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اﻝﻤﻠﺨص
 ضمن القبائل الفصيحة إذ،( ھـ٣٣٩)  إذ ذكرھا الفارابي ت، التي عنھا اخذ اللغويون اللغة،كنانة من القبائل البدوية
 ))ومن أشدھم توحشا وجفاء وأبعدھم إذعانا وانقيادا ھم قيس وتميم وأسد ثم ھذيل وبعض كنانة وبعض:قال
. لذلك أُخذ عنھم اللسان العربي، بعيدة عن اللحن وال ُع ْجمة في القول، أراد بھذا أن ألسنتھم فصيحة،(١)((الطائيين
 تمكن الباحث من ر ّد الظواھر اللھجية المعاصرة إلى القبائل العربية،فضال عن أن دراسة اللھجات العربية القديمة
. ذلك أن اللھجات المعاصرة ما ھي إال امتداد حي للھجات العربية القديمة،القديمة التي تنتسب إليھا
( ھو أنھا تش ﱠرفت بانتساب الرسول األكرم )صلى ﷲ عليه وسلم،واألمر الذي يثبﱢت أقدام كنانة في العربية الفصحى
.إليھا في نسبه الشريف
 وقد وجدت أنّ استقامة البحث تقتضي،لذلك كله وقع االختيار على )لھجة قبيلة كنانة( لتكون موضوعا لبحثي
 وفخر الرسول )صلى ﷲ، وفصاحتھا، كان تعريفا بقبيلة كنانة ونسبھا:( )التمھيد:تقسيمه على تمھيد وثالثة مباحث
 وتضمن )المبحث، عرض للمستوى الصوتي:( و )المبحث األول. ومكانتھا االجتماعية،عليه وسلم( بانتسابه إليھا
 وتختمھا، تتصدر الدراسة مقدمة، فكان عرضاً للمستوى النحوي:( وأما )المبحث الثالث، المستوي الصرفي:(الثاني
.خاتمة تضمنت النتائج التي توصل البحث إليھا
Abstract marked the tone of the tribe Kinana - linguistic study –
Kenana of nomadic tribes, which it took linguists language, as mentioned Farabi T.
(339) e, within tribes eloquent when he said: ((and hardest Tohacha and staleness and
them away pliable and Ankieda are measured and Tamim and lion then Havel and some
Kenana and some Dima)) (), wanted this eloquent tongues, far from the melody and
 العجمةto say, so take them Arab tongue.
As well as that of the study of ancient Arabic dialects, enables a researcher of
phenomena Allahjah response to contemporary ancient Arab tribes that belong to it, so
that contemporary dialects are merely an extension neighborhood of ancient Arabic
dialects.
Which proves Kenana feet in classical Arabic, is that they had the privilege of having a
Holy Prophet (peace be upon him) to the noble.
So the whole chosen (tone tribe Kinana) to be the subject of my research, I have found
that straightening search requires dividing the boot three sections: (boot): the definition
of tribe Kinana and lineage, and Vsaanha, and the pride of the Prophet (peace be upon
him) affiliation to, and status Social. (Section I): A view of the level of voice, and
included (Section II): morphological level, and either (Section III): was the presentation
of the level of grammar, topping study Introduction, Takhtmha conclusion included the
findings of research t
.١٩ االقتراح في علم أصول النحو )للسيوطي( ص: وينظر،١٤٧( الحروف )للفارابي( ص١)
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ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
ﻤد ﷲ اﻝذي ﻫداﻨﺎ ﻝﻬذا وﻤﺎ ُﻜ ّﻨﺎ ﻝﻨﻬﺘدي ﻝوﻻ أن ﻫداﻨﺎ اﷲ((
))اﻝﺤ ُ
ﺼدق اﷲ اﻝﻌظﻴم
وﺒﻌد ...
ﻓﺈن ﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ أﺜ اًر ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤدﻴﺜﺔ  ،ذﻝك أﻨﻪ
وﻤ ْن ِﻤ ْن ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻜﺎن ﻝﻪ
ﻴﺴﻬم إﺴﻬﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴ ار ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻠﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺒﺎﺌل اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔَ ،
اﻷﺜر ﻓﻲ ﻨﺸﺄة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ،وﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋن أن دراﺴﺔ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
رد اﻝظواﻫر اﻝﻠﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة إﻝﻰ اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺴب إﻝﻴﻬﺎ،
اﻝﻘدﻴﻤﺔ ،ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ّ
ذﻝك أن اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻤﺘداد ﺤﻲ ﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ.
ﻝذﻝك ﻜﻠﻪ وﻗﻊ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ )ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ( ﻝﺘﻜون ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﺒﺤﺜﻲ ،إذ إن ﻝﻲ ﺘﺠرﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ،إذ درﺴت )ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ طﻲء( وﺤﺼﻠت ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
وﻝﺴت أول ﻤن طرق ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻓﻘد ﺴﺒﻘﻨﻲ ﺒﺎﺤﺜون ﻜﺜﻴرون ﻤﻨﻬم :اﻝدﻜﺘور أﺤﻤد ﻋﺎﻝم اﻝدﻴن اﻝﺠﻨدي ﻓﻲ
ﻜﺘﺎﺒﻪ )اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث( ،واﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴل اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ ﻓﻲ )ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗرﻴش( ،واﻝدﻜﺘور
ﻏﺎﻝب ﻓﺎﻀل اﻝﻤطﻠﺒﻲ ﻓﻲ )ﻝﻬﺠﺔ ﺘﻤﻴم( ،واﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺼر ﻏﺎﻝب ﻓﻲ )ﻝﻬﺠﺔ أﺴد( ،وﻗد رﺠﻌت إﻝﻰ
ﻜﺘﺒﻬم ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ وأﻓدت ﻤﻨﻬﺎ.
ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﺨذ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻠﻐﺔ ،إذ ذﻜرﻫﺎ اﻝﻔﺎراﺒﻲ ت ) (٣٣٩ﻫـ ،ﻀﻤن
اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ إذ ﻗﺎل)) :وﻤن أﺸدﻫم ﺘوﺤﺸﺎ وﺠﻔﺎء وأﺒﻌدﻫم إذﻋﺎﻨﺎ واﻨﻘﻴﺎدا ﻫم ﻗﻴس وﺘﻤﻴم وأﺴد ﺜم ﻫذﻴل
)(١
اﻝﻌ ْﺠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول،
وﺒﻌض ﻜﻨﺎﻨﺔ وﺒﻌض اﻝطﺎﺌﻴﻴن((  ،أراد ﺒﻬذا أن أﻝﺴﻨﺘﻬم ﻓﺼﻴﺤﺔ ،ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﻠﺤن و ُ
ﻝذﻝك أُﺨذ ﻋﻨﻬم اﻝﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ.

ﺘﺸرﻓت ﺒﺎﻨﺘﺴﺎب اﻝرﺴول اﻷﻜرم
واﻷﻤر اﻝذي ﻴﺜﺒت أﻗدام ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ،ﻫو أﻨﻬﺎ 
)ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ اﻝﺸرﻴف ،ﻓﻘرﻴش ﺒن ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠد اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻫو اﻝذي ﺘﻨﺴب إﻝﻴﻪ ﻗرﻴش) ،(٢وﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ أن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻗرﺸﻲ،
اﺴﺘرﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺴﻌد ﺒن ﺒﻜر ،وﻨﺸﺄ وﺘرﻋرع ﻓﻴﻬم ،وﻫو ﻤﺨﺎﻝط ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫذﻴﻼ وﺜﻘﻴﻔﺎ وﺨزاﻋﺔ).(٣
وﻓﻀﻼً ﻋن ذﻝك ﺤظﻴت ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻗﻴﺔ ،ﻓﻘد )) ُﺴﺌل ﻋن ﻤﻀر ،ﻓﻘﺎل ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠوﻫرﻫﺎ ،وأﺴد ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ
اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻗﻴس ﻓرﺴﺎن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ،وﻫم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻼﺤم ،وﺘﻤﻴم ﺒرﺜﻤﻬﺎ وﺠرﺜﻤﻬﺎ(().(٤
ﻤﺎدة )ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ( اﻝﻠّﻬﺠﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻲ ﺒطون اﻝﻜﺘب ،واﺤﺴب أن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل
وﻗد ﻜﺎﻨت ّ

ﻋﻨﺘﺎً ﺸدﻴداً ،إذ أﻨﻔﻘت وﻗﺘﺎً طوﻴﻼً ﻓﻲ ﺠرد اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺄﺠزاﺌﻬﺎ ،ﺴط اًر ﺴط اًر ،وﻜﻠﻤﺔً ﻜﻠﻤﺔً ،ﻷظﻔر ﺒﺸﻲء ﻤﻤﺎ
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أﺒﺘﻐﻰ ،ﻓﺎﻝﺠﻤﻊ وﺤدﻩ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ،ﻻ ﻓرد واﺤد ،ﻷﻨﻪ ﻴﺘطﻠب إﺒﺤﺎ ار ﻓﻲ
ﺘﺠﻤﻌت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر ،ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ظواﻫر ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ
ﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨوع ﻋﻠوﻤﻬﺎ ،وﺒﻌد ﻫذا اﻝﺠﻬد ّ
اﻝﻠﻬﺠﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﺴﺎس اﻝﺒﺤث وﻋﻤﺎدﻩ.
أن اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻬﻴد وﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث) :اﻝﺘﻤﻬﻴد( :ﻜﺎن ﺘﻌرﻴﻔﺎ
وﻗد وﺠدت ّ
ﺒﻘﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻨﺴﺒﻬﺎ ،وﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ ،وﻓﺨر اﻝرﺴول )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﺒﺎﻨﺘﺴﺎﺒﻪ إﻝﻴﻬﺎ ،وﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .و )اﻝﻤﺒﺤث اﻷول( :ﻋرض ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺼوﺘﻲ ،وﺘﻀﻤن )اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ( :اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﺼرﻓﻲ،
وأﻤﺎ )اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث( :ﻓﻜﺎن ﻋرﻀﺎً ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺤوي ،ﺘﺘﺼدر اﻝدراﺴﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ،وﺘﺨﺘﻤﻬﺎ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀﻤﻨت

اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل اﻝﺒﺤث إﻝﻴﻬﺎ .وﻗد ﺒذﻝت اﻝﺠﻬد وأﺨﻠﺼت اﻝﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺤﺜت ﻓﻴﻪ ،وﻗد ﻜﺎن وﻋدي وﻤﺒﺘﻐﺎي
ﺨدﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻓﺈن أﺼﺒت ﻓﻬذا ﻤﺎ أﺒﺘﻐﻴﻪ ،وان ﻗﺼرت ﻓﺎﻝﻜﻤﺎل ﷲ وﺤدﻩ ،واﷲ اﻝﻤوﻓق ﻝﻜل ﺨﻴر وﺼﻼح.

اﻝﺘﻤﻬﻴد
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤن ﻤﻀر) ،(٥اﻝﻌدﻨﺎﻨﻴﺔ) ،(٦وﻴﻨﺴب اﻝﻨﺴﺎﺒون )ﻜﻨﺎﻨﺔ( إﻝﻰ ﺨزﻴﻤﺔ ﺒن ﻤدرﻜﺔ ﺒن اﻝﻴﺎس ﺒن
ﻤﻀر) ،(٧وﻤﻨﺎزل )ﻜﻨﺎﻨﺔ( ﺒﺘﻬﺎﻤﺔ) ،(٨وﻫم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم ﺒﺄﻤد طوﻴل) ،(٩وﺸﻌب ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﻴن
اﻝﺤﺠون وﺼﻔﻲ اﻝﺴﺒﺎب)،(١٠وﻜﺎﻨت ﻤﻨﺎزﻝﻬﺎ ﻋﻨد ظﻬور اﻹﺴﻼم ﺒﻴن ﻫذﻴل وأﺴد ﺨزﻴﻤﺔ) .(١١وﻗد ﺴﻜﻨت
ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﻗرﻴش وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻤﻜﺔ) .(١٢وﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠد ﻤن أﺠداد ﻗرﻴش) .(١٣ﻓﺎﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻫو اﺒو
ﻗرﻴش).(١٤
ﻨﺴب ﻜﻨﺎﻨﺔ:
وﻝد ﺨزﻴﻤﺔ ﺒن ﻤدرﻜﺔ :ﻜﻨﺎﻨﺔ وأﻤﻪ ﻋواﻨﺔ ﺒﻨت ﺴﻌد ﺒن ﻗﻴس ،وأﺴد وأﺴدة وأﻤﻬﻤﺎ ﺒرة ﺒﻨت ُﻤ ّر،

وﻏ ْﻨﻤﺎ،
وﻋ ْوﻓﺎَ ،
ان ،وﺴﻌداًَ ،
ووﻝد :اﻝﻨﻀر وﻫو ﻗﻴس ،وﻨﻀﻴ اًر وﻤﺎﻝﻜﺎً وﻤﻠﻜﺎن وﻋﺎﻤ اًر وﻋﻤ اًر ،واﻝﺤﺎرث ،وﻋرو ً
ﻤر) .(١٥وﺘﻔرع ﻤن )اﻝﻨﻀر( ﻗرﻴش).(١٦
وﻤ ْﺨ َرﻤﺔ ،وﺠروﻻ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫم ﻤن زوﺠﺘﻪ ﺒرة ﺒﻨت ّ
َ

ﻓﺨر اﻝرﺴول )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﺒﺎﻨﺘﺴﺎﺒﻪ ﻝﻜﻨﺎﻨﺔ:

ﺘﺘﺸرف ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺴﺎب ﺴﻴد اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻴﻬﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﻋﻤود اﻝﻨﺴب اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف ﻤن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻰ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم)) :ﻫو "ﻤﺤﻤد" رﺴول
اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﺒن ﻋﺒد اﷲ ،ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ،ﺒن ﻫﺎﺸم ،ﺒن ﻤﻨﺎف ،ﺒن ﻗﺼﻲ ،ﺒن ﻜﻼب ،ﺒن
ﻤرة ،ﺒن ﻜﻌب ،ﺒن ﻝؤي ،ﺒن ﻏﺎﻝب ،ﺒن ﻓﻬر ،ﺒن ﻤﺎﻝك ،ﺒن اﻝﻨﻀر ،ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ،ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ﺒن ﻤدرﻜﺔ ،ﺒن
ﻤﻘوم ،ﺒن ﻨﺎﺤور ،ﺒن ﺘﻴرح ،ﺒن ﻴﻌرب ،ﺒن
اﻝﻴﺎس ﺒن ﻤﻀر ﺒن ﻨزار ،ﺒن ﻤﻌد ،ﺒن ﻋدﻨﺎن ،ﺒن ادد ،ﺒن ّ
ﻴﺸﺠب ،ﺒن ﻨﺎﺒت ،ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﺨﻠﻴل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝﺴﻼم ،ﺒن ﺘﺎرح ،وﻫو آزر ،ﺒن ْأرﻏو ،ﺒن
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ﻓﺨ َﺸذ ،ﺒن ﺴﺎم ،ﺒن ﻨوح ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم ،ﺒن ﻴرد ،ﺒن ﻤﻬﻠﻴل ،ﺒن ﻗﻨﻴن ،ﺒن ﺘﺎﺘش ،ﺒن
ﻓﺎﻝﻎ ،ﺒن ﻋﺎﺒر ،ﺒن ار ْ
ﺸﻴث ،ﺒن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ).(١٧

