األوقات من تلقاء نفسه ال دخل فيه لإلرادة اإلنسان َّية ،وهو من الظواهر اجلرب َّية؛

التطور
ألنَّ��ه خيضع لقوانني حمدَّ دة ،فضلاً ع��ن أنَّه مق َّيد بزمان وم��كان ،فمعظم ظواهر
ُّ
يت يقترص أثرها عىل بيئة مع َّينة وزمن خاص.
الصو ّ

حاولن��ا ذكر ألفاظ تس��تعمل يف هلج��ة مدينة ِ
احل َّلة العرب َّية ،وه��ي من هلجات مدن

الف��رات األوس��ط العراق َّية التي تش�ترك يف كثري م��ن اخلصائص اللغو َّي��ة ،وقمنا بذكر

وتطورات صوت َّية.
دالالهتا املتعدِّ دة ،وما جرى عليها من تغيرُّ ات
ُّ
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تك��ون أصوات جدي��دة وموت أخرى.
تب��دأ بالتغ�ُّي�رُّ إىل صفات أخ��رى ،ممَّا يؤدي إىل ُّ
إن ثب��ات أصوات األلفاظ يس��اعد عىل ثبات داللتها ،وتغيرُّ أصواهتا يس��اعد عىل تغيرُّ ِ
َّ

حللَّة العرب َّية
ِ ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا
التط ُّور
ّ

Abstract
Phonological development is the first manifestation of
linguistic development. The characteristic of linguistic sounds
formation of new sounds and the death of others. The persistence
of the sounds of words helps to establish their meaning, and
the change of their sounds helps to change their connotations,
Words acquire their significance through the significance of
their phonemes, and phonological development occurs most
of the time on its own with no part of the human will, and it is
one of the algebraic phenomena. Because it is subject to specific
laws, as well as it restricted by time and place, most phenomena
of verbal development are limited to a specific environment and
a special time.
We tried to mention words used in the Arabic accent of
Hilla city, It is one of the accents of the Iraqi cities of the Middle
Euphrates, which share many linguistic characteristics. We
mentioned its multiple implications, and the phonological
changes and developments that took place on it.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

begins to change into other characteristics, which leads to the

الفتالوي
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ّ

ال�صوتي
التط ُّور
ّ
وتتط��ور ويصيبه��ا التغيرُّ تب ًع��ا لعوامل اإلنس��ان والثقاف��ات واملكان
اللغ��ة تنمو
َّ

تطور
كا َّفة« ،وليس��ت عنارص اللغة ك ُّلها س��واء يف رسعة قبول
التطور إذ هناك فرق يف ُّ
ُّ
اللغة بني الصوت َّيات والرصف واملفردات»(.)1

تتطور ،فأي تغيري يطرأ عىل حياة اإلنس��ان ال بدَّ أن ينعكس عىل
فاللغة كاإلنس��انَّ ،

وجها من
«فالتطور يف اللغة أمر
طريقة تواصله املتم ِّثلة يف اللغة،
حتمي ،يشبه أن يكون ً
ُّ
ّ
تطور احلياة ...فاللغ��ة ظاهرة اجتامع َّية تتأ َّثر ِّ
بكل ما يعرتي اإلنس��ان من أحوال
أوج��ه ُّ

عا َّمة يشرتك فيها مجيع أفراد األ َّمة املع َّينة يف فرتات حياهتا»(.)2

عرفها ابن جن ِّّي (ت 392ه��ـ) بقوله« :أ َّما حدَّ ها
والصوت أس��اس اللغة؛ لذل��ك َّ

فإنهَّ ��ا أص��وات ُيعبرِّ هبا ُّ
كل ق��و ٍم عن أغراضه��م»( ،)3إذ َّ
إن دراس��ة اللغة تبدأ بدراس��ة
أصواهت��ا ،وقد ب�َّي�نَّ اجلاحظ (ت 255هـ) َّ
أن الصوت عنرص جوه��ري يف اللغة ،فقال:
«والص��وت هو آل��ة اللفظ ،واجلوهر الذي يق��وم به التقطيع ،وبه يوج��د التأليف ،ولن

منث��ورا ،إلاَّ بظه��ور الصوت،
تك��ون حركات اللس��ان لف ًظ��ا ،وال كال ًم��ا موزونًا وال
ً
وال تكون احلروف كال ًما إلاَّ بالتقطيع والتأليف»(.)4
اهتم علامء اللغة بدراسة الصوت منذ ِ
القدم ،وكانت بداية اهتاممهم من أجل ضبط
َّ

«فلم جاء اإلس�لام وفارقوا احلجاز لطلب الذي
ِّ
ن��ص القرآن الكريم وحركاته ونقطه ،اَّ
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والتط��ور ال ينحرص يف عنرص واح��د من عنارص اللغة بل يش��مل عنارصها
والزم��ان،
ُّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

الـم َلكة بام ألقى إليها السمع من
كان يف أيدي األمم والدول ،وخالطوا العجم ،تغيرَّ ت َ
الـم َلكات اللس��ان َّية ،ففسدت بام ُألقي إليها ممَّا
املخالفات التي
للمتعربني ،والس��مع أبو َ
ِّ
الـم َلكة
يغايرها؛ جلنوحها إليه باعتامد الس��مع ،وخيش أهل العلوم منهم أن تفسد تلك َ
رأسها ويطول العهد هبا فينغلق القرآن واحلديث عىل املفهوم»(.)5

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اللغوي ال��ذي يصيب اللغة،
التطور
يت َّأول مظهر من مظاه��ر
ُيع��دُّ
ّ
ُّ
التطور الص��و ّ
ُّ

تكون أصوات
فصف��ات األصوات اللغو َّية تبدأ بالتغيرُّ إىل صف��ات أخرى ممَّا يؤ ِّدي إىل ُّ
جدي��دة وموت أخ��رىَّ .
إن ثبات أص��وات األلفاظ يس��اعد عىل ثب��ات معناها ،وتغيرُّ
ألن تغ ص��ورة األلفاظ الصوتي��ة ي ِ
ضعف صلتها
َّ ُ
أصواهتا يس��اعد عىل تغ�ُّي�رُّ معناها؛ َّ يرُّ
بأصلها و ُأرسهتا ،وهذا جيعل معناها عرضة للتغيرُّ واالنحراف(.)6
يت حيدث يف معظ��م األوقات من تلقاء نفس��ه ،ال دخل فيه لإلرادة
والتط��ور الصو ّ
ُّ

اإلنس��ان َّية ،وهو م��ن الظواهر اجلرب َّية؛ ألنَّه خيض��ع لقوانني حمدَّ دة ،فضلاً ع��ن أنَّه مق َّيد
ومكان ،فمعظم ظواهر التطور الصويت يقترص أثرها عىل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خاص،
بيئة مع َّي ٍنة
بزمان
وزمن ٍّ
ّ
ُّ
ٍ
َّ
لصوت ما يظهر يف مجيع الكلامت التي حتوي هذا الصوت(،)7
يت
وأن ه��ذا
التطور الصو ّ
ُّ

دائم نحو ال ُيرس والسهولة ،بل قد يكون العكس،
وهو حيتاج إىل وقت طويل ،وال يسري اً
تط��ور ٍ
كثري من
أثرا يف ُّ
«فالعمل َّي��ة اآلن ال ش��عور َّية ،وهي هل��ذا -بعد تكراره��ا -ترتك ً
تتم يف أط��وار من اللغة حتَّى
أص��وات اللغة ،كام أنهَّ ا ليس��ت عمل َّية ذات أثر رسيع ،بل ُّ

واضحا جل ًّيا بعد أجيال»(.)8
يظهر أثرها
ً

يت اس��تحداث أصوات يف اللغ��ة مل تكن موجودة من قبل،
قصد
بالتطور الصو ّ
ُّ
ال ُي َ

األصيل ،أو تُن َقل من خمارجها ،أو
وإنَّام املقصود أن يبطل اس��تعامل األصوات يف مكاهنا
ّ

مهها:
تفقد صفة من صفاهتا ،وهناك أسباب عدَّ ة تؤ ِّدي إىل
التطور الصو ّ
ُّ
يت ،أ ُّ
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•أسباب فسيولوج َّية.
•أسباب نفس َّية.
•أسباب بيئ َّية.
•أسباب صوت َّية.
رصف َّي��ة ،فاألص��وات املتنافرة يف صفاهتا إذا ج��اءت متتالية يف كلمة َّ
ف��إن اللغة متيل إىل
العدول عن هذا األصل للثقل ،وتكتس��ب األلفاظ داللتها من داللة أصواهتا ،والداللة

الصوت َّية هي «ما تعتمد عىل طبيعة األصوات يف نغمها وجرسها»(.)9

التط��ورات الصوت َّية التي تطرأ عىل األصوات،
وق��د عرف قدماء اللغة من العرب
ُّ
وأطلق��وا عليها اس��م :األصول املط��ردة ،وحدَّ دوا األس��باب ِ
املوجب��ة حلدوثها ،وهي
عندهم :التغيرُّ بالزيادة ،واحلذف ،واإلبدال ،واإلعالل ،واإلدغام ،واإلمالة ،والقوانني

امل��كاين ،فقد ذهب اخلليل بن
الصوت َّي��ة الضابطة هلا ،مث��ل :املامثلة ،واملخالفة ،والقلب
ّ
ألف الوصل
أمحد
الفراهيدي (ت 175هـ) ،إىل صعوبة نطق كلمة تبدأ بساكن؛ لذا ِزيدَ ُ
ّ
للتمكُّن من نطق احلرف الس��اكن بعدها« ،واأللف التي يف اسحنكك واش ّعر واسحنفر
واسبكّر ليس��ت من أصل البناء ،وإنَّام ُأدخلت هذه األلفاظ وأمثاهلا من الكالم؛ لتكون

وس�� َّل اًم للس��ان إىل حرف البناء؛ َّ
ألن اللسان ال ينطق بالساكن من احلروف
األلف عام ًدا ُ
فيحتاج إىل ألف الوصل»(.)10

وأش��ار سيبويه (ت 180هـ) ،إىل ألف الوصل ،وعدَّ ها زائدة ،وقال ُقدِّ مت بسبب
ٍ
متحركة لتصل
حرف من الكلمة« ،فلم تصل إىل أن تبتدئ بساكن ،فقدِّ مت
إسكان َّأول
ِّ
إىل التكل��م ،والزيادة ههنا األلف املوصولة ،وأكثر ما تك��ون يف االفعال»( ،)11وعدَّ ابن
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والكالم عبارة عن أصوات تتجاور مع بعضها فيؤ ِّثر بعضها يف بعض وفا ًقا لقوانني

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

الرساج (ت 316هـ) ،الزيادة واإلبدال واحلذف والتغيرُّ بحركة وس��كون واإلدغام من
َّ
الترصيف(.)12

وأش��ار ابن جنِّ��ي ّ(ت 392هـ) ،إىل العالق��ات املتبا َدلة بني احل��ركات ،والعوامل

الصوت َّي��ة الت��ي تؤ ِّدي إىل التبادل ب�ين حر َفني يف املوضع ،يف أب��واب :قلب لفظ إىل لفظ

ّ
وحم��ل احلركات م��ن احلروف أمعه��ا أم قبلها أم بعده��ا ،وهجوم
بالصف��ة والتل ُّطف،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

والزخم�شري (ت 538هـ) أش��ار إىل أصن��اف احلروف
احل��ركات ع�لى احل��ركات(،)13
ّ

والزيادة التي تلحق اآلخر يف االستفهام(.)14

أ َّم��ا املحدَ ث��ون فلم خيتلفوا ع��ن القدماء ،إلاَّ يف تقس��يم التغ�ُّي�رُّ ات الصوت َّية ،عىل:

تارخي َّية وتركيب َّية ،ومنهم العامل األملاين جوهتلف براجشرتارس (1933-1886م) الذي
درس التغيرُّ ات الصوت َّية من الناحية التارخي َّية والرتكيب َّية ،ورأى َّ
أن تش��ابه األصوات إ َّما

وقسم
أن يكون كل ًّيا ،إذا تطابق احلرفان متا ًما ،أو جزئ ًّيا إذا مل يتشابه احلرفان ،ومل يتطابقاَّ ،

عب��دت ،بادغام الدال
األول :كليِّ ٌّ ُمقبِل ،مثل :ا َّطرد ،أو ُمدبِر ،مثل:
التش��ابه
ُ
قس��منيَّ ،
َ
جزئي ُمقبِل ،مثل :اضطج��ع ،أو ُمدبِر ،مثل:
والت��اء ،أو ُمتب��ا َدل ،مثل :ا َّدكر .والث��اين:
ّ
جنب ،اب :مجب ،أو ُمتبا َدل ،مثل :ا َّذكر(.)15

قسمني،
وقس��م الدكتور إبراهيم أنيس (1977-1906م) التغيرُّ ات الصوت َّية عىل َ
َّ
مي ،وفيه يتأ َّثر الصوت
األول:
رجع��ي ،وفيه يتأ َّثر الصوت َّ
َّ
األول بالث��اين ،والثاين :تقدُّ ّ
ّ
باألول(.)16
الثاين َّ

يت،
ع�لي عب��د الواح��د وايف (1991-1901م)
التط��ور الصو ّ
ُّ
وتن��اول الدكت��ور ّ
وأرجعه إىل ٍ
األول :بني أصوات الكلمة ،والثاين :موقع الصوت يف الكلمة،
أمور ثالثةَّ ،
والثالث :تناوب األصوات وحلول بعضها َّ
حمل بعض(.)17
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َّ
إن الظواه��ر الصوت َّية ،مثل :اإلبدال واإلعالل واإلدغ��ام واإلمالة وغريها ما هي

املكاين ،فقانون
عميل للقوانني الصوت َّية املتمثلة بـ :املخالف��ة واملامثلة والقلب
إلاَّ تطبي��ق
ّ
ّ

املخالفة ،الذي يتم َّثل بتغيري أحد الصوتَني املتامث َلني متا ًما يف كلمة من الكلامت إىل صوت
آخر قريب منه يف الصفات واملخرج ،وقد أشار إليه ابن جنِّي يف باب العدول عن الثقيل

ٍ
ورضب أمثلة عىل ذلك ،مثل :ديامس---
لرضب من االستخفاف،
إىل ما هو أثقل منه
َ
وق��د ذك��ر هذا القانون س��يبويه يف باب التضعي��ف يف بنات ال��واو« ،وأ َّما افعللت

يتم فيها اإلدغ��ام وال اإلخفاء؛ ألنَّه
وافعالل��ت من غزوت فاغزوي��ت واغزاويت ،وال ُّ
ٍ
واح��د»( ،)19غ��زوت ( ---افعللت) اغ��زووت ---
ال يلتق��ي حر َف��ان من موض�� ٍع
اغزوي��ت( ،افعالل��ت) اغزاووت  ---اغزاوي��ت .وورد يف باب ما َّ
ش��ذ فأبدل مكان

ترسي��ت ،وتظنَّيت،
ال�لام الياء؛ لكراه َّي��ة التضعيف ،ولي��س بمطرد ،وذل��ك قولكَّ :
وأمليت(.)20

ٍ
أصوات بينها بعض املخالفة ،نتيج ًة للتفاعل
وقانون املامثلة ،الذي يتم َّثل يف تقارب

الذي حيدث بني أصوات عندما تتجاور ،وقد تك َّلم سيبويه عىل ذلك بالتفصيل يف باب
اإلدغ��ام يف ح��روف طرف اللس��ان والثنايا ،فإذا كان��ت حروف متقارب��ة غري منفصلة
ازدادت ثقلاً واعتالل(.)21

املكاين ،ال��ذي يعني تب��ادل صوتَني ملكانَيهام ،مث��ل :مرسح ---
وقان��ون القل��ب
ّ

مرسح ،ويرى ابن فارس َّ
أن القلب من سنن العرب ،مثل :جذب  ---جبذ ،بكل ---

كثريا من األلفاظ التي
الس��يوطي يف املزهر فصلاً للقلب
لبك( ،)22وأفرد
ّ
املكاين ذكر فيه ً
ّ
َّ
َّ
امضحل ،مكفهر  ---مكرهف(.)23
اضمحل ---
حتتوي عىل القلب ،مثل:
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دماميس؛ ديباج  ---دبابيج(.)18

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

ِ
يت،
تطو ٌر صو ٌّ
ويف ما يأيت جمموعة من ألفاظ تُس��تعمل يف هلجة مدينة احل َّلة ،أصاهبا ُّ

أي تغي�ير أو إب��دال يف أصوات الكلمة الواح��دة ،وتغيري يف داللته��ا اللغو َّية؛ إذ إنهَّ ا يف

يت تعطي داللة أخرى ،وقد
تطورها الص��و ّ
األص��ل كانت تعطي داللة ،وأصبحت بعد ُّ
األلفبائي.
رتَّبنا األلفاظ التي ذكرناها هنا بحسب الرتتيب
ّ

مع��و ُّج الفم ،أمحق ،يقال :فالن أجك��م ،أي :يف فمه اعوجاج،
 -أجك��م ،بمعنىَ :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أو أمح��ق ال يق��در عىل فعل يشء ،أصل الفع��ل هو (دقم) بمعنى :دف��ع اليشء مفاجأة،

ودقمت فمه :كرسته( ،)24فقلبت الدال إىل جيم ،والقاف إىل كاف.

