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جتريد البحث
"اللهجات العربية يف قراءات القرآنية (دراسة حتليلة تارخيية يف سورة الفرقان" .و هذا البحث
حيتوي على املشكلتني هما )1( :كيف اللهجات العربية بالنسبة إىل تارخيها و نشأتها ( )2كيف
اللهجات فى قراءات سورة الفرقان .األهداف من إجراءات هذا البحث هي )1( :ملعرفة اللهجات
العربية بالنسبة إىل تاريخ نشأتها ( )2ملعرفة اللهجات فى قراءات سورة الفرقان .من نتائج البحث,
هناك بعض األمور التى حصل عليها الكاتبة من خالل إجراءاته ,مما يلي )1( :أسباب نشأتها
تتكون من عدة أسباب وهو أسباب جغرافية ,أسباب اجتماعية ,احتكاك اللغات ,أسباب فريدية ,و
أسباب السياسية )2( .اللهجات العربية يف قراءات سورة الفرقان ،تتكون من عدة على اخلالفات
االستبدال احلروف ،التغيريات حركات ،حذف حروف.
الكلمات الرئيسية :اللهجات ،قراءات ، ،تارخيية
أ .املقدمة
نزل القرآن الكريم بلغة العرب مجيعا ،ومعلوم أن علماء اللغة أمجعوا أن لغة الشعر هي
اليت كانت سائدة يف شبه اجلزيرة العربية قبل نزول القرآن الكريم ،وهي تلك اليت مجعت حماسن
اللغة العربية مجيعها ،والقبائل العربية مجيعاً ساهمت يف نشأتها ،وكان لقريش اليد الطوىل يف
تهذيب لغة العرب وتوحيد هلجاتهم يف لغة واحدة كانت ميداناً للتنافس بني األدباء والشعراء من
خمتلف القبائل1.

 1عبد الرحيم ،عبد اجلليل  ،لغة القرآن الكريم( ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان  )1981:ص108.
Jamiy,Jurnal Bahasa dan Sastra Arab

‘A

Volume 07, No. 2, September 2018

159

160
وهكذا جند أن القرآن الكريم قد ضم ألفاظا من معظم القبائل العربية ،وجتد فيه كل قبيلة
من ألفاظها اخلاصة بها ثم إجياد لغة واحدة تكون اللغة الرمسية للعرب مجعيا 2.ال شكّ أن
القرآن الكريم نزل بلغة العرب مجعاء ألنه حتّدى العرب كافة ،ومل يتحَدّ قريشاً وَحْدَها ،فكان من
مقتضيات التحدي أن يضمّ القرآن الكريم عدداً من الكلمات والرتكيبات اليت انفردت بها القبائل يف
اللهجات ويستند.
األمة العربية قبل اإلسالم يف تكوين اجملتمع من اجلماعات العرقية (القبائل) .معظمهم
من التحرك يف خيمة .وجود الينابيع مهم جدا ،لذلك غالبا ما يكون الصراع بني القبائل بسبب
الينابيع .حبيث توجد الينابيع ثم ال يوجد أي احلياة .احلياة يف حرارة الصحراء يؤثر على تشكيل
موقف وشخصية قفص الصعب يف احلديث.
القبائل العربية التواصل باستخدام اللغة العربية .ومع ذلك ،بسبب االختالفات يف العرق
واألصل اإلثين جغرافية واجتماعية واحتكاك اللغات و فردية و السياسية ،مما يسبب اختالفا يف
اللهجات العربية .العلمانيني اليمن نطق :جيم مع غ (مجال :مجال) ،منهم من يقول سا أو
"سوف مع اب" .وتقول قبائل محري آل مع ام.
اللغة العربية هي لغة سامية من اجملموعات اليت خرجت من املنطقة اليت هي اآلن
منطقة اململكة العربية السعودية ،مبا يف ذلك أكرب لغة من حيث عدد املتكلمني .وقال انه شهد
انتشار كبريا يف الفرتة اإلسالمية يف السلطة والسيطرة على خمتلف بلدان الشرق األوسط .العربية
حبيث تتوىل دورا مركزيا يف تشكيل مفردات جديدة يف جمموعة متنوعة من اللغات مثل الرببر
واألكراد والفارسية والسواحلية واهلندوسية والرتكية .يف التنمية مصحوبة املنطقة اآلخذة يف التوسع
واليت تغطي مساحة من العرب املسلمني حتى أنفسهم إىل مناطق غري عربية جعلت شخصية
خمتلفة تتحدث مع العربية األصلية .عادات اللغة اليت تسبب االرتباك يف التعبري عن اللغة العربية
يف التواصل اليومي.
اللغة العربية ليست بدعا من اللغات يف نشأتها وتطورها وتوحدها ،فقد كان العرب قبائل
متعددة متوزعة يف شتى أحناء اجلزيرة العربية الواسعة اليت تشتمل على بيئات خمتلفة تلتقي فيها
بعضها ببعض ،وتنفصل بعضها عن بعض بعوامل جغرافية وثقافية وحضارية يف أزمنة وأماكن