ﻓﻘرﻴش ﺒن ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠد اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ،ﻫو اﻝذي ﺘﻨﺴب إﻝﻴﻪ
ﻗرﻴش) ،(١٨وﻫﺎﻝﺔ اﻝﺘﻘدﻴس اﻝﺘﻲ أﺤﺎطت ﺒﻘرﻴش ﻤرﺠﻌﻬﺎ ﻜون اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ اﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻨﺒﻲ اﻝرﺤﻤﺔ
ﻤﺤﻤد )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم().(١٩
أﺨرج اﺒن ﺴﻌد واﻝﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم()) :إن اﷲ
اﺨﺘﺎر اﻝﻌرب ﻓﺎﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻜﻨﺎﻨﺔ ،ﺜم اﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻗرﻴﺸﺎ ،ﺜم اﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻨﺒﻲ ﻫﺎﺸم ،ﺜم اﺨﺘﺎرﻨﻲ ﻤن ﺒﻨﻲ
ﻫﺎﺸم(().(٢٠
واﺨرج اﺒن ﺴﻌد ﻋن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒﻴد ﺒن ﻋﻤﻴر ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(.
"إن اﷲ اﺨﺘﺎر اﻝﻌرب ﻓﺎﺨﺘﺎر ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻌرب ،واﺨﺘﺎر ﻗرﻴﺸﺎً ﻤن ﻜﻨﺎﻨﺔ ،واﺨﺘﺎر ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم ﻤن ﻗرﻴش،

واﺨﺘﺎرﻨﻲ ﻤن ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم").(٢١

ﻋﻤﺎر ﻋن
وﻗﺎل اﺒن ﺴﻌد ﻓﻲ طﺒﻘﺎﺘﻪ...)) :أﺨﺒرﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﻌب ،أﺨﺒرﻨﺎ اﻻوزاﻋﻲ ﻋن ﺸداد أﺒﻲ ّ
واﺜﻠﺔ ﺒن اﻻﺴﻘﻊ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( .إن اﷲ اﺼطﻔﻰ ﻤن وﻝد إﺒراﻫﻴم إﺴﻤﺎﻋﻴل،
واﺼطﻔﻰ ﻤن وﻝد إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ،واﺼطﻔﻰ ﻤن ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻗرﻴﺸﺎً ،واﺼطﻔﻰ ﻤن ﻗرﻴش ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم
واﺼطﻔﺎﻨﻲ ﻤن ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم(( ).(٢٢

وﻗد ﻗﺎل )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم()) :ﻤﺎ وﻝدﻨﻲ ﻤن ﺴﻔﺎح أﻫل اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺸﻲء إﻨﻤﺎ وﻝدت ﻤن ﻨﻜﺎح
ﻜﻨﻜﺎح اﻹﺴﻼم(().(٢٣
وﻗرﻴش ﺒن ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠد اﻝﻨﺒﻲ ﻫو اﻝذي ﺘﻨﺴب إﻝﻴﻪ ﻗرﻴش)،(٢٤وأم اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ )ﺒرة
ﺒﻨت ُﻤ ّر ﺒن ّأد ﺒن طﺎﺒﺨﺔ( ) .(٢٥ﺘزوﺠﻬﺎ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﻌد ﻤوت أﺒﻴﻪ ﺨزﻴﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺘﻔﻌﻠﻪ إذا
ﻤﺎت اﻝرﺠل ﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ زوﺠﺘﻪ ﺒﻌدﻩ أﻜﺒر ﺒﻨﻴﻪ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ) ،(٢٦وذﻜر اﻝﻨﺴﺎﺒون أﻨﻬﺎ وﻝدت ﻝﻪ اﻝﻨﻀر ﺒن
ﻜﻨﺎﻨﺔ) ،(٢٧وأن ﻫذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺴب اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ،وﻗد ُرِوي ﻋﻨﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( أﻨﻪ
وﻝدت ﻤن ﻨِﻜﺎح ﻜﻨﻜﺎح اﻹﺴﻼم").(٢٨
ﻗﺎل" :ﻤﺎ وﻝدﻨﻲ ﻤن ِﺴﻔَﺎح أﻫل اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺸﻲء ،إﻨﻤﺎ
ُ
وظﻬر أن ﻫذا

وﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻝﻨﺴب ﺒﻴن
اﺒﻨﺔ أﺨﻴﻬﺎ ّﺒرة ﺒﻨت ّﻤرة
ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ).(٢٩

ﻝم ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(ٕ ،واﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘواﻓق ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء،
ّﺒرة ﺒﻨت ّأد ﺒن طﺎﺒﺨﺔ ﺠد ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻠد وﻝداً ذﻜ اًر وﻻ أﻨﺜﻰ ،وأن
ﺒن ّأد ﺒن طﺎﺒﺨﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت زوﺠﺔ ﻝﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ،وأﻨﻬﺎ وﻝدت ﻝﻪ اﻝﻨﻀر

واﻝذي ﺤ ّل ﻫذا اﻹﺸﻜﺎل اﻝﺤﺎﻓظ ﻗطب اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ،إذ ﻗﺎل)) :وﻝﻤﺎ وﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻗﻤت
ﻤﻔﻜ اًر ﻤدة؛ ﻝﻜون أن اﻝﻤذﻜورة ﻜﺎﻨت زوﺠﺎ ﻝﺨزﻴﻤﺔ ،ﻓﺨﻠف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ،ﻓﺠﺎء ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻀر ﺒن
أن ﻫذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺴب اﻝﻨﺒﻲ ،وﻗد روﻴﻨﺎ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ أﻨﻪ ﻗﺎل)) :ﻤﺎ وﻝدﻨﻲ ﻤن ﺴﻔﺎح أﻫل اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻜﻨﺎﻨﺔ ،و ّ
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ﺸﻲء إﻨﻤﺎ وﻝدت ﻤن ﻨﻜﺎح ﻜﻨﻜﺎح اﻹﺴﻼم(( إﻝﻰ أن رأﻴت أﺒﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ ،ﻗﺎل ﻓﻲ
ﻜﺘﺎب ﻝﻪ ﺴﻤﺎﻩ ))ﻜﺘﺎب اﻷﺼﻨﺎم(( :وﺨﻠف ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ زوﺠﺔ أﺒﻴﻪ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ ،وﻫﻲ ّﺒرة ﺒﻨت ّأد ﺒن
طﺎﺒﺨﺔ ﺠد ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ،وﻝم ﺘﻠد وﻝداً ذﻜ اًر وﻻ أﻨﺜﻰ ،وﻝﻜن ﻜﺎﻨت اﺒﻨﺔ أﺨﻴﻬﺎ ّﺒرة ﺒﻨت ّﻤرة ﺒن أد ﺒن
طﺎﺒﺨﺔ ﺘﺤت ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن ﺨزﻴﻤﺔ ،ﻓوﻝدت ﻝﻪ اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ،ﻗﺎلٕ :واﻨﻤﺎ ﻏﻠط ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻌوا أن
ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ زوﺠﺔ أﺒﻴﻪ ﻻﺘﻔﺎق اﺴﻤﻬﻤﺎ وﺘﻘﺎرب ﻨﺴﺒﻬﻤﺎ ،وﻫذا اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺎﻴﺨﻨﺎ وأﻫل اﻝﻌﻠم واﻝﻨﺴب

ﻗﺎل :وﻤﻌﺎذ اﷲ أن ﻴﻜون أﺼﺎب ﻨﺴب اﻝﻨﺒﻲ ﻨﻜﺎح ﻤﻘت ،وﻗد ﻗﺎل)) :ﻤﺎزﻝت أﺨرج ﻤن ﻨﻜﺎح ﻜﻨﻜﺎح
اﻹﺴﻼم ،ﺤﺘﻰ ﺨرﺠت ﻤن ﺒﻴن أﺒﻲ وأﻤﻲ(().(٣٠
ﺜم ﻗﺎل)) :وﻤن اﻋﺘﻘد ﻏﻴر ﻫذا ،ﻓﻘد ﻜﻔر وﺸك ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺒر(( .واﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي ﻨزﻫﻪ ﻋن ﻜل
ﺼﻨم وطﻬرﻩ ﺘطﻬﻴ اًر(().(٣١
ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ:

ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻋﻨﻬﺎ أﺨذ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻠﻐﺔ ،إذ أدﺨل اﻝﻔﺎراﺒﻲ ت ) (٣٣٩ﻫـ ﻝﻬﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ
))اﻝذﻴن أﺨذ ﻋﻨﻬم...وﻋﻠﻴﻬم اﺘّﻜل ﻓﻲ اﻝﻐرﻴب وﻓﻲ اﻹﻋراب واﻝﺘﺼرﻴف(( ) .(٣٢واﻷﻤر اﻝذي ﻴﺜﺒت أﻗدام
ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻤﺎ روي ﻋن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻨزول اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ
أﺤرف ،ﻓﻘد روي ﻋﻨﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم() :أﻨزل اﻝﻘران ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﺤرف( ) ،(٣٣وروي ﻋن أﻴﻀﺎ:
)أﻨزل اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﺤرف ،ﻓﺎﻗرؤوا ﻤﺎ ﺘﻴﺴر ﻤﻨﻪ() .(٣٤ﻗﺎل ﻤﻜﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب اﻝﻘﻴﺴﻲ ت ) (٤٣٧ﻫـ:
ردﻩ إﻝﻰ ﻝﻐﺔ أﺨرى،
))وﻜﺎﻨت ﻝﻐﺎت ﻤن ﻨزل ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻘران ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻝﺴﺎن ﻜل ﺼﺎﺤب ﻝﻐﺔ ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ ّ
إﻻ ﺒﻌد ﺘﻜﻠف وﻤؤوﻨﺔ ﺸدﻴدة ،ﻓﻴﺴر اﷲ ﻋﻠﻴﻬم أن أﻨزل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﻝﻐﺎت ﻤﺘﻔرﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻘران ،ﺒﻤﻌﺎن
ﻤﺘﻔﻘﺔ وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻝﻴﻘ أر ﻜل ﻗوم ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺘﻬم ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬم ﻤن ﻝﻐﺔ ﻏﻴرﻫم ،وﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠرت ﺒﻪ
ﻋﺎدﺘﻬم(( ).(٣٥
واﺨﺘﻠف اﻝﻘﺎﺌﻠون ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن )اﻝﻘراءات اﻝﺴﺒﻊ( ﻓﻘﺎﻝوا ﻤن اﻷﺤرف ﻝﻘرﻴش ،وﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜﻨﺎﻨﺔ ،وﻫذﻴل،
وﺘﻤﻴم وﻀﺒﺔ ،وﻗﻴس ،وﻫﻲ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﻀر) .(٣٦ﻓﻘد ﻗﻴل ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺴﺒﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻀر).(٣٧
))وﺴﺒب ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺴط ﺠزﻴرة اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﺤﺠﺎز وﻨﺠد وﺘﻬﺎﻤﺔ ،ﻓﻠم ﺘطرﻗﻬﺎ اﻷﻤم(().(٣٨
أي أن ﻜﻨﺎﻨﺔ أﻗﺎﻤت وﺴط ﺠزﻴرة اﻝﻌرب ﻤﻊ ﻗرﻴش وﺜﻘﻴف وﻫذﻴل وﻏطﻔﺎن وﺘﻤﻴم ،وﻝذﻝك اﺤﺘﺞ أﻫل
اﻝﻌﺠﻤﺔ ،وﻝم ﺘﺠﺎور اﻝروم واﻝﻔرس واﻷﺤﺒﺎش) ،(٣٩وﻝذﻝك ﺴﻠم
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘُﻔﺴد ﻝﻐﺘﻬﺎ ُ
اﻝﻌﺠﻤﺔ واﻝﻠﺤن.
ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ ،وﻝم ﺘﻔﺴد ﻝﻐﺘﻬﺎ ُ

وﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ أن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻗرﺸﻲ ،اﺴﺘرﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺴﻌد ﺒن ﺒﻜر،

وﻀﺒﺔ وأﻝﻔﺎﻓﻬﺎ ﻝﻘرﺒﻬم ﻤن
وﻨﺸﺄ وﺘرﻋرع ﻓﻴﻬم ،وﻫو ﻤﺨﺎﻝط ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫذﻴﻼً وﺜﻘﻴﻔﺎً وﺨزاﻋﺔ وأﺴداً ّ
ﻤﻜﺔ ،وﺘﻜرارﻫم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺜم ﻤن ﺒﻌد ﻫذﻩ ﺘﻤﻴﻤﺎً وﻗﻴﺴﺎً وﻤن اﻨﻀﺎف إﻝﻴﻬم وﺴط ﺠزﻴرة اﻝﻌرب) ،(٤٠ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻌﺜﻪ
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وﻴﺴر ﻋﻠﻴﻪ أﻤر اﻷﺤرف أﻨزل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘرآن ﺒﻠﻐﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤذﻜورة ،وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ
اﻝﺴﺒﻌﺔ أﺤرف وﻫﻲ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرة).(٤١
وﻤﻌروف أﻨﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( أﻓﺼﺢ ﻤن ﻨطق ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ.
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻓﻀﻼً ﻋن أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸرف ﺒﺎﻨﺘﺴﺎب ﺴﻴد اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻴﻬﺎ وﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ
)ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻴﺨﺎﻝطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ،ﻓﻘد ﺤظﻴت ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻗﻴﺔ ،ﻓﻘد ))ﺴﺌل ﻋن ﻤﻀر،
ﻓﻘﺎل ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠوﻫرﻫﺎ ،وأﺴد ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻗﻴس ﻓرﺴﺎن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ،وﻫم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻼﺤم ،وﺘﻤﻴم
وﺠرﺜﻤﺘﻬﺎ(().(٤٢
ﺒرﺜﻤﺘﻬﺎ ُ

وﻗد أﺸﺎر اﻝﺴﻜري إﻝﻰ )أﺌﻤﺔ اﻝﻌرب( اﻝذﻴن ﺘوﻝوا أﻤر اﻝﻤواﺴم ،وأﻤر اﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﻜﺎظ ،واﻝذﻴن

ﻜﺎﻨوا ﺴدﻨﺘﻬم ﻋﻠﻰ دﻴﻨﻬم وﻗﺒﻠﺘﻬم ،ﻓﺘوﻝوا اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ دﻴﻨﻬم ﻓذﻜر ﻗرﻴﺸﺎً وﻜﻨﺎﻨﺔ).(٤٣
ﻗﺎلَ )) :ﻨ َﺴﺄة اﻝﺸﻬور ﻤن ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫم اﻝﻘﻼﻤﺴﺔ ،واﺤدﻫم ﻗﻠﻤس ،وﻜﺎﻨوا ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻌرب واﻝﻤﻔﺘﻴن ﻝﻬم ﻓﻲ
دﻴﻨﻬم(().(٤٤
ﻓﻤﻜﺎﻨﺘﻬم اذن ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ روﺤﻴﺔ ،ﺒﻴدﻫم اﻝﻔﻘﻪ واﻹﻓﺘﺎء) .(٤٥وﻜﺎﻨوا ﻤن وﺠﻬﺎء ﻤﻜﺔ) .(٤٦إذ
ﻜﺎن ﺒﺄﻴدﻴﻬم أﻤر ﻤﻜﺔٕ ،وادارة ﻤﻨﺎﺴك اﻝﺤﺞ وﺸﻌﺎﺌرﻩ)ٕ .(٤٧وادارﺘﻬﺎ ﻤواﺴم اﻝﺤﺞ وﺸﻌﺎﺌرﻩ ،ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت
ذات ﺼﻠﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﺒﻤﻜﺔ).(٤٨

اﻝﻤﺒﺤـــث اﻷول :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺼوﺘﻲ:
اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ )(assimilation
اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ،ﻫﻲ :ﺘﺄﺜر اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ،ﻓﻴﻤﺎ اﺘﺼل ﻤن اﻝﻜﻼم ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ
ﻨوع ﻤن اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﺼوﺘﻲ) .(٤٩أو ﻫﻲ)) :ﺘﺤول اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت اﻝﻤﺘﺨﺎﻝﻔﺔ إﻝﻰ
ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ إﻤﺎ ﺘﻤﺎﺜﻼً ﺠزﺌﻴﺎً أو ﻜﻠﻴﺎً(().(٥٠
)(٥٢
)(٥١
وﻋرﻓت ﻋﻨد اﺒن
وﻋرﻓَت ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ ت)(١٨٠ﻫـ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻤرة ،وﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب ﻤرة أﺨرىُ ،
ُ
)(٥٣
ﺠﻨﻲ ت ) (٣٩٢ﻫـ ﺒـ ))ﺘﻘرﻴب اﻝﺤرف ﻤن اﻝﺤرف ٕوادﻨﺎؤﻩ ﻤﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر إدﻏﺎم ﻴﻜون ﻫﻨﺎك(( .
واﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴن اﻷﺼوات ﻋﻠﻰ أﻨواع :ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝرﺠﻌﻴﺔ) ،(٥٤وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ) ،(٥٥وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
اﻝﺘﺠﺎورﻴﺔ) ،(٥٦واﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺘﺒﺎﻋدﻴﺔ وذﻝك إذا ﻝم ﺘﻜن اﻷﺼوات ﻤﺘﺠﺎورة) ،(٥٧وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ واﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
اﻝﻜﻠﻴﺔ).(٥٨
وﺘﺸﻤل اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ظواﻫر ﺼوﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ :اﻹدﻏﺎم ،واﻹﺒدال ،واﻹﻤﺎﻝﺔ).(٥٩
ﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻗراءة )ﺴﻴﻨﺎء( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )طور ﺴﻴﻨﺎء() ،(٦٠ﺒﻜﺴر
اﻝﺴﻴن واﻝﻤد ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺠﺘﻬم))) ،(٦١ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )طور ﺴﻴﻨﺎء( ﻗ أر اﺒن ﻜﺜﻴر وﻨﺎﻓﻊ وأﺒو ﻋﻤرو )طور ﺴﻴﻨﺎء(
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اﻝﻔراء :اﻝﻌرب
ﻤﻜﺴورة اﻝﺴﻴن ،وﻗ أر ﻋﺎﺼم واﺒن ﻋﺎﻤر وﺤﻤزة واﻝﻜﺴﺎﺌﻲ ﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﺴﻴن وﻜﻠﻬم ّ
ﻤدﻫﺎ ،ﻗﺎل ّ
)(٦٢
ﺘﻘول ) َﺴﻴﻨﺎء( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﺴﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺎت إﻻ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬم ﻴﻜﺴرون اﻝﺴﻴن. ((...
ﻓﻜﺴر اﻝﺴﻴن ﻓﻲ ﻗراءة )ﺴﻴﻨﺎء( ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠﺎء ﻤﺠﺎﻨﺴﺔ ﻝﻠﻴﺎء ،وﻗد ﺨﺎﻝﻔت ﻓﻲ ﻫذا ﻜﻨﺎﻨﺔ
ﺴﺎﺌر ﻝﻬﺠﺎت اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ اﻝﺴﻴن ،وﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﺒﺎﺌل اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠدا ،ذﻝك أﻨﻬﺎ واﻓﻘت اﻝﻠﻐﺔ
اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل ،ﺤﺘﻰ إﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻘﻴﺎس وﻝم ﺘﺨﺎﻝﻔﻪ.
دراﺴﺔ اﻝﺤرﻜﺎت ﻓﻲ ﻓﺎء اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴن ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻝﻬﺠﺎت اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻜﺴر ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻀم ﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ).(٦٣
)(٦٤
أن اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﺒدوﻴﺔ
وذﻝك إذا ﺠﺎورت ﺴﺎﻜﻨﺎً ﻝﻬوﻴﺎً أو ﻤﻔﺨﻤﺎً أو ﺸﻔوﻴﺎً  ،ذﻜر اﻝدﻜﺘور اﻝﺠﻨدي ّ
ﻜﺄﺴد وﺒﻜر ﺒن واﺌل وﻗﻴس ﻋﻴﻼن ﺘؤﺜر اﻝﻀم ،ﺒﻴﻨﻤﺎ آﺜرت اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﻜﺴر).(٦٥
ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك:
))أﻫل اﻝﺤﺠﺎز ﻴﻘوﻝون :ﻤرﻴﺔ ،وﺘﻤﻴم ﺒﺎﻝﻀم(() .(٦٦وﻗ أر اﻝﺠﻤﻬور )) ِﻤ ْرﻴﺔ(() (٦٧ﺒﻜﺴر اﻝﻤﻴم ﻝﻐﺔ
اﻝﺤﺠﺎز -وﻗ أر اﻝﺴﻠﻤﻲ واﻝﺤﺴن ﺒﻀﻤﻬﺎ -وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم وأﺴد).(٦٨
)(٦٩
أن اﻝﻀم ﻝﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴم ،واﻝﻜﺴر
وﻗراءة )) ُرﻀوان(( ﺒﻀم اﻝراء ﻝﻐﺔ ﻗﻴس وﺘﻤﻴم  ،وذﻜر أﺒو ﺸﺎﻤﺔ )) ّ
ﻷﻫل اﻝﺤﺠﺎز(() ،(٧٠وﻗرئ ))رﻀوان ﻤن اﷲ(() ،(٧١ﺒﻀم اﻝراء وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم وﺒﻜر وﻗﻴس ﻋﻴﻼن).(٧٢
وﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ وردت ﺒﺸﺄن ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫﻲ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ:
وﺤ َﺸ ْرَﻨﺎ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬم ﻜ ل َﺸ ْﻲء ﻗُُﺒﻼً(())) .(٧٣أو
ﻗراءة ))ﻗُُﺒﻼً((  ،ﺒﻀم اﻝﻘﺎف واﻝﺒﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )) َ
ﻴﺄﺘﻴﻬم اﻝﻌذاب ﻗُُﺒﻼً(() ،(٧٤إذ ﻋزي اﻝﻀم ﻝﺘﻤﻴم واﻝﻜﺴر ﻝﻜﻨﺎﻨﺔ) ،(٧٥وﻜﻨﺎﻨﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ،وﻝﻘد ﻗ أر ﺒﻠﻬﺠﺔ ﺘﻤﻴم
ﻋﺎﺼم وﺤﻤزة واﻝﻜﺴﺎﺌﻲ) ،(٧٦وﺠﻤﻴﻌﻬم ﻜوﻓﻴون ﻤﺘﺄﺜرون ﺒﻠﻬﺠﺎت ﺘﻤﻴم ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋن ﻜﺜب ﻤن
دﻴﺎرﻫم).(٧٧
وﻓﻲ ﺤﺎﻻت أﺨرى ﻤﺎﻝت اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﺘﻤﻴﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺤﺠﺎزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻨﺤت إﻝﻰ
)(٧٩
)(٧٨
ورﺠﺢ اﻝدﻜﺘور
اﻝﻔﺘﺢ  ،وﻗد ذﻜر اﻝدﻜﺘور إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس أن ))اﻝﻀم ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺸوﻨﺔ اﻝﺒدوﻴﺔ(( ّ ،
أن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺒدوﻴﺔ ،وأن اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴر ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ
إﺒراﻫﻴم )) ّ
ﺤﻀرﻴﺔ(().(٨٠
)(٨١
إن َﻴ ْﻤ َﺴ ْﺴ ُﻜم
ﻤن ذﻝك ))اﻝﻘرح(( ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﺤﺠﺎز ،وﺒﺎﻝﻀم ))ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم((  .وذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ) ْ
ﻗَ ْرٌح( ).(٨٢
 وﻋزﻴت )ﻏﻠظﺔ( ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻝﻐﺔ اﻝﺤﺠﺎز ،وﺒﺎﻝﻀم ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم) ،(٨٣وﺒﻬذا ﻗ أر )وﻝﻴﺠدوا ﻓﻴﻜم ﻏﻠظﺔ() ،(٨٤ﺒﺎﻝﻔﺘﺢﻝﻐﺔ اﻷﻋﻤش واﻝﻤﻔﻀل ﻋن ﻋﺎﺼم ،وﻋزاﻫﺎ أﺒو ﺤﻴﺎن ﻝﻠﺤﺠﺎز ،ﻜﻤﺎ ﻗ أر اﻝﺴﻠﻤﻲ واﺒن أﺒﻲ ﻋﺒﻠﺔ ﺒﻀﻤﻬﺎ،
وﻋزاﻫﺎ أﺒو ﺤﻴﺎن ﻝﺘﻤﻴم).(٨٥
وﻗد ﺠﺎء اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة )ﺜَﻤرﻩ( ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ) :اﻨظروا إﻝﻰ ﺜﻤرﻩ()،(٨٦
))ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻝﻐﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﺒﺎﻝﻀم ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم(().(٨٧
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وأرد ﻋﻠﻰ رأي اﻷﺴﺘﺎذﻴن اﻝﻔﺎﻀﻠﻴن اﻝدﻜﺘور إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس واﻝدﻜﺘور اﻝﺠﻨدي ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒﺎ إﻝﻴﻪ ﻤن أن
اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺒدوﻴﺔ ،وأن اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴر ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ
ﺤﻀرﻴﺔ).(٨٨
ﺒﺄن ذﻝك ﻏﻴر ﻤطرد ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم؛ ذﻝك أن اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة واﺤدة ،ﺒل ﻻﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗواﻨﻴن
ﺼوﺘﻴﺔ ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴ اًر ،وﺘﺸذ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼً ،وﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻀرب ﻤن اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
اﻝﺼوﺘﻴﺔ ).(assimilation
اﻝﻘﻠب اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ:
وﻫو ﺘﻘدﻴم أو ﺘﺄﺨﻴر أﺤد ﺤروف اﻝﻠﻔظ اﻝواﺤد ﻤﻊ ﺤﻔظ ﻤﻌﻨﺎﻩ) ،(٨٩ﻴﻘول اﺒن ﻓﺎرس ت )(٣٩٥
ﻫـ))ﻤن ﺴﻨن اﻝﻌرب اﻝﻘﻠب ،وذﻝك ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ وﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ(() ،(٩٠وﻝﻴس ﻝﻠﻘﻠب ﺼورة ﻤﺤددة ،ﺒل ﺘﺎرة
ﻴﻜون ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴن ،أو ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎء ،أو ﺒﺘﺄﺨﻴر اﻝﻔﺎء ﻋن اﻝﻼم) ،(٩١وﻗد ﻜﺜر اﺨﺘﻼف
)(٩٢
اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﻘد أﻨﻜرﻩ ﺒن درﺴﺘوﻴﻪ ت)(٣٥٥ﻫـ  ،وﻗد أورد اﺒن ﺠﻨﻲ ت)(٣٩٢ﻫـ ﻓﻲ )اﻝﺨﺼﺎﺌص( ﻨﺼﺎً
أوﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺨﻼﻓﺎت ))ﻓﻤﻤﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺎﻩ أﺼﻼن ﻻ ﻗﻠب ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗوﻝﻬﻤﺎ :ﺠذب وﺠﺒذ ،ﻝﻴس أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻘﻠوﺒﺎً
ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻪ ،وذﻝك أﻨﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺘﺼرﻓﺎن ﺘﺼرﻓﺎً واﺤداً ﻨﺤو :ﺠذب ﻴﺠذب ﺠذﺒﺎً ،ﻓﻬو ﺠﺎذب ،واﻝﻔﻌل
ﻤﺠذوب ،وﺠﺒذ ﻴﺠﺒذ ﺠﺒذاً ﻓﻬو ﺠﺎﺒذ واﻝﻤﻔﻌول ﻤﺠﺒوذ ...ﻓﺈن ﻗﺼر أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن ﺘﺼرف ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝم ﻴﺴﺎوﻩ
ﻓﻴﻪ ﻜﺎن أوﺴﻌﻬﻤﺎ ﺘﺼرﻓﺎ أﺼﻼ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ(() ،(٩٣وﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻘﻠب ﻓﻲ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
 ﻗﺎل اﻝﻴزﻴدي :اﻝﺤﺠﺎز ﺘﻘول :ﻝﻌﻤري ،وﺘﻤﻴم ﺘﻘول :رﻋﻤﻠﻲ).(٩٤ ﺠﺎء ﻓﻲ )اﻝﻠﺴﺎن( ﻋن اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ أن) :ﻋﺜﻰ -ﻝﻐﺔ أﻫل اﻝﺤﺠﺎز ،وﻫﻲ اﻝوﺠﻪ وﻋﺎث :ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم وﻓﻲﺤدﻴث اﻝ دﺠﺎل :ﻓﻌﺎث ﻴﻤﻴﻨﺎ وﺸﻤﺎﻻً).((٩٥
وﻗد ورد اﻝﻘﻠب اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰٕ ) :واذا أﻨﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أﻋرض
وﻨﺄى ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ() ،(٩٦ﻗ أر أﺒو ﺠﻌﻔر واﺒن ذﻜون واﺒن ﻋﺎﻤر ))وﻨﺎء( ﻫﻨﺎ ،وﻓﻲ ﻓﺼﻠت ﺒﺘﻘدﻴم اﻷﻝف ﻋﻠﻰ
اﻝﻬﻤز ،وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫوازن وﻫذﻴل وﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻨﺼﺎر).(٩٧
ﻗﺎل ﺸﺎﻋرﻫم:
ِ
ِ
اﻝﺤ َرم).(٩٨
ت ﻤﻌ د
ﺒﺄﺴ َﻴ ِﺎﻓ َﻨﺎ
وﻨﺎء ْ
ﺒﺄرض َ
ُﻨ َﺠﺎﻝ ُد َﻋ ْﻨﻪُ ْ
َ
وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﻗرﻴش وﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌرب).(٩٩
ﺘﻘﺼﻴر ﺼوت اﻝﻤد:
ﻝﺠﺄت ﻜﻨﺎﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻴر ﺼوت اﻝﻤد )ﻤﺎ( ،إذ ﻴروى ﻋن ﺒﻌض ﻜﻨﺎﻨﺔ ،أﻨﻬم ﻴﻘوﻝونَ )) :ﻤ ِﻌ ْﻨدك.
ﺼ َﻨ ْﻌت؟ ﻴرﻴدون ﻤﺎ ﻋﻨدك؟ وﻤﺎ ﺼﻨﻌت؟(().(١٠٠
وﻤ َ
َ
أي اﻨﻬم ﻗﺼروا ﺼوت اﻝﻤد اﻷﻝف ﻓﻲ )ﻤﺎ( ﻓﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ اﻝﻔﺘﺢ ،وﻫﻲ ﻨﺼف اﻷﻝف.
أﻤﺎ اﻝدﻜﺘور )ﻓﺨر اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة( ﻓﻘد ﻋد ﻫذا ﻤن ﺒﺎب ﺤذف ﺼوت اﻝﻤد ،إذ ﻗﺎل)) :وﻗد ﻴﺘﻨﺎول
اﻝﺤذف ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﺤروف اﻝﻤد أﻴﻀﺎ ...ﻴروى ﻋن ﺒﻌض ﻜﻨﺎﻨﺔ أﻨﻬم ﻴﻘوﻝونَ )) :ﻤ ِﻌ ْﻨ َدك؟
ﺼﻨﻌت؟ ﻴرﻴدون :ﻤﺎ ﻋﻨدك؟ وﻤﺎ ﺼﻨﻌت؟ ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع اﻝﻨﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻘﺼﻴر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ،أن
وﻤ َ
َ
ﻴذﻫب ﺒﺎﻷﻝف ﻜﻠﻬﺎ ،ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود.(١٠١)((..
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واﻝرأي ﻋﻨدي أﻨﻪ ﺘﻘﺼﻴر ﻝﺼوت اﻝﻤد وﻝﻴس ﺤذﻓﺎً؛ ذﻝك أن اﻝﻨﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻘﺼﻴر ﺒﻌد
ﺼر ﺼوت اﻝﻤد اﻷﻝف وﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ اﻝﻔﺘﺢ.
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ،ﻝم ﻴذﻫب ﺒﺎﻷﻝف ﻜﻠﻬﺎٕ ،واﻨﻤﺎ ﻗُ 
ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻤز:
ﻋد ﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ اﻝﻘدﻤﺎء ﻤﺨرج اﻝﻬﻤزة ﻤن أﻗﺼﻰ اﻝﺤﻠق) ،(١٠٢وﻫﻲ ﻋﻨدﻫم ﺼوت ﻤﺠﻬور)،(١٠٣
ﺸدﻴد) ،(١٠٤وﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤدﺜون ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ذﻫب إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺼوت ﻻ ﻫو ﺒﺎﻝﻤﺠﻬور ،وﻻ ﻫو
ﺒﺎﻝﻤﻬﻤوس) .(١٠٥وﻤﻨﻬم ﻤن ذﻫب إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺼوت ﻤﻬﻤوس).(١٠٦
ﻴﺤدث ﺼوت اﻝﻬﻤزة ،ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻝﻤزﻤﺎر إﻏﻼﻗﺎ ﺘﺎﻤﺎ ،وﻝﻬذا ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ذﺒذﺒﺔ ﻝﻠوﺘرﻴن
اﻝﺼوﺘﻴﻴن ،وﻻ ُﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻬواء ﺒﺎﻝﻤرور إﻝﻰ اﻝﺤﻠق ،إﻻ ﺤﻴن ﺘﻨﻔرج ﻓﺘﺤﺔ اﻝﻤزﻤﺎر ،ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك اﻻﻨﻔراج
اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﺼوت اﻝﻬﻤزة) ،(١٠٧وﻫﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺠﻬد ﻋﻀﻠﻲ) ،(١٠٨وﻗد أدرك اﺒن ﺠﻨﻲ ت )  (٣٩٢ﻫـ ﺜﻘل
اﻝﻬﻤزة ﺒﻘوﻝﻪ)) :واﻨﻤﺎ ﻝم ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔﺎء واﻝﻌﻴن ،وﻻ اﻝﻌﻴن واﻝﻼم ﻫﻤزﺘﻴن ،ﻝﺜﻘل اﻝﻬﻤزة اﻝواﺤدة ،ﻷﻨﻬﺎ ﺤرف
وﺒ ُﻌد ﻋن اﻝﺤروف ،وﺤﺼل طرﻓﺎ ،ﻓﻜﺎن اﻝﻨطق ﺒﻪ ﺘﻜﻠﻔﺎ(() ،(١٠٩وﻗد ذﻜر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺘـ)
ﺴﻔل ﻓﻲ اﻝﺤﻠقَ ،
أن اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻝﻐﺔ ﻗرﻴش ،وأﻜﺜر أﻫل اﻝﺤﺠﺎز).(١١٠
 (١٨٠أن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴم وﻗﻴس و َ
وﻗد ذﻫب اﻝدﻜﺘور إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس إﻝﻰ أن ))ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز ﻝﺘﻤﻴم وﻏﻴرﻫم ﻤن ﻗﺒﺎﺌل وﺴط اﻝﺠزﻴرة(( ).(١١١
أن اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻬﻤزة ظﺎﻫرة اﺘﺴﻤت ﺒﻬﺎ ﻤﻌظم اﻝﺒﻴﺌﺎت اﻝﺤﺠﺎزﻴﺔ).(١١٢
وّ
وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﺘﻜﺎد ﺘﺠﻤﻊ اﻝرواﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز إﻝﻰ ﺘﻤﻴم وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ،
وﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻤز إﻝﻰ اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺠﺎز).(١١٣
وﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴل إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻤز ،إذ روي 
أن ﻗرﻴﺸﺎً ﻜﻠﻬﺎ ،وﻤن ﺠﺎورﻫﺎ،
ﻤن ﻗﺒﺎﺌل اﻝﻌرب ﻜﻬذﻴل وﺴﻌد ﺒن ﺒﻜر وﻜﻨﺎﻨﺔ ﻴﻘوﻝون :ﺴورة -ﺒﻐﻴر ﻫﻤزة ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴم ﻴﻬﻤزون ﻓﻴﻘوﻝون:
))ﺴؤرة(().(١١٤
وﻗد ﻗرئ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ )أاﻨذرﺘﻬم( ﺒﺘﺴﻬﻴل اﻝﻬﻤز ،ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )  
اء َﻋﻠَ ْﻴﻬَم أاﻨذرﺘﻬم أم ﻝم
إن اﻝذ ْﻴ َن َﻜﻔَ ُروا َﺴ َو ٌ
ﺘُْﻨ ِذرﻫم ﻻ ﻴؤﻤﻨون().(١١٥
)أأﻨذرﺘﻬم( ﻓﻴﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ْأو ُﺠﻪ أﺠودﻫﺎ ﻋﻨد اﻝﺨﻠﻴل وﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻤزة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻰ،
وﻫﻲ ﻗرﻴش وﺴﻌد ﺒن ﺒﻜر وﻜﻨﺎﻨﺔ) ،(١١٦وﻫﻲ ﻗراءة أﻫل اﻝﻤدﻴﻨﺔ وأﺒﻲ ﻋﻤرو واﻷﻋﻤش).(١١٧
اﻝﺘﺸدﻴد واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻓﻲ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
وﻏﻠظﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴل اﻝﻘﺒﺎﺌل
ﺘﻤﻴل اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺸدة ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ ،ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ِطﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤن َﺠﻔَﺎء ُ
ﻷن ذﻝك ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬم وطﺒﺎﻋﻬم).(١١٨
ّ
اﻝﻤﺘﺤﻀرة إﻝﻰ اﻝﺘوءدة واﻝﻠﻴوﻨﺔّ ،
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺒدو ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎرى اﻝﻤﺘراﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼوت ﻓﻼ ﻴﻜﺎد ﻴﺘﻀﺢ ،ﻝذا
ﺤرص اﻝﺒدوي ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ أﺼواﺘﻪ ﻓﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝﺠﻬر ،واﻝﺘﻔﺨﻴم واﻝﺸدة ،أﻤﺎ اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻤﺘﺤﻀرة ﻓﻘد ﺴﺎرت
أن اﻝﺘﻔﺨﻴم واﻝﺘﻐﻠﻴظ واﻝﺘﺸدﻴد واﻝﺘﺜﻘﻴل -وﻜﻠّﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺴﻤن
ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻫذا ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺎﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺸك ّ
)(١١٩
ﻴدﺨل ﺠﺴم اﻝﺤرف ،ﻓﻴﻤﺘﻠﺊ اﻝﻔم ﺒﺼداﻩ ،ﻗد اﺴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ اﻝﺒدوي ﻓﻲ ﻨطﻘﻪ  ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴب طﺒﺎﻋﻪ
وﺒﻴﺌﺘﻪ.

