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 المستخلص

دعوة تنادي بدراسة اللھجات الحدیثة التي تختلف باختالف الزمان في العصر الحدیث  ظھرت
وھي دعوة ، أن فیھا تحریفًا وتشویًھا غیر قلیل إال، وھي إن كانت متشعبة عن الفصحى، والمكان

وقد تعالت ، السابقین من العلماء المتقدمینجدیدة على میدان الدراسات اللغویة العربیة لم تعھد عند 
ومن ھنا ، صیحات المنادین بھا تأكیدًا على أھمیتھا وجزًما بضرورتھا في مجال الدراسات اللغویة

والوقوف على أھداف ، لتحدید مصادرھا انبثقت أھمیة دراسة ھذه الدعوة وما تضمنتھ من أھداف
إلى  اللغة العربیة ولھجاتھا القدیمة ومدى حاجة، من ناحیة ومحاولة إبراز مدى جدواھا، ھذه الدعوة

 .من ناحیة أخرى دراسة اللھجات الحدیثة

انتھى  وجدواھا، ومناقشة أھداف ھذه الدعوة، اتباع المنھج الوصفي التحلیلي خاللومن  
و نعاني أ، أن ھذه الدراسة في حقیقتھا ال تقدم حالً لمشكلة نحس بھا: من أھمھا، إلى نتائجالبحث 

والنظر إلیھا على أنھا تطور صوتي طبیعي ، كما أظھر البحث أن دراسة اللھجات المعاصرة، منھا
للغة الفصحى یفتح المجال إلى إعادة النظر في النظامین النحوي والصرفي للغة العربیة إلعادة 

النظام الصوتي للغة كما قد تفضي إلى التوسع في ، وھما نظامان ثابتان، ة علیھماوالزیاد، ادراستھم
أما الجانب الداللي فال ضیر من دراستھ ؛ألنھ أقل الجوانب عرضة ، وھو نظام محكم ثابت، العربیة

وحاول البحث إبراز أن بعض الدراسات التي حاولت تطبیق ھذه الدعوة لم تؤت ، للتغییر في اللھجات
لم یقیض لھا  ال تعدو أن تكون محاوالت وأنھا، ولم تقدم بدیًال عن الدراسة التقلیدیة، ثمارھا المرجوة

لم تخُل من التناقض في ، وكثرة المشیدین بھا، وأظھر البحث أن ھذه الدعوة رغم انتشارھا، االكتمال
، تلك التي ال تتفق و طبیعة اللغة العربیة السیما، ولم تسلم من العیوب العلمیة، بعض أھدافھا

 .مامھا بالصواب والخطأوعدم اھت، كمساواتھا بین الفصحى والعامیة

، وتدّرس، لغة تُْدَرس بالفصحى في الجامعات والمعاھد العلمیة االلتزامالبحث ومما یوصي بھ  
وإن ، اللھجات العامیة محدودة بالزمان والمكانف، یضمن للدراسات اللغویة البقاء والنجاحألن ذلك 

ومن أراد لعلمھ الخلود ، ستتالشى تلك األھمیةفإنھا سرعان ما ، بدا لھا أو لدراستھا أھمیة في وقت ما
وھذا االلتزام یحمي البالد العربیة من حدوث انقالبات ، ولیطبقھ علیھا، والبقاء فلیكتبھ بالفصحى

 وتحل محلھا العامیات.، تنحى فیھا الفصحى جانبا، بعد زمن قد ال یطول، لغویة
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 المقدمة

على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ الحمد � رب العالمین والصالة والسالم 
 .وبعد:..وصحبھ أجمعین

، فإن اللغة العربیة قد انقسمت منذ أقدم عصورھا إلى لھجات متعددة بتعدد القبائل العربیة
وقد ، والداللیة والنحویة، كثیر من المظاھر الصوتیةف ھذه اللھجات بعضھا عن بعض في وتختل

 حدة في ظروفھا الطبیعیة واالجتماعیة بلھجة من اللھجات.استأثرت كل قبیلة مت

أدبیة سامیة موحدة جاء  ولكن رغم ذلك التعدد والتنوع في اللھجات إال أن العرب كان لھم لغة
وقد كانت ھذه اللھجات على اختالفھا ، حین نزل بھا وقواھا القرآن الكریم، اإلسالم وھم یتفاھمون بھا

 جواز االحتجاج بھا.غویین في عند الل ومتساویة، فصیحة

ر بعد ذلك فإن من المتقرّ  أما ما، ان ذلك موقفھم تجاه اللھجات حتى القرن الثالث الھجريك
واعتراھا  لغة خالطتھا لغة األعاجم وشابھا الخطأ ا استبعاد ما بعد القرن الثالث منعندھم منھجیً 

 الضعف.

تختلف باختالف الزمان  اللھجات الحدیثة التيوفي العصر الحدیث ظھرت دعوة تنادي بدراسة 
ا غیر ا وتشویھً أن فیھا تحریفً  وولیدة لھا إالّ ، الفصحى إن كانت متشعبة عنووھي ، والبالد والمھن

 .قلیل

السابقین من العلماء  وھي دعوة جدیدة على میدان الدراسات اللغویة العربیة لم تعھد عند
المنادین بھا تأكیدًا على أھمیتھا وجزًما بضرورتھا في مجال وقد تعالت صیحات ، المتقدمین

 الدراسات اللغویة.

جابة عن عدّة ومن ھنا انبثقت أھمیة دراسة ھذه الدعوة وما تضمنتھ من أھداف في محاولة لإل 
 ي:تساؤالت منھا ما یأت

اللغة العربیة من أین انبثقت ھذه الدعوة؟ ما أھداف ھذه الدراسة؟ وما جدواھا؟ وھل دراسة 
 ولھجاتھا القدیمة بحاجة ماسة إلى دراسة اللھجات الحدیثة؟

فقد قسم إلى مقدمة وتمھید وثالثة ، ولإلجابة عن ھذه التساؤالت وحسبما تقتضي طبیعة البحث
 مباحث وخاتمة.

 نشأة اللھجات الحدیثة وصفاتھا.، تعریف اللھجة جاء في التمھید حدیث

 ات المعاصرة وعلم اللغة الحدیث.المبحث األول: دراسة اللھج

 أھدافھا.، ن إلیھاأبرز الداعی: وفیھ، المبحث الثاني: الداعون إلى دراسة اللھجات المعاصرة

 وقفة مع التطبیق.، مناقشة أھداف الدعوة: وفیھ، المبحث الثالث: جدوى الدراسة
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 التمھید

 تعریف اللھجة: -1

ویشترك في ھذه الصفات ، تنتمي إلى بیئة خاصة، اللھجة ھي مجموعة من الصفات اللغویة
 .)1(جمیع أفراد ھذه البیئة

"والصفات اللغویة المقصودة في ھذا التعریف ھي في أكثر األحیان صفات صوتیة تتعلّق 
و مقیاس ، ووضع أعضاء النطق مع بعض األصوات، وكیفیة نطقھا، بتدقیق مخارج الحروف

 .)2(التفاعل مع األصوات المجاورة حیث یتأثر بعضھا ببعض وكیفیة إمالتھا وكیفیة، أصوات اللین

حدودة مأو داللیة ، فیةأو صر، إلیھا قد تشمل صفات نحویة كما أن الصفات اللغویة الُمشار
 وإالّ تحولت اللھجة إلى لغة.، غیر واسعة

للتعبیر عن االختالفات  القدامى لم یستعملوا مصطلح اللھجةا ومن المالحظ أن علماءن
ولغة ، وا مصطلح (اللغة) فقالوا: لغة الحجازوإنّما استعمل، ن القبائل العربیةلتمایزات اللغویة بیوا

 .)3(نحیان مصطلح اللحوا في بعض األواستعمل، نون بذلك اللھجةیع وھم، سدأ ةولغ، ولغة تمیم، قریش

جاء في لسان ، لم یستعملوھا فیھإن و، معناھا الذي تدل علیھاللھجة بفوا رولكن رغم ذلك ع
التي جبل علیھا  لغتھوھي ، ویقال: فالن فَِصیُح اللَّْھَجِة َواللََّھَجةِ  ...جرس الكالم اللھجة:و"العرب 

 .)4("علیھاعتادھا ونشأ فا

 ةوبیئ، التي بین العام والخاص ة واللھجة ھي العالقةبین اللغ ن العالقةأن فق علیھ اآلومن المتّ 
ا ولكنھا تشترك جمیعً ، ولكل منھا خصائصھا، لھجات ةم عدّ تضشمل أوسع وأ ة جزء من بیئةاللھج

وفھم ما یدور ، في مجموعة من الظواھر اللغویة التي تیسر اتصال أفراد ھذه البیئات بعضھم ببعض
 .)5(فھًما یتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین ھذه اللھجات، بینھم من حدیث

الجاھلیة حتى نھایة العصور المسماة بعصور االحتجاج فال أما لھجات القبائل العربیة منذ 
ویحتج بھا. وقد  )6( خالف بین العلماء قدیًما وحدیثًا على أن ھذه اللھجات إنّما ھي لھجات فصیحة