 2ابن حسنون ،كتاب اللغات يف القرآن ،حتقيق صالح اجملند( ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت ،لبنان .)1972:ص8
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خاصة ،أدت إىل مساع بعضهم ألسنة من غري بين جنسها ،مما وقعت حتت تأثريها وحسها،
وكانت هلم هلجات خمتلفة.
اللغة العربية هي لغة ثرية .واح د اللفظ السهل يتحدث بها سكان اجملتمع الصعب
أحيانا يتحدث بها جمتمع من مناطق أخرى .انها ليست شيئا غريبا بالنظر إىل اتساع املنطقة
العربية ،حبيث نشرت السكان إىل العديد من املناطق واللهجة املختلفة املستخدمة.
اللهجات باملعنى احلديث هي جمموعة من خصائص اللغة اليت متيل إىل بعض املناطق ،مبا يف
ذلك األشخاص التى يسكنون املكان .اللهجات ولكل منها خصائصها اخلاصة بها بسبب هذه
الظاهرة والعوامل اليت جتعل لغة معينة هلا خصائص غريبة من نوعها .لذلك هذا يؤثر كشفت
القراءاة القرآن باللغة العربية 3.و لذلك اراد الباحثة أن أحبث عن اللهجات العربية يف القراءات
القرآنية وحيدد الباحثة يف سورة الفرقان.
ب .البحوث
 .1قبائل العرب
قبائل عربية مشهورة هو قبائل القحطانيون و قبائل عدنانيون  ،وهي:
أ .قبائل القحطانيون
ومنازهلم األوىل (بأرض سبأ من املني) وقد تقرعة منها بطون:

محري
() 1
أ) شيبان  :وحيدد اهلمدانى مساكنهم بقوله (وأن تيامنت من املوصل تريد بغداد لقيتك
احلديثة.
ب) قضاعة  :وحيدد اهلمدانى منازهلم بقوله ( وديار تغلب اجلزيرة بني بلد بكر وبلد

قضاعة  )4ومن عمائرها:جهينة ,كلب ,بهراء ,تنوخ.
( )2كهالن
أ) جذام :وهى من القبائل امليانية التى هاجرت إىل الشمال ,إذ يذكرها اهلمدانى فيمن
تشاءم من العرب ( وأما جذام فهى بني مدين إىل تبوك)

 3راسحن أنوار ,علوم القرآن ( ,فوستك سيت ,بندونغ )2005:ص 139
 4عبده الراجهى .اللهجات العربية يف قراءات القرأنية (دار املعرفة اجلامعية )1997 :ص 23
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ب) خم  :وكان اللخميني ملك باحلرية من العراق فى املناذرة ملوك احلرية عن األكاسرة وهم
بنى عمرو بن عدى بن نصر اللخمى كانت دولتهم من أعظم دول العرب وأول من ملك منهم
عمرو بن عدى وآخرهم املنذر بن النعمان بن املنذر فبقى حتى انتزعها منه خالد ابن الوليد
فى اإلسالم.
ج) كندة  :يذكر اإلصطخرى ديارها (مفرتشة فى أعراض املني) وحيددها اهلمدانى بقوله (وفى
حضرموت سكنت كندة بعد أن أجلت عن البحرين واملشقر وغمرذى كندة فى اجلاهلية
د) طىء  :ومنازهلم فى مشال احلجاز حيث يوجد جبالها الشهوران أجأ وسلمى .وحيددها
اليعقوبى بقوله (والثعلبية وهى مدينة عليها واألجفر منازل طىء ,ثم مدينة فيد وهى املدينة
التى ينزهلا عمال طريق مكة وأهلها طىء وهى فى سفح جبلهم املعروف بسلمى وتوز وهى
منازل طىء أيضا5.
ف) مذحج  :وهى من القبائل اليمنية التى ظلت مستقرة فى اليمن وهى تسكن سروا عرف
بسرو مذحج ).
غ) األزد  :وهى من القبائل التى مل تستقر فى اليمن بل تفرقت فى أحناء خمتلفة من شبه
اجلزيرة وهى ثالثة أقسام ,أزد شنوءة ,وأزد السراة وأزد عمان.
هـ) همدان  :وهى من القبائل التى مل تهاجر من اليمن ,فديارها (مفرتشة فى أعراض اليمن.
(وحيددها اهلمدانى بقوله (أما بلد همدان فإنه آخذ ملا بني الغائط وتهامة من جند والسراة
فى مشاىل صنعاء.
ب .قبائل العدنانيون
والنسابون يذكرون أن عدنان هو شعب نسب العرب املستعربة الذى تفرعت منه قبائلها
وعمائرها وبطونها وأفخاذها وفصائلها ,ويذكرون أن مواطن بنى عدنان خمتصة بنجد وكلها بادية
رحالة إال قريشا مبكة وجند.
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 .1القبيلة نزار ومن بطونها:
أ) مضر  :ومنهم تفرعت أكثر القبائل العدنانية 6 .وحيدد البكرى مساكنهم بقوله
ومنازهلم مكة وأرض العرب يومئذ خاوية ليس بنجدها وتهامتها وحجازها وعروضها
كبري أحد إلخراب خبتنصر إياها وإجالء أهلها إال من اعتصم برءوس اجلبال)7.
ب) هوازن  :وحيدد اهلمدانى ديارها بأنها من تبالة إىل خنلة ,وفى موضع آخر يقول
(سراة الطائف غورها مكة وجندها ديار هوازن من عكاظ.
 .2القبيلة ربعة
أ ) أسد  :وحيدد اهلمدانى مساكنهم بقوله (فإذا خرجت من متياء قصد الكوفة ثانيا
فأنت فى ديار حبرت من طىء إىل أن تقع فى ديار بنى أسد قبل الكوفة خبمس
ب) وائل :وهو بطنان مشهوران هو بكر بن وائل :قال اجلرى (وديار بكر بن وائل من
امليامة إىل البحرين إىل سيف كاظمة فأطراف سواد العراق فاألبلة فهيت و تغلب
 :وديارها اجلزيرة بني بلد و كر وبلد قضاعة.
ج) قيس :فصائل أهمها :هناك غطفان  :وكانت منازهلم مما يلى وادى القرى وجبلى
طىء أجأ وسلمى .ومن غطفان عبس وذبيان (بني متياء وحوران) ومن ذبيان فزارة
(عند حسمى فى الشمال) .هوازن  :وحيدد اهلمدانى ديارها بأنها من تبالة إىل
خنلة ,وفى موضع آخر يقول (سراة الطائف غورها مكة وجندها ديار هوازن من
عكاظ.و سليم  :حيدد ابن حوقل أما كنهم بقوله (ثم إذاجزت املعدن عن يسار
املدينة فأنت فى بنى سليم) ويوضحها القلقشندى بقوله (وهم أكثر قبائل قيس
عددا ,وكانت مساكنهم فى عالية جند باقرب من خيرب ,ومن منازهلم حرة سليم
وحرة النار بني وادى القرى ومتياء) و عدوان( :وأرضهم من السراة يصاع والسوار
وبطن قوت والنجار وبقران).