١٦٧
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ﻤن ذﻝك ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ:
 ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ))ﻝﻐﺎت اﻝﻘرآن(() :ﻴﺒﺸرﻫم رّﺒﻬم( ،ﺒﺎﻝﺘﺨﻔﻴف )أي :ﺘﺨﻔﻴف اﻝﺸﻴن( ﺒﻠﻐﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ،
)(١٢١
ﻝﻠﻔراء ت )  (٢٠٧ﻫـ)) :أن ﺒﺸرت
وﺒﺎﻝﺘﺸدﻴد )أي :ﺘﺸدﻴد اﻝﺸﻴن( ﺒﻠﻐﺔ ﺘﻤﻴم  ،وﻓﻲ ))ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘرآن(( ّ
ﻝﻐﺔ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻤن ﻋﻜل(() ،(١٢٢وﺠﺎء ﻓﻲ ))اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط(( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ))وﺒﺸر اﻝذﻴن آﻤﻨوا وﻋﻤﻠوا
اﻝﺼﺎﻝﺤﺎت(() (١٢٣ﺒﺎﻝﺘﺸدﻴد وﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،واﻝﺘﺨﻔﻴف وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﺘﻬﺎﻤﺔ -وﻗد ﻗرئ ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴن ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤن
)(١٢٤
إن اﷲ ﻴﺒﺸرك( ﺒﺘﺸدﻴد اﻝﺸﻴن وﻀم اﻝﻴﺎء ﻋﻠﻰ وﺠﻪ
اﻝﻘران  ،ﻓﻘ أر ﻋﺎﻤﺔ ﻗراء أﻫل اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﺒﺼرة ) ّ
ﺘﺒﺸﻴر اﷲ زﻜرﻴﺎ ﺒﺎﻝوﻝد ،ﻤن ﻗول اﻝﻨﺎس ﺒﺸرت ﻓﻼﻨﺎ اﻝﺒﺸرى ﺒﻜذا وﻜذا ،أي أﺘﺘﻪ ﺒﺸﺎرات اﻝﺒﺸرى ﺒذﻝك ،وﻗ أر
ﻴﺴرك
ذﻝك ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻗراء اﻝﻜوﻓﺔ وﻏﻴرﻫم أن اﷲ ﻴﺒﺸرك ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻴﺎء وﻀم اﻝﺸﻴن وﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﷲ 
ﻴﻬﺒﻪُ ﻝك ﻤن ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
ﺒوﻝد ُ
)(١٢٥
أﺘﺘك ﻤن
اﻝﺤﺠﺎج ﻴﺘﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ .
ﺒﺸرت ﻋﻴﺎﻝﻲ إذ رأﻴت ﺼﺤﻴﻔﺔً
ُ
وﻓﻲ اﻝﻤﺼﺒﺎح)) :أﻨﻪ ﻋ از إﻝﻰ ﺘﻬﺎﻤﺔ وﻤﺎ واﻻﻫﺎ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴف ،ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﺜﻘﻴل ﻝﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻌرب(().(١٢٦
))وﻫﻤﺎ ﻝﻐﺘﺎن ﻓﺼﻴﺤﺘﺎن(( ).(١٢٧
)(١٢٠

اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜـــﺎﻨﻲ :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺼرﻓﻲ
ﻤﻀﺎرع اﻝﺜﻼﺜﻲ ﺒﻴن ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺼﺎرﻴف اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ ﺴﺘﺔ أﺒواب):(١٢٨
-١
-٢
-٣
-٤

ﻴﻔﻌل( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻀ ﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع.
)ﻓَ َﻌل ُ
)ﻓﻌل ِ
ﻴﻔﻌل( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻜﺴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع.
َ
ﻴﻔﻌل( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌﻴن ﻓﻴﻬﻤﺎ.
)ﻓَ َﻌل َ
ِ
ﻴﻔﻌل( ﺒﻜﺴر اﻝﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع.
)ﻓﻌل َ

ﻴﻔﻌل( ﺒﻀم اﻝﻌﻴن ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻓﻌل ُ
ُ ) -٥
ِ ) -٦ﻓﻌل ِ
ﻴﻔﻌل( ﺒﻜﺴر اﻝﻌﻴن ﻓﻴﻬﻤﺎ.

وﻜل ﺒﺎب ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺒواب ﻤﺸﺤون ﺒﺎﻝﺸذوذ ،إذ ﻻ ﻴذﻜرون وزﻨﺎً إﻻ وﻴردﻓون ﺒﻪ ﺼﻴﻐﺎً ﺨرﺠت ﻋن
)(١٢٩
اﻝﻤﺄﻝوف ،إذ ﺤﺸدوا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺼﻴﻎ اﻝﻠﻬﺠﺎت ﻤن دون َﻋ ٍ
اﻝرواة
زو ﻝﻬذﻩ اﻝﺨﻼﻓﺎت )) .إذ إن 

ﺘﻠﻘﻔّوا ﺘﻠك اﻝﺼﻴﻎ ﻤن ﻝﻬﺠﺎت ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺨﻀﻌت ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻘﺎﻋدة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﺸﺘﻘﺎق اﻝﻤﻀﺎرع ﻤن
اﻝﻤﺎﻀﻲ(() .(١٣٠وﻗد وﺼف اﻝدﻜﺘور اﻝﺠﻨدي ﻋﻤل اﻝﻠّﻐوﻴﻴن ﻫذا ﺒﺄﻨﻪ أﺸﺒﻪ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ،ﺤﻴث أﻝزﻤوا
اء
اﻷﺸﻴﺎء أن ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﻘﻴﻠﺔ ،أو أﺸﺒﻪ ﺒﻌﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﺔ ،إذ أرﻏﻤوا اﻷﺸﻴﺎء أن ﺘﻜون ﻫو ً
ﻴﺼﺢ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝﻠﻬﺠﺔ ،ﻷن اﻝﻠﻬﺠﺔ ﺤرة ﺘﺄﺒﻰ ﺘﻠك
وﻤﺎء وﻨﺎ اًر وﺘراﺒﺎًٕ ،واذا ﺼ ﺢ ﻫذا ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻼ
ّ
ً
اﻝﺴدود ،وﻻ ﺘﻘﺒل ﻫذﻩ اﻝﺤدود .(١٣١)((...

وﻤﻤﺎ ﺨرج ﻋن أﺒواب اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﺴﺘﺔ:

١٦٨
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ﻴﺤﺴب( :ﺘﻘول ﻗرﻴش وﻜﻨﺎﻨﺔ وﻤﻀر:ﺤ ِﺴب ِ
ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎدس ﺒﺎب )ﺤ ِﺴب ِ
ﻴﺤﺴب)،(١٣٢وﺘﻘول
َ
ُ
َ َ
ِ
ﻴﺤﺴب().(١٣٣
ﺘﻤﻴمَ ):ﺤﺴ َ
ب َ
)(١٣٤
ﺎﻫل ْ ِ
ﻓﻔﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )ﻴ ْﺤﺴﺒﻬم اﻝﺠ ِ
ﻴﺤﺴب( إﻝﻰ
َ َُ ُ َ
ﺎء(  ،ﻋ از أﺒو ﺤﻴﺎن )(٧٤٥ﻫـ اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺴﻴن ) َ
أﻏﻨ َﻴ َ
)(١٣٦
ﺘﻤﻴم ،واﻝﻜﺴر ﻝﻠﺤﺠﺎز) ،(١٣٥وﻗد ﻗ أر اﻝﻘراء ﺒﻬﺎﺘﻴن اﻝﻠﻬﺠﺘﻴن  ،وﻗﺎل ﺼﺎﺤب اﻝﻠﺴﺎن ت ) (٧١١ﻫـ
))واﻝﻜﺴر أﺠود اﻝﻠﻐﺘﻴن(() ،(١٣٧ﺜم ﻗﺎل)) :وروى اﻷزﻫري ﻋن ﺠﺎﺒر ﺒن ﻋﺒد اﷲ أن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺴﻠم( ﻗ أرِ )) :
ﻴﺤﺴب أن ﻤﺎﻝﻪ أﺨﻠدﻩ(() ،(١٣٨ﺒﺎﻝﻜﺴر(().(١٣٩

أن ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎس ،أﻤﺎ ﺘﻤﻴم ﻓﻴﻤﻜن أن ﺘﻌد ﻤن ﺒﺎب ﺘداﺨل اﻝﻠﻐﺎت ،اﻝذي
أي ّ
أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﺒن ﺠﻨﻲ
ت ) (٣٢٩ﻫـ).(١٤٠
اﻝﻤﺜﺎل ﺒﻴن ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
أن ﻓﺎء اﻝﻤﺜﺎل اﻝواوي ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع ﺘﺤذف وﺠوﺒﺎً ﺒﺸرطﻴن):(١٤١
ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘﺼرﻴف ّ
 -١إذا وﻗﻌت اﻝواو ﺒﻌد ﻴﺎء ﻤﻔﺘوﺤﺔ.
 -٢وأن ﺘﻜون ﻋﻴن اﻝﻤﻀﺎرع ﻤﻜﺴورة ﻤﺜلَ :و َﻋد َﻴ ِﻌد ،ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻋﻴن اﻝﻤﻀﺎرع ﻤﻔﺘوﺤﺔ وﺠب ﺒﻘﺎء اﻝواو
ﻤﺜلَ :و َﺠل َ -ﻴ ْوﺠل ،وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﻨﻬﺠت ﻜل ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻨﻬﺠﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺒﻬﺎ).(١٤٢