 .)7( وكلھا حجة)، وان (اختالف اللغاتنلك بعذعقد ابن جني فصالً خاًصا عن 

التي یستعملھا الناس في العصور المتأخرة في اللھجات تلك  باللھجات المعاصرة و المقصود
 كما )العامیة(ویطلق علیھا ، العادیة وشؤونھم، وفي حركتھم المعاشیة المتكّررة، واقع حیاتھم الیومي

 .)8(واللھجة الشائعة، علیھا أسماء أخرى كالمحلیة والدارجة یطلق

                                                  
 .16ص، يف اللهجات العربية، ) إبراهيم أنيس1(
 .14ص، فقه اللغة، ) حممد النادري2(
 .153ص، ) املصدر السابق3(
 (ل ه ج).) لسان العرب 4(
 .16ص، يف اللهجات العربية، ) إبراهيم أنيس5(
 348ص، فقه اللغة، ) حممد النادري6(
 ..1/411) اخلصائص: 7(
 174ص، حبث يف كتاب "من قضا� اللغة العربية املعاصرة "، إشكاليات الفصحى والدارجات، البكوش :) ينظر8(
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ما یقابل الفصحى لیس بأن " مع األخذ في الحسبان، بل ھذه اللھجات المعاصرة الفصحىوتقا
وذلك ألننا نجد ، بل لھجات عامیة كثیرة تتجاوز في عددھا الدول العربیة القائمة الیوم، عامیة واحدة

في األسالیب الصوتیة والتركیبیة  ت عامیة متعددة تختلف فیما بینھافي كثیر من ھذه الدول لھجا
 .)1("اختالفات بینة، والداللیة

 وصفاتھا:، اللھجات الحدیثة نشأة -2

وائف طوتكلم بھا ، تقتضي نوامیس اللغات أنھ متى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من األرض
ن تتشعب إلى بل ال تلبث أ، استحال علیھا االحتفاظ بوحدتھا األولى أمدًا طویالً ، مختلفة من الناس

وال ، منھًجا یختلف عن منھج غیرھالھجات... وتسلك كل لھجة من ھذه اللھجات في سبیل تطورھا 
وبذلك ، ھلھاسع بینھا حتى تصبح كل لھجة منھا لھجة متمیزة غیر مفھومة إالّ ألتتنفك مسافة الخلف ت

، لوجوهف بعضھا عن بعض في كثیر من ایتولّد عن اللغة األولى فصیلة أو شعبة من اللھجات یختل
 ولكنھا تظل مع ذلك متفقة في وجوه أخرى.

شعّب إلى لھجات أخذت تن، فمنذ أن اتّسع انتشارھا، اللغة العربیة من ھذا المصیر ولم تفلت
والقواعد والداللة  وتختلف عن األصل األول في كثیر من مظاھر الصوت، یختلف بعضھا عن بعض

، وأخذت مسافة الخلف تتسع بین ھذه اللھجات حتى أصبح بعضھا غریبًا عن بعض، والمفردات
غیر أنھ ، ھجة المغرب مثالً في العصر الحاضر ال یفھمھا المصري إالّ بصعوبةفلھجة العراق أو ل

 .)2(بقاء العربیة األولى بین ھذه الشعوب لغة أدب وكتابة ودین، خفف من أثر ھذا االنقسام اللغويقد 

والذي یبدو أنھا بدأت تظھر في ، ویصعب تحدید زمن ظھور اللھجات العامیة على وجھ الدقة
، في عصر الفتوحات اإلسالمیة بعد اختالط العرب باألعاجم وتفّشي اللحن بین الناس، العربيالعالم 

استطاعت خاللھ أن ، غیر أنھا لم تتمیز عن الفصحى تمیًزا واضًحا إالّ بعد زمن یصعب تحدیده
 .)3(وقواعد النحو، والتراكیب، تكتسب سماتھا الخاصة في األلفاظ وداللتھا واألصوات

ھا ما ي طائفة من الصفات من أھمإالّ أنھا اتفقت ف، م من اختالف ھذه اللھجاتوعلى الرغ
 ي:یأت

ا مسواء في ذلك ، صحىفتجردھا من جمیع الحركات التي تلحق آخر الكلمات في العربیة ال -1
بة المعرما كان حركة بناء.. وتلتزم حالة واحدة في الكلمات و، كان منھا عالمة إعراب

كر في كلمات مستقلة تذ على سیاق الحدیث أو فھم المعاني اإلعرابیةویعتمد في ، بالحروف
 الجملة.

ب الجملة استبدل في ھذه اللھجات بالطرق الدقیقة التي تسیر علیھا العربیة الفصحى في تركی -2
 طرق بسیطة ساذجة وأسالیب حرة طلیقة. وترتیب عناصرھا

، العربیة وثروتھا العظیمة في المفرداتلم تحتفظ ھذه اللھجات إالّ بجزء یسیر من تراث أمھا  -3
 .)4(ديعتیاء في الكلمات الضروریة للحدیث االویتمثل ھذا الجز

                                                  
 347ص، فقه اللغة، النادري )1(
 .132-131 ص ،فقه اللغة، ) ينظر: علي وايف2(
  348 ص،) ينظر: حممد النادري فقه اللغة3(
 .148ص، فقه اللغة، علي وايف :) ينظر4(
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یقول ماریو باي: "ولكن یجب أن ، نھا لھجات متغیّرة سریعة التحّول وال تثبت على حالأ -4
یلحق یؤخذ في االعتبار أن الصیغة المكتوبة للغة تقوم بدور ھام في تعطیل تیار التغیر الذي 

إن لغة الكالم إذا تركت وشأنھا تكون عرضة لتغیرات طبیعیة فطریة ، لغة الكالم بسرعة
 .)1(تبعدھا عن المركز"

بل ھي عرضة للتطور ، دةفي بلد ما غیر ثابتة على حال واحویقول علي وافي: "اللغة العامیة 
ننا لنجد في العصر إ وتطورھا ھذا سریع جدًا حتى، دھافي أصواتھا ومفرداتھا ودالالتھا وقواع

 .)2(وعامیة الشیوخ"، الواحد فروقًا غیر یسیرة بین عامیة الشبان

 تألنھا كما سبق ذاووضع القواعد المعمرة لھا ؛، یحھاأنھ ال یمكن متابعتھا وتنقیتھا وتصح -5
 .)3(حركة دائبة ومتحولة

أو قواعد  ،شكل ثابتحینئذ لن یكون لھا ھي ف، ألجل دراستھا لو فرضنا جدال أن العامیة ُكتبت -6
، روطریقة النطق ھذه تختلف من شخص آلخ، إذ سیظل رسم الكلمة مرتبطا بنطقھا، تضبطھا

إنما و، ھالیس لھا قواعد تحكم، فالعامیة لغة خلیط، فضال عن اختالفھا من بیئة إلى أخرى
 .یتحكم بھا المتكلمون

 دراسة اللھجات المعاصرة وعلم اللغة الحدیث: :المبحث األول

ومیدان من ، )4(عھا مجال من مجاالت على اللغة الحدیثاوصر، دراسة اللھجات وتطورھا
حتى تتضح ي تعریف لعلم اللغة وسنعرض فیما یأت، میادین الدراسات اللغویة الحدیثة عند الغربیین

 صلتھ بدراسة اللھجات المعاصرة.

قول أدق ما وضع في تعریف ھذا العلم ی یجمع الباحثون اللغویون على أن تعریف دي سوسیر
 .)5(ومن أجل ذاتھا"، ھو اللغة في ذاتھا التعریف: "إن موضوع علم اللغة الصحیح والوحید

اللغة التي "ین العرب محمود السعران إذ یقول: وأفضل شارحي ھذا التعریف من اللغوی
إنما ھي ، لغة معینة من اللغات لیست، الفرنسیة أو اإلنجلیزیة أو العربیةلیست اللغة  یدرسھا علم

وصور مختلفة من صور الكالم ، ولھجات متعددة، اللغة التي تظھر وتتحقق في أشكال لغات كثیرة
وھذه األخیرة تفترق عن الفرنسیة إالّ ، فمع أن اللغة العربیة تختلف عن اللغة اإلنجلیزیة، اإلنساني

، وتجمع ما بینھا وما بین سائر اللغات، لغاتتجمع ما بین ھذه ال، أن ثمة أصوالً وخصائص جوھریة
وأن كالً منھا نظام اجتماعي معین تتكلّمھ جماعة ، وھو أن كالً منھا لغة، وصور الكالم اإلنساني

 .)6("معینة بعد أن تتلقاه عن المجتمع... إلخ

ذن تقي مادتھ من النظر في اللغات على اختالفھا.. فموضوع علم اللغة إسوھكذا فعلم اللغة ی
لیس لغة معینة من اللغات بل اللغة من حیث ھي وظیفة إنسانیة.. ثم یقول أیًضا: "ھذه ھي اللغة التي 