 -أخ��ن ،تق��ال للش��خص ال��ذي يف صوت��ه َخنَ��ف ،كأنَّه يتك َّل��م من أنف��ه ،أصله

(أخن��ف) ،حذفوا الفاء وبقيت (أخ��ن) ،وخنف البعري خينف خنا ًف��ا ،إذا لوى أنفه من
الزمام ،واخلانف :الذي يشمخ بأنفه من الكرب(.)25

 -أثاري ،بمعنى :إذا به ،أصل اللفظة هو (إذا يب) ف ُقلبت الذال ثا ًء والباء را ًء ،ومها

من األصوات الشفو َّية وخمرج ٍّ
كل منهام واحد.

(الرتَّة) وهي :ال ُعجمة يف
 أرتل ،تقال للش��خص الذي يلثغ بالراء ،أصل اللفظة ُّالكالم ،واحلُكلة فيه ،فال ُي ِ
طاو ُعه لسانُه ،ويف لسانه ُرتَّة( ،)26فأبدلوا التاء املدغمة األوىل

ال ًما ،فصارت (رتلة).

الضب ،أعظم منه،
(الو َرل) ،حيوان معروف ،عىل خلقة
ِّ
 -أرول ،اصل اللفظة هو َ

يكون يف الرمال والصحاري ،ومجعه :الورالن ،والعدد :األورال( ،)27و(أرول) مقلوب

من (أورل).

 -إش ،بمعنىُ :أسكت ،وهي حكاية صوت ،وأظ ُّن أنهَّ ا:

110

الفتالوي
�أ.د� .ستَّار عبد احل�سن ج َّبار
ّ

1.1من اللغة الفارس َّية من لفظة (كش) والتي تعني :صمت احلضور ملجيء رجل
تطور يف صوت الكاف إىل اهلمزة ،مع احتفاظ اللفظة باملعنى
عظيم ،فح��دث ُّ
نفسه.

ولفظة (كش) يف اللهجة الدراجة ملدينة ِ
احل َّلة تستخدم إلبعاد بعض احليوانات،

كالطيور مثلاً .

عظيم ،أصل الفعل (ص َّق��ع) ،ففكُّوا إدغام القاف
 رَّإصك��ع ،بمعنى :فزع فز ًع��ا اً

وأبدلوا القاف األوىل من القا َفني را ًء ،أو َّ
متكون من دمج فع َلني،
إن هذا الفعل
الرباعي ِّ
ّ
ِ
رضب اليشء اليابس
والص ْق ُع
ُ
(ص َق َع)َ ،ص َق َعه َي ْص َق ُعه َص ْق ًعا :رضبه بِ َب ْس��ط ك ِّف��هَّ .
مهاَ :
كل ٍ
ِ
ٍ
الرضب ع�لى ِّ
يابس،
يشء
الص ْق ُع
ُ
ا ُمل ْص َم��ت بمثله كاحلجر باحلجر ونح��وه ،وقيلَّ :
كالصاعقة ،والص ْق��ع :ر ْفع الصو ِ
ِ
ِ
ِ
والصاقع ُة
كص ِع َق،
ت( .)28و(صرَ َ َع)
ْ
َّ ُ َ ُ
��ع الرجلُ :
وصق َ
ُ
كثريا ،والرصيع
رصع��ه رص ًعا ،أي :طرحه باألرض ،ورجل رصعة ،أي يرصع الناس ً

من األغصان ما َّ
هتدل وس��قط إىل األرض( .)29وكأنهَّ ��م أرادوا اجلمع بني هول الرضب
والرعد والصواعق ،للداللة عىل الفزع واخلوف.

 أعم��ص ،بمعن��ى :يف عينه إف��راز ،أصل اللفظة هو (غمص) ،وهو ما س��ال منالعني ِ
والر َمص ،وهو البياض الذي َت ْق َط ُعه
العني ،يقالَ :غ ِم َصت
ورم َصت من ال َغ َمص َّ
ُ َ
ِ
ص
الر ْطب منه ،وال َغ َمص :اليابِ ُس ،وال ُغ ْم ُ
والر َم ُ
صَّ :
الع�ين وجيتمع يف زوايا األَ ْجفانَّ ،
يت فأبدل الغني إىل العني.
ص و َأ ْر َم َ
مجع َأ ْغ َم َ
صُ :
والر ْم ُ
تطور صو ّ
ص( ،)30فحدث ُّ
ُّ

 آل ،بمعن��ى :أه��ل ،ويف اللغة ،اإلل :قربى الرحم ،والعه��د والقرابة( ،)31واآللواحتجوا َبأن اآلل إِذا ص ِّغر قيل ُأ َه ْيلَ ،
فكأن اهلمزة هاء كقوهلم َهن َْر ُت
واألَه��ل واحد،
ُّ
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(هس) ،وهي كلمة زجر تقال للشاة.
2.2من لفظة ُ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

يت فأبدلوا هاء (أهل) إىل مهزة،
تطور صو ّ
الثوب و َأن َْرت��ه إِذا جعلت له َع َلم( ،)32فحدث ُّ

مهزتَني ،وق��د َّ
دل عىل ذلك عند
ث��م ُأبدل م��ن اهلمزة ألف كراهي�� ًة اجتامع َ
فقي��ل (أ ال) َّ
التفجع
تصغريه فيرُ ُّد إىل أصله فنقول (أهيل) ،ومنها قوهلم يف املصائب (أوييل) إلظهار
ُّ
واحل��زن والتأ ُّلـ��م ،وأصله��ا :يا آيل (يا أهيل) يف طل��ب النجدة واالس��تغاثة ،أو ر َّبام من

(الويل).

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 -أملطُ ،يقال للشخص الذي ال ينبت يف وجهه شعر ،أو شعر جسمه قليل ،أصل

وأيضا (أمعط) ،فأبدلوا الراء ال ًما؛ لسهولة النطق .ويف اللغة ،املرط:
اللفظة هو (أمرط) ً

ومترط،
نتفك الش��عر والريش والصوف عن اجلس��د ،ومرطت ش��عره :نتفته ،فانمرط َّ
ومترطت أوب��ار اإلبل ومت َّعطت ،ورجل أم��رط :أجرد ،وقد
ومترطت حليته :س��قطتَّ ،
َّ

مرط مر ًطا ،واألمرط :من ال ش��عر عىل جسده إلاَّ قليل ،فإن ذهب ك ُّله فهو أملط ،وقد

مرط مر ًطا(.)33

 بحش ،بمعنى :بحث ،فتَّش ،وللكثرة واملبالغة قالوا (ي َب ِحوش) ،أي :يس��تقيص

يف التفتي��ش والبح��ث ،وله يف العام َّية دال َلتَان ،األوىل حقيق َّي��ة (احلفر ونحوه) ،والثانية
جماز َّية (استقصاء خرب اخلصم لإليقاع به) ،أصل الفعل (بحث) ،وهو يف اللغة ،ال َب ْح ُث:

��ك اليش َء يف الترُّ اب؛ َب َح َث��ه َي ْب َح ُثه َب ْح ًث��ا ،وا ْبت ََح َثه ،وال َب ْح ُثَ :أن ت َْس َ
َط َل ُب َ
��أل عن يشء،

َخرب .و َب َح َث عن اخلَرب و َب َح َثه َي ْب َح ُثه َب ْح ًثاَ :
وت َْس��ت ْ
واس َت ْب َح َث
اس�� َت ْب َح َثهْ ،
س��أل ،وكذلك ْ
عنه(ُ ،)34فأ ِ
بدلت الثاء شينًا ،ور َّبام بتأثري الفعل (نبش) ،الذي له داللة مشاهبة هلذا الفعل
يف اللغ��ة ويف هلجات مدن الفرات األوس��ط العراق َّية ،فنب��ش ،أصل وكلمة واحدة ُّ
تدل
عىل إبراز ٍ
يشء مس��تور ،ونبش��ك عن امليت ،وعن ِّ
كل دفني ،ونبش الن َّباش القرب ينبش��ه
ً
نبشا(.)35
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ِ
ِ
وإمهال ال��دال ،نوع من الثي��اب تُلبس يف العمل ،س��واء كانت
بالفت��ح
 -ال َبدل��ة،

بدلة رس��م َّية أو بدلة عمل ،البدلة الرسم َّية (القاط) ،أصل اللفظة هو (البذلة) ،بالذال،
ِ
وحدة وإعجا ِم الذال ،ويف اللغة :البِ ْذ َل��ة واملِ ْب َذلة من الثياب :ما ُيلبس و ُيمتهن
بك�سر ا ُمل َّ
ِ
ِ
والـمتَـ َب ِّذل
وال ُيص��ان ،وابتذال الثوب وغريه :امتهانُه ،وامل ْب َذل وامل ْب َذلة :الثوب اخلَ َلقُ ،
البس��ه ،يق��الَ :خرج علينا يف م ِ
باذلِه :أي فيام َي ْمت َِه ُن بِه ِمن ال ِّثي��اب و َي َت َب َّذ ُل يف َمن ِْزله(.)36
ُ
َ
َ
وبالدالل��ة املعهودة يف املجتمع ِ
اللغوي ِّ
الدال عىل
احلليِّ ّ فهي قد ابتعدت عن املعنى
ّ

االبتذال ،بل أصبح هلا داللة حمرتمة دا َّلة عىل التنظيم.

َ -بر َبع ،وهو :مبرَ بِـع ،الشخص املن َّعم يف رغد من العيش ،والفعل ( َبر َبع) للاميض،

وه��و عا ٌم يف الناس والش��جر ،أصل اللفظة هو (مربع ،م��ن الربيع) إذا دخل يف الربيع،

خاصة ،وتقول :هذه
الربِي��ع َّ
(فعل��ل) من الربيع ،وا َمل ْر َبع :ا َملوض��ع الذي يقام فيه زمن َّ
َمراب ُعن��ا و َم ِ
يف ،وغي��ث مربع مرتع ،حيم��ل الناس عىل
صاي ُفن��ا َأي حي��ث ن َْرتَبِ��ع ون َِص ُ
أن يربع��وا يف دياره��م ال يرتادون ،ورج��ل ُم َر َّب ُع احلاج َبني :كثري ش��عرمها َ
كأ َّن له َأربعة
ِ
س��مي ال َك ُ
أل وال َغ ْي ُث َربِي ًعا( .)37فهي
َح
يع رابِ ٌع :مخُ ْص ٌ
وربِ ٌ
َ
ب عىل املبالغة ،ور َّبام ِّ
واج��بَ ،
مقلوب��ة منهْ ( ،مر ّب��ع = مرببع) الباء املش��دَّ دة نقلت وصارت قبل ال��راء وبعده .فداللة

الكث��رة والنامء وأجواء الربيع التي ُّ
تدل عىل الراحة ،انتقلت إىل الش��خص املتن ِّعم برغد
العيش ،فكأنَّه يعيش أجواء الربيع ا ُمل ِ
خصبة املرحية.
 برچ��م ،بمعنى :أحكم الصنع ،أو جعل املس��ألة أو العمل الذي يقوم به يف غايةرچمها تِبرِ ِچم ،ويبدو
الد َّقة واالتقان بحيث ال أحد يقدر أن يعمل ش��ي ًئا آخر ،فيقالَ :ب َ
ُ
َّ
الرجلَ :أدا َم النظر َأو َأ َحدَّ ه ،وهو البرِ ْ شا ُم،
أن أصل هذا الفعل ،هو( :برش��م) ،و َب ْر َشم
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يت يف صوت الذال إىل الدال.
تطور صو ّ
فحدث ُّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

والبرِ ش��امِ :حدَّ ُة الن َظر .وا ُمل ِش��م :احلاد النظر ،وال َشمة :إدام ُة النَّظر .ورجل ب ِ
راشم:
ُ
ُّ
برَ ْ
برَ ْ ُ
ْ ُ
النظر(.)38
َحديدُ
َ

ويف معن��ى ِح��دَّ ة النظر ،معن��ى التدقيق وإتق��ان العمل ،فحدث إب��دال بني الچيم

والش�ين .ور َّبام يكون هذا الفعل ،من فع َلني ،مها :برم ،وبجم .واإلبرام :إحكام اليشء،
وأبرم��ت األمر :أحكمته( .)39و(بج��م) ،يقال للجمع الكثري بج��م .ومن ذلك بجم يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

نظ��ره وذلك إذا مجع أجفانه ونظر( .)40ونالحظ َّ
أن كلتا داللتَي الفع َلني قريبة من داللته
يف استعامل الناس يف هلجات مدن الفرات األوسط.
 برطيل ،بمعنى :الرشوة ،أصل اللفظة هو:1.1الب ِّطي��ل ،من الباطل والبطالن ،فأزادوا حرف الراء ِّ
لفك التش��ديد عىل حرف
الطاء(.)41

2.2البرِ ْ طي��ل -بكرس الباء -املعول ،اجلمع ،الرباطي��ل ،براطل :ا َمل ِ
عاول ،حجر أو
أيضا بمعنى:
حدي��د في��ه طول ينقر به الرحى؛ ألنَّه خيرج به ما اس��ترت ،وت��أيت ً
املظ َّلة(.)42

واألصمعي ،يف َّ
أن ه��ذه اللفظة ليس من
الزبي��دي إىل آراء ابن دري��د
ويش�ير
ّ
ّ
الضيق ُة عن ال َّليث ،ووقع يف الت ِ
ِ
َّكملة
َ
كالم الع��رب ،فيذكر «والبرُ ْ ُط َل ُة :امل َظ َّل�� ُة َّ ِّ
ِ
الصواب .وقال اب�� ُن ُد َر ْي ٍد :فأم��ا البرُ ْ ُط َلة فكال ٌم
الصيف َّي��ة ،وهو َّ
والتهذي��بَّ :
ِ
األصم ِع ُّيَ :ب ْر :اب ٌن ،والنَّ َب ُط
��ي ،ليس من كالم العرب .قال أبو حاتِم :قال
َ
َن َبط ٌّ
جيعل��ون الظا َء طا ًء ،فكأهن��م أرادوا :اب َن ال ِّظ ّل ،ألاَ تَراه��م يقولون :النا ُطور،
وإنَّام هو النا ُظور ...واختلفوا يف البرِ طِيل بمعنى الر ْشو ِة ِ
فظاهر ِس ِ
ياق املصنِّف
ِّ َ
َ ْ
ُ
ْ
أنَّ��ه َع��ريب ،فعلىَ هذاَ :فتْح ِ
بائه ِم��ن ُل َغ ِة العا َّمة ،ل َف ْق ِد فِ ْع ِل ٍ
ي��ل .وقال أبو العالء
ُ
َ ٌّ
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ونرى َّ
أن أصل اللفظة (برطيل) بمعنى :الرش��وة ،ليس من كالم العرب ،ويف
تأصيل��ه لغو ًّيا ،نرى أنَّه م��ن :البرِ طيل ،بمعنى املعول ،أو م��ن ،الب ِّطيل ،و ُف َّك
التشديد بحرف الراء.