 6عبده الراجهى .اللهجات العربية يف قراءات القرأنية (دار املعرفة اجلامعية )1997 :ص 30
 7عبده الراجهى .اللهجات العربية يف قراءات القرأنية (دار املعرفة اجلامعية )1997 :ص 31
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 .3القبيلة خندف
أ) هذيل :ويذكرها البكرى بني القبائل التى كانت تسكن احلجاز وحيدد ابن حوقل
مساكنها بقوله (وغزوات ديار بنى سعد وسائر قبائل هذيل ويقول القلقشندى وديارهم
بالسروات وسراتهم متصلة جببل واملدينة.
ب) متيم :ويقول عنهم ابن حزم إنهم (قاعدة من أكرب قواعد العرب .ثم ترجع إىل
البحرين فاألحساء منازل ودور لبنى متيم ثم لسعد من بنى متيم) (وأدنى امليامة
لقصدها من العراق قرية يقال هلا ثييان بها ناس من بنى سعد بن زيد مناه من متيم)
ويذكر القلقشندى أن منازهلم كلنت (بأرض جند من هنالك على البصرة وامليامة
وامتدت إىل الغرى من أرض الكوفة.
ج) كنانة  :وكانوا ينزلون تهامة بالقرب من مكة ,وحيدد اهلمدانى مساكنهم بأنها وادى
أمتة وضنكان واحلرة حرة كنانة وحلى وهو خمالف وقصبتها الصحارية والسرين
ساحل كنانة)
د) قريش :وكانت تنزل مكة وما حوهلا ,ومن مناطقها املراغة وتبالة .8وهى قرية فيها
التجار وكان فيها خنيل وغيل .وقريش على قسمني ,قريش البطاح وقريش الظواهر :
فقريش البطاح ولد قصى بن كالب وبنو كعب بن لؤى ,وقريش الظواهر من سواهم.
 .2اللحجات العربية

أ  .تعريف اللهجات العربية
اللهجة هي لغة اإلنسان الىت ُجبِل عليها فاعتادها أو صفة أو صفات لغوية
تنتمى إىل بيئة خاصة 9.اللهجة يف االصطالح العلمى احلديث هي جمموعة من
الصفات اللغوية تنتمى اىل البيئة خاصة ,و يشرتك يف هذه الصفات مجيع افراد هذه
البيئة .و بيئة اللهجة هي جزء من بيئة أو واسع و أمشل تضم عدة هلجات 10.و قال
زكى بدوى اللهجات هي تنبشق اللهجة من الغات العامة وتتميز خبواص صعينة من
 8عبده الراجهى .اللهجات العربية يف قراءات القرأنية (دار املعرفة اجلامعية )1997 :ص 34
 9إبرهيم مدكور. ,املعجم الوجيز(.طبعة خاصة بوزارة الرتبية و التعليم  )1994 :ص 566
 10ابراهيم أنيس .يف اللهجات العربية (مكتبة االجنلو املصرية )2003:ص15.
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هيث النطق والقواعد والكلمات ولكنها ال تتميز متيزا كافيا حبيث جيعل منها لغة مستقلة
وترتبط اللهجة علدة مبناطق جغرافية معينة 11.يفهم من معىن اللهجة يف املعاجم العربية
أهنا اللغة ,أو طريقة أداء اللغة  ,أو النطق ,أو جرس الكالم و نغمته12.
اللهجة هي طريقة معينة يف االستعمال اللغوي توجد يف بيئة خاصة من بيئات
اللغة ويعرفها بعضهم أبهنا العادات الكالمية جملموعة قليلة من جمموعة أكرب من الناس
تتكلم لغة واحدة .للمجموعات اليت تتحدث هلجات خمتلفة و لغة واحدة التواصل
بعضهم ببعض و فهم مايدور بينهم من حديث بقدر الرابطة اليت تربط تلك اللهجات .
و ختتلف اللهجات بطريقة لفظ كلمات معينة  .ختص جمموعة من األشخاص و متيزهم
عن اجملموعة األخرى.
فاللجهة ،كما ظه مماسبق ،هي الكالم اليومي الذي هلج ه ف ررق أ ش حية
حتدده
اجتماعية يف رقعة جغرافية تصغر أو تكرب أو هي ،بعبارة أخری ،جزء اللغة الذي ّ
تعد دت اخلصائص اللغوية و
تتعد د اللهجات إال إذا ّ
بيئتان :اجتماعية وجغرافية وال ّ
اختلفت ضمن اللغة الواحدة.
ب .أنواع اللهجات العربية
قال أمحد تيمور"باشا" يف كتابه عن انواع اللهجات ,ان بعض اللهجات تنقسم اىل يف ما
يلي13:
 .1طمطمانية
هي إبدال الم التعريف ميماً .مثل :طاب امْهَواء وصفا امْجوّ ،أي :طاب اهلواء وصفا اجلوّ.
وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،نطق بهذه اللغة فقال( :ليس من امْربرّ امْصيام يف امْ َسفَر)
يريد( :ليس من الربرّ الصيام.