 61ص ، أسس علم اللغة )1(
 .159ص، ) فقه اللغة2(
 .7ص، ابللغة املكتوبة يف اللغة العربية، عالقة اللغة املنطوقة، ) سليمان العايد3(
 .16ص، علم اللغةاملدخل إىل ، ) رمضان عبد التواب4(
 .83ص، فقه اللغة علم اللغة، ) حممود �قوت5(
 .47ص، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب )6(
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فھو أنھ یدرسھا من حیث ، دي سوسیر: إن علم اللغة في ذاتھاأّما معنى قول ، موضوع علم اللغةھي 
فلیس لھ أن یقتصر ، فلیس للباحث أن یغیر من طبیعتھا، یدرسھا كما تظھر، یدرسھا كما ھي، ھي لغة

، واستخفافًا بھا، وینحي جوانب أخرى استھجانًا لھا، في بحثھ على جوانب من اللغة مستحسنًا إیاھا
 أو ألي سبب آخر من األسباب.، أو لغرض في نفسھ

، أنھ یدرسھا لغرض الدراسة نفسھا" :وأّما أن علم اللغة یدرس اللغة من أجل ذاتھا فمعناه
فلیس من موضوع دراستھ أن یحقق ، ة تستھدف الكشف عن حقیقتھایدرسھا دراسة موضوعی

أو إلى تصحیح ، إنھ ال یدرسھا ھادفًا إلى ترقیتھا، أو أیة أغراض عملیة أخرى، أغراًضا تربویة مثالً 
 .)1(إن عملھ قاصر على أن یصفھا ویحللھا بطریقة موضوعیة"، أو تعدیل آخر، جانب منھا

اللغة بقولھ: "وموضوع علم علم وأجمل رمضان عبد التواب ما قالھ سوسیر عن موضوع 
یستوي في ھذا اإلنسان البدائي ، اللغة ھو كل النشاط اللغوي لإلنسان في الماضي والحاضر

دون اعتبار لصحة أو محن أو جودة أو رداءة ، والقدیمة والحدیثة، واللغات الحیة والمیتة، والمتحضر
 .)2(ذلك"أو غیر 

ا ما منھ شرحھ أن علم اللغة یقوم على مبادئیفھم من التعریف السابق وما ورد في وھكذا 
 ي:یأت

، فعلم اللغة ھو دراسة اللغة، أن موضوع علم اللغة ھو اللغة بصفتھا ظاھرة إنسانیة عامة -1
 .)3(أنھا تلك التي تعلق باللسان اإلنساني"" بالمعنى االشتقاقي للغة ھو 

أو أي  وال یھدف إلى تحقیق أغراض تربویة، اللغة یدرس اللغة لغرض الدراسة نفسھان علم أ -2
 أغراض عملیة أخرى.

كما یھتم علم اللغة باللغة المنطوقة یرى ماریوباي: "أن لغة الحدیث ھي أھم وسائل االتصال 
كالم مكتوب أكثر مما ینتجھ من ومتوسط ما ینتجھ اإلنسان من حدیث ، وأوسعھا انتشاًرا، اإلنساني

على عكس الدارس فقھ اللغة  (linguist)شارات ولھذا فإنھ من السائغ للغوي إاءات ومیوإ
(philologist) ثم ثانیًا باللغة المكتوبة باعتبارھا إلى حد كبیر أو ، أن یھتم أوالً باللغة المنطوقة

 .)4(صغیر تمثیالً صادقًا للغة المنطوقة"

لذا یھتم علم اللغة أما اللغة المكتوبة فھي الفصحى ؛ ، الیوميواللغة المنطوقة ھي لغة الحدیث 
بصفتھا ظواھر لغویة موجودة ولغات منطوقة یقول ، بدراسة اللھجات المتعددة في اللغة الواحدة

قائم  لجمالھا أو لقبحھا بل ألنھا شيء محمود فھمي حجازي: "فاللھجات تدخل في مجال علم اللغة ال
 یفعل ھذا بھدف الرفع من شأنھا أوفي اللھجات القدیمة أو الحدیثة ال فالباحث ، وواقع محسوس

عالم اللغة یدرس اللھجات قدیًما ، ولیست ھذه طبیعة عملھ، القضاء على الفصحى فلیس ھذا مجالھ
وھي في ھذا تقرر واقع الظواھر الصوتیة ، ألنھا ظواھر لغویة وجدت أو ال تزال موجودة؛ وحدیثًا 

                                                  
 .51-49ص ، ) علم اللغة مقدمة للقارئ العريب1(
 .7ص، ) املدخل إىل علم اللغة2(
 .35ص، أسس علم اللغة، ) ماريوابي3(
 .40ص، ) أسس علم اللغة4(
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المستوى اللغوي  یقول: "فعالم اللغة یحلل اللغة أو اللھجة أویة والمعجمیة فیھا". ثم والصرفیة والنحو
 .)1(الذي یدرسھ دون حب أو إعجاب أو كراھیة أو نفور"

نھا أل؛  ومن ھنا فإن دراسة اللھجات الحدیثة تتفق مع معطیات علم اللغة الحدیث ومبادئھ
 قة ویھتم بھا.باللغة المنطو وعلم اللغة یعنى، وصفیةة كما ھي في واقعھا دراسة دراسة للغة المنطوق

ھا ظواھر لغویة وجدت في واقع اللغة بوصف، اسة اللھجات قدیًما وحدیثًابدر وكما أنھ یعنى
جاء في كتاب نظریة تشومسكي اللغویة: "ومما ھو ، ألن ھذه اللھجات تتساوى في نظر علم اللغة

، لیست أقل انتظاًما من اللغة الفصحى، اإلقلیمیة ألي لغة جدیر بالذكر.. أن اللھجات االجتماعیة أو
بل ال ینبغي وصفھا بأنھا صورة مشوھة منھا.. إن كثیراً من الناس یعتقدون أن اللغة الفصحى التي 

ألن جمیع والحقیقة غیر ذلك ؛ ، الدراسة العلمیة والمنھجیةتعلم في المدارس ھي وحدھا الخلیقة ب
 .)2(علم اللغة من ھذه الناحیة"اللھجات تتساوى في نظر 

 الدعوة إلى دراسة اللھجات المعاصرة :المبحث الثاني

 أبرز الداعین إلیھا: )1

ظھرت في أوروبا في القرنین التاسع ، تُعد ھذه الدراسة من االتجاھات الحدیثة في علم اللغة
الدراسات العربیة بشكلھا ھذا جدیدة على " والدعوة إلى دراسة اللھجات المعاصرة ، عشر والعشرین

 ومن أبرز الداعین إلیھا في العالم العربي:، )3(لم یسمع لداع بھا صوت قبل القرن األخیر

 س:یإبراھیم أن -1

، وھو رائد ھذه الدعوة في مصر، كان من أبرز الداعین إلى دراسة اللھجات الحدیثة
على درجة الدكتوراه التي حصل فیھا وقد كان أسبق ما كتبھ عقب عودتھ من إنجلترا في البعثة 

 .)4(م1946" الذي ظھر سنة ة"في اللھجات العربی كتابھ

والتأكید على ، وھو في كتابھ ذاك ال یمل من تردید الدعوة إلى دراسة اللھجات الحدیثة
وتقترن أحیانًا  )5(وأحیانًا كانت تقترن ھذه الدعوة بالدعوة إلى دراسة اللھجات القدیمة.، أھمیتھا

یقول إبراھیم أنیس في مقدمة الطبعة الثالثة لكتابھ: "یبدو ، أخرى بالدعوة إلى ترك دراستھا
لي أننا لم نعد اآلن بحاجة إلى مزید من البحث والتنقیب في بطون الكتب القدیمة التي عرضت 

، لعربیة الحدیثةفي ثنایاھا للھجات العرب بقدر ما نحن في أمس الحاجة إلى دراسة اللھجات ا
فیھا لسوء الحظ شوًطا بعیدًا برغم لما ولم نقطع ، فتلك ھي التي نفتقدھا أو ال نزال نتطلع إلیھا
ففي بعض كلیاتنا ، وأجھزة التجارب النطقیة، لدینا اآلن من إمكانیات التسجیل الصوتي

جات الحدیثة الجامعیة معامل للتجارب الصوتیة لم تستغل االستغالل الكافي في دراسة اللھ

                                                  
 .16-15ص، ) املدخل إىل علم اللغة1(
 .46-45ص، ) جون ليونز2(
 .48ص، مقاالت يف األدب واللغة، ) حممد حممد حسني3(
 .91ص، ) السابق4(
 .10ص، ) ينظر اللهجات العربية5(
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بالبالد العربیة وأرجو أالّ یمر زمن طویل قبل أن نجد لدینا دراسات مستفیضة وبحوثًا عمیقة 
 .)1(كي نستكمل معرفتنا للھجات أجدادنا من العرب القدماء"، في اللھجات الحدیثة