الق ُّطِ ،
 البزون ،بمعنىِ :والق َّطة ( َبزونة) ،أصل اللفظة هو (ال َب ُّس) ،فقلبوا الس�ين
َ

زا ًيا ،والزاي والس�ين يتعاقبان ،فقالوا ( َب��زون و َبزونة) ،وأداة التصغري عندهم (و ن ة/

ونة) ،وزجرها عندهم (بِ ّش ،بِش��ت) ،ويف اللغة ،بس بس .وهو صوت الراعي يسكن

العس��كري يف مجهرة األمث��ال «اإليناس قبل
حل ْل��ب( .)44وذكر أو اهلالل
ّ
ب��ه الناقة عند ا َ
ثم يك ِّلف ويسأل ،وأصله يف الناقة
اإلبس��اس ،ومعناه :ينبغي أن يؤنس الرجل ويبس��ط َّ

تدارهيا ومتس��حها وتبس هبا لتفاج للحلب ،واإلبساس أن تقول هلا (بس بس) لتسكن،
بس هبا الرجل وأبس»(.)45
وقد َّ

 هب��ذل ،بمعن��ى :آذى ،أصل الفع��ل (هبدل) بمعن��ى :اخل َّف��ة ،والبهدَ َل�� ُةِ :اخل َّف ُة
َْ

يت يف صوت الدال إىل الذال .ويشري
تطور صو ّ
واإلرساع يف ا َملشيْ كال َب ْحدَ َلة( ،)46فحدث ُّ
ُ
ِ
الزبيدي إىل َّ
ص ِمن
يس(.)47
األعراض ،والت َّْج ِر ُ
أن معنى :ال َب ْهدَ َل ُة يف العام َّية هو :ال َّتنَ ُّق ُ
ّ
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ٍ
��ث ِ
ا َملع��ري ،يف َعب ِ
مع��روف يف كال ِم العرب ،وكأنَّه
غري
َ
َ
َ ِّ ّ
الوليد :إنَّه هبذا املعنى ُ
ِ
أخ��ذ م��ن البرِ ْ طِ ِ
حل َج ِر ا ُملس��تطِيلَّ ،
��ر ُر ِم َي به ،أو
كأن الرش��و َة َح َج ٌ
بم ْعنَى ا َ
يل َ
حل َج ِر .وقال ا ُمل ِ
ناو ُّيُ :أ ِخذ ِمن البرِ ْ طِ ِ
بم ْعنَى
يلَ ،
َش�� َّبهوه بال َك ْلب الذي ُي ْر َمى با َ
ِ
الر ْشوةُ .وقد ذكره ِّ
هاب ،يف ِشفاء
الش ُ
اس�� َتترَ  ،فكذلك َّ
امل ْع َول؛ ألنَّه يخُ َْر ُج به ما ْ
ِ
ِ
ِ
الر ْشوةَ.
ال َغليل ،وأش��ار إليه يف العناية .جَ :براط ُيل يقال :أ ْل َقمه البرِ ْ ط َيل :أي ِّ
ي��ث :بر َط َل :جعل ِ
ِ
والبرَ اطِ ُ
بإزاء َح ْو ِضه بِ ْرطِيلاً .
َ َ
ي��ل َتنْصرُ األباط َيل .وقال ال َّل ُ َ ْ
فارت ََشى وكذلك ُب ْرطِ َل :إذا ُرشيِ َ »(.)43
و َب ْر َط َل ُفالنًا :إذا َرشاهَ ،ف َتبرَ ْ َط َل أي ْ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

و ُيس��تعمل يف هلجات مدن الفرات األوس��ط للداللة عىل االنتقاص من اآلخرين،
كل ٍ
بالتقريظ والنقد الالذع والكالم اجلارح ،وللداللة كذلك عىل ِّ
يشء فيه معنى الغلبة

لش��خص عىل آخر ،فيق��ال :فالن ذل فالنًا ،يف لعب��ة أو يف جتارة أو أي ٍ
ٍ
يشء
والتفوق
ٍّ
ُّ
بهَ

آخر.

ُ -ب ُـهل ،بمعنى :مغ َّفل ،ويس��توي فيه املفرد واجلمع واملؤنَّث واملذكَّر ،أصل الفعل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بمعن��ى :الق َّلة والرتك ،ويف اللغة ،البهل :اليس�ير .والبهل من امل��ال :القليل .والباهل:
املرت ِّدد بال عمل ،والراعي بال عصا .وأهبل الراعي إبله :تركها ،ويقال :هبلته وأهبلته ،إذا
خليته وإرادته ،وأهبل الوايل الرع َّية واس��تبهلهم :تركهم يركبون ما ش��اء وألاَّ يأخذ عىل

أيدهيم ،وأهبل عبده خلاَّ ه وإرادته(.)48

ون��رى َّ
أن الكلمة مقلوبة م��ن الفعل (بله) ومنه :أب َله ،ال��ذي فيه غفلة .ويف اللغة،
الرش و َأن ال يحُ ْ ِس��نَه؛ َب ِله ،بالك�سرَ ،ب َل ًها و َت َب َّله وهو َأ ْب َل��ه وابت ُِله ك َب ِله،
ال َب َل��ه :ال َغ ْفلة عن ِّ
ورج��ل أبله بني البله والبالهة ،وهو الذي غلبت عليه س�لامة الصدر .وقد بله بالكرس

وتبله .واملرأة بلهاء .ويقال شباب أبله؛ ملا فيه من الغرارة ،يوصف به كام يوصف بالسلو
واجلنون؛ ملضارعته هذه األس��باب ،ويقال :خري َأ ِ
والدنا األَ ْبله ال َع ُق ُ
ول؛ يعني َأنَّه لش��دَّ ة
ُ
ح ِ
يائه كاألَ ْبله ،وهو َع ُقول ،وقد َب ِله ،بالكرس ،و َت َب َّله(.)49
َ
 َب َّيس ،تقال للش��خص الذي ُيرضب رض ًبا شديدً اَ ،ب َّيس به ،وكذلك يستعملونهكل ٍ
جم��ازا يف ِّ
أمر في��ه معنى (الضرَّ ب) ،فيقالَ :ب َّيس به امل��رضَ ،ب َّيس به األذى ،وهو يف
ً
األص��لَ ،ب ْيس لغة يف :بِئس ،وال َب ْأ ُس :العذاب ،والش��دَّ ة يف احل��ربْ ،
والبأ ُس وال َب ِئ ُس،
عىل مث��ال َف ِع ٍل ،العذاب الش��ديدْ .
ثم كثر حتَّى قي��ل ال َب ْأ َس عليك،
والبأس :احلربَّ ،
وال َب ْأ َس َأي ال خوف(.)50
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وختفيف اهلمز من مألوف العرب يف كالمهم ،والتضعيف يأيت لزيادة معنى؛ ألجل

هذا ض َّعفوا (الياء).

 -تَربزَل ،بمعنى :نوع من التمر ،أصل اللفظة هو (طربزن) بمعنى :الس��كَّر ،وهو

املعربة ،ال َّطبرَ ْ َز ُذ :الس��كَّر ،و َأصله َت�َب�رَ ْ َز ْد ،قلبت النون ال ًما ومها
من األلفاظ الفارس�� َّية َّ

ثم قالوا (تربزل) بإبدال الطاء تاء(.)51
رب َزنَّ ،
يتعاقبان ،فيقالَ :طبرْ َزل وط ْ
الفعل إ َّما يكون من:

1.1ال ُبلعوم = احللق��وم ،كأنَّه ُأصيب بلعومه ،والبلع��وم :جمرى الطعام يف احللق،
وه��و املرئ .والبلعمة :االبتالع .والبلعم :الرجل الكثري األكل الش��ديد البلع

للطع��ام :وامليم زائدة ،و ُيعدُّ من األلف��اظ الرباع َّية املنحوتة ،وقد يحُ ذف فيقال
بلعم .مأخوذ من بلع ،إلاَّ أنَّه زيد عليه ما زيد للمبالغة يف معناه(.)52

حمركة :اخلَ َر ُس ،واألبكم :األخرس ال يتك َّلم،
2.2أو م��ن الفعل ( َبك ََم) ،وال َبك َُمَّ ،
َّ��م عليه ال��كَال ُم أي ُأ ْرتِ َج
ُ��م :ا ْم َتن َ
َ��ع عن ال��كالم َت َع ُّمدً ا أو َج ْه�ًل�اً  ،و َت َبك َ
َو َبك َ
عليه(( ،)53تَبلكم=تَبكَّم) وهي اعتقال اللس��ان ،ففكُّوا إدغام الكاف ،وأبدلوا
األوىل ال ًما.

 ختَر َب��ط ،بمعنى :االضطراب ،وال ُبعد عن احلكمة ،أصل الفعل هو َ(خ َب َط) ،ويف

اللغة ،خبط البعري األرض بيده خب ًطا :رضهبا .ومنه قيل :خبط عشواء ،وهي الناقة التي
بالضم ،كاجلنون وليس به.
يف برصها ضعف ،ختبط إذا مشت ،ال تتو َّقى شي ًئا .واخلُباط
ِّ

تقول منه خت َّبطه الش��يطان ،أي أفس��ده( .)54و(تخَ َ َّبط=ختر َب َط) ففكُّوا إدغام الباء ،وأبدلوا

أوىل البا َءين را ًء .وداللة االضطراب تفيد التخ ُّبط سواء يف األحكام أم يف األفعال.
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 تبلعم ،يقال للش��خص الذي يعتقل لس��انه ويتلعثم يف كالم��ه (املِ ِتبلعم) ،أصل
َ َ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

حترك ُمتد ِّل ًي��ا ،أصل الفعل ه��و (تَدَ َ
ل��دل) ،والتَّدَ ْلدُ ل:
 تَدَ ن��دَ ل ،بمعن��ى :ت��دلىَّ َّ ،��رك ُمتَدَ ِّل ًيا .والدَّ ْلدَ لة :حتريك الرجل ر ْأس��ه
كالت ََّه��دُّ ل ،وتَدَ ْل��دَ ل اليش ُء وتَ��دَ ْر َدر إِذا تحَ َ َّ
و َأعض��اءه يف امليش .والدَّ ْلدلة :حتريك اليشء ا َملنُوط .و َد ْلدَ له ِد ْلدَ الاً َ :ح َّركه( .)55فأبدلوا

الالم نونًا.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 تَر َيع ،بمعنى :تجَ َّش��أ ،واحدته :تريوعة ،أصل التَرتي��ع ،هو :ال َّت َت ُّيع :القيء ،وهوِ
ُ
وتاع
تاع
الرجل إِتاعة ،فهو ُمتيع :قاءَ .
متت ِّيع .وقد تاع ،إذا قاء ،وأتاعه غريه ،أي :ق َّيأه ،و َأ َ

ِ
تاع( ،)56فقلبوا الياء ا ُملش��دَّ دة األوىل را ًء ،فصارت
��ي ُء َيتيع ت َْو ًعا َأي خرج ،وال َقي ُء ُم ُ
ال َق ْ
التَّرتيع.

وكثريا ما تُنطق يف اللهجة الدارجة بـ(تدريع ،ا َّدريع) بالدال ال التاء.
ً

 َجمازا بمعنى :أغضب ،ش��عوط اللحم ونحوه ،يقال:
��عوط ،بمعنى :احرتقً ،
تش َ

ش��عوط ف�لان ،أمعن يف قه��ره ،أصل الفعل هو (ش�� َّيط) بالي��اء بدل العني ،والش��يط:

مسته النار ،يتش َّيط منه ،فيحرتق بعضه ،كام يتش َّيط الشعر أو احلبل.
شيطوطة اللحم إذا َّ
ت ِ
وشي َطه ،وشا َط ِ
القدْ ر
وتش َّيط الدم إذا غىل بصاحبه وشاط دمه وأشاط بدمه ،و َأشا َطه َ َّ
َ
وش��اط د ُم فالن َأي ذهب ،و َأ َش ْط ُت
َش�� ْي ًطا :احترَ َق ْت ،و َأش��ا َطها هو و َأ َش ْطتُها إِشاط ؛
بدَ ِمه( .)57فأبدلوا الياء األوىل ا ُملشدَّ دة عينًا للسهولة.
وقد تأيت باللهجة الدارجة بمعنى أصابه التعب والنَّصب وعانى من املش َّقات.
التذوق ،والتصويت باللس��ان والغار
ت��ذوق ،ومت َّطك ومت َّط��ق،
ُّ
 -مَت َّط��ق ،بمعنىَّ :

األعىل ،أصل الفعل هو (تمَ ن َطق) فأبدلوا النون طا ًء ُفأدغمت يف الطاء الثانية.
ونرى َّ
أن أصل هذا الفعل ،هو:
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��ق) ،التم ُّطق :إلصاق اللس��ان بالغار األعىل؛ ف ُيس��مع صوته؛
 .1م��ن الفع��ل ( َم َط َ

الستطابة أكل يشء(.)58

 .2م��ن الفعل ( َن َط َق)َ ،ن َط َق الناطِ ُق َينْطِ ُق ُن ْط ًقا :تكلم .وا َملنطِق :الكالم .واملِنْطِيق:

الت��ذوق ،وقريبة من
ويف ِكلاَ الفع َل�ين ،دالل��ة واضحة عىل الص��وت الصادر عن
ُّ

معناه يف العام َّية.

(ض َجع) ،ضجع :ضجع فالن ضجو ًعا،
َ -ج َض َع ،بمعنى :بطح ،أصل الفعل هو َ

أي نام ،فه��و ضاجع ،وأضجعته :وضعت جنبه ب��األرض .ويقال :اضطجع يضطجع
وكل ٍ
اضطجا ًع��اُّ ،
اجلوه��ري يف صحاحه «ويف
يشء خفضته فقد أضجعته( .)60ويش�ير
ّ
ث��م يظهر فيقول اضطجع ،ومنهم من
افتع��ل منه ل َغتَان :من العرب من يقلب التاء طاء َّ

يدغم فيقول أضجع فيظهر األصيل ،وال يقال اطجع؛ ألنهَّ م ال يدغمون الضاد يف الطاء.

امل��ازين :بعض العرب يقول الطج��ع ،و ُيكره اجلمع بني حر َف�ين مط َبقني ،ويبدَّ ل
وق��ال
ّ
مكان الضاد أقرب احلروف إليها وهي الالم»( .)61فحدث إقالب بني احلروف.

وضغط ،يف حني َّ
أن أص��ل هذا الفعل هو
 جع��ص ،تقال لليشء إذا تغيرَّ ش��كله ُاخل ْل َق ِ
بالض��م :القصري الدَّ ميم اللئيم ِ
القبيح ،ورجل
��ة واخلُ ُل ِق
ُ
ُ
ُ
(جعس) ،واجلُ ْعس��وسِّ َّ ،
ُ
جعسوس وجعشوش بالسني والشني مجي ًعا ،وذلك إىل حقارة وصغر وق َّلة(.)62
والصاد والسني يتعاقبان .وداللة احلقارة واخلساسة ،فيها معنى الضغط والتصغري

ِ
والقصرَ .
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واس�� َتنْطقه َأي ك َّلمه ونا َط َقه .وقوهلم :م��ا له صامت وال ناطق،
البلي��غ ،وق��د َأ ْن َط َقه اهلل ْ
ٍ
َق��اوال؛ ونا َط َق ُّ
واحد
كل
فالناطق :احليوان ،والصامت :ما س��واه .وتَنا َطق الرجالن :ت َ
وصوت ِّ
كل يشءَ :منْطِقه ونطقه(.)59
قاو َله؛
ُ
منهام صاحبهَ :

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

ٍ
وحرف عن كالمه،
وحل ونحوه،
 ُچ َف��ص ،بمعنى :تر َّدى يفً
وجم��ازا :إذا هذى َّ
وج ِف َس من الطع��ام :اتخَّ ََم ،وهو
فس��ا) بالس�ين ،إذا اتخّ مَ ،
أص��ل الفعل هو (ج َفسَ -ج ً
ِ
سِ ،
الضعي��ف القدْ ِم ،لغ�� ٌة يف ِ
��سِ .
اجل ْب ِ
جل ُ
بان الق��دْ ُم ،وقيل:
واجل ْفس:
ُ
واجل ْب ُ
َجف ٌ
��س :ا َ
(چ َفص)
الضعي��ف اللئيم ،وقي��ل :الثقيل الذي ال جييب إِىل خري( ،)63وم��ن هذه قالواُ :

وذلك لضعف قدمه.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 َحث َّلك ،بمعنى :رذالة الناس ،ويبدو َّأن اصل هذه اللفظة هو:

(حت ِْل) ،واحل ْثل :س��وء الر َضاع واحل ِ
ال ،و َأ ْحثله الدهر:
(ح ْث ِل) أو َ
1.1م��ن الفعل َ
َ
ُ ُ ِّ
َ
ٍ
حلثال :الرديء من ِّ
كل
َأس��ا َء حاله .وقد يحُ ْ ثِله
حل َثالة وا ُ
الدهر بس��وء احلال ،وا ُ
ُ
يشء ،وه��و من حثالة الناس ،أي :من رذالتهم ،وحثالة الطعام :ما س��قط منه
ٍ
()64
حلتْل :ال��ردي ُء من ِّ
إذا نق��ي ،ويقال لل��رديء من ِّ
كل
كل يشء حثالت��ه  .وا َ
ٍ
حل ِ
ثل.
يشء ،وهو لغة يف ا َ

حل َفالِ ُج :ص َغ ُار ِ
اإلبل ،واحدُ َها َح َف َّل ٌج ،فأبدلت
2.2من لفظة َ
(حف َّلج) ،واجلمع :ا َ
الثاء فاء(.)65

ونرى َّ
(ح ْث ِلِ ،حت ِْل) ،فداللته مش��اهبة الس��تعامله
أن أصل هذه اللفظة ،من الفعل َ

يف العام َّية.