157
ص91 .

 11زكى بدوى أمحد .املعجم املصطلحات العلوم العجتماعية

اجنليزي فرنسى عربي (بريوت ،لبنان )1986 :ص

10حممد ابن ابراهيم االمحد.فقه اللغة مفهومه -موضوعاته -قضاياه (فهرسة مكتبة امللك فهدالوطنية اثناء النشر1425:ح)
 13امحد تيمور باشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية , )1973 .ص4 .
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مثال

رقم

اللهجة

1

طمطمانية

شرح

إبدال الم التعريف ميماً يف الكلمة "اجلنة"

اجلنة -اجمنة

 .2التلتلة
كسر أول حروف املضارعة .املثال "وال تركنوا إىل الذين ظلموا" من خالل استقراء الشواهد
ف املضارع ( أ،ن،ي،ت )
الواردة يف هلجات القبائل العربية يتني لنا أنَّ الكسر يشمل مجيعَ أحر ِ
ف املضارعةِ
ومل يقتصر على حرفٍ دون آخر؛ ألنَّ ( القبائل العربية كانت جتنح اىل حتريكِ حرو ِ
بالكسرر دائماً).
رقم

مثال

اللهجة

َنٍعْلم – ِنٍعْلم

2

التلتلة

شرح

كسر أول حروف "النون" يف الكلمة َنٍعْلم

 .3الفحفحة
وهي جعلهم احلاء املهملة عينا .ومن ذلك الغمغمة يف هذيل.
رقم

اللهجة

مثال

3

الفحفحة

إن اهلل

شرح

إمالة احلرف إىل الكسر يف الكلمة "إن اهلل"

 .4العنعنة
إبدال حرف العني من اهلمزة .يف القموس وشرحه :وعنعنة :إبداهلم العني من اهلمزة,
يقولون (عن-مواضع-أن).
رقم

اللهجة

مثال

4

العنعنة

أسلم –عسلم

شرح

إبدال حرف العني من اهلمزة يف الكلمة أسلم

 .5الوهم
هوكسر اهلاء يف الكلمة .والوهم ينسب هذا اللقب اىل بين كلب ومل ينسب اىل غريهم.
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اللهجة

رقم
5

الوكم

شرح

هوكسر اهلاء يف الكلمة"منهرم"

من قبيلة

مثال

ربيعة

منهرم -منهرِم

 .6الومت
هو عبارة عن إبدال السني تاء  .الومت يف لغة اليمن جيعل الكاف شينا مطلقا.
رقم

مثال

اللهجة

الناس – النات

6

الومت

شرح

إبدال السني تاء يف الكلمة "الناس"

 .7الوكم
الوكم هو عبارة عن كسر الكاف من ضمري املخاطبني املتصل (كم) إذا سبقت بكسرة أو ياء
فيقولون:بكِم ،وعليكِم .الوكم يف لغة ربيعة ,وهم قوم من كلب -يقولون :السالم عليكم وبكم,
حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة.
رقم

اللهجة

مثال
بكُم -بكِم

7

الوكم

شرح

عبارة عن كسر الكاف من ضمري املخاطبني املتصل يف الكلمة "بكُم"

 .8اللخلخانية
هي العجمة واللكنة يف املنطق.أن ذلك يعرض يف لغة أعراب الشحر و عمان .اخللخلنية
تعرض يف لغات أعراب الشحر وعومان .كقوهلم (:مشا اهلل كان) يريدون (مشاء اهلل كان).
رقم

اللهجة

8

اللخلخانية

شرح

مثال
مشاء اهلل – مشا اهلل

هي العجمة واللكنة يف املنطق .كقوهلم (:مشا اهلل ) يريدون (مشاء اهلل).

 .9االستنطاء
هو جعل العني الساكنة نوناً .هؤالء من قبائل اليمن ما عدا هذيل ,وقد شرفها النبى صلى
اهلل عليه وسلم قال الرجل :أنطه كذا وكذا أى :أعطه.
رقم

اللهجة

مثال
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أعطه -أنطه

9

االستنطاء

شرح

جعل العني الساكنة نوناً يف الكلمة "أعطه"

 .10العجعجة
إبدال اجليم من الياء مشاددة 14.هذا التعريف قد ورد يف أغلب املصادر واملراجع اليت
حتدّثت عن العجعجة  ،إال أن املالحظ يف الكلمات اليت أوردت يف تلك املصادر واملراجع هي عبارة
عن قلب اجليم ياءً وليس العكس .
رقم

اللهجة

مثال

10

العجعجة

متيميّ -متيمج

شرح

وهذه الظاهرة عبارة عن إبدال الياء جيما ورويت عن قضاعة 15.