أن ﻝﻐﺔ اﻝﺤﺠﺎز ﻴوﺠل ،ﻴﺠروﻨﻪ ﻤﺠرى ﻋﻠﻤت) ،(١٤٣وﻋزاﻫﺎ أﺒو ﺤﻴﺎن ت
ذﻜر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ت) (١٨٠ﻫـ ّ
)(٧٤٥ﻫـ ﻝﻘرﻴش وﻜﻨﺎﻨﺔ) ،(١٤٤إذ ﻴﺒﻘون اﻝواو ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ إذا ﺴﻜﻨت واﻨﻔﺘﺢ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ) ،(١٤٥وﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ
اﻝﺒﻐدادي ت )(١٠٩٣ﻫـ أﻨﻬﺎ ))أﺠود اﻝﻠﻐﺎت(( ).(١٤٦
وأﻤﺎ ﺒﻨو ﺘﻤﻴم ﻓﻴﻘوﻝون :وﺠﻊ ﻴﻴﺠﻊ ووﺠل ﻴﻴﺠل))) ،(١٤٧وﻋﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨد ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴم أﻨﻬم ﻜﺴروا اﻝﻴﺎء

ﻴﺎء ،ﻷن اﻝواو اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ إذا اﻨﻜﺴر ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أﺒدﻝت ﻴﺎء .(١٤٨) ((...وﻗد وﺼﻔﻬﺎ اﻝﺒﻐدادي ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻝﺘﻨﻘﻠب اﻝواو ً
ﺸر اﻝﻠﻐﺎت(().(١٤٩
)) 
وﺸﺎﻫد ﻫذﻩ اﻝﻠﻬﺠﺔ ﻤﺎ رواﻩ اﻝﺠﺎﺤظ ت )(٢٥٥ﻫـ ﻋن ﻤﺘﻤم ﺒن ﻨوﻴرة ﻴرﺜﻲ أﺨﺎﻩ:
ِ
ﻗﻌﻴدك أﻻّ ﺘﺴﻤﻌﻴﻨﻲ ﻤﻼﻤﺔ
وﻻ ﺘﻨﻜﺌﻲ ﻗَ ْرح اﻝﻔؤاد ﻓﻴﻴﺠﻌﺎ).(١٥٠
 ﻗﺎﻝت ﻫذﻴل) :ﻴﺎزع( ﻓﻲ )وازع( ،وﻨﺴﺒت إﻝﻰ ﻜﻨﺎﻨﺔ أﻴﻀﺎ) ،(١٥١إذ أﺒدﻝت اﻝواو اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝطوﻴﻠﺔﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﻤذﻜور .وﺘﺸﺒﻪ ﻫذ اﻝظﺎﻫرة ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺒرﻴﺔ ،إذ إن اﻝواو ﻓﻲ أول اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺒدل
ﻓﻲ اﻝﻌﺒرﻴﺔ ﻴﺎء ﻨﺤو وﻝد.(١٥٢)yaalad :
وﺘﺸﺒﻪ ﺼﻴﻐﺔ )ﻴﺎزع( ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ) ،ﻴﺎﺠل( ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﺒﻌض ﻤن ﻗﻴس ،إذ ﻴﻘوﻝون :وﺠل
ﻴﺎﺠل))) ،(١٥٣واﺼﻠﻬﺎ ﻴوﺠل ﻓﻜرﻫت ﻗﻴس اﺠﺘﻤﺎع اﻝواو واﻝﻴﺎء ،ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ اﻝﻔﺎً ﻻﻨﻔﺘﺎح ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ(() .(١٥٤وﻗد ﻗرئ
ﺒﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ))ﻗﺎﻝوا ﻻ ﺘﺎﺠل(().(١٥٥

١٦٩
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اﻷﺠوف ﺒﻴن ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
اﻝﻔﻌل اﻷﺠوف ﻤن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘطورات ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزرّﻴﺔ) ،(١٥٦إذ إن
اﻝﺠذور اﻝﺘﻲ ﺘﻀم أﺸﺒﺎﻩ اﻝﺤرﻜﺎت ) (Semi- vowelsﻤن أﻀﻌف اﻝﺠذور ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزرﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ،
وﻫﻲ ﻤن أﻜﺜرﻫﺎ ﺘﻌرﻀﺎً ﻝﻔﻌل ﻗواﻨﻴن اﻝﺘطور اﻝﻠﻐوي واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ،ﻓﻘد ارﺘﻀﻰ اﻝﻘدﻤﺎء
واﻝﻤﺤدﺜون ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺎﻋدة اﻝﻔﻌل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻤﻌﺘﻠﺔ ،وان اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ
اﻻﺼطﻼح) ،(١٥٧ﻗﺎل اﻝدﻜﺘور ﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ ))وأﻤﺎ ﻨﺤن ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻨﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ...ﻨﻤﻴل إﻝﻰ
اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼﻴل اﻝذي اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ ،وﻫو ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼل اﻝﺼﺤﻴﺢ ،إذ إن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤوث
ﺘؤﻜد ﻜل ﻴوم اﻝﻨظرة اﻝﺜﺎﻗﺒﺔ ﻝﻌﻠﻤﺎﺌﻨﺎ اﻝﻘدﻤﺎء اﻝذﻴن ذﻜروا 
أن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺠوﻓﺎء واﻝﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫو
اﻝﺠذر اﻝﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﺎﻝﻔﻌل )ﻗﺎل( ﻤﺜﻼ أﺼﻠﻪ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻫو )ﻗَ َو َل( ﺒدﻝﻴل وﺠود ﻫذﻩ اﻝواو ﻓﻲ اﺸﺘﻘﺎﻗﺎﺘﻪ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ...وﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼﺤﺔ ،وﻗد اﻨﺘﻬت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،وﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺸواﻫد اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ أﺼﺎﻝﺘﻬﺎ.(١٥٨)(...
وﻗد ﻤر اﻝﻔﻌل )ﻗﺎل( ﺒﻤراﺤل وﺘطورات ﻋدة ﻤن ذﻝك:
أن ﻫذﻴﻼ وﺒﻨﻲ دﺒﻴر ﻴﻘوﻝون :ﻗُ ْول) ،(١٥٩ﺒﺈﺨﻼص ﻀم ﻓﺎء اﻝﻜﻠﻤﺔ
ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ )اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط( ّ
وﺴﻜون اﻝﻌﻴن وﻫذا ﻫو ﺼوت اﻝﻠﻴن اﻝﺼﺎﻤت) ،(١٦٠ﺜم ﺘطور إﻝﻰ ﺸﻜل آﺨر ﻫو اﻹﺸﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﻀم،
وﺘﻜون ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﺎء ﻓﻲ اﻹﺸﻤﺎم ﺒﻴن ﺤرﻜﺘﻲ اﻝﻀم واﻝﻜﺴر ،وﻫﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻜﺴر اﻝﻤﺸوﺒﺔ
ﺒﺎﻝﻀم)..))،(١٦١وﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻘﻴل وﻤن ﺠﺎورﻫم وﻋﺎﻤﺔ أﺴد ﻴﺸﻤون إﻝﻰ اﻝﻀم ﻤن ﻗﻴل وﺠﻲء(()،(١٦٢
ﺜم ﺘطور إﻝﻰ ) (٥أي إﻝﻰ إﺨﻼص اﻝﻀم ،وﻴﻤﻜن ان ﻨرى ﺸﺎﻫد ذﻝك ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻜﺴﺎﺌﻲ وﻫﺸﺎم ))وﻗُ ْول ﻴﺎ
ﻤﺎء ِك ،وﺴوق اﻝذﻴن اﺘﻘوا(() (١٦٣وﺴوء ﺒﻬم(().(١٦٤
ُ
أرض اﺒﻠﻌﻲ َ
وﻗول اﻝﺸﺎﻋر) :وﻗول ﻻ أﻫل ﻝﻪ وﻻ ﻤﺎل( ) .(١٦٥ﺘم ﺘطورت ﺘطو اًر أﺨﻴ ار ﻓﻴﻪ ﻫو إﺨﻼص اﻝﻜﺴر
) ...ﻗﺎل اﻝﻔراء أﻫل اﻝﺤﺠﺎز ﻤن ﻗرﻴش وﻤن ﺠﺎورﻫم ﻤن ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻴﻜﺴرون اﻝﻘﺎف ﻓﻲ ﻗﻴل
وﺠﻲء(().(١٦٦
ﻴﻠﺤظ 
أن ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﻝم ﺘﺘم دﻓﻌﺔ واﺤدة ،ﺒل ﻤرت ﺒﺄطوار ﻴرﺘﺒط ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت
اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻋﺎﺸﺘﻪ اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدﺜت ﺒﺎﻝﺼﻴﻎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻤﻌﺘل اﻝﻼم ﺒﻴن ﻜﻨﺎﻨﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
ﻤن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺘطور اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزرﻴﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ )أي ﻤﻌﺘل اﻝﻼم( ،إذ
وﺼﻠت ﻓﻲ ﺒﻌض اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔﺘﺢ اﻝﺨﺎﻝص ،ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻤﺎﻝﺔ أو ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﻜﻤﺎش اﻝﺼوت
) ، (diphthongﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ  <lhﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻋﻠﻴﻪ( ).(١٦٧
ﻗﺎل اﻝدﻜﺘور ﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺎﻴﻨﺔ)):ﻓﻬذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻤﺎ ان ﺘﻜون ٕ <alhواﻤﺎ ان ﺘﻜون  <alhﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ
ﻋﻼﻫ ّن ﻓ ُﺸ ْل ﻋﻼﻫﺎ(( ).(١٦٨
ﻗول اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ :طﺎرت
ُ
وﻫﻲ )) ..ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ اﻝﺤﺎرث ﺒن ﻜﻌب ،وزﺒﻴد ،وﺨﺜﻌم ،وﻜﻨﺎﻨﺔ ..،ﻴﻘوﻝون :ﻜﺴرت ﻴداﻩ ورﻜﺒت ﻋﻼﻩ،

ﻓطر ﻋﻼﻫﺎ)) ،أي :ﻋﻠﻴﻬن وﻋﻠﻴﻬﺎ(( ).(١٦٩
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴدﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ.....ﻨﺤو ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :طﺎروا
ﻋﻼﻫن ْ
أي أن ﺼﻴﻐﺔ )ﻋﻼﻫﺎ( ﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل ﺘطور ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزرﻴﺔ.

١٧٠
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المبحــث الثالــث :المستوي النحوي
ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺜﲎ ﻭﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﻷﲰﺎء ﺍﻟﺴﺘﺔ:

ﻴﻌرب ﺒﺎﻷﻝف ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال ،ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﺒﻨﻲ اﻝﺤﺎرث ﺒن ﻜﻌب ،وﺨﺜﻌم ،وزﺒﻴد ،وﻫﻤدان ،وﻤن
ﻗﺒﺎﺌل اﻝﺸﻤﺎل ﻋزﻴت إﻝﻰ ﻜﻨﺎﻨﺔ ،ﻴﺠﻌﻠون أﻝف اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻝرﻓﻊ واﻝﻨﺼب واﻝﺨﻔض ﻋﻠﻰ ﻝﻔظ واﺤد)،(١٧٠
وﻗد ﺨرﺠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗراءة اﻵﻴﺔ)) ،(١٧١إن ﻫذان ﻝﺴﺎﺤران() ،(١٧٢إذ ﻴﻘوﻝون :ﺠﺎء اﻝزﻴدان ورأﻴت اﻝزﻴدان
ِ
ِ
طر
وﻤررت ﺒﺎﻝزﻴدان ،وﻴﻘوﻝون :ﻜﺴرت ﻴداﻩ ورﻜﺒت ﻋﻼﻩ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴدﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ  ...ﻗﺎل آﺨر :طﺎروا ﻋﻼﻫن ﻓ ْ
ﻋﻼﻫﺎ).(١٧٣
ُ
ﺣﻴﺚ:

وﺒﻌد( إذا
ﻤن اﻝظروف اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ،ﺨﺎﻝﻔت أﺨواﺘﻬﺎ ﻤن اﻝظروف ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻀﺎف ﻓﺄﺸﺒﻬت )ﻗﺒ ُل ُ
ﻀ ﻤت).(١٧٤
ﻗُطﻌت ﻋن اﻹﻀﺎﻓﺔ ُ

ﺤﻴث( ﺒﻀم اﻝﺜﺎء ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻗﻴس ،وﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴم ))ﻗﺎل اﻝﻜﺴﺎﺌﻲ اﻝﻀم ﻝﻐﺔ ﻗﻴس وﻜﻨﺎﻨﺔ،
و) ُ
واﻝﻔﺘﺢ ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴم  ...وﺒﻨو أﺴد ﻴﺨﻔﻀوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﻔض وﻴﻨﺼﺒوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﺼب ،ﻗﺎل

ﺴﻨﺴﺘدرﺠﻬُم ﻤن ﺤﻴث ﻻ ﻴﻌﻠﻤون().(١٧٦)(((١٧٥
ﺘﻌﺎﻝﻰ )
ُ
ث(() (١٧٧ﺒﻀم اﻝﺜﺎء .أي
ﻗﺎل اﻝﺨﻠﻴل ت)(١٧٥ﻫـ)) :ﻝﻠﻌرب ﻓﻲ ﺤﻴث ﻝﻐﺘﺎن ،واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔَ :ﺤ ْﻴ ُ
ﺤﻴث( ﺒﻀم اﻝﺜﺎء أﻓﺼﺢ ،ﺒدﻝﻴل ﻗول اﻝﺨﻠﻴل .ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل ﻓﻀﻼً ﻋن ظواﻫر أﺨرى ﻓﻲ
أن ﻝﻐﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ) ُ
أن ﻝﻬﺠﺘﻬﺎ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻘﻴﺎس.
ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ،ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ واﻓﻘت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ،و ّ
ﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ )ﻧﻌﻢ(:

) َﻨ َﻌ ْم( ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻨون واﻝﻌﻴن ﺴﺎﻜﻨﺔ اﻝﻤﻴم ﻴؤﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب
اﻝﻤﺤذوﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ،وﺘرد ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﻫذﻴل وﻜﻨﺎﻨﺔ وﻓﺼﺤﺎء ﻗرﻴش ،وﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻀر ﻤﻜﺴورة اﻝﻌﻴن ،وﻗد
ُرِوي ﻋن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻗﺎل)) :ﻨﻌم(().(١٧٨
وﺘﺨﺘﻠف )) َﻨ ِﻌ ْم(( ﻤﻜﺴورة اﻝﻌﻴن ،ﻋن )) َﻨ َﻌم(( ﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻌﻴن .أن اﻷوﻝﻰ ﻻ ﻴظﻬر ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺜر
اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺤرﻜﺎت ،أي اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ظواﻫر ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ اﻝﻠﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ذﻜرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ ﻤن اﻝﺒﺤث).(١٧٨

وﻗد ذﻜر اﻷﺴﺘﺎذ )راﺒﻴن ﺠﻴم( أن ) َﻨ ِﻌم( ﻤﻜﺴورة اﻝﻌﻴن ﻫﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺸﺄت
))ﻨِ ْﻌم(( ﺒﺴﻜوﻨﻬﺎ .ﻓﻲ اﻝﻌﺒرﻴﺔ /ن ا ا ع ى ى م و و /وﻗد ﺒﻘﻴت اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﻠﻬﺠﺎت
اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺤرﻜﺎت).(١٨٠
اﻝﻤذﻜورة اﻝﺘﻲ ظﻬر ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺜر ﻋدم
َ