(حر َمز) ف ُقلبت الزاء
توس��ل ،طلب بذكاء ،أصل الفعل ه��و َ
رم��ص ،بمعنىَّ :
 َح َالرجل وتحَ َ رم َز إِذا صار ِ
ُ
ذك ًّيا(.)66
اح َر َّم َز
حل ْر َم َزة ،وهي الذكا ُء ،وقد ْ
ْ َ
صا ًدا ،وهو من ا َ
 -حس��افة ،بمعنى :األس��ف والندامة ،أصل اللفظة هو (آسف) ،األسف :احلزن

يف ح��ال ،والغضب يف حال ،فإذا جاءك أمر ممَّن هو دونك فأنت أس��ف ،أي :غضبان،
وإذا ج��اءك ممَّن فوقك ،أو من مثلك فأنت أس��ف ،أي :حزين ،وقد أس��ف عىل ما فاته
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متأس��ف ،واألسيف واألسوف:
وتأس��ف أي َّ
تلهف ،وأس��ف فالن يأسف فهو أسف ِّ
َّ
يت
تطور صو ّ
الرسيع احلزن الرقيق .وقد يكون األسيف الغضبان مع احلزن( .)67فحدث ُّ

يف صوت األلف املمدوة إىل احلاء.

تورط ،حمُ ِّل ما ال طاقة به ،وهو :محُ َم َبط ،ويقال :حتمبط فالن :أي
 -حمَ َبط ،بمعنىَّ :

جتمد ووقف ،فيقال :ش��بيك حتنبطت ،أي :ملاذا تو َّقفت ،تشنَّجت ،وحتمبط بموضوع،
َّ
(ح َّبط) ففكُّوا إدغام
ميم ،وأصله َ
بالنون ،فقلبوا النون الس��اكنة التي بعدها با ٌء مفتوحة اً
حلب��ط ،أمل ووجع يف بطون
الب��اء بالنون (حنبط) وبع��د اإلقالب (حمَ َب��ط) ،ويف اللغة :ا َ
وحبِ َط َبطنه :انتف��خ ،وحبط عمله حب ًطا بالتس��كني ،وحبو ًطا :بطل ثوابه،
احليوان��اتَ ،
وحبط عمله :فس��د ،وأحبطه صاحبه ،واهلل حمبط عمل من أرشك ،وحبط اجلرح حب ًطا،

أي :عرب ونكس(.)68

ون��رى َّ
أن معن��ى الفعل يف العام َّية قري��ب من معناه يف العرب َّي��ة الفصيحة ،فمعنى:

حيس بأمل أو
التو ُّق��ف والتش��نُّج ،قريب من معن��ى :األمل والوجع ،فاملتو ِّقف واملتش��نِّجُّ ،
فكري.
جسدي أو
وجع
ّ
ّ

 حمَ َف��ش ،تقال للش��خص الذي هجم ونزا عىل صاحب��ه يف خصام ،حمَ َفش عليه،ِ
ِ
ب
حلنْ َبش�� ُةَ :لع ُ
وهو حمَمفش ،أصل الفعل هو َ
ميم والباء فا ًء ،وا َ
(حنبش) ،فأبدلوا النون اً
ص
والتصفيق
حلنْ َب َش ُة امليش
ُ
ور َق َ
ُ
والرقص ،يقال للرجل إِذا نَزا َ
اجلواري بالبادية ،وقيل :ا َ
الشعبي.
وز َف َنَ :حنْ َب َش( ،)69وقد تأيت بالنون (حنفش) كالدراج يف اللسان
َ
ّ

َ -خر َبط ،بمعنى :أفس��د وخلط ،وهو خمَر َبط ،واالسمَ :خر َب َطة ،وهي يف األصل:

َخ َّب��ط ،فكُّوا اإلدغام وأبدلوا الباء األوىل را ًء ،و(خبط) يفيد العنف والش��دَّ ة والرضب
121

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

(حن َبط)
ت��ورط ،ويق��ال :حتمب��ط بمنص��ب ،أو أي يشء آخ��ر ،أص��ل الفعل ه��و َ
أيَّ :

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

واحلرك��ة .ويف اللغة :خبط البعري األرض بيده خب ًطا :رضهبا .ومنه قيل :خبط عش��واء،
وهي الناقة التي يف برصها ضعف ،ختبط إذا مش��ت ،ال تتو َّقى ش��ي ًئا .وخبط الرجل ،إذا

طرح نفس��ه حيث كان لينام ،ويقال :خبط الورق من الش��جر وذلك إذا رضبه ليسقط.

مسه بأذى وأجنَّه
وخبطته ،أي :كرسته .وخبطة من مس ،والش��يطان خيبط اإلنس��ان إذا َّ
وخ َّبله .واخلبط :شدَّ ة الوطء بأيدي الدواب .وخت َّبطت اليشء :توطأته(.)70

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فمعنى االفساد واخلربطة يف العام َّية ،قريب من معناه يف العرب َّية ،فمعنى اخلبطة من

مقومات العقل
املس ،والش��يطان خيبط اإلنسان ،فيجنَّه ويفس��د عليه عقله ،كأنَّه خربط ِّ
ِّ
والتفكري لديه ،فيرضبه بعقله ،فال يعدُّ اإلنسان يم ِّيز بني اخلطأ والصواب.

رم��ش ،بمعنى :جرح ،خرب��ط ،وهو مقلوب َ
خمر َجي الباء
(خر َب َش)؛ لق��رب َ
َ -خ َ

واملي��م ،ومنه قالوا :خرمش��ت الق َّط��ة وجه الصب��ي ،أي :جرحته بمخالبه��ا ،فال ُيقال

لفعلها إلاَّ خرمش��ة ،اخلرمش��ة :إفس��اد الكتاب والعمل ونحوه ،واخلَ ْر َبش ُة واخلَ ْر َمشة:
ِ
اإلفساد والتشويش(.)71

 َخن َطل ،بمعنى :انكفأ عىل نفسه ،اكتئب ،أصل الفعل هو (خ َّطل) ،ففكوا إدغامالط��اء وأبدلوا منها الطاء األوىل نونًا ،وخ َطل م��ن اخل َطل :االضطراب ِ
واخل َّفةَ ،
وخطِ َل
َ
يضا السرَّ يع ال َّط ِ
عن ال َع ِج ُله.
َخطَلاً فهو َخطِ ٌل و َأ ْخ َطل .واخلاطل :األَمحق ال َع ِجل ،وهو َأ ً
ورجل َج��واد َخطِ ٌلَ ،أي :رسيع ِ
اإلعطاء .واخلَ َطل :الكالم الفاس��د الكثري املضطرب،
وخطِل ،واخلَ َط ُل :الطول واالضطراب ،يكون ذلك يف ِ
َخطِ َل َخطَلاً  ،فهو َأخطل َ
اإلنسان
والف��رس والرمح ونحو ذلك ،و ُأ ُذن َخ ْط�لا ُء َب ِّينة اخلَ َطل :طويلة مضطربة مس�ترخية،
ومن معانيه :االسرتخاء( ،)72وهكذا يكون حال (ا ُمل َخنطِل) اكتئاب وانكفاء.
 ِدثو ،تقال للش��خص قليل اإلدراك ،وهي من ألف��اظ التحقري ،أصل اللفظة هو122

الفتالوي
�أ.د� .ستَّار عبد احل�سن ج َّبار
ّ

رجل ِد َث ِ
ور :الك َْسالن .والدَّ ُثور :اخلامل الن َُّؤوم ،وال َّث ِقيلَ ،و ٌ
ار ٌّي :ك َْسالَن
(دثور) ،والدَّ ُث ُ
ال ي َتصرَ َّ ف( .)73حذفت الراء؛ لكثرة االستعامل ولصعوبتها يف النطق.

ِ
مدحلب ،وهي
 َدح َلب ،بمعنى :حنى ظهره ،ويقال للشخص الذي حيني ظهره،ِ
ُ
ظهرك(.)74
مقلوب لـَ :دل َبح ،و َد ْل َبح
الرجل :حنى ظهره ،و َد ْلبِ ْحَ ،ط ْأط ُئ َ
َ -دزَّ ،بمعنى :أرس��ل ،و َد َّز بصدره :رفعه وقدَّ مه إىل أمام ،أصل الفعل هو ( َد َز َر)،

االستعامل ولصعوبتها يف النطق.

ودهديت احلجر ،ودهديته :دحرجته من أعىل إىل أسفل،
دحرجَ ،
َ -دهدَ ه ،بمعنىَ :

والي��اء ُمبدلة م��ن اهلاء ،واهلاء والياء يتعاقبان ،ويقولون :ا َّده��دَ ر :تدحرج ،فقلبوا احلاء
��ت احلجارة و َد ْهدَ ْيتُه��ا ،إذا َد ْح َر ْجتَها،
ه��ا ًء والراء دالاً واجلي��م را ًء .ويف اللغةَ :د ْهدَ ْه ُ
فتَدَ ْه��دَ ه احلجر وتَدَ ْه��دَ ى ،دحرجته فتدح��رج .والدَّ ْهدَ َه ُةَ :ق ْذ ُفك احلج��ار َة من َأعىل

إىل َأس��فل َد ْحرج�� ًة ،و َد ْهدَ َههَ :ق َل��ب بعضه عىل بعض ،وقد تبدَّ ل م��ن اهلاء ياء ،فيقال:
ِ
��رج ،و َد ْهدَ ْيتُه َأن��ا ُأ َد ْهديه َد ْه��دَ ا ًة و َد ْهدَ َأ ًة إذا
تَدَ ْه��دَ ى احلجر وغ�يره تَدَ ْهد ًيا ،إذا تَدَ ْح َ
دحرجته(.)76

 الدِّ هل��ة ،بمعنى :طني رقيق ،و ُيكثر اس��تعامله عند الفلاَّ ح�ين ،فيقال :ماء ِده َلة،(طهل) ،طهلَ :ط ِه َل امل��ا ُء َط َهلاً  ،فهو
أي :م��اء في��ه طني كثري ،أصل اللفظة م��ن الفعل َ

ِ
انحت
وطاه ٌلَ :أ ِجن يأجن أجونًا ،والطهل ّية وال ِّط ْه ِلئة :الطني يف احلوض ،وهو ما
َط ِه ٌل
َّ
فيه من احلوض بعدما ليط( ،)77فحدث ٌ
إبدال بني حريف الطاء والدال.

أيضا :يرتاوايل ،أي :يبدو يل ،ظهر يل،
��وري ،بمعنى :أراهُ ،يريه ،و ُيق��ال ً
 -راواهُ ،ي ِّ

ويف اللغ��ة ،رأيته بعيني رؤي��ة ،ورأيته يف املنام رؤيا ،وهو يرتاءى يف املرآة ويف الس��يف:
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وال��دَّ ْز ُر :الدف��ع ،يق��الَ :د َز َره و َدسرَ َ ه ودفعه بمعن��ى واحد( .)75حذفت ال��راء؛ لكثرة

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

ينظ��ر فيه�ما ،وأرتأيت رأ ًيا يف ك��ذا أرتئيه ،وفالن يرتاءى برأي ف�لان :أي يميل إىل رأيه
ويأخ��ذ ب��ه ،وي�تراءى يل :ظهر يل ،وجي��وز أن ِّ
تؤخ��ر اهلم��زة حتَّى تصري بع��د األلف،

رأى === وراء ،ومن العرب من يلينِّ اهلمزة فيقول :رويا ،ومن حول اهلمزة فإنَّه جيعلها
ثم يكرس فيقول :رأيت ريا حسنة ،وبعض العرب تقول :ريت بمعنى رأيت ،وتقول
يا ًءَّ ،

يف يفع��ل وذواهتا من رأيت :يرى وهو يف األص��ل :يرأى ولكنهم حيذفون اهلمزة يف ِّ
كل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كلمة تشتق من (رأيت) إذا كانت الراء ساكنة ،فتقول :رأيت كذا ،فحذفت مهزة أرأيته،

وق��د تركت العرب اهلمز يف مس��تقبله لكثرته يف كالمهم ،ور َّب�ما احتاجت إليه فهمزته،
وإذا أم��رت منه عىل األصل قل��ت :ارء ،وعىل احلذف :رأ ،وأريت��ه اليشء فرآه ،وأصله

أرأيته(.)78

(رواه) ثم فكُّوا
واوا َّ
وأصل هذ الفعل (راواه) ،هو (ر َّأه) باهلمزة املش��ددة ،و ُقلبت ً

إدغامها باأللف (راواه) ،وقلب الواو ال ًفا يف العرب َّية مألو ًفا.

والس��باب ،هي يف األص��ل (رذالة) بال��ذال املعجمة،
 -رزال��ة ،بمعن��ى :اإلهان��ة ُّ

كل يشء ،اخلس��يس ،مصدره الرذال��ة ،وقد رذل ،ورذالة ِّ
والرذل :الدون من ِّ
كل يشء:

أردؤه ،ورجل رذل ،أي :وس��خ ،وامرأة رذلة ،وثوب رذيل ،أي :رديء ،والرذيلة ضدُّ

الفضيلة(.)79

مز ِ
(ز َّغدَ ) بالغني
رعد ،أيُ :مرسع ،أصل الفعل هو َ
 -زَر َع��د ،بمعنى :أرسع ،وهو َ

املعجمة ،وهو يف اللغة :الزغد :اهلدير الشديد ،وتزغد الشقشقة وهو الزغدب ،والزغد:
ملء اإلناء والس��قاء ،وزغدً ا س��قاءه ،أي :عرصه حتَّى خيرج الزبد من فمه ،واإلزغاد:
ِ
اإلرضاع ،وعاش ً
وز َخر وزغر
عيش��ا زغدً ا أي :رغدً ا ،وهنر َز َّغاد :كثري املاء ،وقد َز َغدَ َ
()80
ثم فكُّوا إدغامها بزيادة راء بني العني والزاي.
بمعنى واحد  .فقلبوا املعجمة عينًا َّ
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ودالل��ة ه��ذه الفعل يف العرب َّية الفصيحة عىل :الش��دَّ ة والكث��رة والوفرة ،قريبة من

داللته يف اللهجة عىل :الرسعة ،فالشخص ا ُملرسع ،يشدُّ يف مشيه ،و ُيكثر من خطواته.

ور َّب�ما يك��ون هذا الفع��ل وداللته ع�لى امليش الرسي��ع يف اللهجة ،أصل��ه من دمج
كلمتَني ،األوىلِ :زر (الساق) وهذا املعنى يف اللهجة فقط ،والثانية :الفعل (عَدَّ ) ،فكأنَّام
َ

الشخص ا ُملرسع َي ُعدُّ (زره) خطواته عدًّ ا.

ِ
(1.1زغل) :احتالَّ ،
وهو ُز َغليِ ٌّ  ،بِ َض ٍّم ف َفت ٍْح ،هكذا
غشَّ ،
والز َغ ُل :محُ َ َّر َك ًة :الغ ُّشَ ،
ُ
اص ُة(.)81
تقول به العا َّم ُة واخلَ َّ

ف وجه الصواب فيه ،وقد َغ ِل َط يف
(2.2غل��ط) ،وال َغ َل ُطَ :أن َت ْعيا باليشء ف�لا َت ْع ِر َ
األَم��ر َي ْغ َل ُط َغ َل ًط��ا و َأ ْغ َل َطه غريه ،والعرب تقولَ :غ ِل َ
��ط يف َمنْطِ ِقه ،و َغ ِل َت يف
ِ
بمعن��ى .والتغليط :أن تقول
احلس��اب َغ َل ًطا و َغ َلتًا ،وبعضه��م جيع ُلهام لغتَني
ً
للرج��ل :غلطت ،والغل��ط خالف اإلصاب��ة( ،)82ويف الدارجة ِ
تس��مى
احل ِّل َّية
َّ
(زاغل).