 .11الشنشنة
هي جعل الكاف شينا مطلقا ,و من لك الشنشنة يف لغة اليمن.
اللهجة

رقم
12
شرح

الشنشنة

مثال
لبيك – لبيش

جعل الكاف شينا مطلقا يف "لبيش اللهم لبيش -أي :لبيك اللهم لبيك".

 .12الرسو
أي استبدال حرف (السني) أو (الزاي) حبروف (الصاد) أو العكس  .هذه القراءة هو
معروف جيدا ومعرتف بها وجودها من قبل خرباء اللغة.
رقم

اللهجة

مثال

12

الرسو

سلطان -صلطان

شرح

استبدال حرف (السني) حبروف (الصاد) يف الكلمة سلطان

 .13قطعة
هو قطع آخر الكالم عن االبانة .ويف اللسان القطعة يف طيئ وهو أن يقول :يا أبا احلكا-
يريد :ياأبا احلكم -فيقطع كالمه.
رقم

اللهجة

مثال

 14امحد تيمور باشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية )1973 .ص15 .
 15الدكتورأسعد حممد علي النجار خصائص اللهجة احللية (دت ,دم) ص 39
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قطعة

13
شرح

يا أبا احلكا -يريد :ياأبا احلكم

هو قطع آخر الكالم عن االبانة

 .14الكشكشة
الكشكشة هي أبدل من كاف املؤنث شينا 16.وقد ذكر سيبويه هذين املذهبني من مذاهب
العرب بقوله (:فأما ناسٌ كثري من متيم  ،وناسٌ من أسد فانهم جيعلون مكان الكاف للمؤنث
الشني؛ وذلك إنهم أرادوا البيان يف الوقف ألنها ساكنة يف الوقف فارادوا أن يفصلوا بني املذكر
واملؤنث ،وأرادوا التحقيق والتوكيد يف الفصل ؛ألنهم إذا فصلوا بني املذكر واملؤنث حبرف كان
اقوى من ان يفصلوا حبركة.
رقم

اللهجة

مثال

14

الكشكشة

مال ِك – مالش

شرح

أبدل من كاف املؤنث شينا يف الكلمو مالك

 .15الكسكسة
الكسكسة هذا تشبه كشكشة أي إضافة حرف (سينا) بعد الكاف املخاطب للتظاهر ضد مؤنث.
املثال ،كلمة (أعطيتك ) قراءة (أعطيتكس ) .أو نفس بالكشكشة عن طريق استبدال الكاف
املخاطب بي سني .
رقم

مثال

اللهجة

ابوك – ابوس

15

الكسكسة

شرح

أبدل من كاف املؤنث سينا يف الكلمة ابوك

 .16العجرفية
هي التقغر واجلفاء يف الكالم .فيها يغرض يف بعض اللغات من العى .والعجرفية جفاء يف
الكالم.
 .17الغمغمة
 16هشام النحتاس  .معجم فصاح العامية( .مكتبة لبنان نشرون  )1415:ص. 53
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هي عدم تبيني الكالم .وأما الغمغمة فقد تكون من الكالم وغريه ,ألنها صوت ال يفهم
تقطيع حروفه.
 .3اللهجات العربية يف سورة الفرقان
أن اللهجات هلا أنواع خمتلفة و من بعض تلك اللهجات املختلفة سوف تسرحها
بتفصيل يف القائمة اآلتية:
 .1متتمانية
يف هلجة متتمانية بدلت "ال" التعريف باللف و امليم "ام" و املثل يف هذه اللهجة كما
تأتي يف القائمة التالية:
رقم
1

هلجة

اآلية
الَّذي له ملك السماوات
واألرض وَمل يتَخذ ولدا
ومل يكن له شريك يف
امللك وخلق كل شيء
فقدره تقديرا
واملثال يف اآلية األخرى

متتمانية

سورة

يقرأ
امذي له ملك امسماوات

الفرقان

واألرض وَمل يتَخذ ولدا ومل
يكن له شريك يف املك وخلق
كل شيء فقدره تقديرا

اآلية 2

خيْرٌ مسَْتقَرًّا وَأَحْسَن َمقِيال (سورة
أَصْحَاب الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ َ
الفرقات :اآلية )24

شرح

قرأت يف هذه اآلية باهلجة "متتمانية" بطرقة بدلت ال إىل ام يف
الكلمة الذي ,السماوات ,اجلَنّة ,و امللك .ابن تولب قال  :مسعت رسول
اهلل ضلى اهلل عليه وسلم يقول( :ليس من امرب امصيام يف امسفر) يريد
(ليس من الرب الصيام يف السفر) فأبدل الم املعرفة – ميما يف :امسفر17.
أنها تشبه كالم العجم و يف صفة قريش18.

 17امحد تيمور ابشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية)1973 .

ص 105

 18امحد تيمور ابشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية)1973 .