وھذه الدراسة في رأي إبراھیم أنیس ذات أھمیة كبیرة في مجال البحوث اللغویة 
یقول في ذلك: ، وعنوان لتقدّم األمة ورقیھا، فھي من أحدث الدراسات المعاصرة، الحدیثة

فلقد نمت ھذه الدراسة ، حدث االتجاھات في البحوث اللغویةاللھجات من أ عد دراسة"وتُ 
ا ا ھامً ن عنصرً صبحت اآلأحتى ، والعشرین، خالل القرنین التاسع عشر ةوروبیبالجامعات األ

 .)2(ة"الحدیثبین الدراسات اللغویة 

 ةات المتعددھذه اللھج لى وضع منھج علمي لدراسةإ صوات اللغویة دعاوفي كتاب األ
في  لم تدرس اللھجات اإلقلیمیةو: "یقولف، القطر المصري ةوخاص، كافة ةقطار العربیاأل في

، الدنالب ةن نرى خریطزمن طویل قبل أأرجو أالّ یمر و، نة حتى اآلمنظم ةمصر دراسة علمی
 .)3(د دراسة تلك اللھجات دراسة علمیة صحیحة"بع، لغویّةلى مناطق إقسم فیھا القطر المصري 

 رمضان عبد التواب: -2

اقترنت الدعوة إلى دراسة اللھجات المعاصرة عنده بالدعوة إلى إعداد األطالس اللغویة 
البحث في علم وھي في نظره: "من أحدث وسائل ، التي ھي بمثابة الدراسة الجغرافیة اللغویة

ألنھا تسجل الواقع ، ولھا وظیفة ذات أثر بالغ في الدراسات اللغویة في العصر الحدیث، اللغة
وتختص كل ، اللغوي للغات أو اللھجات على خرائط یجمعھا آخر األمر أطلس لغوي عام

یة یبدو فیھا االتفاق أو االختالف بین المناطق اللغو، خریطة بكلمة أو بظاھرة صوتیة معینة
أو بین لھجتین أو بین ، ومما ال شك فیھ أن ھناك تشابًھا بین لھجة إقلیمیة وأخرى، المتعددة

 .)4(ما دامت ھذه جمیعًا ترجع إلى أصل لغوي واحد"، عامیات خاصة

 أھدافھا: )2

عرض ن نألذا كان حری�ا بنا ، وأھدافھإن الحكم على عمل أو تصّوره مرتبط بمعرفة مقاصده 
إلى  ھمیتھا وجدواھا من خالل ما تصبوالدراسة حتى تسھم في الوصول إلى تصّور ألأھداف ھذه 

 خر.آوللدراسات اللغویة العلمیة من جانب ، والمتكلمین بھا من جانب، تحقیقھ للغة العربیة

ءت على ا في مقدمتھ جاأما إبراھیم أنیس فقد وضع لدراسة اللھجات المعاصرة أھدافًا ذكرھ
 ي:النحو اآلت

یقول: "ورغم ما بذلناه حتى اآلن من ، أنھا مھمة الستكمال المعرفة باللھجات القدیمة .1
وال تزال بعض نواحي ھذه اللھجات ، جھود مضنیة ال نزال بعیدین عن الھدف الذي نتطلع إلیھ

بعد أن تتم معرفتنا  إال وال سبیل لكشف ھذا الظالم، العربیة القدیمة یكتنفھا الظالم والغموض
 .)5(ودراستنا للھجات الحدیثة في األقطار العربیة المختلفة"

                                                  
 .4ص، ) ينظر اللهجات العربية1(
 .8ص، ) يف اللهجات العربية2(
 .208ص، ) األصوات اللغوية3(
 .148ص، ) مدخل إىل علم اللغة4(
 .5ص، اللهجات العربية) يف 5(

73



   2018لثالثة    السنة ا    2 العدد   لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                        ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 
 

، ویجعل إبراھیم أنیس الحكم على اللھجات القدیمة یعتمد على دراسة اللھجات الحدیثة
وأحكامنا علیھا أقرب ، نا في اللھجات القدیمة ستظل مجال الجدل والنقد"أن آراءویذھب إلى 

 وھذه األسس ھي:، )1(ما لم تؤسس على أسس علمیة صحیحة، إلى الیقینإلى الترجیح منھا 

ولیس ، "أولھا وأھمھا دراسة اللھجات الحدیثة دراسة مستفیضة في كل البیئات العربیة -1
، وإنّما ھو من عمل الھیئات والجماعات، بل لیس من عمل فرد واحد، ھذا باألمر الھین

ا وم، ئصھاامة فیھا زمنًا كافیًا لتعرف خصاألنھ یتطلب السفر إلى تلك البیئات واإلق
 .)2(امتازت بھ"

بل ، تبدراسة القراءات القرآنیة دراسة واسعة غیر مكتفین فیھا بما روي في بطون الك -2
في  یجب أن تنطبق تلك الروایات على ما نسمعھ فعالً من أفواه المجیدین للقراءات

 البیئات العربیة المختلفة.

 ة بصلة.مما یمت إلى اللھجات القدیم، المتناثرة في بطون اللغة واألدبجمع الروایات  -3

 تسجیل لھجاتنا التي تكّون مرحلة تاریخیة من حیاتنا االجتماعیة. -4

 .)3(إشباع رغبة العلماء منا في الدراسات األكادیمیة البحتة للھجات الحدیثة -5

یثة ال أسرار اللھجات الحد"ولكمال الكشف عن  :عنھ یقولفأما المنھج الذي وضعھ للدراسة 
ا تتصف عرف أوالً ملن، جیل نماذج منھا تسجیالً صوتیًاوتس، بد من دراستھا دراسة علمیة صحیحة

صواتھا ونحلل أ، نشرحھا ونسجلھا، یجب أن تبدأ وصفیة ودراستنا لھاھذا ، بھ كل لھجة من خصائص
فإذا ، یمةالحكم بأي صلة للھجة قدأو ، وكلماتھا دون التعرض في البدء إلى أي نوع من المقارنات

 فرغنا... نكون قد خدمنا أغراًضا جلیلة". وثم ذكر األھداف السابقة.

لھجات أما رمضان عبد التواب فیرى أن دراسة اللھجات المعاصرة بطریقة المسح الجغرافي ل
 العربیة المختلفة في البالد العربیة لھ فوائد جلیلة أھمھا:

 الكتشاف ما فیھا من خصائص الصوت، دراسة علمیة عمیقة، لذاتھاھذه اللھجات دراسة  -1
 ولمعرفة التغیرات التي تطرأ علیھا.، والتراكیب، والداللة، والبنیة

ة تاریخ ھذه إذ ینتج لنا ذلك المسح الجغرافي كتاب، إثراء الدراسات في العربیة الفصحى نفسھا -2
لة معرفة أقرب اللھجات العربیة صویمدنا بوسائل علمیة ل، اللغة في عصورھا المختلفة

 وأبعدھا عنھا.، بالفصحى

، یة القدیمةیمدنا ھذا المسح الجغرافي بالمعلومات الالزمة لمعرفة مدى امتداد اللھجات العرب -3
 ویفّسر لنا النصوص المبتورة عن ھذه اللھجات.

ة المختلفة سامیولكن بین اللغات ال، یتیح فرصة المقارنة ال بین اللھجات واللغة الفصحى فحسب -4
 كذلك.

                                                  
 .10ص، السابق رحع) ينظر امل1(
 .14-10ص، السابق رجع) ينظر امل2(
 .13ص، يف اللهجات العربية، ) إبراهيم أنيس3(
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لنفس ابل إنھا تفید المؤرخین وعلماء ، وال تنطوي دراسة اللھجات على فوائد لغویة فحسب -5
سات ویمكن لذلك أن یستعان باألطالس اللغویة على ھذه الدرا، واالجتماع على حٍد سواء

 التاریخیة واالجتماعیة والنفسیة.