من:

عدوهم ،هي كلمة منحوتة
التكره والدعاء
 زَقنبوت ،من ألفاظبالرش عىل طعام ِّ
ُّ
ِّ
واز َد َق َم اليش َء وت ََز َّق َمه:
الز ُّقوم،
واالز ِدقا ُم كاالبتالعْ ،
ْ
الز ْق ُم الفعل من َّ
(1.1زقم)َّ ،
والز ْق ُم وال َّل ْق ُم واحد ،والفعل َز َق َم َي ْز ُق ُم و َل ِق َم َي ْل َق ُم،
ابتلع��ه ،والت ََّز ُّق ُم :ال َّت َل ُّق ُمَّ ،
الز َق ُم ،وهو َي ْز ُق ُم ال ُّل َق َم َز ْق اًم َأي َي ْل َق ُمها،
والت ََّز ُّق ُم :كثرة رشب اللبن ،واالس��م َّ
والز ْق َم ُة:
��م اللحم َز ْق�ًم�اً  :بلع��ه ،و َأ ْز َق ْمتُه اليشءَ :أبلعت��ه إياه ،فازدقم��هَّ .
َ
وز َق َ

والز ُّقو ُم:
والز ُّقو ُم طعام َأهل النارَّ ،
والز ْل ُقوم ،بالالم :احل ْل ُقوم(َّ .)83
الطاع��ونُّ .
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 -زَغلط ،بمعنى :احتال ،هي كلمة منحوتة من:

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

��ج َر َة ال َّز ُّقو ِم * َط َع��ا ُم الأْ َثِيمِ﴾ الدخان/
كل طع��ام َي ْقتل ،ق��ال تعاىل﴿ :إِ َّن َش َ
كرهيا(.)84
 ،44-43ومنه استعريَ :ز َق َم فالن وت ََز َّق َم :إذا ابتلع شي ًئا ً

(2.2م��وت) ،املوت :ض��د احلياة .وقد م��ات يموت ويامت ،وأص��ل ميت ،هو:
ميوت عىل فيعلُ ،فأدغمت الواو يف الياء وثقلت الياء ،وقيل :ميوت ،وخيفف
فيقال :ميت(.)85

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ُّ
فف��ك إدغام القاف يف (ز َّقم) و ُأبدلت األوىل منهام نونًا ،فصارت (زقنموت)،
ث��م جرى عليها إبدال آخ��ر ،هو إبدال امليم با ًء ،وكذل��ك (تز َّقب) فك إدغام
َّ

القاف بنون (تزقنب).

يِّ
املتدل يف العنق من لدُ ن مع َّلق القرط عند املرأة ،واجلمع:
ِ -زلِف ،بمعنى :الش��عر

يت ُفأبدل
(الس��والف) واحدهتا (س��الفة) ،فحدث
تط��ور صو ّ
ُّ
زلوف ،أصل اللفظة هو َّ
السني إىل زاء .والسالِف ُةَ :أعىل ال ُعنُق ،وقيل :ناحي ُة ُمقدَّ ِم العنق من َلدُ ْن ُم َع َّل ِق ال ُق ْرط عىل
َق ْل ِ
فَ :أعىل العنق ،وقيل :ه��ي ناحيته من مع َّلق القرط عىل احلاقنة.
ت الترَّ ْ ُق َو ِة .والس��الِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الس��الِ َف ُة علىَ ُخ َص ِل َّ
الفرس
الش�� َع ِر ا ُمل ْر َس�� َلة علىَ اخلَدِّ  ،كنَا َي ًة َأو مجَ ًازا ،وسالف ُة َ
ثم ُأطل َق َّ
َّ
وغريهِ :
هاديتُه َأي ما تقدَّ م من ُعنقه(.)86

 زمخ ،بمعنى :صاح من شدَّ ة الغضبُ ،أصل الفعل هو (زخمر) ،وزخمر الصوت

تزخمرا ،والزخمر :اسم
وازخمر ،أي :اشتدَّ  ،والنمر إذا غضب فصاح ،يقال لصوته :تزخمر
ً

يت
تطور صو ّ
املزمار الكبري األس��ود ،والزخمرة واالزخمرار :الصوت الشديد( .)87فحدث ُّ

بحذف حرف الراء.

 -زمي��ج ،بمعنى :رمل ش��واطيء النهر ،وه��و مقلوب (مزي��ج) ،وهو خليط من

رم��ل وتراب .من الفعل م��زج وهو أصل صحيح ُّ
يدل عىل خل��ط اليشء بغريه .ومزج
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َّ
يس��مى املزج ،قالوا ألنَّه كان ُيمزج
وكأن العس��ل
مزجا :خلطه بغريه،
الرشاب يمزجه ً
َّ
به ّ
كل رشاب(.)88

 -سدَّ  ،بمعنى :أغلق ،أصل هذا الفعل:

ور ْد ُم ال َّث ْل ِمَ .سدَّ ه َي ُسدُّ ه َسدًّ ا فانسدَّ واستدَّ
والسدُّ  :إِغالق اخلَ َل ِل َ
َّأولاً  :من (س��دد) َّ

السدُّ  ،وما كان مسدو ًدا خلقه ،فهو ُسدٌّ  ،وما كان من
وسدَّ دهَ :أصلحه و َأوثقه ،واالسم ُّ

هذا س��داد من عوز ،أي :يسدُّ من احلاجة سدًّ ا .والس��دُّ  :ردم الثلمةِّ ،
والشعب ونحوه.

والفعل الالزم من سدَّ انسدَّ (.)89

البابَ :أطبق��ه َ
وصد إِذا َأغلق��ه ،وباب مؤصد وقدر
ثان ًي��ا :من (أص��د) ،و َأ َصدَ
كأ ْ
َ

تطور
مؤص��دة :مطبقة ،وتقول :هو بالرش مرصد وباب اخلري عن��ه مؤصد( .)90فحدث ُّ

األول.
يت يف صوت الصاد إىل السني ،مع حذف اهلمزة .ونحن نميل إىل الرأي َّ
صو ّ

َ
ش��اط ،بمعنى :احرتق ،يقال للطعام إذا احرتق ،ش��اط ،وللشخص إذا هاجت

نفس��ه ،جاء ش��ايط ،وهو بيه ش��وطة ،ومنه قالوا :ش��عوطه الدواء ،إذا أحرق��ه ،فقلبوا
شاط اليشء َشي ًطا ِ
الواو املش��دَّ دة عينًا ،ويف اللغةَ ،
وشياط ًة َ
وش ْي ُطوط ًة :احرتق ،و َأشا َطه
ُ ْ
ت ِ
وشي َطه ،وشا َط ِ
القدْ ر َش�� ْي ًطا :احترَ َق ْت ،وقيل :احرتقت و َل ِص َق هبا اليشء ،و َأشا َطها
َ َّ
هو و َأ َش�� ْطتُها إِش��اطة؛ والشيط :ش��يطوطة اللحم إذا مسته النار ،يتش�� َّيط منه ،فيحرتق
بعضه ،كام يتش�� َّيط الش��عر أو احلبل .وتش�� َّيط الدم إذا غىل بصاحبه ،وشاط دمه وأشاط
بدمه .واستشاط فالن غض ًبا ،إذا استقتل .والتش ُّيط :الغضب ،والتشييط :أن حيرق شعر
وكل ٍ
الرأس أو الكراع ،يقال :شيط الرأس بلهب النار عىل رأس التنانري أو غريهاُّ .
يشء

أحرقته رط ًبا فقد شططته(.)91

127

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

كوة أو منفذ سدًّ ا ،ومنه قيل :يف
عمل الناس ،فهو َس��دٌّ  .والسداد :اليشء الذي تس��دُّ به َّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

ّ
 ش��اقاه ،بمعن��ى :م��زح مع��ه ،االس��م عنده��مّ :قا/الش��قه ،وهو :يتش��اقه،
الش

وهم يش��اقونه ،وت�ضرب لكثرة الكالم ال��ذي ال طائل فيه .أصل الفعل َ
(ش�� َقق) وهو
يصوت ،واالش��تقاق :األخذ يف الكالم وىف اخلصومة يمينًا وشاملاً  ،وشقق
( ُيشقشق)ِّ :

الكالم ،إذا أخرجه أحسن خمرج .وشقشق الفحل شقشقة :هدر .والعصفور يشقشق يف

صوته(.)92

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ش��و َّيه ،بمعنى :قليل ،وه��ي تصغري يشء ،ويف اللغة تصغري اليشء هو ُ
(ش�� َي ُّي)
َ -

بض��م وفتح الي��اء ،وياء ِّ
متأخرة مش��دَّ دة مهموزة ،ولفظة ُ
��ويء) لغ��ة أو لغية فيها.
(ش َ
ِّ

ش��اوى ...وقال
��ياوات
«واجلم��ع :أش��يا ُء ،غري مرصوف ،و َأ ْش
ٌ
ٌ
وأش��اوات و َأش��ايا و َأ َ
اللحي��اين :وبعضه��م يقول يف مجعهاَ :أ ْش��يايا و َأ ِ
ش��اوه ...و َأ ْش��يا ُءَ :لفع��ا ُء عند اخلليل
ّ
وس��يبويه ،وعند َأيب احلس��ن األَخفش َأ ْف ِعال ُء ...ومل خيتلف النحو ُّيون يف َأن َأ َش��ياء مجع
ٍ
الع َّلة فك َِره ُت َأن َأ ِ
يشء ،و َأ ا غري مجُ راة .قال :واختلفوا يف ِ
حك َي َمقالة ِّ
واحد منهم،
كل
ْ
نهَّ
��ع َأ ِ
قاوي َلهم عىل ْ
اختِالفها،
ُ
الزجاج يف كتابه؛ ألَنَّه جمَ َ َ
واقت�صرت عىل ما قاله َأبو إس��حق َّ

واحتج ألَ ْص َوبهِ ا عنده ،وعزاه إىل اخلليل ،فقال قوله :ال ت َْس َ
��أ ُلوا عن َأش��يا َءَ ،أ ْش��يا ُء يف
َّ

الفرا ُء واألَخفشَ :أصل َأشياء
موضع اخلفض ،إلاَّ َأنهَّ ا ُفتحت ألَنهَّ ا ال تنرصف ...وقال َّ
َأ ْف ِعالء كام تقول ه و َأه ِو ِ
��يئاء ،عىل وزن َأ ْش ِ
ناء ،إلاَّ َأنَّه كان األَصل َأ ْش ِ
��يعاع ،فاجتعت
َ ينْ ٌ ْ
فح ِذفت اهلمزة األُوىل ...وقال اخلليلَ :أشياء اسم للجمع كان أص ُله
َ
مهزتان بينهام َألف ُ
فج ِع َلت َل ْفعا َء...
فاس ُت ْثقل َ
اهلمزتان ،فقلبوا اهلمزة األوىل إىل َأ َّول الكلمةُ ،
َف ْعال َء َش ْيئا َءْ ،
ِ
اليشءُ :شييء ِ
وش َي ْي ٌء بكرس الشني وضمها .قال :وال تقل ُش َو ْي ٌء»(.)93
وتصغري
َْ ٌ
 ص ُّب��ورة ،ل��وح للكتاب��ة ،أص��ل اللفظة هو (س�� ُّبورة) ،وه��ي يف اللغ��ةَ :ج ِريد َةِ
ٍ
م��ن األ ْل ِ
واح من
يت ُفأبدل الس�ين
س��اج ُي ْكت ُ
تطور صو ّ
�ير( ،)94فحدث ُّ
َب عليه��ا التَّذاك ُ
إىل الصاد.
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رِ
حمرك الس��يارة يرصچ وغريها ،ويف
 صچ ،صوت احلديد ُيـح ُّك حديدً ا ،فيقالِّ :

وغريها ،تصهرج هبا
الص ُار ُ
اللغ��ة ،رصجَّ :
وج :النُّورة و َأخال ُطه��ا التي ُتصرَ َّ ُج هبا الن ُُّزل ُ
صاروج،
احلياض واحلاممات،
معرب .وهو بالفارس�� َّية ج��اروفُ ،ع ِّرب فقيلُ :
فاريس َّ
ّ
ٍ
ش��اروق .وكذل��ك ُّ
كلمة فيها ص��اد وجيم؛ ألنهَّ �ما ال جيتمعان يف كلمة
كل
ور َّب�ما قيل:
ُ
جيا :طاله به ،وربام قالوا :شرَ َّ َقه(.)95
واحدة من كالم العرب ،وصرَ َّ َج احلَ ْو َض ترص ً

ويب��دو َّ
أن دالل��ة ه��ذا الفع��ل يف اللهجة عن ص��وت احلديد ،فيه ُق��رب من داللة

احلممات واألح��واض وغال ًبا ما يكون فيه��ا احلديد هو
(رصچ) و(صه��رج) ،فط�لاء اَّ
الغال��ب ،فضلاً عن هذا َّ
فإن هذه الداللة هي داللة مس��تعارة من لغة أخرى (فارس�� َّية)
واجليم املث َّلثة يف اللهجة تأيت غال ًبا يف الكلامت املستعارة.

أمر عظي��م فجأة ه��و (اصرَّ كع)
 رَصك��ع ،يق��ال للش��خص إذا انتاب��هٌ
رع��ب أو ٌ
و(مصرَ كع) ،أصله هو ( ُم َص َّقع) ففكُّوا تشديد الصاد ،وأبدلوا الصاد األوىل را ًء فصارت
(مرصكع) ،وهي مقلوبة يف األصل من ( ُم َص َّعق) من الصاعقة .ويف اللغةَ :ص ِع َق ِ
اإلنسان
وص َع ًقا ،فهو َص ِع ٌقُ :غشيِ َ عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كاهلَدَّ ة الشديدة.
َص ْع ًقا َ
ِ
والصاعق ُة :املوت ،وفيها
مات،
وص ِع َ
وص ْعق ًة وت َْصعا ًقا ،فه��و َص ِع ٌقَ :
وص ْع ًقا َ
��ق َصع ًَقا َ
َ
ِ
ِ
ِ
والص ْعقة :ال َغ ْش��ية،
وص ْعقة وصاقعة؛ وقيل :الصاعق ُة العذابَّ ،
ث�لاث لغات :صاعقة َ
ِ
والص ْع ُق مثل الغيش ْيأخذ ِ
احلر وغريهُ ،
الصوت الشديد من
الصاعقة
ومثل
ُ
َّ
اإلنسان من ِّ
نار .و َأصع َقتْه الصاعقة تُص ِع ُق��ه إِذا َأصابته ،وهي الص ِ
الرعدة يس��قط معها ق ْطع ُة ٍ
واع ُق
َّ
ْ
ْ َ
والص ِ
واق ُع(.)97
َّ
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الصهاريج ،وهي كاحلياض جيتمع فيها املاء ،وهو َم ْصنعة جيتمع
يج :واحد َّ
والص ْه ِر ُ
ِّ
احلوضَ :طاله ،وحوض
وص ْه َر َج
فيها املاء ،و َأصله
َ
الص ْه ِر ّي ،عىل ال َبدَ لَ ،
فاريس ،وهو ِّ
ّ
ليِ
ُص ِ
بالص ُاروج(.)96
هارجَ :م ْط ٌّ َّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

(يص َّلخ)،
يتعرى ه��و (امص َّلخ) وه��و َّ
تع��رى ،فيقال للش��خص الذي َّ
 ص َّل��خَّ ،يخ :ك َِش َ
أصل الفعل (س��لخ) ،ويف اللغة :ش��اة َس ِل ٌ
اسمها
��ط عنها جلدُ ها فال يزال ذلك َ
بقي منها ِش�� ْل ًوا َّ
قل َأو كثر ،وا َمل ْس��لوخ :الشاة
س��مي ما َ
حتَّى ُيؤكل منها ،فإِذا ُأكل منها ِّ
ِ
س ِ
�لاخِ :
��ل َخ عنها اجللد ،واملِ ْس ُ
وس�� ْل َختهاِ :ج ْلدَ هتا التي َتن َْس ِل ُخ
اجل ْلد ،وم ْس�لاخ احل َّية َ
ُ
عنها ؛ وقد س�� َل َخ ِ
ت احلي ُة تس َل ُخ َس ْل ًخا ،وكذلك ُّ
كل دا َّبة َتنْسرَ ِ ي من ِج ْلدَ هتا كال ُيسرْ ُ و ِع
َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ونحوه(.)98

يت ُفأبدل الس�ين إىل الصاد ،وإبدال الس�ين والصاد وارد باللغة،
تطور صو ّ
فحدث ُّ

جاء يف كتاب س��يبويه يف باب ما تُقلب فيه السني صا ًدا يف بعض اللغات« :تقلبها القاف
إذا كان��ت بعدها يف كلم��ة واحدة وذلك نح��و صقت وصبقت ،وذل��ك أنهَّ ا من أقىص

وتصعدت إىل ما فوقها من احلنك األعىل...
اللس��ان فلم تنحدر انحدار الكاف إىل الفم َّ
فلم كانت كذلك أبدلوا من موضع السني أشبه احلروف بالقاف ليكون العمل من ٍ
وجه
اَّ
واح��د وه��ي الصاد؛ َّ
ألن الص��اد تصعد إىل احلن��ك األعىل لإلطب��اق ...واخلاء والغني
بمنزل��ة القاف ومه��ا من حروف احللق بمنزلة القاف من ح��روف الفم وقرهبام من الفم
كقرب القاف من احللق ،وذلك نحو صالغ يف سالغ وصلخ يف سلخ»(.)99

صم��ون ،اخلب��ز الناض��ج ،أصله ه��و (صامول) م��ن الصمل :ال ُيبس والش��دَّ ة،
ُّ -

وق��د صمل اليشء يصمل صمولاً  ،أي صلب واش��تدَّ واكتنز ،ورجل صمل ،بتش��ديد

ال�لام ،أي :ش��ديد اخللق ،وصمل الش��جر ،إذا مل جيد ر ًّيا فخش��ن ،والصامل :اليابس.
والصميل :الس��قاء اليابس .وصمل بدنه وبطنه ،وأصمله الصيام :أي أيبسه ،واصمأل

اليشء اصمئاللاً باهلمز ،أي اشتد( ،)100فابدلوا الالم إىل نون.