١٧١
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اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺘﻤﺨض اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة ،ﺨﻠص إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻋﺒر ﻤﺴﻴرﺘﻪ وﺘﺘﻠﺨص
ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:
إن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘدم ،وﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ أﺨذ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻠﻐﺔ ،إذ ذﻜرﻫﺎ
اﻝﻔﺎراﺒﻲ )ت (٣٣٩ﻫـ ﻀﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘُ د ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ .وﻫﻲ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﻤﻀرﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ .وﻤﻤﺎ
ﻴؤﻜد ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ أن اﻝﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( اﺴﺘرﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺴﻌد ﺒن ﺒﻜر ،وﻨﺸﺄ وﺘرﻋرع ﻓﻴﻬم ،وﻫو
ﻤﺨﺎﻝط ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻫذﻴﻼ وﺜﻘﻴﻔﺎً وﺨزاﻋﺔ....ﻝﻘرﺒﻬم ﻤن ﻤﻜﺔ وﺘﻜرارﻫم ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺒﻌد ﺘﺘﺒﻊ اﻷﺼل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻨﺴﺒﻬﺎ ﺘﺒﻴن ﻝﻲ أن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠد ﻤن أﺠداد ﻗرﻴش ،ﻓﺎﻝﻨﻀر ﺒن

ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻫو أﺒو ﻗرﻴش ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻝرﺴول اﻝﻜرﻴم )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(.
وﻗد 
أﺜﺒت ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺘﺒﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ ،وﻨﺴب ﺴﻴد اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ،وأﻗواﻝﻪ
ﺘﺘﺸرف ﺒﺎﻨﺘﺴﺎب ﺴﻴد اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
اﻝﺘﻲ رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺤ دﺜُون وأﺼﺤﺎب اﻝطﺒﻘﺎت ،وﻗد ظﻬر ﻝﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ّ
رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ اﻝﺸرﻴف ،وﻗد 
أﺜﺒت ذﻝك ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻪ ﻤن اﻝﺒﺤث .وﻤن
أﻗوال اﻝرﺴول اﻝﻜرﻴم )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( اﻝﺘﻲ رواﻫﺎ أﺼﺤﺎب اﻝطﺒﻘﺎت ﻤﺎ أﺨرﺠﻪ ))اﺒن ﺴﻌد واﻝﺒﻴﻬﻘﻲ
ﻋن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول اﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( :إن اﷲ اﺨﺘﺎر اﻝﻌرب ﻓﺎﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻜﻨﺎﻨﺔ ،
ﺜم اﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﻗرﻴﺸﺎ ،ﺜم اﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬم ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم ،ﺜم اﺨﺘﺎرﻨﻲ ﻤن ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸم(().(١٨١

وﺘﺸرِﻓﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﺴﺎب
وﻓﻀﻼً ﻋن ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻴﺨﺎﻝطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن،

اﻝرﺴول اﻷﻜرم )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( إﻝﻴﻬم ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ اﻝﺸرﻴف ،ﻓﻘد ﺤظﻴت ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻗﻴﺔ ﻓﻘد
)) ُﺴﺌِل ﻋن ﻤﻀر ،ﻓﻘﺎل ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠوﻫرﻫﺎ ،وأﺴد ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻗﻴس ﻓرﺴﺎن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ،وﻫم أﺼﺤﺎب
اﻝﻤﻼﺤم ،وﺘﻤﻴم ﺒرﺜﻤﺘﻬﺎ وﺠرﺜﻤﺘﻬﺎ(( (١٨٢).وﻗد ﺘوﻝت ﻫذﻩ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﻗرﻴش أﻤر اﻝﻤواﺴم ،واﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ
ﻋﻜﺎظ ،ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘوﻝﻴﻬم اﻹﻓﺘﺎء واﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ دﻴﻨﻬم.
ﻝﺠﺄت ﻜﻨﺎﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ظواﻫرﻫﺎ اﻝﻠﻬﺠﻴﺔ ،ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﺼوﺘﻲ ،إذ
ﻝﺠﺄت إﻝﻰ ﻜﺴر اﻝﺴﻴن ﻓﻲ )ﺴﻴﻨﺎء( واﻝﻤد ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝﺠﺄ اﻝﻌرب إﻝﻰ ﻓﺘﺢ اﻝﺴﻴن ﻓﻲ )ﺴﻴﻨﺎء( واﻝﻤد).(١٨٣
وﻝﺠﺄت إﻝﻰ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ) ِﻗﺒِﻼً( ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ )وﺤﺸرﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﻜل ﺸﻲء ﻗﺒﻼً()،(١٨٤

وﻋ ِزي ﻜﺴرﻫﻤﺎ
وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ))أو ﻴﺄﺘﻴﻬم اﻝﻌذاب ﻗﺒﻼً(() ،(١٨٥إذ ﻋزي اﻝﻀم ﻓﻲ اﻝﻘﺎف واﻝﺒﺎء ﻝﺘﻤﻴم ُ
ﻝﻜﻨﺎﻨﺔ) ،(١٨٦وﻗد ذﻜرت ﻓﻲ إﺜﻨﺎء ﻋرض ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة رأي اﻷﺴﺘﺎذﻴن اﻝﻔﺎﻀﻠﻴن اﻝدﻜﺘور )أﺤﻤد ﻋﻠم اﻝدﻴن
أن
اﻝﺠﻨدي( ،واﻝدﻜﺘور )إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس( ﻤن أن ))اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺒدوﻴﺔ و ّ
أن
ﺒﺄن ذﻝك ﻏﻴر ﻤطرد ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ،ذﻝك ّ
اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴر ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﻀرﻴﺔ(( .ورددت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ّ

اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة واﺤدة ،ﺒل ﻻﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗواﻨﻴن ﺼوﺘﻴﺔ ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴ ار وﺘﺸذ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼً ،وأﻨﻪ
ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻀرب ﻤن اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ).(assimilation

١٧٢
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ﻝﺠﺄت ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻠب اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻬوﻝﺔ ﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺤو ﻗوﻝﻬم )ﻨﺎء( ﻓﻲ ﻗراءة اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ )) ٕواذا
أﻨﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أﻋرض وﻨﺄى ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ(() .(١٨٧وﻫﻲ ﻝﻬﺠﺔ ﺒﻨﻲ ﻜﻨﺎﻨﺔ وﻗرﻴش ،وﻫوازن وﻫذﻴل ،ووردت
أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر ﺸﻌراﺌﻬم وﻗد أﺜﺒت ذﻝك ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻪ.

ﺠﻨﺤت ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻴر ﺼوت اﻝﻤد )ﻤﺎ(،إذ ﻜﺎﻨوا ﻴﻘوﻝون ﻓﻲ :ﻤﺎ ﻋﻨدك؟ وﻤﺎ ﺼﻨﻌت؟َ .ﻤ ِﻌﻨدك؟

ﺼﻨﻌت ،إذ ﻗﺼروا ﺼوت اﻝﻤد )اﻷﻝف( ،ﻓﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ اﻝﻔﺘﺢ.
وﻤ َ
َ
وﻗد ﻋد اﻝدﻜﺘور )ﻗﺒﺎوة( ﻫذا ﻤن ﺒﺎب ﺤذف ﺼوت اﻝﻤد ،وأﻏﻠب اﻝظن أﻨﻪ ﺘﻘﺼﻴر ﻝﺼوت اﻝﻤد وﻝﻴس ﺤذﻓﺎً
ﺼر ﺼوت اﻝﻤد وﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ
ﻝﻪ ،ذﻝك أن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻘﺼﻴر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ،ﻝم ﻴذﻫب ﺒﺎﻷﻝف ﻜﻠﻬﺎٕ ،واﻨﻤﺎ ﻗُ 
ﻨﺼﻔﻪ وﻫو اﻝﻔﺘﺢ.
ﻤﺎﻝت ﻜﻨﺎﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻬﻤز ﺒﺘﺴﻬﻴﻠﻪ )ﺘﺨﻔﻴﻔﻪ( وﻫﻲ ﻋﺎدة اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺠﻨﺤت ﻓﻲ أﻏﻠب
اﻷﺤوال إﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻨﺤت اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز ،إذ روي 
أن ﻗرﻴﺸﺎً وﻜﻨﺎﻨﺔ ﻴﻘوﻝون:

ﺴورة ،ﺒﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻤز ،وﺘﻘول ﺘﻤﻴم :ﺴؤرة ،ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز .وﺘﻘول ﻜﻨﺎﻨﺔ أﻴﻀﺎ )أاﻨذرﺘﻬم( ،ﺒﺘﺴﻬﻴل اﻝﻬﻤز
وﻴﻘول ﻏﻴرﻫم )أأﻨذرﺘﻬم( ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬﻤز.
ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴل إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﺘﺸدﻴد ،إذ ﻜﺎﻨوﻨﺎ ﻴﻘوﻝون ) َﻴ ْﺒﺸرﻫم( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻴﺎء،

وﺘﺨﻔﻴف اﻝﺸﻴن ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺎﻝت اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺒدوﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺸدﻴد اﻝﺸﻴن وﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴم.

 -١٠ﺘﻘول ﻜﻨﺎﻨﺔ :ﻜﺴرت ﻴداﻩ ورﻜﺒت ﻋﻼﻩ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ :ﻴدي وﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﻝﻐﺔ ﺒﻨﻲ اﻝﺤﺎرث ﺒن ﻜﻌب
وزﺒﻴد وﺨﺜﻌم ،وﻗد ﺘﺒﻴن ﻝﻲ أن )ﻋﻼﻩ( ﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل ﺘطور ﻤﻌﺘل )اﻝﻼم( ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺠزﻴرﻴﺔ ،إذ
وﺼﻠت ﻓﻲ ﺒﻌض اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔﺘﺢ اﻝﺨﺎﻝص )ﻋﻼﻩ( ،ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻤﺎﻝﺔ ،أو ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﻜﻤﺎش
اﻝﺼوت  ،diphthongsﻤﺜل <lh :ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻋﻠﻴﻪ(.
ﺨﺼﺎﺌص ﻝﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻘﻴﺎس ،أي أﻨﻬﺎ واﻓﻘت ﻓﻲ أﻏﻠب أﺤواﻝﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ
ﺤﺴبِ -
ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼﻴﻎ ،ﻤن ذﻝك ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎدس ﻤن أﺒواب اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻨﻲ ) ِ
ﻴﺤﺴب( :إذ
ﻴﺤﺴب ،وﻴﻘول ﺘﻤﻴمِ :
ﺘﻘول ﻗرﻴش وﻜﻨﺎﻨﺔ وﻤﻀرِ :ﺤﺴب ِ
ﻴﺤﺴب ،وﻗد ذﻜر ﺼﺎﺤب اﻝﻠﺴﺎن ت
ﺤﺴب
َ
)٧١١ه( أن ))اﻝﻜﺴر أﺠود اﻝﻠﻐﺘﻴن(().(١٨٨
أي أن ﻝﻬﺠﺔ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎس.
ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻀﻼ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺨرى ذﻜرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ ﻤن اﻝﺒﺤث .أرﺠو أن
أﻜون ﻗد وﻓﻘت ﻓﻲ ﻋرض ﻤﺎدة اﻝﺒﺤث وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،واﷲ اﻝﻤوﻓق ﻝﻜل ﺨﻴر وﺼﻼح.
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اﻝﻬواﻤش
١ـ الحروف )للفارابي( ص ،١٤٧وينظر :االقتراح في علم أصول النحو )للسيوطي( ص.١٩
٢ـ حياة الحيوان الكبرى )للدّميري( .١٨٩/٢
٣ـ البرھان في علوم القران )للزركشي(  ،٢١٩/١وتفسير الثعالبي .١٤/١
٤ـ الفائق في غريب الحديث )للزمخشري( .٩٣/١
٥ـ االشتقاق ص  ١٨والصحاح فصل الكاف ،لسان العرب )ابن منظور(  ،٣٢٦ /١٣وتاريخ العرب قبل
اإلسالم )د .جواد علي( .١٩١/٤
٦ـ ينظر :تاريخ األدب العربي )أحمد حسن الزيات( ص  ،١٠ -٩والمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم /٤
.١٥
٧ـ االشتقاق )ابن دريد( ص ١٨وما بعدھا ،والصحاح )الجوھري( فصل الكاف ،واللسان ،٣٦٢ /١٣
وينظر :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .١٩٢ ،١٩١/٤
٨ـ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص .٥٣٣
٩ـ ينظر :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢٦٨ /٤
١٠ـ معجم البلدان )ياقوت الحموي( ص  ،١٥٣ومراصد األطالع على أسماء األمكنة والبقاع )صفي الدين
البغدادي( ص.١١٨٠
١١ـ المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢١١ /٤
١٢ـ المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢٩ /٤
١٣ـ المصدر نفسه .٢١١ /٤
١٤ـ القاموس المحيط )الفيروز آبادي( .٦٢٢ /١
١٥ـ جمھرة النسب )البن الكلبي( ص  ،٧٧والمفصل في تاريخ العرب .١٩٢ /٤
١٦ـ جمھرة النسب ص  ،٧٩ -٧٨والمفصل في تاريخ العرب .١٩٢ /٤
١٧ـ صبح األعشى في صناعة اإلنشا )القلقشندي(  ،٣٥٨ /١وينظر :جمھرة النسب )البن الكلبي( ص
 ٧٧وما بعدھا.
١٨ـ حياة الحيوان الكبرى  ، ١٩٠/٢وينظر المفصل  ،٢٩ /٤وتاريخ األدب العربي ص .١٠ -٩
١٩ـ الصاحبي في فقه اللغة )البن فارس( ص .٣٣
٢٠ـ الطبقات الكبرى )البن سعد( ص  ،٢٠والدر المنثور )للسيوطي( .٣٢٩/٤
٢١ـ الطبقات الكبرى ص  ،٢١والدر المنثور .٣٢٩/٤
٢٢ـ الطبقات الكبرى ص .٢٠
٢٣ـ سنن البيھقي  ،١٩٠/٧ومجمع الزوائد  ،٢١٤/٨وفتح القدير )الشوكاني(  ،٤٧٧/٣وينظر :حياة
الحيوان الكبرى .١٨٩/٢
٢٤ـ حياة الحيوان الكبرى ،١٨٩/٢ ،وينظر :جمھرة النسب )البن الكلبي( ص .٧٧
٢٥ـ حياة الحيوان الكبرى  ،١٨٩/٢وجمھرة النسب ص .٧٨
٢٦ـ ينظر :جمھرة النسب ص  ،٧٧وحياة الحيوان الكبرى  ،١٩٠/٢والمفصل في تاريخ العرب قبل
اإلسالم .١٩٢/٤
٢٧ـ ينظر :جمھرة النسب ص  ،٧٧وحياة الحيوان الكبرى .١٩٠/٢
٢٨ـ حياة الحيوان الكبرى ١٩٠/٢
٢٩ـ حياة الحيوان الكبرى ص.١٨٩/٢
٣٠ـ حياة الحيوان الكبرى .١٩٠ - ١٨٩/٢
٣١ـ حياة الحيوان الكبرى . ١٩٠ - ١٨٩/٢
٣٢ـ الحروف )الفارابي( ص  ،١٤٧وينظر :االقتراح في علم أصول النحو )للسيوطي( ص .١٩
٣٣ـ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز )ألبي شامة المقدسي( ص .٥
٣٤ـ المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
٣٥ـ اإلبانة عن معاني القراءات )مكي بن أبي طالب القيسي( ص .٤٣ -٤٢
٣٦ـ ينظر :البرھان في علوم القران )الزركشي(  ،٢١٩ /١وتفسير الثعالبي .١٤ /١
٣٧ـ البرھان في علوم القران .٢١٩ /١
٣٨ـ تفسير الثعالبي .١٤ /١
٣٩ـ أبجد العلوم .٢٦٦/١
٤٠ـ البرھان في علوم القرآن  ،٢١٩/١وتفسير الثعالبي  ،١٤/١ومقدمتان في علوم القرآن ص.٢٦٩