یقول فیھ: "من ، اللغات الرومانیةوأستشھد بقول (یود) أستاذ سویسري متخّصص في 
، المستحیل أن یكتب تاریخ صحیح للشعب الفرنسي إالّ إذا عرضت اللغات المحلیة في تلك البالد

 .)1(ودرست دراسة عمیقة"

في  قيتلت، لعالمیین أنھا أھداف مشتركةذكرھا عند ا التي سبق ومما یالحظ على األھداف
 :یةالنقاط اآلتویمكن أن تلخص األھداف المشتركة بینھما في ، وتشترك في معظمھا، أكثرھا

 دراسة اللھجات الحدیثة لكمال المعرفة بھا. -1

 الكشف عن اللھجات القدیمة. -2

 لغرض الدراسة نفسھا.، دراسة اللھجات الحدیثة -3

 االستعانة بھذه الدراسة على دراسة النواحي االجتماعیة للمجتمع. -4

 جدوى الدراسة :المبحث الثالث

ذي تجري وبمیدانھا ال، یھابأھدافھا التي تسعى إل، إن الدعوة إلى دراسة اللھجات المعاصرة
، وتتطلب البحث، وتستدعي التوقف عند تلك األھداف، یر عند الباحث تساؤالت كثیرةتث، فیھ

 وحقیقة الحاجة إلیھا.، والتحري حول جدواھا

رر عندھم فمن المتق، الفنا من العلماءإذ ھي اتجاه جدید في الدراسة لم یكن معھودًا عند أس
 ھا الضعف.بصاأو، ھجري من لغة شاع فیھا اللحناستبعاد ما بعد القرن الثالث ال

یًا بنا الوقوف لذا كان حر ؛ بالدراسات اللغویة الغربیة نشأ عن التأثر، لك أنھ اتجاه حدیثلى ذزد ع 
، اھد التاریخیةوتعتمد على الشو، الواقعلى إتستند ، مناقشة علمیة ومناقشتھا، عن أھداف ھذه الدراسة

 ومناقشتھا:، ي عرض ألھداف الدراسة السابق ذكرھاوفیما یأت

 مناقشة األھداف: )1

نھا مرحلة من أل، وجعلتھا ھدفًا في ذاتھا، إلى دراسة اللھجات الحدیثة : نادت ھذه الدعوةأوالً 
 وتاریخھا.، مراحل حیاة اللغة

 یة:ب اآلتوذلك لألسبا ؛یحتاج إلى إعادة نظر لقبولھو ، فائدتھوھذا الھدف یظل موضع شك في 

من أنھا تجردت عن كثیر من سمات اللغة ، ما سبق ذكره عن صفات ھذه اللھجات -1
للغات فا، بسیطة في تراكیبھا، وأنھا لھجات فقیرة في مفرداتھا، وأھمھا اإلعراب، الفصحى

 لفصحى.العامیة لیست إالّ ولیدًا ممسوًخا مشوًھا للغة ا

وما نأملھ ھو ، اللغة العربیة أن ما نشكو منھ الیوم ھو ضعف المتخرجین من أقسام -2
والنموذج ، وھذا ال یكون إالّ بتعلم الصواب، وحل مشكالت المتكلمین بھا، رتقاء باللغةاال

، أما تعلم العامیات وجعلھا محوًرا للدراسة فإن ھذا ال یرتقي باللغة وال یصححھا، المثالي للغة

 .150ص، ) مدخل إىل علم اللغة1(
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یقول محمد محمد حسین في حدیثھ عن الدعوة إلى العنایة باللھجات العامیة وآدابھا أو ما 
یقول: "ثم إن الناس في كل البالد العربیة یشكون من ضعف ، یسمونھ األدب الشعبي

ومن الواضح أن ، وانخفاض مستواھم، وفساد ألسنتھم، المتخرجین في أقسام اللغة العربیة
فھل تعین نصوص "اآلداب الشعبیة" ، إالّ بممارسة النصوص الصحیحة تقویم اللسان ال یجيء

على تقویم اللسان؟ من الواضح  وركاكة العبارة، وفساد اللغة، قیمة التي یشیع فیھا اللحنسال
ومرددات ، ال بإقحام نصوص ركیكة، ضعف الملكة یعالج بالمزید من النصوص الفصیحة أن

 .)1(عامیة تحت اسم "األدب الشعبي"

تجاوزت  ولكنھا، أن ھذه الدعوة لم تقف عند حد دراسة اللھجات الحدیثة لالستفادة منھا -3
ھ في وأن ما حدث فیھا ما ھو إالّ تطور حدث مثل، ذلك إلى القول بأنھا جدیرة بالتسجیل

 واقترنت بانتقاد منھج القدماء في عصر جمع اللغة على عصور االحتجاج.، الفصحى

مبیّنًا رأیھ في اللھجات الحدیثة: "فما حدث من تطّور صوتي في یقول إبراھیم أنیس 
ولكن الكلمات قد تشقى وتسعد ، حدث مثلھ في اللغة الفصحى في معظم األحیان، لھجة كالمنا

صور كاإلنسان! فتلك التطّورات الصوتیة التي تّمت في العصور التي سّماھا الرواة بع
في حین أنھا ، وعدتھا من الكلمات الفصیحة، المعاجمھا وأقرت، االحتجاج قد اعترف بھا

 .)2(رفضت نفس التطّور الصوتي في العصور التي تلت ذلك.."

قفھم عن الجمع أنھم فعلوا ذلك "ظنًا منھم أن التطورات الصوتیة ویقول عن الرواة وت ثم
طبیعي  ولم یدر بخلدھم أنھ تطّور، القدیمة كانت من فعل األعراب الفصحاء أصحاب اللغة

 .)3(سواء حدث في العصور القدیمة أم الحدیثة.."، لألصوات

للغة  وھذا تصریح من إبراھیم أنیس بأنھ یرى أن اللھجات الحدیثة مجّرد تطّور لغوي
ى ویضعھا عل، االعتراف بھاعدم أو ، یرفض رد ھذه اللھجات وعدم تسجیلھاھو و، الفصحى

 ھو الزمن.والفارق في رأیھ ، قدم المساواة مع الفصحى

واألدب ، فال شك أن الناظر في األدب العباسي، رائع ال یجادل فیھ عاقل ر"والتطور أم
وأن صوًرا ، األندلسي یدرك أن كلمات وأسالیب قد استحدثت للتعبیر عن الجدید في الحیاة

، لكن واقع اللغة العربیة، واألنماط الطارئة، وأخیلة قد ابتكرت تصور الحضارات الحدیثة
فجعلھا في داخل حدود ال تشذّ فیھ ، تنفرد بھ دون سائر اللغات قد ضبط ھذه المستحدثات الذي

ال یتنكر  وجعلھا امتدادًا لماٍض ، ونظمھا، اواشتقاقھ، عن أسلوب العرب في صیاغة الكلمات
كالدائرة ال یعرف لھا أول وال ، وداخل إطار ال یشذّ فیھ الخلف عن السلف، فیھ اآلخر لألول

 .)4(آخر"

                                                  
 .49ص، ) مقاالت يف األدب واللغة1(
 235ص، يف اللهجات العربية )2(
 .) السابق نفسه3(
 .103ص، واللغة) مقاالت يف األدب 4(
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بین الخطأ والتطور فـ: "الخطأ تبدیل یخالف خصائص اللغة  اكبیر اھناك فرقإن لذا ف
ویخل بنظامھا.. أما التجدید والتطور فھو ، وقواعد فطرتھا، اوناقوس حیاتھ، وسنن نموھا

 .)1(ویوافق روحھا وخصائصھا"، تبدیل وإحداث یجري وفقًا لسننھا مع فطرتھا وینقاد لقواعدھا

والنظر إلیھا على أنھا: "مرحلة تاریخیة لحیاتنا" وأنھا ، اللھجات المعاصرةإن دراسة  -4
وي" كل ذلك قد یترتب علیھ قبول ھذه اللھجات الحدیثة وإعطاؤھا مزیدًا غ"نوع من التطور الل
حسین: "فألي غرض نرید أن  یقول محمد، والقبولویكسبھا الشرعیة ، من األھمیة والتقدیر

إذا لم یكن ذلك تمھیدًا ، ووضع قواعد لھا، ة لھجات العرب العامیةنتعلم منھًجا في دراس
، توطئة التخاذھا لغة لألدب والتدوین، إلكسابھا شیئًا من االحترام یرفع قدرھا عند عامة الناس

أو تطعیم العربیة الفصحى بھا على أقل تقدیر للوصول إلى ما یسمیھ بعضھم باللغة "الثالثة" 
ألنھ بدء طریق یؤدي ، استبدال العامیة بالفصحىعن خطورة  ما ال یقل وھو، و باللغة الوسطأ

 .)2(إلى النتیجة نفسھا"

حیث رأى "أن إقحام العامیة في ھذه ، مباركالوقد أشار إلى ھذه النتیجة نفسھا محمد 
وفي ذلك ما فیھ ، وتمھید الستساغتھا، شرعیتھ العلمیةوإقرار ب، ات اللغویة مفسد للغتناالمباحث

 .)3(شعوبیة یقصد إلیھا كثیر من المستشرقین" من

والنظر إلیھا على أنھا تطور صوتي طبیعي للغة ، ن دراسة اللھجات المعاصرةأ -5
العربیة إلعادة  یفتح المجال إلى إعادة النظر في النظام النحوي والصرفي للغة الفصحى
وكذلك النظام ، )4(ثابتوالنظام الصرفي في اللغة العربیة نظام ، ة علیھاوالزیاد، دراستھا
 النحوي.