ويش��تق من��هِ ،صنَط ُيصنط ،واالس��م :صنطة،
 َصنطة ،بمعنى :الس��كون التام،ُّ

وص ْمتًا
��م ُت َص ْمتًا ُ
والنس��بة اليهَ :صنطاوي ،أصله هو من الفعل (صمت)َ :ص َم َت َي ْس ُ
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ميت :التَّس ِ
��تَ :أ َ
ميت
طال
��كيت ،والت َّْص ُ
الس��كوت ،والت َّْص ُ
َ
وصامتًا ،و َأ ْص َم َ
وص ُموتً��ا ُ
ُ
ْ
الص ْمت ُة؛ و َأ ْص َمتَه
يضا:
يت َأي ِسك ٌ
الس��كوت ،ورجل ِص ِّم ٌ
ُ
َأ ً
ِّيت ،واالس��م من َص َم َتُّ :
هو ،وصمتَه .والصمت ُة ،بالضم :مثل السك ِ
ْتة( ،)101فقلبوا امليم نونًا ،والتاء طا ًء.
ُّ
ُّ ْ
َ َّ
َ -ط ِعس ،بمعنى :كومة الرتاب (التل الصغري) أو كومة احلبوب ونحومها ،احتامل

وق��د تأيت احيانًا مع حرف الالم ،طيس��ل« ،قال :وأ َّما ال�لام فقليلة كزيدل وعبدل

حتَّ��ى قال بعضهم يف فيش��لة :فيعلة مع فيش��ة وىف هيقل مع هيق وىف طيس��ل مع طيس

للكث�ير ...أق��ول :اعلم َّ
اجلرم��ي أنكر كون ال�لام من حروف الزي��ادة وال يرد عليه
أن
ّ

الم البع��د يف نح��و ذلك وهنال��ك؛ لكونه حرف معن��ى كالتنوين فذهب إىل َّ
أن فيش��لة
كل ٍ
يشء ُّ
وهيقال وطيسال فيعل ...والطيسل والطيس :الكثري من ِّ
وكل ذلك تك ُّلف منه
والظاهر زيادة الالم يف مجيع ذلكَّ ،
فإن زيادهتا ثابتة مع ق َّلتها كام يف زيدل وعبدل بمعنى
زيد وعبد»(.)103

َ -ع َبا َل��هَ ،ع َباهل��ا ،من الكل�مات املتداولة عنده��م( ،عبايل كذا ،عباهل��ا كذا) ،أي:

(تتصور) ،وه��ي مركَّبة من( :ع َّن) و(بال) ،فع َّن :خطر،
(أتصور) ،تظ ُّن كذا
أظ�� ُّن كذا
َّ
َّ
والبال :اخلاطر والفكر ،وبعضهم يش��دِّ د الباء (ع َّباله) وهو أقرب إىل أالصل ،ومعناها:

وخطورا ،إذا وقع ذلك
َع�� َّن لباله .ويف اللغ��ة :خطر عىل بايل وببايل ،ك ُّله خيطر خطرانً��ا
ً
يتحرك يف القلب من
مهك ،وأخطره اهلل ببايل ،وله خطرات وخواطر وهو ما َّ
يف بال��ك و ِّ

رأي أو معنى( .)104والبال :بال النفس ،وهو االكرتاث ،ومنه اش��تق :باليت ،واملصدر:
املباالة(.)105
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َّ
أن أصلها هو :الطيس :العدد الكثري ،الكثري من الطعام والرشاب واملاء وال َعدَ ُد الكثري،
ِ
وقيل :هو الكثري من ِّ
يس َط ْي ًسا إِذا كثر(.)102
كل يشء،
وطاس اليش ُء َيط ُ
َ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

طر َف�ين؛ ملعاجلة حالة
 َعط��وة ،بمعن��ى :اهلُدنة ،التي تكون بنيعش�يرتَني أو بني َ
َ

الث��أر ،وبدأ احلكم بينهام ،وهذه اهلُدن��ة أو املهلة من :العطاء ،فقلب��وا العط َّية إىل عطوة،
وأص��ل العط َّي��ة بال��واو (عطو)« ،وأن ن��ر َّد املعل أىل أصل��ه يف الكلمة املعت َّل��ة التي فيها
إع�لال ،فكلمة (عط َّية) ،بع��د جتريدها من الزائد هو الياء واهل��اء ،وبعد إعادة املعل إىل

أصل��ه ،يف باب الثالثي املعتل من حرف العني ،ويف ب��اب العني والطاء والواو ومعهام،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أي :عطو ،وكانت الواو مع َّلة بسبب سكون الياء قبلها»(.)106

َّناو ُل ،يقال منهَ :ع َط ْوت َأ ْع ُطو ،و َعطا اليش َء و َعطا إِليه َع ْط ًوا:
ويف اللغة :ال َع ْط ُو :الت ُ
ِ
جلمع؛
اسم ملا ُي ْع َطى ،واجلمع َعطايا و َأ ْعطِ َية ،و َأ ْعطِ ٌ
يات ُ
ت َ
مجع ا َ
َناوله ،وال َعطا ُء وال َعط َّيةٌ :
ِ
س��يبويه :مل ُي َكسرَّ ع�لى ُف ُعل كراهية ِ
��ي؛ ألَ َّن األَصل
اإل ْع�لال ،ومن قال ُأ ْز ٌر مل يقل ُع ْط ٌ
ِ
��ع ،فإذا ُأ ِ
فرد َ
عندَ ه��م احلركة ،ويق��ال :إِنَّه لجَ َ ُ
قي��ل ال َعط َّية،
زيل ال َعطاء ،وهو
اس��م جام ٌ
ٌ
ِ ٍ
مجع
ث��م َأ ْعطِ ٌ
يات ُ
ومج ُعه��ا ال َعطاي��ا ،و َأ َّما األَعطية فهو جمَ ْ��ع ال َعطاء ،يقال :ثالث ُة َأ ْعطيةَّ ،
ورجل ِمعطاء :كثري الع ِ
ِ
ٍ
اس�� َت ْثق ُلوا اليا َء ْين
طاء،
اجلمعِ،
ُ
ُ َ
ييْ ،
واجلمع َمعاط ،و َأص ُّله معاط ُ
ٌ ْ ٌ
وإِن مل يكونا بعد َألِ ٍ
ف َي ِليانهِ ا(.)107
��وت ،إِلاَّ َأ َّن العرب تهَ ْ ِم ُز
ط��او ،بالواو؛ ألَنَّه م��ن َع َط ْ
«واالس��م ال َعطاء ،و َأصله َع ُ
ُ
ال��واو والي��اء إِذا جاءتا بعد األَل��ف؛ ألَ َّن اهلمزة َأحمْ َل للحركة منهام ،وألَنهَّ م يس��تثقلون
َ
ِ
داي ،فإِذا َألحْ قوا فيها اهلاء فمنهم
الوق��ف عىل الواو ،وكذلك اليا ُء مثل الرداء و َأصل��ه ِر ٌ
م��ن هيمزها بنا ًء عىل الواحد ،فيقول َعطا َء ٌة ِ
وردا َءةٌ ،ومنهم من َي ُر ُّدها إِىل األَصل فيقول

َعط��اوة ورداية ،وكذلك يف التثنية عطا َءان وعطاوان وردا َءان وردايان ،قال ابن ِّبر ّي يف
الواو والياء إذا جا َءتا بعد األَلف؛ ألَ َّن اهلمزة َأحمْ ل
ق��ول
اجلوهري :إِلاَّ َأ َّن الع��رب هتمز َ
ّ
للحرك��ة منهام ،قال :هذا ليس س��بب َق ْلبِها ،وإِنَّام ذلك لكَوهن��ا م َت َطرفة بعد َألِ ٍ
ف زائدة،
ْ
َ
ِّ
ِ
داوان بالواو ،فليس��ت
وه ٌم منه ،وإنَّام هو ِر
وقال يف قوله يف تثنية رداء ردايان ،قال :هذا َ
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اهلم��ز ُة تُرد إِىل ِ
والنس��ب واجلم ِع باألَلف
واو يف التثنية
أصلها ك�ما َذكَر ،وإِنَّام ُت ْبدل منها ٌ
ْ
َ ُّ
َ
ِ
والتاء»(.)108
واش��تقاقات الفعل (اعطى) ك ُّلها يكون فيها إبدال ح��رف العني إىل حرف النون،

تس��مى بظاهرة االس��تنطاء ،وفيها ُيبدَّ ل حرف العني
أعطى  ---انطى ،وهذه الظاهرة
َّ
إىل حرف النون ،واملصادر اللغو َّية العرب َّية ال تذكر هلذه الظاهرة إلاَّ هذا املثال ،وال يظهر

قريب يف تأصيل هذه اللفظة يف العام َّية العراق َّية من خالل اللغات السام َّية.

وجم��ازا :كرس اخلاطر ،أص��ل الفعل ( َعقش) بالش�ين،
 ِع َق��چ ،بمعن��ى :ضغط،ً
وال َع ْق ُ
والش��عر وت َعكَّشَ :ك ُث َر
النبات
اجلمع ،وعكش :عك ََش عليه :حمَ َ َل ،و َع ِكش
��ش:
ُ
ُ
ُ
ٍ
والتفُّ ،
بعضا فقد َت َعك ََّش ،وال َعكْش :جمَ ْ ُعك اليشء(.)109
َّ
بعضه ً
وكل يشء لزم ُ
فقال��وا :عقچ ،ب��دل :العكش (العق��ش) ،ويقولون :هو معق��وج ،إذا كان منكرس

اخلاطر.

املجازي (كرس
فمعن��ى اجلمع والكثرة قريب من معنى الضغط ،ور َّبام معنى الفعل
ّ

اخلاطر) مأخوذ من َّ
أن الش��خص املكسور اخلاطر ،لديه الكثري من اهلموم وحيمل أعباء

كثرية تضغط عليه فتجعله مهموم ومكسور اخلاطر.

اللغ��وي القديم ،م��ن اللغ��ة األكد َّية
 ع َّل��گ ،بمعن��ى :ه��رب ،وه��و من األث��رّ

(ה ַלְך) :ذهب ،ويف اآلرام َّيات والرسيان َّية واملندائ َّية ،ويف
( ،)alākuويف اللغة العرب َّية ָ
العرب َّية الفصيحة :هلك.

اص ِ
 عنجاص ،نوع من الفاكهة ،أصل اللفظة هو (انجاص)ِ ،ْجاص:
واإلن ُ
واإل َّج ُ

اإلنْج��اصِ ،
م��ن الفاكهة مع��روف ،وي��روىِ :
اص َدخي��ل؛ ألَ َّن اجلي��م والصاد
واإل َّج ُ
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عم
حرف العني إلاَّ يف هذه اللفظة (العطوة) و(العط َّية) ،ولنا دراس��ة مستفيضة ستظهر اَّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

ال جيتمعان يف كلمة واحدة من كالم العرب ،والواحدة إِ َّجاصة(.)110
يت يف صوت األل��ف إىل العني .والنون ِّ
«والر ُّز
لفك التش��ديد،
تطور صو ّ
فح��دث ُّ
ُّ
ْ��ز :لغ��ة يف األُ ْر ِز ،األَخ�يرة لعبد القيس ؛ قال ابن س��يده :وإِنَّام ذكرهت��ا ههنا؛ ألَ َّن
والرن ُ
ُّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ْجاص يف
األَص��ل ُر ٌّز فكره��وا التش��ديد َفأبدل��وا م��ن ال��زاي األُوىل نونًا ك�ما قال��وا إِن ٌ
إِ َّج ٍ
اص»(.)111
ف��ح ،أعيا من كذا ،وال نج��د هذا الفعل يف املعج�مات العرب َّية،
 َف َح��ط ،بمعن��ىَّ :ِ
يح األَ ْف َع��ى :صوتهُ ا من فيها،
(فح) ،وهي يف اللغة :فح��ح ،و َفح ُ
ون��رى أنَّه من الفع��ل َّ
يف من جلدها وال َف ِحيح من فيها ،و َفح ِ
ت األَ ْف َعى ت َِف ُّح و َت ُّف ُّح
حل ِف ُ
و َت ُف ُّح وت َِف ُّح وتحَ ُ ُّ
َّ
ف ،وا َ
ِ
ِ
يحا و َف ْح َف َحَ :ن َف َخ ؛ قال ابن دريد :هو عىل
��ح الرجل يف نومه َي ُف ُّح َفح ً
يحا ،و َف َّ
َف ًّح��ا و َفح ً
ِ
حل ْلق شبيه بال ُب َّحة ،وكل ما كان من
التشبيه بِ َفحيح األَ ْف َعى .وال َف ْح َف َح ُة :ت ََر ُّدد الصوت يف ا َ
املضاعف الز ًما فاملستقبل منه جيي ُء عىل َي ْف ِعل ،بالكرس ،إِلاَّ سبعة َأحرف جاءت بالضم
ِ
��م من اجلامم واألَ ْف َعى
والكرس ،وهيَ :ت ُع ُّل وت َُش ُّ
��ح وتجَ ُ��دُّ يف األَمر وت َُصدُّ َأي تَض ُّج وتجَ ِ ُّ
بالضم إِلاَّ مخس��ة َأحرف جاءت
��ب ،وما كان متعد ًيا فمس��تقبله جيي ُء
َت ُف ُّح والفرس ت َُش ُّ
ِّ
ِ
ور َّم اليشء َي ُر ُّمه(.)112
بالضم والكرس ،وهي :تَشدُّ ه و َت ُع ُّله و َي ُب ُّث اليش َء و َين ُُّم احلديث َ
ِّ
ٍ
والت��اء حرف مهتوت ُيقلب طا ًء ،فهام م��ن ٍ
ثم ُأدغمت الياء يف الطاء.
خمرج واحدَّ ،

ومعنى اإلعياء متح ِّقق ضمنًا يف معنى التن ُّفس بصعوبة.