ص 102
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 .2التلتلة
ف املضارع .من خالل استقراء الشواهد الواردة يف هلجات
يف اللهجة التلتلة كسرحر ِ
ف املضارع ( أ ،ن ،ي ،ت) .وهي لغة قيس،
القبائل العربية يتني لنا أنَّ الكسر يشمل مجيعَ أحر ِ
ومتيم .وأسد ،وربيعة 19.و هذه آية هي مثال كلمة تستعمل اللهجة تلتلة:
رقم

هلجة

اآلية

َ 2ف َقدْ َكذَّبوكُمْ بِمَا َتقُولُونَ فَمَا التلتلة
تَسْتَطِيعونَ صَرْفًا وَال نَصْرًا
وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذِقْه عَذَابًا
كَبِريًا

سورة

يقرأ
َف َقدْ َكذَّبوكُمْ بِمَا ِتقُولُونَ

الفرقان

فَمَا تِسْتَطِيعونَ صَرْفًا وَال
نِصْرًا وَمَ ْن يِظْلِمْ مِنْكُمْ
نذِقْه عَذَابًا كَبِريًا

اآلية 19

واملثال يف اآلية األخرى وَقَالَ الَّذِينَ َكفَروا لَوْال نزرّلَ عَ َليْهِ ا ْلقُرْآن جمْ َلةً وَاحِ َدةً َكذَلِ َك لِنثَبِّتَ
بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاه تَرْتِيال (الفرقان اآلية )32
شرح

قرأت يف هذه اآلية باهلجة "التلتلة".كسر حرفِ املضارع يف
الكلمات " َتقُولُونَِ -تقُولُونَ ,تَسْتَطِيعونَ – تِسْتَطِيعونَ ,يَ ْظلِمْ -يِ ْظلِمْ و
نزرّلَ – نِزرّلَ"

 .3الفخفخة
يف اللهجة الفخفخة بدلت احلاء عينا .يف الغة هذيل جيعلون احلاء عينا .20.و املثال يف
هذه اللهجات كما تأتي يف القائمة التالية :
رقم
3

اآلية

هلجة

يَوْ َم يَرَوْنَ الْمَالئِ َكةَ ال بشْرَى الفخفخة
يَوْمَئِذٍ لِلْمجْررمِنيَ َوَيقُولُونَ
حِجْرًا مَحْجورًا
واملثال يف اآلية األخرى

يقرأ
يَوْ َم يَرَوْنَ الْمَالئِ َكةَ ال
بشْرَى يَوْ َمئِذٍ لِلْمجْررمِنيَ
َوَيقُولُونَ عِجْرًا َمعْجورًا

سورة
الفرقان
اآلية 22

َوعَادًا وَثَمودَ وَأَصْحَابَ الرَّسرّ وَقُرونًا َبيْنَ ذَلِكَ كَثِريًا

 19امحد تيمور ابشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية)1973 .

 .ص 292

 20امحد تيمور ابشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية )1973 .ص 41
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(الفرقان اآلية )38
شرح

بدلت احلاء عينا يف الكلمات "حِجْرًا مَحْجورًا -عِجْرًا َمعْجورًا و
أَصْحَابَ – أَصْحعابَ"

 .4العنعنة
يف اللهجة العنعنة بطرقه بدلت حرف محزة إىل عني .اللهجة العنعنة.وينسب اىل متيم
وقيس وأسد ومن جاورهم  ،وإ ْن اشتهر بهذا اللقب متيم.
رقم

اآلية
 4أَصْحَاب الْجَنَّ ِة يَوْمَئِذٍ
خيْرٌ مسَْتقَرًّا وَأَحْسَن
َ

سورة

هلجة

يقرأ

العنعنة

خيْرٌ الفرقان
عصْحَاب الْجَنَّ ِة يَوْمَئِذٍ َ
اآلية 24
مسَْتقَرًّا وَعحْسَن َمقِيال

َمقِيال
واملثال يف اآلية األخرى
شرح

وَ َل َقدْ أَتَوْا عَلَى ا ْلقَ ْريَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّ ْوءِ أَ َفلَمْ يَكُونوا
يَرَوْنَهَا بَلْ كَانوا ال يَرْجونَ نشورًا (الفرقان اآلية )40

يف الكلمات أَصْحَاب ,أَتَوْا ,أُمْطِرَتْ ,أَ َفلَ ْم بدلت حرف محزة إىل
عني.

 .5الوهم
اللهجة الوهم هو كسر اهلاء يف ضمري الغائبني املتصل مطلقا ,أي كسر هاء (منهم) يف قوهلم
(منهرِم) و(عنهرِم) .والوهم ينسب هذا اللقب اىل بين كلب ومل ينسب اىل غريهم.
رقم

اآلية

هلجة

يقرأ

5

وَاتَّخَذوا مِنْ دونِهِ آلِهَةً ال
يَخْ ُلقُونَ َشيْئًا وَهمْ يخْ َلقُونَ
وَال يَمْلِكُونَ ألْنفُسَِهرمْ ضَرًّا وَال

الوهم

وَاتَّخَذوا مِنْ دونِهِ آلِهَةً ال
يَخْ ُلقُونَ َشيْئًا وَهِمْ يخْ َلقُونَ
وَال يَمْلِكُونَ ألْنفُسَِهرِمْ ضَرًّا وَال

َن ْفعًا وَال يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَال
حيَاةً وَال نشورًا
َ
واملثال يف اآلية األخرى

سورة
الفرقان
اآلية 3

َن ْفعًا وَال يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَال
حيَاةً وَال نشورًا
َ

أَمْ تَحْسَب أَنَّ أَكْثَرَهمْ يَسْمَعونَ أَ ْو َي ْعقِلُونَ إرنْ ه ْم إرال كَاألْنعَامر بَلْ
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همْ أَضَلّ سَبِيال ( اآلية )44
شرح

قرأت هذه األيات بلهجة الوهم يف الكلمات "وَهمْ ,ألْنفُسِهرمْ ,همْ"

 .6الومت
ينسب هذا اللهجة اىل اليمن .هو عبارة عن إبدال السني تاء .21و املثال يف هذه اللهجة
كما تأتي يف القائمة التالية :
رقم

اآلية

هلجة

6

وَقَوْمَ نوحٍ لَمَّا َكذَّبوا الرّس َل
جعَلْنَاهمْ لِلنَّاسر
َأغْرَقْنَاهمْ وَ َ
ني عَذَابًا
آيَةً وَ َأعْتَدْنَا لِلظَّالِمِ َ

الومت

َألِيمًا.