، م ثابتوھو نظام محك، توسع في النظام الصوتي للغة العربیةالكما أنھا قد تفضي إلى 
وبما أن ھذه ، قھودقائ، وأثبتوا في مصنفاتھم تفاصیلھ، ووصفوه وصفًا دقیقًا بیّنًا، سجلھ أسالفنا

ع في إلى التوسّ  یكون داعیًافإن ھذا قد ، لنموذج األصليالدراسة تدرس نماذج محرفة عن ا
 توسعًا یفضي إلى الفوضى والخلط والتكرار.، النظام الصوتي

ؤخذ بظاھرة مدھشة حقًا ة دراسة إحصائیة دقیقة یغلذا فإن "من یدرس أصوات ھذه الل
فلم ، اظھا بأنسابھا اللغویةفمن خصائص لغتنا احتف، رأي العین ثبات ھذه األصوات حین یرى

والسبب في ذلك ، التغیر في النطق مجروفھا ما اعترى سائر اللھجات في العالمھا من یعتر
فإن أحرف الھجاء العربي تشتمل على جمیع األصوات اإلنسانیة ، سعة مدرجھا الصوتي

ومخارجھا.. وإذا كان اللغویون المحدثون یالحظون بوجھ عام "أن النظام الصوتي بعید كل 
تتجلّى في ثبات تطور لغة من اللغات" فإن معجزة الكلمة العربیة البعد من أن یكون ثابتًا طوال 

حتى لو أن عربیًا جاھلیًا بعث اآلن وسمعنا ننطق بلفظ ، إلى مدلوالتھا أصواتھا التي تومئ
على تقیید  نالفصحى لم یطرأ علیھا تغییر.. ونحن حریصوألن أصوات لغتنا ، فصیح لفھمھ

یعترض علینا بعض التبدیالت الصوتیة في اللھجات  لئال في ھذه المواطن بالفصحىلغتنا 

 .325ص، ) فقه اللغة وخصائص العربية1(
 .54ص، ) مقاالت يف األدب واللغة2(
 .8ص، ) فقه اللغة وخصائص العربية3(
 .15ص، التطور اللغوي، ) ينظر: رمضان عبد التواب4(
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، الت شدیدة ومستھجنة في لھجاتنا الحدیثة الخاصةه التبدوھذ، العربیة المتباینة قدیًما وحدیثًا
 .)1(في أكثر لھجاتنا العامة" استحالت داال –لغتنا بصوتھا المفخم وھي رمز  –فالضاد 

ألن ، وال ضیر ستوى الداللي فھو أمر ال ریب فیھفي الم عودة إلى اللھجات المعاصرةأما ال
وھذا مقرر في اللھجات القدیمة ، الجانب الداللي ھو أقل الجوانب عرضة للتغییر في اللھجات

ال لھجتي ، جات العربیة كلھااظ والتعابیر مشتركة عامة في اللھ"فالقاعدة العامة أن دالالت األلف
ومما ال شك فیھ أن اللھجات الحدیثة امتداد للفصحى من حیث األلفاظ  )2(الحجاز وتمیم فحسب"

، أو الصرفیة، أو النحویة، وجّل التغییرات في اللھجات إنما تكون في الصفات الصوتیة، والدالالت
 .)3(أما الداللیة فاالختالفات فیھا محدودة غیر واسعة

سجیالً وتسجیلھا ت، بالعربیة أن قضیة دراسة اللھجات المعاصرة في كل البالد الناطقة -6
صعب وإن أمكن تحقیقھ فإن من ال، وكلماتھا أمر یصعب تحقیقھ، وتحلیل أصواتھا، صوتیًا

 كما أن ھذه اللھجات كثیرة، مل تشوبھ الفوضى ویسوده االضطرابألنھ ع ؛ضبط نتائجھ
في كل  المنطوقةوھذه طبیعة اللغة ، لفھي ماضیة في التغیر والتبد، وغیر مستقرة ومتباینة

 كما سبق أن ذكرنا.، مكان وزمان

أن الدارس لھذه اللھجات سیفرغ منھا إالّ بعد أن یبعد عن الظن ونظًرا لھذا التغییر والتبدیل 
وقد أدرك ذلك إبراھیم أنیس حین ، تكون قد حدثت فیھا تغیرات جدیدة تخالف ما توصل إلیھ من نتائج

، لیس ھذا من عمل فرد واحد وإنما ھو من عمل الھیئات والجماعاتبل ، قال: "ولیس ھذا باألمر الھین
 .)4(ألنھ یتطلب السفر إلى تلك البیئات واإلقامة فیھا زمنًا كافیًا لیتعرف على خصائصھا"

المتقدمون  وقد فطن، لقبائل الناطقة بھا أمر في غایة الصعوبةكما أن قضیة عزو اللھجات إلى ا
وتخصیص كل قبیلة بصفات صوتیة ال توجد ، اللھجات إلى قبائل بعینھامن العلماء لصعوبة عزو 

: ، ویرجع ذلك ألسباب كثیرة من أھمھاوتحدید المساحة الجغرافیة للمتكلمین بصفة بعینھا، عند غیرھا
اللھجة تنسب فقد نجد ، واألماكن، وتبادل المصالح، وجوارئل من عالقات نسب، ما یربط تلك القبا

وكذلك السیوطي إذ  )6(والسیرافي )5(ل مبھم من العرب، ومن ذلك ما جاء عن سیبویھقبیأحیانا إلى 
 )7(قبیل مبھم من العرب كقولھ "لغة عن بعض العرب"كثیرا ما یعزو اللھجات إلى  كان في مؤلفاتھ

 )8(.أو لقوم من العرب"

ببعض عن طریق غیر قبیلة من القبائل ؛لتأثر بعضھا إلى وقد تعزى الصفة اللغویة الواحدة 
یرى أن  وھو أمر فرضتھ علیھم طبیعة الحیاة التي یعیشونھا "بعض اللغویین، االحتكاك المستمر

ویمكن أن نوفق بین  .أو أسد كما عزاھا السیوطي في ربیعة ومضر، أو بكر بن وائل، الكشكشة لتمیم

                                                  
 .286-285) صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص1(
 .225حممد النادري، فقه اللغة، ص )2(
 .153السابق، ص  )3(
 .11) يف اللهجات العربية، ص4(
 .10/140ابن يعيش، املفصل  ينظر: )5(
 .5/413شرح السريايف  )6(
 .1/46 مهع اهلوامع: )7(
 .1/131:السابق )8(
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فبكر بن وائل ، إلیھا الكشكشةذه القبائل التي عزیت المتنافرة بالقول بتجاور مساكن ھ ھذه الروایات
..وإذا كانت الظاھرة قد عزیت إلى تمیم فإننا نرى نیران الحرب قد استعرت .ینتھي نسبھا إلى ربیعة

 )1(بین تمیم وبكر"

نبھ علماؤنا فقد ت، وتخرج عن أنظمتھا، أما ما یطرأ على اللغة من تغییرات تخالف قواعدھاو
، استھمظ بعنایتھم ودرتحولكن لم ، ھذه اللغات متحولة ومتغیرةكون ذه الحقیقة وھي إلى ھالمتقدمون 

مؤلفوھا التي أراد ، إالّ ما كان من كتب لحن العامة، اأو وضع القواعد لھ، اولم یصرفوا جھدًا لتسجیلھ
 .)2(وتصویبھا، منھا حصر األخطاء

تكمال اللھجات القدیمة واس ندراسة اللھجات المعاصرة بھدف الكشف عوھو  :لھدف الثانيا 
 ة:تیوذلك لألسباب اآل، تھ وفعالیتھالمعرفة بھا فإن ھذا الھدف أیًضا یظل موضع شك في فائد

ختالفات واال، أن الواقع یشھد بأن البون بین اللھجات الحدیثة واللھجات القدیمة شاسع -1
رھا من عوامل كثیرة منھا: اختالط ھذه اللھجات بغی وجود ذلكأدى إلى وقد ، ا كبیرةمبینھ

 اللغات األجنبیة.

تنوعة مذكر أن اللھجات الحدیثة  إذ، وقد أشار إلى ھذا االختالف إبراھیم أنیس نفسھ
 وذكر منھا:، والتباین االختالفذلك كما أشار إلى أسباب ، متباینة

ى ھذه القبائل التي نزحت إلألن ، أنھا انحدرت من لھجات عربیة قدیمة ومتباینة )1
، دهوفدت إلیھا في عھود الغزو اإلسالمي وبع بل، ات لم تكن ذات لھجة واحدةالبیئ

 ومعھا لھجاتھا المختلفة.