َ -فد ،يكثر عندهم استعامل هذه املفردة ( َفد) ،وهو خمترص من (فرد) حذفت الراء

وصارت (فد) ،وتأيت أحيانًا بحرف الذال (فذ) ،والذال والدال يتعاقبان .وهو يف اللغة:
الف��رد ما كان وحده ،يقال :فرد يفرد ،وانفرد انف��را ًدا ،وأفردته :جعلته واحدً ا ،والفرد:
الوتر ،واجلمع أفراد وفرادى عىل غري قياس(.)113
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 َق ِدي ،بمعنى :قذر ،وهي حرف ُّتقذر ،فهم يقولون إذا اس��تقذروا شي ًئا وكرهوه
( َق��دي) ،وأحيانً��ا يلفظونه مكرورا للمبالغ��ة ( َقدي َقدي) ،أصله ( َق ِ
��ذر) حذفوا الراء
ً
وأبدلوه��ا يا ًء ،وأبدل��وا املعجمة باملهمل��ة (الذال بال��دال) .وهو يف اللغ��ة :ال َق َذ ُر ضدّ
��ذر ب ُ ال َق ِ
ِ
ذارةَ ،ق ِذ َر ال�شي ُء َق َذ ًرا و َق َذر و َق ُذ َر ي ْق ُ
��ذ ُر َقذارةً ،فهو َق ِذ ٌر
النظاف��ة ؛ ويشء َق ٌ َ ينِّ
ِ
واس�� َت ْقذره .وقذرت اليشء بالكرس َّ
وتقذرته
و َق ُذ ٌر و َق َذ ٌر و َق ْذ ٌر ،وقد َقذ َره َق َذ ًرا و َت َق َّذره ْ
يت األلف  ---الكاف.
تطور صو ّ
(أح) ،فحدث ُّ
 -كح ،بمعنى :سعل ،أصل الفعل َّ

الرجلَ :ر َّد َد ال َّتن َْحن َُح يف حلقه ،وقيلَ :
ُ
كأنَّه
ويف اللغةَ :أ َّح :حكاية تنحنح َأو توجع ،و َأ َّح

ت ََو ُّج ٌع مع َتن َْحنُح ،واهلمزة واحلاء أصل واحد وهو حكاية السعال وما أشبهه من عطش
أحا(.)115
أح ًّ
وغيظ ،وك ُّله قريب بعضه من بعض ،ويقال يف حكاية السعال َّ

حتول م��ن مكانه ،أصل الفعل بالصاد (كح��ص) وإبدال الصاد
كح��ز ،بمعنىَّ :
َ -

ُ
الرجل
ص
��ص األَ َ
وكح َ
ثارهاَ ،
رض ك ْ
َح َ
زا ًي��ا من املألوف يف اللغة .ويف اللغة :ك َ
َح ًصاَ :أ َ
ِ
ِ
ص
َح َ
��ص برجله وك َ
برجلهَ ،ف َح َ
ص الض��ارب ْ
دبرا ؛ والكاح ُ
��ص ك ْ
ْح ُ
َيك َ
َح ًص��اَ :ولىَّ ُم ً
َح َصه البِىل(.)116
وصا إِذا َد َث َر ،وقد ك َ
ُح ً
ص األَثر ك ُ
َح َ
برجله ،وك َ
 ك��خ ،بمعن��ى :ابتعد ،وه��و فعل يقال للطف��ل يف حالة هنيه وزجره ع��ن ٍأمر ما،

ويبدو َّ
أن أصل هذا الفعل هو:

كخا وك ِ
َخ ً
َ��خ َي ِك ُّخ ًّ
1.1الفع��ل (ك ََّخ) ،ك َّ
يخ��ا :نا َم َف َغ َّط ،وبفت��ح الكاف وكرسها،
وتس��كني اخلاء ،وجيوز كرسها مع التنوي��ن ،وهي كلمة يزجر هبا الصبيان عن

معربة
املس��تقذرات ،فيق��ال له :كخ ،أي أترك��ه وار ِم به .ويقال :هي فارس�� َّية َّ

بمعنى بئس(.)117
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واستقذرته ،إذا كرهته(.)114

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

2.2الفعل (أخ��خ) ،واألَ ُّخ :ال َق َذر؛ ويأيت :إِ َّخا ،بالكرس ،وهو الزجر ،وإِ َّخ بم ْعنى
والز ْجر(.)118
ِك َّخَ ،أي يف معنى ال َّط ْرح َّ

چرع ،فعل أم��ر ،أي ارشب ،ففكُّوا
ك��رع ،ك��رع املاء ،ع َّب��ه ع ًّبا ،وهم يقول��ونِّ :
َ -

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إدغام ال��راء بالباء ،فصارت :كربع ،چر َبع ،وهو وصف فيه مبالغة وزيادة معنى ،فالباء

زائ��دة لزيادة املعن��ى .ويف اللغة :كرع يف املاء يكرع كر ًعا وكرو ًعا :إذا تناوله بفيه ،وكرع
فاس�� َتنْ َق َع املا ُء
يف اإلناء :أمال عنقه نحوه فرشب ،و َأك َْر َع القو ُم إِذا َص َّب ْت عليهم الس�ما ُء ْ
حتَّى يس ُقوا إِبلهم من ماء السامء ،والعرب تقول ملاء السامء إِذا اجتمع يف َغ ِد ٍير َأو م ٍ
ساك:
َ
َْ
ك ََر ٌع ،وقد شرَ ِ ْبنا الك ََر َع و َأ ْر َو ْينا َن َع َمنا بالك ََر ِع(.)119
اقشعر
اقشعر ،أصله الفعل بالتاء (تَز َّبر) فيقال :تَز َّبر الرجل:
 كز َبر ،كز َبر جلده،َّ
َّ
من الغضب( ،)120فأبدلوا الكاف من التاء وفكُّوا إدغام الباء فصارت (كَزبر).
بضم الكاف وكرسه والالم املش��دَّ دة املكس��ورة ،تكثر عىل ألس��نة العا َّمة
ُ -ك ِّلشِّ ،

أن أصل هذه اللفظة ه��و ُّ
ه��ذه اللفظة ،ويبدو َّ
(كل يشء) ونُحتت ،أو من (كنش) وهو

تليني اليشء بعد خشونته( ،)121ف ُقلبت النون ال ًما ،وهي تعني:

1.1يف هتوين الصعب عىل اآلخرين ،فيقال :هو ك ِّلش بسيط ،هو ك ِّلش صغري.
2.2يف تقريب البعيد ،فيقال :ك ِّلش قريب.
3.3يف التكثري ،وتستعمل بكثرة يف جماالت عدَّ ة.
4.4يف توكيد النعوت ،فيقال :ك ِّلش مجيل ،مجيل ك ِّلش.

 گونِية ،وعاء من األوعية ،معرب عن الفارسية ،التي أخذهتا من العربية يف ٍوقت
َّ
َّ
َّ
َّ

()122
حمرفة عن (كوايل :جوالق)،
م��ا ،أصلها يف العرب َّية الفصيحة (جوالق)  ،والگون َّي��ةَّ ،

مألوف يف العرب َّية.
وإبدال الالم نونًا
ٌ
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 -لضم��ت اإلب��رة ،بمعن��ى :أدخل��ت اخليط يف س��مها ،أص��ل اللفظ��ة (لدمت):

يت الدال  ---الضاء.
تطور صو ّ
رقعت( ،)123فحدث ُّ

 -لطش ،بمعنى :رسق ،أصل الفعل هو (لطس) :الرضب لليشء باليشء العريض،

واللطسُّ :
يت الس�ين  ---الش�ين ،ويف
تطور صو ّ
الدق والوطء الش��ديد( ،)124فحدث ُّ

الدارجة تستخدم بمعنى االلتصاق غري ا ُملح َّبب.

مكو ًم��ا عىل هيئة تلول صغ�يرة ،وفصيحه ( ُمك َّل��ل)( ،)125وقد ت��أيت يف الدارجة بمعنى
َّ
االمتالء.

جمازا يف األشياء ،أصله
 َأيضا ً
عمر ،تقال للشخص يف خلقته اضطراب ،وتقال ً
جم َ

جلمعر) :احلجارة املجموعة ،واألرض الغليظة املرتفعة(.)126
(ا َ

أيضا بالنون (حم َ ِ
حم ِ
نح��ن) ،وتقال لليشء إذا أروح من فس��اد كأن
 َمح��م ،وت��أيت ً

تكون فيه عفونة ،واإلبدال بني النون وامليم مألوف.

(السربيت):
املرشد الذي ال اهل له ،وهو مقلوب من َّ
 رَمس َبت ،تقال للش��خص َّ

(السربوت)(.)127
الفقري املحتاج ،ويأيت
بالضم ُّ
ِّ

الصا َدي��ن ،تقال لليشء اخلالص ،ويريدون به أصيل النس��ب،
نص��ل ،بفتح َّ
مص َ
 َوأصله بالالم (مصلصل ومص َّلل) ،وال�لام والنون يتعاقبان ،فيقولون :املاء مص ِ
نصل،
َ
َ
َ
ُ
وهو يص ِ
نصل ،أي :قليل ُمتق ِّطع( ،)128وأصله ( ُم َص َّلل) ففكُّوا إدغام الالم وقلبوا األوىل
َ
نونًا وذلك عىل قانون املخالفة ،وإبدال أحد احلر َفني املتامث َلني بالنون الزائدة

معود) ،حرف س��ائر يف كالم أهل حمافظات الفرات األوس��ط
معود ( َيم َع َّود ،يا َّ
َّ -
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 م َت َّل��ل ،الالم األوىل مفتوحة ،وهو ( ُمف َّعل) من ِّالت��ل ،فيقال :كذا مت َّلل ،إذا كان

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

فحذفت
والع��راق عمو ًما ،وتس��تعمل لالس��تغاثة
معود اخل�ير)ُ ،
والرتجي ،أصل��ه (يا َّ
ِّ

معود).
(اخلري) لكثرة االستعامل ،وبقي (يا َّ

 -مفعوص ،تقال للصبي الضعيف اجلسم ،أصل اللفظة هو (بعصوص) :الضئيل

يت للميم  ---باء ،العني  ---فاء.
تطور صو ّ
اجلسم( ،)129فحدث ُّ

يت
تطور صو ّ
 -وازى ،بمعن��ى :اجلأه إىل ال�ضرورة ،أصل الفع��ل (آزى) ،فحدث ُّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اهلمزة  ---واو.

تطور
 وزَّ ،بمعن��ى :ه َّيج ،أثار اآلخرين علي��ه ،أصل هذا الفعل هو َّ(أز) فحدث ُّ

يت يف صوت األلف إىل الواو.
صو ّ

ش��ك ،قلق ،فيقال :توشوشت ،أي :صار عندي ٌّ
َّ
قلق
 وشوش ،بمعنى:شك أو ٌ
يف ٍ
يت فانقلبت السني إىل شني،
أمر ما ،وأصل الفعل (وس��وس)( ،)130فحدث تغيري صو ّ

أن هناك فعلاً
مع بقاء الداللة نفس��ها ،عىل الرغ��م من َّ
آخر قري ًبا من ش��كل هذا التغيري
َ
ٍ
ٍ
خافت،
بصوت
يت ،ولكنَّه ال يعطي الداللة نفس��ها ،هو (وشوش) ،بمعنى :تك َّلم
الصو ّ
ومنها :الوشوشة ،الكالم املختلط الذي ال يفهم(.)131
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التطور اللغوي ،مظاهره وعلله وقوانين��ه ،ط ،1مكتبة اخلانجي ،القاهرة
الت��واب ،رمضان.
ُّ
( )1عبد َّ
1983م.11 :
اجلاهيل ولغة القرآن الكريم ،دراسة دالل َّية
التطور الدال ّيل بني لغة الش��عر
( )2عودة ،أبو عودة خليل.
ُّ
ّ
مقارنة ،ط ،1مكتبة املنار ،األردن 1985م.45 :
اهلن��داوي ،ط ،1دار الكتب العلم َّية،
( )3اب��ن جنِّ��ي ،أبو الفتح عثامن .اخلصائص ،حتقيق عبد احلميد
ّ
بريوت2001 ،م.87/1 :
حممد هارون ،ط،2
( )4اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر .البيان والتبيني ،حتقيق ورشح عبد الس�لام َّ
مكتبة اخلانجي ،القاهرة 1960م.79/1 :
( )5ابن خلدون ،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ َّيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من
ذوي الشأن األكرب ،مطبعة دار اجليل ،بريوت د.ت.604 :
التارخيي لألصوات يف اللغة العرب َّية
( )6ينظر:
ّ
الزعبي ،آمنة صالح .يف علم األصوات املقارن ،التغيرُّ
ّ
الثقايف ،إربد ،األردن2005 ،م 6 :وما بعدها.
واللغات السام َّية ،دار الكتاب
ّ
ع�لي عبد الواحد .علم اللغة ،ط ،7دار هنضة م�صر للطباعة والنرش ،القاهرة د.ت:
( )7ينظ��ر :وايفّ ،
.287-278
( )8أني��س ،إبراهي��م .األص��وات اللغو َّي��ة ،ط ،4مكتب��ة األنجل��و املرص َّي��ة ،القاه��رة1971 ،م:
.236
( )9أنيس ،إبراهيم .داللة األلفاظ ،ط ،2مكتبة األنجلو املرص َّية ،القاهرة1963 ،م.46 :
ائي،
املخزوم��ي ود .إبراهيم
الفراهي��دي ،اخللي��ل ب��ن أمحد .الع�ين ،حتقيق د .مه��دي
()10
ّ
الس��امر ّ
َّ
ّ
األعلمي ،بريوت ،لبنان1988 ،م.11/1 :
مؤسسة
ّ
منشورات َّ
( )11سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن .الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت،
1991م.145-144/4 :
الش��ويمي وآخرين ،مطابع
حممد .املوجز يف النحو ،حتقيق مصطفى
ّ
الرساج ،أبو بكر َّ
( )12ينظر :ابن َّ
بدران ورشكاه ،بريوت1965 ،م.143 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