وَقَوْمَ نوحٍ لَمَّا َكذَّبوا الرّس َل
جعَلْنَاهمْ لِلنَّات
َأغْرَقْنَاهمْ وَ َ
ني عَذَابًا
آيَةً وَ َأعْتَدْنَا لِلظَّالِمِ َ

الفرقان
اآلية 37

َألِيمًا.

واملثال يف اآلية األخرى
شرح

يقرأ

سورة

وَ َل َقدْ صَرَّفْنَاه َبيْنَهمْ ِليَذَّكَّروا فَأَبَى أَكْثَر النَّاسر إرال كُفُورًا (اآلية
)50

يقرأ هذا اآلية باهلجة الومت .يف الكلمة للناس– للنات.

 .7الوكم
يف اللهجة الوكم هي هلجة ف القبلة ربيعة وهو عبارة عن كسر الكاف من ضمري املخاطبني
املتصل بـ(كم)إذا سبقت بكسرة أو ياء .و قال أمحد تيمور الوكم يف اللغة ربيعة وهم قوم من
كلب :يقولوم اسالم عليكِم و بكِم22.
رقم
7

هلجة

اآلية
ُقلْ مَا َيعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْال
دعَاؤكُمْ َف َقدْ َكذَّبْتمْ فَسَوْفَ
يَكُون لِزَامًا

الوكم

سورة

يقرأ
ُقلْ مَا َيعْبَأُ بِكِمْ رَبِّي لَوْال
دعَاؤكُمْ َف َقدْ َكذَّبْتمْ فَسَوْفَ
يَكُون لِزَامًا

الفرقان
اآلية 77

 21أمحد تيمور .هلجان العرب ( املكتبة الثقافية )1973 :ص 109
 22أمحد تيمور هلجات العرب (.املكتبة الثقافية )1973 .ص 109
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شرح

يقرأ هذه اآلية يف اللهجة الوكم يف بِكُمْ  -بِكِ ْم

 .8اخللخانية
اخللخانية هي العجمة وللسكنة يف املنطق .أن ذلك يعرض يف لغة أعراب الشحر و
عمان 23.و املثال يف هذه اللهجة كما تأتي يف القائمة التالية :
رقم
8

اآلية

هلجة

جعَ َل اللخلخانية
تَبَارَكَ الَّذِي إرنْ شَاءَ َ
خيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ
لَكَ َ
تَجْرري مِنْ تَحْتِهَا األنْهَار
جعَلْ لَكَ قُصورًا
َويَ ْ

واملثال يف اآلية األخرى

يقرأ

سورة

جعَ َل
تَبَارَكَ الَّذِي إرنْ شَا َ
خيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ
لَكَ َ
تَجْرري مِنْ تَحْتِهَا األنْهَار
جعَلْ لَكَ قُصورًا
َويَ ْ

الفرقان
اآلية 10

جعَلَه سَاكِنًا ثمَّ
َألَمْ تَرَ إرلَى رَبِّكَ َكيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَ َ
س عَ َليْهِ دَلِيال (اآلية )45
جعَلْنَا الشَّمْ َ
َ

شرح

قرأت هذه األيات بلهجة اللخلخانية .الكلمات " رإنْ
شَاءَ  -إرنْ شَا "

 .9االستنطاء
اللهجة االستنطاء هو جعل العني الساكنة نوناً .املثال يف الكلمة َيعْلَم يقرأت يَنلَم .هي
اللغة اليمن ,و غريه قال هي لغة سعد مب بكر ,و هذيل و األزد و قيس24.
هلجة

رقم

اآلية

9

ُقلْ أَنْزَلَه الَّذِي َيعْلَم السِّرَّ االستنطاء
فِي السَّمَاوَاتِ وَاألرْضر
إرنَّه كَانَ ،،

سورة

يقرأ
ُقلْ أَنْزَلَه الَّذِي يَنلَم السِّرَّ
فِي السَّمَاوَاتِ وَاألرْضر
إرنَّه كَانَ،،

الفرقان
اآلية 6

 23أمحد تيمور هلجات العرب (.املكتبة الثقافية )1973 .ص 125
 24امحد تيمور ابشا .هلجات العرب (.املكتبة الثقافية )1973 .ص 113
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واملثال يف اآلية األخرى
شرح

َويَوْ َم يَحْشرهمْ وَمَا َيعْبدونَ مِنْ دونر اللَّهِ َفَيقُول َأأَنْتمْ أَضْ َللْتمْ
عِبَادِي هَؤالءِ أَمْ همْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (اآلية )17

قرأت هذه اآلية باللهجة االستنطاء .هو بدلت العني الي نون يف
الكلمو " َيعْلَم -يَنلَمَ ,يعْبدونَ –يَنْبدونَ"

 .10العجعجة
يف اللهجة العجعجة بدلت الياء املشددة جيما .و املثال يف هذه االلهجة كما تأتي يف
القائمة التالية:
رقم