كلم معمورة یت فدة من شبھ الجزیرة العربیة قد غزت بیئاتأن ھذه اللھجات الوا )2
من  نا كان ال بدوالفارسي.. وھ، والروماني، منھا القبطي، أھلھا لغات غیر عربیة

زیة بعد أدّى إلى انتصار اللھجات الغا، صراع بین اللھجات الغازیة واللھجات المغزوة
 األقل. رھا علیھا من الناحیة الصوتیة فيأن تركت المغزوة آثا

لما ، أن اللھجات العربیة الحدیثة قد تطّورت في بیئاتھا المختلفة تطورات مستقلة )3
وثالثة ، وأخرى تركیة، فھناك آثار فارسیة، وسیاسیةأحاط بھا من ظروف اجتماعیة 

 .)3(أوروبیة"

، قدیمةفإن السؤال الذي یطرح ھنا: كیف تصور ھذه اللھجات اللھجات ال، وبعد ھذا كلھ
ھا في ظواھر اللھجات الحدیثةھذه أو كیف یمكن القطع بأن ، وھي خلیط من عناصر مختلفة

 امتداد حقیقي للقدیمة؟ الصوتیة والصرفیة

ماذج ال إلى الن، الصحیح للغة اللغة ینبغي أن توجھ إلى النموذج المثالي أن دراسة -2
تھ اقراءفي القرآن الكریم و مثلتكما أن اللھجات القدیمة مصادرھا ت، وھةالخاطئة أو المش

 ألنھا تمثل اللغة في صورتھا المثالیة.، والحدیث الشریف ومعاجم اللغة

                                                  
 .360ـ1/395، اللهجات العربية يف الرتاث، اجلندي )1(
 .ن العوام، الزبيديحل، ليس يف كالم العرب البن خالويه :منها )2(
 .12-11ص، ) ينظر اللهجات العربية3(
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ومثال ، ألنھ كما للدین وتطبیقاتھ صورة نموذجیة، وذجیةاللغة اكتملت بصورتھا النم "إذ
، للدین مثالھ من الحیاة اإلسالمیة في عصر النبوة، ومثال قائم، كذلك للغة صورة نموذجیة، قائم

كانت أقرب القرون ، والعصور المفضلة، ومن ولیھم من التابعین، وعصر الخلفاء الراشدین
وكذلك اللغة كانت ، لبدعة فیھا مرفوضة والسنة قائمةوا، وأبعدھا عن ھوى، إلى حقیقة الشرع

ھي المثال ، وما تاله من عصور لغة نموذجیة، وفي عصر اإلسالم، في الجاھلیة قبیل اإلسالم
، یذم مقترفھ، والخروج عنھا لحن، وتحقیق سماتھا مقصدًا، جعلت محاكاتھا الغایة، أو كالمثال

، وتختلف بھ عن سائر اللغات واألدیان، الدین معھ وھذا أمر تتفق فیھ لغة ھذا، ویھجن منطقھ
وفقدت الصورة المثلى لتطبیقھا.. أما لغاتھم فھي أقل ثباتًا من ، كل األدیان اختلط حقھا بباطلھا

 .)1(دینھم"

لیھا عأو خطة تسیر ، أن ما یالحظ على ھذه الدعوة أنھا لم تقدم ضوابط لھذه الدراسة -3
 تحقق أھدافھا.في دراسة اللھجات الحدیثة حتى 

ن بھا كأن تنتقي لھجات یكون المتكلمو، فلم تقدم مثالً ضوابط تاریخیة أو اجتماعیة
 القبیلة. یعودون إلى إحدى القبائل العربیة المدروسة حتى یمكن تحدید الصفات اللغویة لتلك

ویمثل ھذا ما ذكره إبراھیم أنیس في ، دون ضبط أو تحدید من ولكن الدعوة تركت
حین تحدث عن احتفاظ اللھجات الحدیثة باآلثار القدیمة قال: "ومن الممكن أن ننسب المقدمة 

حین یقفون على التاء المربوطة "بالتاء" إلى ، ما نسمعھ اآلن من بعض أھل الشام والعراق
 .)2(اللھجات الیمنیة القدیمة أو بعبارة أدق لھجة حمیر"

لیھا أو أقل تقدیر بدراسة لھجات المنتمین إ ة قبیلة یكون فيوبدیھي أن الكشف عن لھج
 المجاورین لھا أو المحتكین بھا.

، میةإلى أن أكثر التغییرات التي في اللھجة القاھریة تعزى إلى أخطاء كال ذھب أنیس -4
یمكن أن تعزى في ، لحظھ من أن التغیرات في اللھجة المصریةیقول: "وھذا ھو السر فیما ن
فتراكمت وبعدت عن ، تركت دون إصالح، المیة بین الناشئینغالب األحیان إلى أخطاء ك

فنحن اآلن ننكر ، بحیث أصبح من العسیر إرجاعھا إلى ذلك األصل إالّ بجھد ومشقّة، األصل
وأنھا تطورت ، غیر مدركین أن لھا أصالً عربیًا صحیًحا، من كلمات اللھجة المصریة اكثیر

 .)3(إذ اتجھت كل العنایة إلى لغة الكتابة"، ألمرفي األفواه دون عنایة بإصالحھا من بادئ ا

تغیرات فكیف ترجع ھذه ال، إلى أخطاء كالمیة كان أكثر التغیرات والصفات مرجعھ فإذا
 إلى صفات قدیمة؟

أن اللھجات الحدیثة إما أن تشتمل على صفات وظواھر لغویة موجودة في اللغة  -5
ومعلوم مسبقًا أن في ، الفصیحة ومستعملة في النصوص، ومثبتة في المعاجم، الفصحى

ي الدراسة إقرارھا كما في فتكون ف، وأنھا متفرعة عنھا، من الفصحى االلھجات الحدیثة آثار

                                                  
 .14ص، حماضرة أسس علم اللغة العام، ) سليمان العايد1(
 .13ص، ) يف اللهجات العربية2(
 .229ص، ) يف اللهجات العربية3(
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والسؤال ، وإما أن تشتمل على صفات وظواھر غیر موجودة في اللھجات القدیمة، الفصحى
 للغة؟وأصالتھا في ا، وفصاحتھا، الذي یطرح ھنا: ما السبیل إلى إثبات صحتھا

اسة لغرض أو الدر، ھو إشباع رغبة العلماء في الدراسات األكادیمیة البحتةو : الھدف الثالث
 الدراسة نفسھا.

ولكن إشباع الرغبة في العلم ، وھذا یعني أن ھذه الدراسة تھدف إلى إشباع الرغبة في العلم
ھ الترف یالفكري الذي قاد إلوھو لون من الترف ، أمر مرفوض عقالً وشرًعا، بتعلم شيء غیر نافع

 .)1(المادي

ن تحري ھذا الھدف في بعض الدراسات اللغویة: "وقالوا إن العلم یقول محمد محمد حسین ع
وھو تصور للمعرفة غیر ، فلذة معرفة ھدف مقصود لذاتھ، وللذة المعرفة وحدھا، یقصد لذاتھ

 )2(فھل ینفق مسلم وقتھ ویبدده فیھ".، بل باب واسع لمعارف متعددة، ور معرفةمفصناعة الخ، إسالمي

النواحي االجتماعیة في المجتمع وھو االستعانة بھذه الدراسة على دراسة  :الھدف الرابع 
ت إلى ملف وربما تكون نافعة إذا ما ُضمِّ ، ھناك من یذھب إلى أنھ: "ال ضرر منھاحیث إن  ‘

كتطور معاني األلفاظ ، الدراسات اللغویةحتى في بعض أطر ، فیستفاد منھا، الدراسات االجتماعیة
في القاھرة لجنة لدراسة اللھجات ، وبناء على ھذا شّكل مجمع اللغة العربیة، واألسالیب اللغویة

 .)3(العربیة المعاصرة"

واجتماعیة أمر ال سبیل إلنكاره. "ولكن من ، إن اشتمال اللھجات الحدیثة على مضامین فكریة
صیغ باللغة العربیة  لمضامین الفكریة واألدبیة إالّ ماالعربیة ال یدرس من االواضح أن قسم اللغة 

 .)4(وكل ما صیغ من المضامین بغیر ھذه اللغة لیس من شأنھ أن یدرس"، الفصحى

كون أقرب إلى تویمكن القول إن ھذه الدراسة مع فائدتھا من الناحیة االجتماعیة إالّ أنھا تكاد 
 اللغة العربیة. علم االجتماع منھ إلى علم

القطر  بقي أن نُشیر إلى أن وضع األطالس اللغویة أو إنشاء خرائط لغویة تقوم على تقسیم
طق داخل وبین المنا، حسب لھجاتھ یفضي إلى التمزق بین أقطار األمة من جھةبالعربي إلى أقالیم 

بذلك  فتتسع، قلةحیث ینقسم كل قطر إلى مناطق لكل منھا لھجة مست، القطر الواحد من جھة أخرى
 وتزداد عوامل التمزق بین أفراد األمة.، رقعة التقسیم

 وقفة مع التطبیق: )2

لحدیثة" بعنوان "اللھجات ا، الفصل الثامن من كتاب "في اللھجات العربیة" إلبراھیم أنیس جاء 
منھ لھدف وكان ا، وھي اللھجة القاھریة، تطبیقًا لدراسة اللھجات الحدیثة على إحدى تلك اللھجات

 ھما:، كما ظھر ذلك في أول الفصل أمرین

 إیضاح بعض ما احتفظت بھ ھذه اللھجات الحدیثة من صفات قدیمة. -1

                                                  
 .55ص، مقاالت يف األدب واللغة، ) ينظر حممد حممد حسني1(
 .54ص، ) املصدر السابق2(
 .155ص، التحد�ت الفصحى يف مواجهة، ) نذير مكتيب3(
 .52ص، مقاالت يف األدب واللغة، ) حممد حممد حسني4(
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 إیضاح ما ظھر في اللھجة القاھریة من صفات نمت واستقلت مع الزمن. -2

، وقد جاء التطبیق في دراسة اللھجة الحدیثة متضمنًا لذكر ما طرأ علیھا من تغیرات صوتیة
 .)1(االتجاھات الصوتیة في ھذه اللھجةوذكر أھم 

أو یرجع شيء منھا إلى لھجة قدیمة إالّ ما ، ولھجة قدیمة، ولم یُربط بین ھذه اللھجة الحدیثة
وھو ما وقع بین ، كان "من بین األخطاء التي قد تعرض الناشئین تغیر في ترتیب أصوات الكلمات

 .)2( الزعل جاء من العلز بمعنى الضجر..مثل.. ، العربیة الفصحى ولھجة الكالم المصریة

أو ، دیثةلذا یمكن القول إن التطبیق كان یسیر إلى تعلیل الظواھر اللغویة في اللھجات الح
من عوامل  األخطاء الكالمیة بغیة إثبات أن اللھجات الحدیثة تخضع لما تخضع لھ اللھجات القدیمة

 التطّور والتغیّر.