النجار ،ط ،2دار اهلدى للطباعة
عيل َّ
( )13ينظر :ابن جنِّي ،أبو الفتح عثامن .اخلصائص ،حتقيق َّ
حممد ّ
والنرش ،بريوت ،لبنان ،د.ت.327-321 ،142-136 ،88/2 :
املفصل يف علوم اللغة العرب َّية ،دار اجليل للتوزيع
( )14ينظر:
حممد بن عمرَّ .
ّ
الزخمرشي ،أبو القاس��م َّ
والطبع ،بريوت ،د.ت.334 :
وصححه وع َّلق عليه د .رمضان عبد
النحوي للغة العرب َّية ،أخرجه
التطور
( )15ينظر :برجشرتارس.
َّ
ّ
ُّ
اخلانجي ،القاهرة 1982م.33-28 :
التواب ،مكتبة
َّ
ّ
( )16ينظر :أنيس ،إبراهيم .األصوات اللغو َّية.181 :
يب
ع�لي عبد الواحد .اللغة واملجتم��ع ،ط ،2دار إحياء الكتب العرب َّية ،عيس��ى البا ّ
( )17ينظ��ر :وايفّ ،
احللبي ورشكاه.83-69 :
ّ
( )18ينظر :ابن جنِّي .اخلصائص.19-18/3 :
( )19سيبويه .الكتاب.402/4 :
( )20ينظر :سيبويه .الكتاب.404/4 :
( )21ينظر :سيبويه .الكتاب.470-467/4 :
الشويمي ،بريوت1963 ،م.329 :
( )22ينظر :ابن فارس .الصاحبي يف فقه اللغة ،حتقيق مصطفى
ّ
الس��يوطي .املزهر يف علوم اللغ��ة وأنواعها ،حتقيق أمحد جاد امل��وىل وآخرين ،دار إحياء
( )23ينظ��ر:
ّ
يب ،القاهرة1958 ،م ،النوع الثالث والثالثني.
الكتاب العر ّ
الصحاح ،1920/5 :مقاييس اللغة.290/2 :
( )24انظر :العنيِّ ،123/5 :
الصحاح ،1358/4 :لسان العرب.97/9 :
( )25انظرِّ :
الصحاح ،249/1 :لسان العرب ،34/2 :أساس البالغة.320 :
( )26انظرِّ :
( )27انظر :العني ،273/8 :لسان العرب ،724/11 :تاج العروس.774/15 :
( )28انظر :لسان العرب ،203-201/8 :تاج العروس.275-274/11:،
الصحاح ،1243/3 :مقاييس اللغة.342/3 :
( )29انظر :العنيِّ ،299/1 :
( )30انظر :العني ،61 ،43/7 :تاج العروس.317/9 :
الصحاح ،1626/4 :لسان العرب ،24/11 :مقاييس اللغة.21/1 :
( )31انظر :العنيِّ ،361/8 :
( )32انظر :لسان العرب.38/11 :
الصحاح ،1161/3 :تاج العروس ،409/10 :أساس البالغة.893 :
( )33انظر :العنيِّ ،426/7 :
( )34انظر :لسان العرب ،115/2 :تاج العروس ،168/3 :مقاييس اللغة.204/1 :
الصحاح ،1021/3 :مقاييس اللغة.380/5 :
( )35انظر :العنيِّ ،269/6 :
140
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( )36انظر :العني ،187/8 :لسان العرب ،50/11 :تاج العروس.48/14 :
الصحاح ،1212/3 :لس��ان العرب ،104-101/8 :مقاييس اللغة ،480/2 :أساس
( )37انظرِّ :
البالغة.317 :
( )38انظر :العني ،303/6 :لسان العرب ،47/12 :تاج العروس.49/16 :
الصحاح ،1870/5 :مقاييس اللغة.231/1 :
( )39انظر :العنيِّ ،272/8 :
( )40انظر :لسان العربك ،42/12 :مقاييس اللغة ،200/1 :تاج العروس.42/16 :
بتطور العرب َّية ،جم َّلة جممع الغة العرب َّية بالقاهرة:1965 ،
( )41انظر :ج��واد ،مصطفى .أثر التضعيف ُّ
.63/19
( )42انظ��ر :الع�ين ،471/7 :لس��ان العرب ،51/11 :عب��د املنعم ،د .حممود عب��د الرمحن .معجم
املصطلحات واأللفاظ الفقه َّية ،دار الفضيلة للنرش والتوزيع ،القاهرة.374/1 :1999 ،
( )43تاج العروس.50-49/14 :
الصحاح ،908/3 :مقاييس اللغة.181/1 :
( )44انظر :العنيِّ ،205/7 :
العسكري ،أبو اهلالل حسن بن عبد اهلل بن سهل (ت بعد 395هـ) .كتاب مجهرة األمثال ،ح َّققه
()45
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش ،ط ،2دار اجليل،
وع َّلق حواش��يه ووضع فهارسهَّ :
بريوت ،لبنان ،د.ت.196/1 :
( )46انظر :لسان العرب.73/11 :
( )47تاج العروس.72/14 :
الصحاح ،1643/4 :مقاييس اللغة ،310/1 :أساس البالغة.71 :
( )48انظر :العنيِّ ،55/4 :
الصحاح ،2227/6 :لسان العرب ،477/13 :مقاييس اللغة.291/1 :
( )49انظرِّ :
( )50انظر :لسان العرب ،22-20/6 :تاج العروس.214 ،196-195/8 :
( )51انظر :لسان العربك  ،264/13تاج العروس.354/18 ،378/5 :
الصحاح ،1874/5 :لسان العرب ،56/12 :مقاييس اللغة.329/1 :
( )52انظرِّ :
( )53انظر :العني ،387/5 :مقاييس اللغة ،284/1 :تاج العروس،59/16 :
الصحاح ،1122/3 :مقاييس اللغة.241/2 :
( )54انظرِّ :
( )55انظر :لسان العرب.249/11 :
الصحاح ،1129/3 :لسان لعرب.38/8 :
( )56انظر :العنيِّ ،227/2 :
( )57انظ��ر :العني ،275/6 :لس��ان الع��رب ،337/7 :مقاييس اللغة ،234/3 :أس��اس البالغة:
.513
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الصحاح ،1555/4 :مقاييس اللغة ،333/5 :أساس البالغة.905 :
( )58انظر :العنيِّ ،111/5 :
الصحاح ،1559/4 :لسان العرب ،355-354/10 :مقاييس اللغة:
( )59انظر :العنيِّ ،104/5 :
.440/5
( )60انظر :العني ،212/1 :مقاييس اللغة.390/3 :
الصحاح.1248/3 :
(ِّ )61
الصحاح ،914/3 :لس��ان الع��رب ،39/6 :تاج الع��روس ،226/8 :مقاييس اللغة:
( )62انظ��رِّ :
.463/1
الصحاح ،911/3 :تاج العروس.227/8 :
( )63انظر :لسان العربِّ ،34/6 :
( )64انظر :لسان العرب ،142-141/11 :تاج العروس ،138/14 :أساس البالغة.153 :
( )65انظر :مقاييس اللغة ،82/2 :تاج العروس.328 ،163/3 :
( )66انظر :لسان العرب ،334/5 :تاج العروس.47/8 :
الصحاح ،1118/3 :مقاييس اللغة.103/1 :
( )67انظر :لسان العربِّ ،311/7 :
الصحاح ،1330/4 :مقاييس اللغة.129/2 :
( )68انظر :العنيِّ ،174/3 ،
( )69انظر :لسان العرب ،289/6 :تاج العروس.97/9 :
الصحاح ،1121/3 :مقاييس اللغة.241/2 :
( )70انظر :العنيِّ ،223/4 ،
( )71انظر :العني ،325/4 ،لسان العرب ،295/6 :تاج العروس.106/9 :
( )72انظر :لسان العرب ،210-209/11 :تاج العروس.202/14 :
( )73انظر :لسان العرب ،276/4 :تاج العروس.393/6 :
( )74انظر :لسان العرب ،435/2 :تاج العروس.36/4 :
( )75انظر :لسان العرب ،284/4 :تاج العروس .401/6
الصحاح ،2231/6 :لسان العرب ،489/13 :تاج العروس.35/19 :
( )76انظرِّ :
( )77انظر :العني ،21/4 ،لسان العرب ،409/11 :مقاييس اللغة.428/3 :
الصحاح ،2348-2347/6 :مقاييس اللغة.472/2 :
( )78انظر :العنيِّ ،307 ،251/8 ،
الصحاح ،1708/4 :لسان العرب.281-280/11 :
( )79انظر :العنيِّ ،180/8 ،
الصحاح.480/2 :
( )80انظر :العنيِّ ،381/4 ،
( )81انظر :تاج العروس.308/14 :
الصحاح ،1147/3 :لسان العرب ،363/7 :مقاييس اللغة ،390/4 :أساس البالغة:
( )82انظرِّ :
.683
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الصحاح ،1943/5 :لس��ان العرب ،269-268/12 :مقاييس اللغة:
( )83انظر :العنيِّ ،94/5 ،
.16/3
مفضل الراغب (ت يف ح��دود 425هـ).
( )84انظ��ر:
حممد ب��ن َّ
األصفهاين ،أبو القاس��م حس�ين بن َّ
ّ
مف��ردات ألفاظ الق��رآن ،حتقيق صف��وان عدن��ان داوودي ،ط ،1منش��ورات دار القلم ،بريوت،
1412هـ.380 :
الصحاح ،267/1 :مقاييس اللغة ،283/5 :تاج العروس.136/3 :
( )85انظر :العنيِّ ،140/8 :
( )86انظر :لسان العرب ،159/9 :تاج العروس.282/12 :
( )87انظر :العني ،338/4 :لسان العرب ،329/4 :تاج العروس.472/6 :
الصحاح ،341/1 :مقاييس اللغة ،319/5 :أساس البالغة.896 :
( )88انظرِّ :
( )89انظر :العني ،184/7 :لسان العرب.207/3 :
( )90انظر :لسان العرب ،73/3 :تاج العروس ،336/4 :أساس البالغة.13 :
( )91انظر :العني ،276/6 :لسان العرب.338/7 :
الصحاح ،1503/4 :لسان العرب ،184/10 :أساس البالغة،499 :
( )92انظرِّ :
( )93انظر :لسان العرب ،105-104/1 :تاج العروس.186-185/1 :
( )94انظر :لسان العرب ،341/4 :تاج العروس.493/6 :
الصحاح ،325/1 :لسان العرب ،310/2 :تاج العروس.418/3 :
( )95انظر :العنيِّ ،46/6 :
( )96انظر :لسان العرب ،312/2 :تاج العروس.420/3 :
( )97انظر :العني ،129/1 :لس��ان العرب ،198/10 :تاج العروس ،269/13 :أس��اس البالغة:
.531
الصحاح ،423/1 :لسان العرب ،24/3 :مقاييس اللغة.94/1 :
( )98انظر :العنيِّ ،198/4 :
حممد هارون،
( )99سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب .كتاب سيبويه ،حتقيق ورشح عبد السالم َّ
ط ،1دار اجليل ،بريوت ،د.ت.480/4 :
الصحاح ،1746/5 :لس��ان الع��رب ،385/11 :مقاييس اللغة:
( )100انظ��ر :الع�ينِّ ،130/7 :
 ،311/3تاج العروس.413/15 :
( )101انظر :لسان العرب ،54/2 :تاج العروس.85/3 :
الصح��اح ،944/3 :لس��ان الع��رب ،128/6 :مقايي��س اللغ��ة:
( )102انظ��ر :الع�ينِّ ،280/7 :
.436/3
النح��وي (ت 686هـ) .رشح ش��افية
حمم��د بن احلس��ن
()103
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البغ��دادي صاح��ب خزانة األدب
اب��ن احلاج��ب ،مع رشح ش��واهده للع��امل اجلليل عب��د القادر
ّ
حممد
حممد الزفزافَّ -
حممد نور احلس��نَّ -
(ت 1093هـ) ،ح َّققهام وضبط غريبهام ورشح مبهمهام َّ
حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان.381/2 :1975 ،
الصحاح ،648/2 :مقاييس اللغة ،199/2 :أساس البالغة.240 :
( )104انظر :العنيِّ ،214/4 :
الصحاح ،1642/4 :لسان العرب.74/11 :
( )105انظر :العنيِّ ،338/8 :
( )106العني.29/1 :
( )107انظر :العني ،208/2 :لسان العرب ،69/15 :مقاييس اللغة.353/4 :
( )108لسان العرب.69/15 :
( )109انظر :لسان العرب ،319/6 :تاج العروس،146/9 :
الصحاح ،1029/3 :تاج العروس.235/9 :
( )110انظر :لسان العربِّ ،7/7 :
( )111لسان العرب.354/5 :
الصحاح ،389/1 :تاج العروس.151/4 :
( )112انظر :لسان العربِّ ،540/2 :
الصحاح.518/2 :
( )113انظر :العني ،24/8 :لسان العربِّ ،331/3 :
الصح��اح ،787/2 :مقاييس اللغ��ة ،70/5 :تاج العروس:
( )114انظ��ر :لس��ان العربِّ ،81/5 :
.376/7
( )115انظر :لسان العرب ،404/2 :مقاييس اللغة ،9/1 :تاج العروس.3/4 :
( )116انظر :لسان العرب ،84/7 :تاج العروس.351/9 :
( )117انظر :لسان العرب ،48/3 :تاج العروس ،305/4 :القاموس املحيط.268/1 ،
( )118انظر :لسان العرب ،3/3 :تاج العروس.255/4 :
الصح��اح ،1275/3 :لس��ان الع��رب ،308/8 :ت��اج العروس:
( )119انظ��ر :الع�ينِّ ،199/1 :
 ،418/11أساس البالغة.818 :
( )120انظر :تاج العروس.454/6 :
( )121انظر :لسان العرب ،343/6 :تاح العروس.188/9 ،
( )122انظر :لسان العرب.36/10 ،252/2 :
( )123انظر :العني ،47/8 :لسان العرب.540/12 :
( )124انظر :لسان العرب ،207/6 :تاج العروس.462/8 :
( )125انظر :لسان العرب.596/11 :
( )126انظر :لسان العرب ،148/4 :تاج العروس.203/6 :
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
الشويمي وآخرين ،مطابع بدران
حممد .املوجز يف النحو ،حتقيق :مصطفى
1.1ابن
ّ
الس��ـراج ،أبو بكر َّ
َّ
ورشكاه ،بريوت 1965م.
2.2اب��ن جني ،أبو الفتح عثامن .اخلصائص ،حتقيق عب��د احلميد اهلنداوي ،ط ،1دار الكتب العلم َّية،
بريوت2001 ،م.
3.3ابن خلدون ،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ َّيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من
ذوي الشأن األكرب ،مطبعةة دار اجليل ،بريوت ،د.ت.
الشويمي ،بريوت1963 ،م.
4.4ابن فارس .الصاحبي يف فقه اللغة ،حتقيق مصطفى
ّ
5.5ابن فارس ،أبو احلس�ين أمح��د بن فارس بن زكر َّي��ا (ت 350هـ) .معجم مقايي��س اللغة ،حتقيق
اإلسالمي ،قم1404 ،هـ.
حممد هارون ،نرش مكتب اإلعالم
ّ
وضبط عبد السالم َّ
حمم��د بن مكرم (ت 711هـ) .لس��ان الع��رب ،نرش أدب
6.6اب��ن منظ��ور ،أبو الفضل مج��ال الدين َّ
احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.
النح��وي (ت 686ه��ـ) .رشح ش��افية
حمم��د ب��ن احلس��ن
7.7
ّ
ّ
ريض الدي��ن َّ
األس�ترآباذي ،الش��يخ ّ
البغ��دادي صاح��ب خزانة األدب
اب��ن احلاج��ب مع رشح ش��واهده للع��امل اجلليل عب��د القادر
ّ
حممد
حممد الزفزافَّ -
حممد نور احلسنَّ -
(ت 1093هـ) ،ح َّققهام وضبط غريبهام ورشح مبهمهام َّ
حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان.1975 ،
مفضل الراغب (ت حدود 425هـ) .مفردات ألفاظ
8.8
حممد بن َّ
األصفهاين ،أبو القاسم حسني بن َّ
ّ
القرآن ،حتقيق صفوان عدنان داوودي ،ط ،1منشورات دار القلم ،بريوت1412 ،هـ.
9.9أنيس ،إبراهيم .داللة األلفاظ ،ط ،2مكتبة األنجلو املرص َّية ،القاهرة 1963م.
التواب،
النحوي للغة العرب َّية ،أخرجه
التطور
1010برجشرتارس.
وصححه وع َّلق عليه د .رمضان عبد َّ
َّ
ّ
ُّ
مكتبة اخلانجي ،القاهرة1982 ،م.
ورس العرب َّية،
1111
الثعالب��ي ،أب��و منصور عب��د امللك بن َّ
ّ
حممد بن إس�ماعيل (ت 430هـ) .فقه اللغ��ة ُّ
يب ،بريوت1996 ،م.
حممد ،ط ،2دار الكتاب العر ّ
حتقيق الدكتور فائز َّ
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حممد هارون ،ط،2
1212اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر .البيان والتبيني ،حتقيق ورشح عبد السالم َّ
مكتبة اخلانجي ،القاهرة1960 ،م.
بتط��ور العرب َّية ،جم َّلة جممع الغة العرب َّي��ة بالقاهرة ،1965 ،جملد
1313ج��واد ،مصطفى .أثر التضعيف
ُّ
.19
محاد (ت 393هـ) .تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،حتقيق أمحد عبد
1414
اجلوهري ،أبو نرص إسامعيل بن َّ
ّ
الغفور ع َّطار ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.1987 ،
وصححه
الصحاح ،ضبطه
َّ
حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (ت بعد سنة 666هـ) .خمتار ِّ
1515الرازيَّ ،
أمحد شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان.1994 ،
احلس��يني (ت 1205هـ) .تاج العروس من
حممد مرتىض
1616
الزبيديّ ،
ّ
ّ
حمب الدين أبو فيض الس�� ِّيد َّ
رش��يدي ،دار الفكر ،للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
عيل
ّ
جواهر القاموس ،دراس��ة وحتقيق ّ
لبنان1994 ،م.
التارخيي لألصوات يف اللغ��ة العرب َّية
1717
ّ
الزعب��ي ،آمنة صال��ح .يف علم األص��وات املقارن ،التغ�ُّي�رُّ
ّ
الثقايف ،إربد ،األردن2005 ،م.
واللغات السام َّية ،دار الكتاب
ّ
املفصل يف علوم اللغة العرب َّية ،دار اجليل للتوزيع
1818
الزخمرشي ،جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمرَّ .
ّ
والطبع ،بريوت ،د.ت.
1919س��يبويه .أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب .الكتاب ،حتقيق عبد الس�لام هارون ،ط ،1دار اجليل،
بريوت1991 ،م.
الس��يوطي .املزهر يف علوم اللغ��ة وأنواعها ،حتقيق أمحد جاد املوىل وآخري��ن ،دار إحياء الكتاب
2020
ّ
يب ،القاهرة1958 ،م.
العر ّ
اللغوي ،مظاهره وعلله وقوانينه ،ط ،1مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
التطور
التواب ،رمضان.
ّ
ُّ
2121عب��د َّ
1983م.
2222عبد املنع��م ،د .حممود عبد الرمحن .معج��م املصطلحات واأللفاظ الفقه َّي��ة ،دار الفضيلة للنرش
والتوزيع ،القاهرة.1999 ،
العسكري ،أبو اهلالل حسن بن عبد اهلل بن سهل (ت بعد  395هـ ) .كتاب مجهرة األمثال ،ح َّققه
2323
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش ،ط ،2دار اجليل،
وع َّلق حواش��يه ووضع فهارسه َّ
بريوت ،لبنان ،د.ت.
اجلاهيل ولغة القرآن الكريم ،دراسة دالل َّية
التطور الدال ّيل بني لغة الشعر
2424عودة ،أبو عودة خليل.
ُّ
ّ
مقارنة ،ط ،1مكتبة املنار ،األردن1985 ،م.

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي للألفاظ يف لهجة مدينة ا ِ
التط ُّور
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفراهي��دي ،أبو عبد الرمحن بن أمحد اخلليل (ت 175هـ) .كت��اب العني ،حتقيق الدكتور مهدي
2525
ّ
مؤسسة دار اهلجرة ،إيران1410 ،هـ.
املخزومي والدكتور إبراهيم
ائي ،طَّ ،2
السامر ّ
َّ
ّ
حممد بن يعقوب (ت 817هـ) .القاموس املحيط والقابوس
2626
ّ
الفريوزآب��ادي ،أبو طاهر جمد الدين َّ
الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب شامطيط ،دار العلم للجميع ،بريوت ،لبنان.
احللبي
يب
ع�لي عبد الواح��د .اللغة واملجتم��ع ،ط ،2دار إحياء الكتب العرب َّية ،عيس��ى البا ّ
ّ
2727وايفّ ،
ورشكاه.
عيل عبد الواحد .علم اللغة ،ط ،7دار هنضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة ،د.ت.
2828وايفّ ،
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