١٧٤

 ( ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٤٣٣ﻫﺠﺮﻳﺔ –  ٢٠١٢ﻣﻴﻼدﻳﺔ  ....ﻟﻬﺠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ » دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ-اﻟﻌﺪد ) ٢٠٣
٤١ـ تفسير الثعالبي .١٤/١
٤٢ـ الفائق .٩٣/١
والمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢١٦/٦
المحبﱠر ص ١٨١وما بعدھا،
٤٣ـ
ّ
َ
المحبر ص.١٥٦
٤٤ـ
ّ
٤٥ـ المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢٩١/٤
٤٦ـ المصدر نفسه .٩١/٤
٤٧ـ نفسه .١٥/٤
٤٨ـ نفسه .٢٠٩/٤
طيء .رسالة ماجستير
٤٩ـ ينظر :األصوات اللغوية )د .إبراھيم أنيس( ص ،١٧٨وينظر :لھجة قبيلة ﱢ
)ميساء صائب رافع( ص.٥٠
٥٠ـ ينظر :دراسة الصوت اللغوي )د.أحمد مختار عمر( ص.٣٢٤
٥١ـ ينظر :الكتاب .٤٢٧ ، ٤٢٦/٢
٥٢ـ ينظر :المصدر نفسه .٤٢٧ ، ٤٢٦/٢
٥٣ـ الخصائص .٥٣١/١
٥٤ـ ينظر :في األصوات اللغوية ص ،١٧٨ودراسة الصوت اللغوي ص ،٣٢٥والتطور اللغوي )د.رمضان
عبد التواب( ص.٢٢
٥٥ـ ينظر :في األصوات اللغوية ص ،١٧٨ودراسة الصوت اللغوي ص.٣٢٥
٥٦ـ ينظر :دراسة الصوت اللغوي ص ،٣٢٥واألصوات المذلقة في اللغة العربية ط -دكتوراه .أ.د .والء
صادق محسن ص.١٦٠
٥٧ـ ينظر :دراسة الصوت اللغوي ص ،٣٢٥واألصوات المذلقة ص.١٦٠
٥٨ـ ينظر :التطور النحوي للغة العربية )برجشتراسر( ص ،٣٠-٢٩ودراسة الصوت اللغوي )د .أحمد
مختار عمر( ص.٣٢٥
٥٩ـ ينظر :األصوات المذلقة – ط – دكتوراه  -ص.١٦٠
٦٠ـ المؤمنون.٢٠ /
٦١ـ ينظر :روح المعاني )اآللوسي( .٢٢ /١٨
٦٢ـ زاد المسير )ابن الجوزي( .٤٦٦/٥
٦٣ـ اللھجات العربية الغربية القديمة ص ١٨٣
٦٤ـ المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
٦٥ـ اللھجات العربية في التراث .٢٥٢ /١
٦٦ـ المزھر  ،٢٧٦ /٢وينظر اللھجات العربية في التراث .٢٥٢ /١
٦٧ـ ھود.١٧ /
٦٨ـ البحر المحيط  ،٢١١ /٥مختصر شواذ القرآن البن خالويه ص  ،٥٩وإتحاف فضالء البشر
)للدمياطي( ص.٢٥٥
٦٩ـ المصباح المنير )الفيومي(  ،٣٥٢ /١وينظر :اللھجات العربية في التراث .٢٥٢ /١
٧٠ـ إبراز المعاني ص .٢٦٧
٧١ـ آل عمران.١٥ /
٧٢ـ البحر المحيط .٣٩٨ /٢
٧٣ـ األنعام.١١١ /
٧٤ـ الكھف.٥٥ /
٧٥ـ اللغات في القرآن )ابن عباس( ص ،٢٦وينظر :اللھجات العربية في التراث .٢٥٥ /١
٧٦ـ اإلتحاف ص .٢٩٢
٧٧ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٢٥٥ /١
٧٨ـ ينظر  :اللھجات العربية في التراث .٢٦٠ /١
٧٩ـ في اللھجات العربية ص .٨١
٨٠ـ المصدر نفسه ص ٨٢
٨١ـ اللغات في القرآن ص ،٢٣وينظر المصباح المنير  ،٧٦٣ /٢واللھجات العربية في التراث .٢٦١ /١
٨٢ـ آل عمران.١٤٠ /
٨٣ـ البحر المحيط .١١٥ /٥
٨٤ـ التوبة.١٢٣ /
٨٥ـ البحر المحيط  ،١١٥ /٥ومختصر شواذ القران .٥٦ -٥٥

١٧٥
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٨٦ـ األنعام.٩٩ /
٨٧ـ اللغات في القرآن ص .٢٦
٨٨ـ في اللھجات العربية ص  ،٨٢ ،٨١وينظر :اللھجات العربية في التراث .٢٦٠ /١
٨٩ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٦٤٧/٢
٩٠ـ المزھر )السيوطي( .٤٧٦ /١
٩١ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٦٤٧/٢
٩٢ـ المزھر .٤٨١ /١
٩٣ـ الخصائص .٤٦٧ /١
٩٤ـ المزھر .٢٧٧ /٢
٩٥ـ اللسان )عثى( ،وينظر :اللھجات العربية في التراث .٦٤٩ /٢
٩٦ـ اإلسراء ،٨٣ /وفصلت.٥١ /
٩٧ـ إعراب القرآن )للنحاس(  ،٤٣٨ /٢وإبراز المعاني ص  ،٣٧٩والنشر  ،٢٩٦ /٢واللسان /٢٠
 ،١٧٠وينظر :القراءات واللھجات )عبد الوھاب حمودة( ص .٢٨
٩٨ـ إبراز المعاني ص.٣٨٠
٩٩ـ المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١٠٠ـ شواھد التوضيح )البن مالك( ص  ،٢١٥وينظر :االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد )د .فخر الدين
قباوة( ص.٧٤
١٠١ـ االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد ص .٧٤
١٠٢ـ الكتاب  ،٤٠٥ /٢والمقتضب .١٩٢ /١
١٠٣ـ الكتاب  ،٤٠٥ /٢والمقتضب .١٩٥ /١
١٠٤ـ الكتاب  ،٤٠٦ /٢والمقتضب .١٩٥ /١
١٠٥ـ ومنھم :الدكتور إبراھيم أنيس ،ينظر :األصوات اللغوية ص  ،٩٠والدكتور عبده الراجحي ،ينظر:
اللھجات العربية في القراءات القرآنية ص  ،٩٥والدكتور )كمال محمد بشر( ،ينظر :علم اللغة العام
)األصوات( ص .١١٢
١٠٦ـ الدكتور عبد الصبور شاھين ،ينظر :المنھج الصوتي للبنية العربية ص  ١٧٢والدكتور تمام حسان،
ينظر :مناھج البحث في اللغة ص.١٢٥
١٠٧ـ ينظر األصوات اللغوية ص .٩٠
١٠٨ـ ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١٠٩ـ سر الصناعة . ٨١ /١
١١٠ـ ينظر :الكتاب .٢٨٦ /٢
١١١ـ في اللھجات العربية ص.٧٥
١١٢ـ ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١١٣ـ ينظر :لھجة قبيلة طيء – رسالة ماجستير  -ص.١٠٧
١١٤ـ مقدمتان في علوم القرآن ص .٢٨٤ -٢٨٣
١١٥ـ البقرة .٦/
١١٦ـ الكتاب  ١٦٧ /٢وينظر :إعراب القران )للنحاس( .١٨٤ /١
١١٧ـ التيسير )ألبي عمرو الداني( ص .٣٢
١١٨ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٦٥٧ /٢
١١٩ـ ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١٢٠ـ التوبة.٢١ /
١٢١ـ اللغات في القران ص .٢٧
للفراء( . ٢١٢ /١
١٢٢ـ معاني القرآن ) ّ
١٢٣ـ البقرة .٢٥/
١٢٤ـ البحر المحيط .١٠٩ /١
١٢٥ـ تفسير الطبري .٢٥١ /٣
١٢٦ـ المصباح المنير .٨٠ -٧٩/١
١٢٧ـ الحجة )البن خالويه( ص.٢٠
١٢٨ـ ينظر :شرح ابن عقيل  ،٤٧٦ -٤٧٤ /٢وشذا العرف في فن الصرف ص .١٢
١٢٩ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٥٥٨/١
١٣٠ـ من أسرار اللغة )د.إبراھيم أنيس( ص.٣٥
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١٣١ـ ينظر اللھجات العربية في التراث .٥٥٩/٢
١٣٢ـ اللغات في القرآن ص ،٢٩واألضداد )ابن األنباري( ص ،١٠واللسان  ،٣١٥/١والمصباح المنير
.٤٥/١
١٣٣ـ البحر المحيط  ،٣٢٨/٢واإلتحاف .١٦٥
١٣٤ـ البقرة.٢٧٣/
١٣٥ـ البحر المحيط .٣٢٨/٢
١٣٦ـ اإلتحاف ص .١٦٥
١٣٧ـ اللسان  ،٣١٥ /١وينظر :أثر القراءات في األصوات والنحو )د .عبد الصبور شاھين( ص.٣١١
١٣٨ـ ال ُھمزة .٣/
١٣٩ـ اللسان  ،٣١٥ /١واللغات في القران ص .٢٩
١٤٠ـ الخصائص .٣٧٩ /١
١٤١ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٥٧٧ -٥٧٦ /٢
١٤٢ـ ينظر :المصدر نفسه ..٥٧٧ -٥٧٦ /٢
١٤٣ـ الكتاب  ،١١١ -١١٠ /٤وينظر :المخصص  ،٢١٨ /١٤وخزانة األدب .٢٣٥ -٢٣٤ /١
١٤٤ـ ارتشاف الضرب .٣٨ /١
١٤٥ـ الخزانة .٢٣٤ /١
١٤٦ـ المصدر نفسه .٢٣٤ /١
١٤٧ـ ليس في كالم العرب )البن خالويه( ص.١٥
١٤٨ـ خزانة األدب .٢٣٤ /١
١٤٩ـ المصدر نفسه .٢٣٤/١
١٥٠ـ البيان والتبيين )للجاحظ( .١٩٣ /٢
١٥١ـ شرح ديوان الھذليين  ،٣٣٧ /١وينظر :دراسة اللھجات العربية القديمة ص .١١٢
١٥٢ـ ينظر :الكنز في قواعد العبرية ص.١٢٥
١٥٣ـ ينظر :ليس في كالم العرب ص .١٥
١٥٤ـ المنصف شرح تصريف المازني ..٢٠٢ /١
١٥٥ـ البحر المحيط .٤٥٨/٥
١٥٦ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٥٦٩ /٢
١٥٧ـ ينظر :النظام اللغوي للھجة الصفاوية في ضوء الفصحى واللغات السامية )د .يحيى عبابنة( ص
.١٩٣
١٥٨ـ المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١٥٩ـ البحر المحيط .٦١ /١
١٦٠ـ دراسات في علم اللغة )د .كمال بشر( ص.٤٠ – ٣٩
•
ھو وصف مبني على أساس النطق والوظيفة :الضمة  +الواو ) ((semi vowelالصامت أو نصف الحركة
الساكنة وكل منھا وحدة مستقلة ،فالوحدة األولى )الضمة( تقوم بوظيفة الحركات ،والواو تؤدي دور األصوات
الصامتة يظھر ذلك واضحا ً في )أقوال( وأبيات :ينظر) :دراسات في علم اللغة( د .كمال بشر ص.٤٠-٣٩
١٦١ـ ينظر :اللھجات العربية في التراث .٥٦٩ /
١٦٢ـ زاد المسير  ،٣ /١وينظر :البحر المحيط .٦١ /١
١٦٣ـ ھود .٤٤/
١٦٤ـ إتحاف فضالء البشر ص  ،١٢٩والبحر المحيط .٦١ /١
١٦٥ـ اللسان .٩٣ /١٤
١٦٦ـ زاد المسير ،٣١ /١وينظر :البحر المحيط  ،٦٠ /١وتاريخ األدب )حفني ناصف( ،ص،١٥
واللھجات العربية في التراث .٥٧٠/٢
١٦٧ـ ينظر :النظام اللغوي للھجة الصفاوية )د .يحيى عبابنة( ص .١٩٧
١٦٨ـ المصدر نفسه والصفحة نفسھا.
١٦٩ـ تفسير القرطبي  ،١٤٥ /١وينظر :اإلتقان  ،٢٧٣ /٢واللسان )أنن( ،والتھذيب ،٥٦٦ -٥٦٥ /١٥
وشمس العلوم .٣٦/١
١٧٠ـ مغني اللبيب  ،٢٧٣ /٢وشرح التصريح على التوضيح  ،٦٥ /١وتفسير القرطبي  ،١٤٥ /١١زاد
المسير  ،٢٩٩ /٥فتح القدير  ٣٧٣/٣واللسان ) ٣١ -٣٠ /١٣أنن( ،وشمس العلوم )أنن( ،وينظر :األدب
الجاھلي بين لھجات القبائل واللّغة الموحدة )د .ھاشم الط ّعان( ص ،٢٢١والقراءات واللھجات ص ،١٥٧
ومميزات لغات العرب )حفني ناصف( ص.٢٠ -١٩

١٧٧
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١٧١ـ حجة القراءات )ألبي زرعة( .٤٥٤ /١
١٧٢ـ طه.٦٣/
١٧٣ـ ينظر :شرح التصريح على التوضيح )خالد األزھري( .٦٥/١
١٧٤ـ ينظر :شرح الكافية  ،١٦٥/٢وإعراب القرآن .٢١٣/١
١٧٥ـ األعراف.١٨٢/
١٧٦ـ إعراب القرآن )للنحاس( .٢١٣/١
١٧٧ـ العين.٢١٥/٣
١٧٨ـ إصالح المنطق )البن السكيت( ص  ،١٠٥ومغني اللبيب  ٦٨٤ /١واللسان) :نعم( ،ولطائف
اإلشارات )القسطالني(  ،٢٠٤ /٤وروح المعاني  ،١٢٢ /٨وينظر :اللھجات العربية الغربية القديمة ص
.١٣٥
١٧٩ـ ينظر :ص  ٦وما بعدھا.
١٨٠ـ ينظر :اللھجات العربية الغربية القديمة ص .١٣٥
١٨١ـ الطبقات الكبرى ص .٢٠
١٨٢ـ الفائق .٩٣ /١
١٨٣ـ ينظر :روح المعاني .٢٢/١٨
١٨٤ـ األنعام .١١١/
١٨٥ـ الكھف.٥٥/
١٨٦ـ اللغات في القران ص .٢٦
١٨٧ـ اإلسراء .٨٣/
١٨٨ـ اللسان .٣١٥ /١

قائمة المصادر
أوالً  :الكتب المطبوعة:
 -١اإلبانة عن معاني القراءات  /مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي١٣٧٩ ،ھـ-
.١٩٦٠
 -٢أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم  /صدّيق بن حسن القنوجي ت )(١٣٠٧ھـ ،تحقيق عبد الجبار
ز ّكار ،ط  ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٧٨ ،م.
 -٣إبراز المعاني من حرز األماني  /ألبي شامة ت ) (٦٦٥ھـ ،مطبعة مصطفى الحلبي )(١٣٤٩ھـ.
 -٤إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر  /ألحمد الدمياطي البناء ت )(١١١٧ھـ ،طبع عبد الحميد الحنفي.
 -٥اإلتقان في علوم القران  /لجالل الدين السيوطي تـ )(٩١١ھـ ،مطبعة حجازي ،د .ت.
 -٦أثر القراءات في األصوات والنحو العربي أبو عمر وبن العالء  /للدكتور عبد الصبور شاھين ،ط ،١مكتبة
الخانجي ،القاھرة١٤٠٨ ،ھـ١٩٨٧ -م.
 -٧األدب الجاھلي بين لھجات القبائل واللغة الموحدة  /للدكتور ھاشم الطعان ،منشورات وزارة الثقافة والفنون،
الجمھورية العراقية ،سلسلة دراسات١٣٩٨ ،ھـ١٩٧٨ -م.
 -٨االشتقاق  /ألبي بكر محمد بن دريد األزدي ت )(٣٢١ھـ ،تحقيق عبد السالم محمد ھارون ،منشورات مكتبة
المثنى ،بغداد ،العراق ،د.ت.
 -٩إصالح المنطق  /البن السكيت تـ )(٢٤٤ھـ  ،تحقيق أحمد محمد شاكروعبد السالم محمد ھارون ،دار المعارف
بمصر ،د .ت.
-١٠األضداد  /لمحمد بن القاسم االنباري ت )(٣٢٨ھـ ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم ،سلسلة تصدرھا دائرة
المطبوعات والنشر بالكويت ١٣٧٩ھـ١٩٦٠ -م.