 ھي:، إلشارة إلى نقاط مھمةوفي ختام ھذه الدراسة تجدر ا

 والشك في جدواھا وخدمتھا للغة، ن ھذا الموقف الحذر من دراسة اللھجات المعاصرةأ )1
، اء علیھاأو القض، وال یھدف إلى الدعوة إلى تركھا، ال یعني ھجوًما على اللغة العامیة، الفصحى

، للھجاتاتھ قوانین تطور واقع فرض، واستعمالنا لھا في حیاتنا الیومیة، ألن وجودھا في واقعنا
 وسنة من سنن هللا الكونیة.، فھو أمر طبیعي، وتشبعھا

یقول نذیر مكتبي: "لم نقصد بھجومنا على الدعوة إلى دراسة اللھجات المعاصرة محاربة تلك 
واستجابة لمالبسات فكریة ، اللھجات من حیث كونھا وضعًا لغویًا استدعتھ ظروف البیئة العربیة

األخرى وتأثرھا بمعطیات بیئات نشأت في أجواء انفتاح األمة العربیة على األمم ، وحیویةواجتماعیة 
وتتحلى بكافة ، األمم.. ولكن یجب أن نعلم أنھ ما دامت لغتنا العربیة الفصحى تتمتع بكامل قوتھا تلك

الحیویة قد أوتیت من خصال ، وأنھا دائمة العطاء مستمرة النماء، خصائص ومقومات الكمال اللغوي
إلى لھجة ، نتحول عنھا. وھي تلك اللغة األمما لم تؤتھ لغة أخرى. فعجب أالّ والحركة عبر الزمان 

وتسجیل ثرائھا ، وقامت األدلة على عجزھا عن توحید األمة العربیة، محلیة اختلفت اآلراء في أصلھا
 .)3(ة"وضبطھ بمیزان صحیح ینسجم مع وحدة تلك األم، الفكري واألدبي والتاریخي

فال ضرر من مجاورة العامیة للفصحى ألن "كل دارس للغات والمجتمعات یعرف أن ما 
یسمونھ (االزدواج) في المراوحة بین استعمال الفصحى والعامیة.. ھو ظاھرة بشریة تشمل كل 

، الً ولھا لغة أخرى أقل دقّة وجما، لھا جمیعًا لغة متأنقة دقیقة للفكر واألدب، اللغات قدیمھا وحدیثھا
ووجودھما ، للتعامل الیومي.. فالفصحى والعامیة تضع كل منھما في میدانھا، وقاًرا وأدنى درجة و

كان ذلك وال یزال ، ظاھرة لغویة اجتماعیة تشمل كل اللغات على اختالف العصور والبیئات
 .)4(وسیبقى..

                                                  
 .230-227ص، ) ينظر يف اللهجات العربية1(
 .231ص، ) املصدر السابق2(
 .154ص، ) الفصحى يف مواجهة التحد�ت3(
 .94ص، مقاالت يف األدب واللغة، حسني ) حممد4(
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وبین اإلقدام على ، الواقعولكن ھناك فرق بعید بین االعتراف بھذا ، لذا فإن "ھذا واقع ال ننكره
، حةیوالتخطیط لھا لتصبح لغة ثانیة إلى جانب اللغة الفص، تشجیع ھذه الفوارق (اللھجیة) وترسیخھا

 .)1(وندرسھا"، نعترف بھا

و ، جحتجان منھج القدماء الذین اتبعوه في جمع اللغة وحفظھا وھو الوقوف عند عصور االأ )2
غة العربیة من ذلك المنھج وتلك القواعد عمال على صیانة الل، وھا من واقعھاقواعد للغة التي استنبط

فأي حاجة ، لیومفنقرأ القرآن كأنھ أنزل فینا ا، فأصبحت لغة فذة بین لغات العالم، التبدیل والتحریف
 جدت للخروج عن ھذا المنھج.. ودراسة اللغات الحدیثة؟

وقدّموا ، مةقی أجالء ألّفوا كتبًا علماءاللھجات المعاصرة دراسة دعوا إلى  الذین العلماء أن )3
مساوئھا قدًحا  نأو بیا، وال یعني الحذر من ھذه الدعوة، وأثرت المكتبة العربیة، بحوثًا خدمت العربیة

لصالة اعلیھ أفضل  نْ وكل یؤخذ من قولھ ویرد إال مَ ، أو تقلیال من جھودھم، في ھؤالء العلماء
 .والتسلیم

 الخاتمة:

 مھا:من أھ، وبعد الوقوف على ھذه الدعوة ومناقشة أھم أھدافھا یمكن الخلوص إلى عدة نتائج 

ق ثراء معرفیا قولن تح، أو نعاني منھا، ن ھذه الدراسة في حقیقتھا ال تقدم حالً لمشكلة نحس بھاـ أ1
  .والواقع یشھد بذلك، أو لغویا

ولم ، التي حاولت تطبیق ھذه الدعوة لم تؤت ثمارھا المرجوة بعض الدراساتأن أبرز البحث  ـ2
ولم تجد ، كتمالنھا ال تعدو أن تكون محاوالت لم یقیض لھا االوأ، بدیًال عن الدراسة التقلیدیة تقدم

 أتباًعا.ال صدى و

 ولم، دافھالم تخُل من التناقض في بعض أھ، وكثرة المشیدین بھا، ـ أن ھذه الدعوة رغم انتشارھا3
ین الفصحى كمساواتھا ب، طبیعة اللغة العربیة خاصھ تلك التي ال تتفق و، لعلمیةتسلم من العیوب ا

 .وعدم اھتمامھا بالصواب والخطأ، والعامیة

یفتح  ھا تطور صوتي طبیعي للغة الفصحىوالنظر إلیھا على أن، أن دراسة اللھجات المعاصرةـ 4
، ماعلیھ لزیادةوا، اموالصرفي للغة العربیة إلعادة دراستھالمجال إلى إعادة النظر في النظام النحوي 

، غة العربیةكما قد تفضي إلى التوسع في النظام الصوتي لل، وھما نظامان ثابتان في اللغة العربیة
وانب عرضة ألنھ أقل الجفوائد وطرائف ؛دراستھ  فلعل فيأما الجانب الداللي ، وھو نظام محكم ثابت
 للتغییر في اللھجات.

لماء بكفیھ یحاول القبض على ا وأخیرا فإن دراسة اللھجات المعاصرة أو العامیة أشبھ ما تكون بمن
 فھي، صعوبةحكمھا أمر في غایة الواستنباط قواعد ت، ومحاولة الفصل بینھا، ألن جمعھا وتصنیفھا؛ 

 .ال تثبت على حال

 

 

                                                  
 .28ص، حنو وعي لغوي، ) مازن املبارك1(
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 التوصیات

، سیؤدي إلى اعتیاد سماعھا، واألنشطة الثقافیة، فإن االلتزام بالفصحى في المحافل الرسمیة وعلیھ
وتضیق الفجوة بین الفصحى ، واستعماالفتصبح أكثر شیوعا ، ومن ثم التأثر بكلماتھا وأسالیبھا

 .والعامیات

یضمن للدراسات ، وتدّرس، لغة تُْدَرس بالفصحى في الجامعات والمعاھد العلمیة كما أن االلتزام 
أھمیة  وإن بدا لھا أو لدراستھا، اللھجات العامیة محدودة بالزمان والمكانن أل، اللغویة البقاء والنجاح

فلیكتبھ بالفصحى، ومن أراد لعلمھ الخلود والبقاء ، ستتالشى تلك األھمیةما ان فإنھا سرع، في وقت ما
 فھي رمز الثبات. ولیطبقھ علیھا، 

ال یطول، تنحى فیھا بعد زمن قد  ،وھذا االلتزام یحمي البالد العربیة من حدوث انقالبات لغویة 
 .وتحل محلھا العامیاتالفصحى جانبا، 
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