اآلية

هلجة

يقرأ

سورة

10

وَتَوَكَّ ْل عَلَى الْحَيرّ الَّذِي
ال يَموت وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

العجعجة

حيِج الَّذِي
وَتَوَكَّ ْل َعلَى الْ َ
ال يَموت وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

الفرقان
اآلية

ب عِبَادِهِ
وَ َكفَى بِهِ بِذنو ِ
خَبِريًا

58

ب عِبَادِهِ
وَ َكفَى بِهِ بِذنو ِ
خَبِريًا
شرح

يقرأ هذه اآلية يف اللهجة العجعجة .وهي إبدال الياء املشددة جيما يف
حيِج"
الكلمة "الْ َ

 .11الشنشنة
قد نسبها ابن دريد و القشفشندى اىل محري25يف اللهجة الشنشنة هي جعل الكاف شينا
مطلقا .و املثال يف هذه اللهجة كما تأتي يف القائمة التالية :
رقم

اآلية

هلجة

يقرأ

سورة

11

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ا ْلفُرْقَا َن
عَلَى عَبْدِهِ ِليَكُونَ لِ ْلعَالَمِنيَ
نَذِيرًا

الشنشنة

تَبَارَش الَّذِي نَزَّلَ ا ْلفُرْقَا َن
عَلَى عَبْدِهِ ِليَكُونَ لِ ْلعَالَمِنيَ
نَذِيرًا

الفرقان
اآلية 1

واملثال يف اآلية األخرى

جعَلْنَا لِ ُكلرّ نَبِ ّيٍ عَدوًّا مِنَ الْمجْررمِنيَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَا ِديًا
وَ َكذَلِكَ َ

 25عبدالغفارحامد هالل .اللهجات العربية نشأة وتطورا (مكتبة وهبة 1993م) ص 169
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وَنَصِريًا (اآلية )31
يقرأ هذه اآلية يف اللهجة الشنشنة هي جعل الكاف شينا مطلقا يف

شرح

الكلمة "َبَارَكَ َ-بَارَش"
 .12الرسو
يف اللهجة الرسو بدلت حرف (السني) أو (الزاي) حبروف (الصاد) .و املثال هذه اللهجة
كما تأتي يف القائمة التالية :
هلجة

رقم

اآلية

12

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ

يقرأ
وَمَا أَرْصلْنَا قَبْلَكَ مِنَ

الفرقان

الْمرْسَلِنيَ إرال إرنَّهمْ

الْمرْصلِنيَ إرال إرنَّهمْ

اآلية

َليَأْ ُكلُونَ ال ّطَعَامَ وَيَمْشونَ
جعَلْنَا
فِي األسْوَاقر وَ َ
َبعْضَكُمْ لَِبعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرونَ وَكَانَ رَبّكَ

َليَأْ ُكلُونَ ال ّطَعَامَ وَيَمْشونَ
جعَلْنَا
فِي األصوَاقر وَ َ
َبعْضَكُمْ لَِبعْضٍ فِتْنَةً
أَتَسبِرونَ وَكَانَ رَبّكَ

20

بَصِريًا

بَسريًا

واملثال يف اآلية األخرى

الرسو

سورة

ف ضَرَبوا لَكَ األمْثَالَ فَضَلُّوا فَال يَسْتَطِيعونَ سَبِيال
انْظُرْ َكيْ َ
(اآلية )9

شرح

يقرأت هذه اآلية يف اللهجة الرسو بدلت حرف (السني) أو (الزاي)
حبروف (الصاد) يف الكلمات "أَرْسَلْنَا ,الْمرْسَلِنيَ ,األسْوَاقر ,يَسْتَطِيعو َن
سَبِيال ".
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ج .اخلالصة
 .1اللهجات العربية بالنسبة إىل تارخيها و نشأتها
نشأت اللهجات منذ خلق آدم عليه و السالم،و العربيون يتكون بلهجاتهم ملختلفة قبل
اإلسالم .واللهجة عندهم مستويان هما :مستوى اللهجات و مستوى اللغة املشرتآة .وما أسباب
نشأتها تتكون من عدة أسباب وهو أسباب جغرافية ,أسباب اجتماعية ,احتكاك اللغات ,أسباب
فريدية ,و أسباب السياسية.
 .2اللهجات العربية يف قراءات سورة الفرقان
أ .اللهجات العربية يف قراءات سورة الفرقان ،تتكون من عدة على اخلالفات و من فما
يلي )1 :االستبدال احلروف ،يف اللهجات متتمانية ,الفخفخة ,العنعنة ,العجعجة,
اإلستنطى ,الومت ,الشنشنة و الرسو )2 .التغيريات حركات ،يف اللهجات الوكم,
الوهم ,تلتلة )3 .حذف حروف يف اللهجة خللخانية.
ب .و اللهجة متتمانية توجد يف سورة الفرقان يف  60اآليات .هلجة الفخفخة توجد يف
سورة الفرقان يف  29اآليات .واللهجت العنعنة يف  45اآليات .و اللهجت العجعجة
 3اآليات ,و اللهجت اإلستنطى  13اآليات .و اللهجت الومت  4اآليات .و اللهجت
الشنشنة  24اآليات هلجة الرسو  58اآليات ,و اللهحة الوكم  1اآلية .و هلجة الوهم
 15اآليات.و هلجة تلتلة  39اآلية .اللهجة خللخانية  3اآليات.
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