١٧٨
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 -١١إعراب القرآن  /ألبي جعفر النحاس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -١٢االقتراح في علم أصول النحو  /لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت )(٩١١ھـ ،دار المعارف،
حلب -سوريا ،د.ت.
 -١٣االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد  /للدكتور فخر الدين قباوة ،الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان،
١٩٩٩م.
 -١٤البرھان في علوم القران  /لمحمد بن عبد ﷲ الزركشي أبي عبد ﷲ ت) (٧٩٤ھـ ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراھيم ،ط ،١دار المعرفة ،بيروت ١٣٩١ھـ.
 -١٥البحر المحيط  /ألثير الدين أبو حيان األندلسي الغرناطي الجياني ت ) (٧٤٥ھـ ،ط مطبعة السعادة،
١٣٢٨ھـ.
 -١٦البيان والتبين  /ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت )(٢٥٥ھـ ،تحقيق عبد السالم محمد ھارون ،مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر١٣٦٩ ،ھـ١٩٥٠ -م.
 -١٧تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا  /ألحمد حسن الزيات ،ط ،٦دار المعرفة ،بيروت ،لبنان١٤٢٠ ،ھـ
 ٢٠٠٠م. -١٨التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه /للدكتور رمضان عبد التواب ،ط ،٤مطبعة المدني١٤٠٤ ،ھـ١٩٨٣. -
 -١٩التطور النحوي للغة العربية  /برجشتراسر ،مطبعة السماح١٩٢٩ ،م.
 -٢٠تھذيب اللغة  /ألبي منصور محمد بن أحمد األزھري ت ) (٣٧٠ھـ ،تحقيق مجموعة من االساتذة ،مراجعة علي
محمد البجاوي الدار المصرية للتأليف والترجمة١٣٨٤ ،ھـ١٩٦٤ -م.
 -٢١التيسير في القراءات السبع  /ألبي عمر وعثمان بن سعيد الداني ،تصحيح اتوتوبرتزل ،مطبعة الدولة،
استانبول١٩٣٠. ،
 -٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن  /محمد بن جرير بن خالد الطبري أبو جعفر ت )(٣١٠ھـ ،ط ،١تحقيق د.
مصطفى مسلم محمد ،دار الفكر -بيروت١٤٠٥ ،ه.
 -٢٣الجامع ألحكام القرآن  /محمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد ﷲ ت )(٦٧١ھـ ،تحقيق أحمد عبد العليم
البردوني ،ط ،٢دار الشعب -القاھرة١٣٧٢ ،ھـ.
 -٢٤جمھرة النسب  /آلبن الكلبي ،رواية أبي سعيد السكري عن ابن حبيب عنه ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،د.ت.
 -٢٥الجواھر الحسان في تفسير القرآن )تفسير الثعالبي(  /عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

ت

)(٧٩١ھـ ،تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة ،ط١٤١٦ ،٢ھـ١٩٩٦ -م.
 -٢٦الحجة في القراءات السبع  /البن خالويه ت )(٣٧٠ھـ ،تحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،ط ،٢دار الشروق
١٣٩٧ھـ ١٩٧٧ -م.
 -٢٧الحروف  /ألبي نصر الفارابي ت )(٣٣٩ھـ  ،تحقيق محسن مھدي ،دار المشرق ،بيروت لبنان ١٤٠٧ ،ھـ
١٩٨٦.
 -٢٨حجة القراءات  /عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ت ) (٥٠٥ھـ  ،تحقيق سعيد األفغاني ،ط، ٢
مؤسسة الرسالة ،بيروت١٩٨٢ -١٤٠٢ ،م.
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 -٢٩حياة الحيوان الكبرى  /للدميري ،بيروت ،لبنان ،د.ت.
 -٣٠خزانة األدب ولب لباب لسان العرب على شواھد الكافية  /لعبد القادر بن عمر البغدادي ت )(١٠٩٣ھـ،
وبھامشه كتاب المقاصد النحوية ،في شرح شواھد شروح األلفية للعيني ت )(٨٥٥ھـ ،ط ،المطبعة األميرية ببوالق،
مصر١٢٩٩ ،ھـ.
 -٣١الخصائص  /ألبي الفتح عثمان بن جني ت ) ،(٣٩٢تحقيق محمد علي النجار ،مطبعة الھالل ،ودار الكتب
١٣٧١ھـ ١٣٧٦ -١٣٧٤ ،ھـ.
 -٣٢دراسة الصوت اللغوي  /للدكتور أحمد مختار عمر ،ط ،١عالم الكتب ،القاھرة١٩٧٦. ،
 -٣٣دارسة اللھجات العربية القديمة  /للدكتور داود سلوم ،عالم الكتب ،مكتبة النھضة العربية ،د.ت.
 -٣٤الدر المنثور  /لعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي ت ) (٩١١ھـ ،تحقيق د .مازن المبارك ،ط ،١دار
الفكر – بيروت١٩٩٣ ،م.
 -٣٥روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني  /محمود االلوسي أبو الفضل ت ) (١٢٧٠ھـ ،تحقيق د.
محمد السيد الجلنيد ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت١٤٠٤ ،ھـ.
 -٣٦زاد المسير في علم التفسير  /لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت ) (٥٩٧ھـ  ،تحقيق د .محمد السيد
الجلنيد ،المكتب اإلسالمي للنشر ،بيروت١٤٠٤ ،ھـ.
 -٣٧سر صناعة اإلعراب  /ألبي الفتح عثمان بن جني ت ) (٣٩٢ھـ ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين ط ،١مطبعة
عيس البابي الحلبي وأوالده ،مصر١٣٧٤ ،ھـ١٩٥٤ -م.
 -٣٨سنن البيھقي الكبرى  /ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيھقي ت ) (٤٥٨ھـ ،تحقيق محمد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز -مكة المكرمة١٤١٤ ،ھـ١٩٩٤ -م.
 -٣٩شذا العرف في فن الصرف  /لألستاذ أحمد الحمالوي ،ط ،١٥مطبعة البابي١٣٨٣ ،ھـ١٩٦٤ -م.
 -٤٠شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك  /لبھاء الدين عبد ﷲ بن عقيل العقيلي المصري الھمداني ت ) ٧٦٩ھـ،
تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ،ط ،٢دار التراث ،القاھرة١٤٠٠ ،ھـ.(١٩٨٠ -
 -٤١شرح أشعار الھذليين  /ألبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ،رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي
النحوي عن أبي بكر احمد بن محمد الحلواني عن ال ّس ّكري ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ومحمود محمد شاكر،
مطبعة المدني ،د .ت.
 -٤٢شرح التصريح على التوضيح  /لخالد بن عبد ﷲ األزھري ت )(٩٠٠ھـ ،وبھامشه حاشية للشيخ يس الحمصي،
دار إحياء التراث العربية ،مصطفى البابي الحلبي ،د .ت.
الح ْميَري ت )(٥٧٣ھـ ،عني بتحقيقه ونشره ك.
 -٤٣شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  /لنشوان بن سعيد ِ
وسترستين.
 -٤٤شواھد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح  /لجمال الدين محمد بن عبد ﷲ الطائي ،تحقيق محمد
فؤاد عبد الباقي ،مطبعة لجنة البيان العربي ،د .ت.
 -٤٥الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمھا  /ألحمد بن فارس ت ) (٣٩٥ھـ بيروت ،مؤسسة بدران
١٣٨٢ھـ١٩٦٣ -م.
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 -٤٦صبح األعشى في صناعة اإلنشا  /ألبي عباس القلقشندي ت)(٨٢١ھـ ،تحقيق محمد حسين شمس الدين ،دار
الكتب العلمية.
 -٤٧الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(  /إلسماعيل بن حماد الجوھري ) ،(٣٩٣تحقيق أحمد عبد الغفور العطار،
مطبعة دار الكتاب العربي ،بمصر(١٣٣٧) ،ھـ.
 -٤٨الطبقات الكبرى  /ألبي عبد ﷲ بن سعد بن منيع بن سعد ت)(٢٣٠ھـ ،دار صادر بيروت١٤٠٥ ،ھـ١٩٨٥.-
 -٤٩علم اللغة العام القسم الثاني )األصوات(  /الدكتور كمال محمد بشر ،دار المعارف ،مصر١٩٧٣ ،م.
 -٥٠العين  /للخليل بن أحمد الفراھيدي ت)(١٧٥ھـ ،تحقيق عبد ﷲ درويش ،ط ،١مطبعة العاني ،بغداد١٩٦٧ ،م.
 -٥١الفائق في غريب الحديث  /محمود بن عمر الزمخشري ت)(٥٣٨ھـ ،تحقيق علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو
الفضل إبراھيم ،ط ،٢دار المعرفة -لبنان١٩٩٧. ،
 -٥٢فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  /لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني
ت)(١٢٥٠ھـ ،تحقيق علي محمد عمر.
 -٥٣فيض القدير  /لعبد الرؤوف المناوي ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر١٣٥٦ ،ھـ.
 -٥٤في اللھجات العربية  /للدكتور إبراھيم أنيس ،ط ،٣المطبعة الفنية الحديثة ،مكتبة اإلنجلو المصرية١٣٥٨ ،ھـ-
١٩٦٥.
 -٥٥القاموس المحيط  /مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ت)(٨١٧ھـ ،دار العلم للجميع ،بيروت لبنان،
د.ت.
 -٥٦القراءات واللھجات  /لعبد الوھاب حمودة ،ط ،١مكتبة النھضة العصرية١٣٦٨ ،ھـ١٩٤٨ -م.
 -٥٧كتاب سيبويه  /ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت)(١٨٠ھـ ،المطبعة االميرية ،بوالق١٣١٦ ،ھـ.
 -٥٨لسان العرب  /محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت)(٧١١ھـ ،تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم
النجدي ،ط ،١دار صادر -بيروت١٤١٣ -ھـ١٩٩٢ -م.
 -٥٩لطائف اإلشارات لفنون القراءات  /لشھاب الدين القسطالني ت)(٩٢٣ھـ ،تحقيق عامر السيد عثمان ،د .عبد
الصبور شاھين ،مطابع االھرام التجارية ،القاھرة١٩٧٢. ،
 -٦٠اللغات في القرآن  /رواية ابن حسون المقري بإسناده إلى ابن عباس )رضي ﷲ عنھما( ،تحقيق صالح الدين
المنجد ،ط ،٢دار الكتاب الجديد ،بيروت ،لبنان١٣٩٢ ،ھـ١٩٧٢ -م.
 -٦١اللھجات العربية الغربية القديمة  /جيم رابين ،ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب ،ذات السالسل للطباعة
والنشر ،الكويت١٤٠٧ ،ھـ١٩٨٦ -م.
 -٦٢اللھجات العربية في التراث/للدكتور أحمد علم الدين الجندي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا١٣٩٨ ،ھـ١٩٧٨ -م.
 -٦٣اللھجات العربية في القراءات القرآنية  /للدكتور عبد الراجحي ،دار المعارف مصر١٣٩٨ ،ھـ١٩٦٩ -م.
 -٦٤ليس في كالم العرب  /البن خالويه ت)(٣٧٠ھـ ،ط ،١مطبعة السعادة١٣٢٧ ،ھـ.
 -٦٥مجمع الزوائد  /علي بن أبي بكر الھيثمي ت )(٨٠٧ھـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت١٤٠٧ ،ھـ.
 -٦٦ال ُم َحبﱠر  /ألبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الھاشمي البغدادي ت)(٢٤٥ھـ ،رواية أبي سعيد الحسن
بن الحسين السّكري ،مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية١٣٦١ ،ھـ١٩٤٢ -م.
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ُني بنشره ج .برجشتراسر ،دار
 -٦٧مختصر شواذ القرآن )القراءات( من كتاب البديع  /البن خالويه ت)(٣٧٠ھـ ،ع َ
الھجرة ،بيروت ،د.ت.
 -٦٨مراصد األطالع على أسماء األمكنة والبقاع  /لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ت)(٧٣٩ھـ،
تحقيق علي محمد البجاوي ،ط /،١دار المعرفة للنشر ،بيروت – لبنان١٣٧٤ ،ھـ١٩٥٥ -م.
 -٦٩المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  /ألبي شامة المقدسي ،القاھرة ،د.ت.
 -٧٠المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  /لجالل الدين السيوطي ت )(٩١١ھـ ،تحقيق محمد احمد جاد المولى وآخرين،
دار الفكر ،بيروت ،د .ت.
 -٧١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  /أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت )(٧٧٠ھـ ،ط ،٤المطبعة
األميرية ،القاھرة١٩٢١. ،
 -٧٢معاني القرآن  /ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ت ) (٢٠٧ھـ ،تحقيق أحمد يوسف نجاتي ،ومحمد علي النجار،
مطبعة دار الكتب ،القاھرة١٣٧٤ ،ھـ١٩٥٥ -م.
 -٧٣معجم البلدان /لشھاب الدين أبي عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ الحموي الرومي البغدادي ت )(٦٢٦ھـ ،دار صادر
للطباعة والنشر ،دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت١٣٧٤ ،ھـ١٩٥٥ -م.
 -٧٤المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم /للدكتور جواد علي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،مكتبة النھضة ،بغداد،
١٣٩٦ھـ ١٩٧٦م.
 -٧٥مقدمتان في علوم القران) :كتاب المباني في نظم للمعاني() ،ومقدمة ابن عطية(  /نشرھما آرثر جفري ،مطبعة
السنة المحمدية١٩٥٤ ،م.
 -٧٦مميزات لغات العرب  /حفني ناصف بك ،ط ،٢القاھرة١٩٧٦. ،
 -٧٧من أسرار اللغة  /الدكتور إبراھيم أنيس ،ط ،٢مكتبة اإلنجلو المصرية ،د.ت.
 -٧٨المناسك وأماكن الحج ومعالم الجزيرة  /تحقيق حمد الجاسر ،منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة الرياض،
السعودية١٣٨٩ ،ھـ ١٩٦٩ -م.
 -٧٩مناھج البحث في اللغة  /للدكتور تمام حسان ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء١٣٩٩ ،ھـ١٩٧٩ -م.
 -٨٠المنصف لكتاب التصريف للمازني /شرح أبي الفتح عثمان بن جني ت )(٣٩٢ھـ ،تحقيق األستاذين إبراھيم
مصطفى وعبد ﷲ أمين ،مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،د .ت.
 -٨١المنھج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي /للدكتور عبد الصبور شاھين ،مؤسسة الرسالة،
١٤٠٠ھـ١٩٨٠ -م.
 -٨٢النشر في القراءات العشر  /ألبي خير محمد بن محمد الدمشقي الشھير بابن الجزري تـ)(٨٣٣ھـ ،راجعه علي
محمد الضباع ،د .ت.
 -٨٣النظام اللغوي للھجة الصفاوية في ضوء الفصحى واللغات السامية  /الدكتور يحيى عبابنة ،منشورات عمادة
البحث العلمي ،جامعة مؤتة.١٩٩٧ ،

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ:

 -١األصوات المذلقµة فµي اللغµة العربيµة  /أطروحµة دكتµوراه للµدكتورة والء صµادق محسµن ،كلي|ة اآلداب /
جامعة بغداد .١٩٩٢
 -٢لھجة قبيلة طيء /رسالة ماجستير -ميساء صائب رافµع ،كلي|ة التربي|ة للبن|ات/جامع|ة بغ|داد١٤٢٢،ھ|ـ-
٢٠٠١م.
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