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 ظاِهَرُة َكْسِر َأواِئِل الَكِلماِت

 امُلعاِصَرِة يف اللَّْهَجِة الَبْغَداِديَِّة

 العزيز احليانيم.م علي محد عبد

 اجلامعة العراقية -كلية الرتبية

 :ملخص البحث

إن من محاسن مجاالت الدرس اللغوي الحديث دراسة  اللججةات المام ة  
تةي ننحةدر مةن المر  ة  ال، ةح ، المنتشرة في أرجاء األرض، ومنجا اللججات ال

رورة الةدهوة ةوالق د هو نوصة   الحالة  التةي هل جةا هةله اللججةات ولة    ال ة
إلةةةة  انااهجةةةةا، و ةةةةد  اولةةةةل فةةةةي هةةةةلا الاحةةةةث المشةةةةار   فةةةةي جمةةةة  ونوصةةةة   
ونحل ةةظ هةةةاهرة مةةةن اللةةةواهر اللغويةةة  القديمةة  الحدي ةةة ، التةةةي أ ةةةرت فةةةي اللججةةة  

  ةةةةان ال ةةةةورة المماصةةةةرة للججةةةة  الاغداديةةةة  الاغداديةةة  المماصةةةةرةم ر اةةةة  منةةةةي فةةةةي 
ونطورهةةا هةةةن ال، ةةح ، و  ةةةان أسةةاا  نلةةة  التطةةور مةةةن  ةة   دراسةةة  هةةةاهرة  

  سر أوائظ الكلمات في اللجج  الاغدادي . 
و ةد رصةد الاحةث مجموهة  مةةن األل،ةاط والم ةطلحات التةي نة  رت  جةةله 

ألسةةةماء أو اللةةةاهرة، و ةةةد نكةةةون هةةةله األل،ةةةاط التةةةي ربصةةةدت منتم ةةة  إلةةة  رناةةة  ا
األفمةةا ، لةةلل  أفةةردت األسةةماء هةةن األفمةةا  فةةي الاحةةث،  ةة  أبناةة  هةةلا الرصةةد 
 ا ةةان ونحل ةةظ يوسةةب أسةةاا  جنةةول اللججةة  الاغداديةة  ةحةةو هةةله اللةةاهرة، مةة  

و ةةدي ا ، مراه ةةا  فةةي هةةلا الاحةةث  مراهةةاة مةةا   ةةظ فةةي نحل ةةظ هةةله اللةةاهرة  ةةديما  
  ونتم ةةةةظ  حةةةةدود محافلةةةة   غةةةةداد الحةةةةدود اليماة ةةةة  والمكاة ةةةة  للججةةةة  الاغداديةةةة

 وسوا  جا مكاة ا ، وما يييد هل  هقد م   زماة ا . 
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 :المقدمة
هلةة  سةة د المرسةةل ن، محمةةد  ةةن الحمةةد للةة  ر  المةةالم ن، وأصةةلي وأسةةل  

 اللج  وسل  هل   وهل  آل  وأصحا   وأنااه  إل  يوم ةلقاه. الل  صظ  هاد
 الدراسةةةةة  والاحةةةةةث  و مةةةةةد  فةةةةة ن مةةةةةن جم ةةةةةظ الاحةةةةةث اللغةةةةةوي أن نراهةةةةة 

اللججةةات المام ةة  ال ةةوم، وهةةي التةةي نبسةةم  أصةةوانجا وأل،اهجةةا ونرا  اجةةا فةةي  ةةظ 
مةةةو ن، وننتشةةةر هةةةله اللججةةةات هلةةة  ألسةةةن  الظاصةةة  والمامةةة ، فم  لةةة  هةةةله 
 ،اللججات يوسب للدارس مجموهة  القةواة ن والت،سة رات التةي رصةدها اللغويةون

 التطور والتغ ر.  والتي  دورها نحك  س ر هله اللججات ةحو
والمام ةةةةات التةةةةي نشةةةة   ال ةةةةوم هلةةةة  األلسةةةةن هةةةةي فةةةةي  ق قتجةةةةا نطةةةةور هةةةةن 
ال، ةةةةةح ، أو  مةةةةةا يط ةةةةةا لةةةةةامن الكتةةةةةا  والاةةةةةا   ن أن يسةةةةةم جا  ف ةةةةةح  
محرفةة  ، وهةةله  ق قةة  اللججةةات فةةي أ لةةا أ والجةةا، امتةةداد للججةةات سةةل،ل  

ا  التو الةةةةةةا د، يقةةةةةةو  الةةةةةةد تور رم ةةةةةةان هاةةةةةةد  اةةةةةةةل  ةةةةةةائم   فةةةةةةي ر ةةةةةةو  هةةةةةةله
م(   وإن مةةةن يت مةةةظ هةةةلا الةةةلي ربوي لنةةةا هةةةن اللججةةةات 1002، ةهةةة2211)ت

القديم ، في  طون الم ادر المر   ، يظرج  نت ج  صريح  واسح ، وهي أن ما 
 ةراه اآلن في  من لججاننا الح   المماصرة، ل   في  من هواهره، إال امتدادا  

ماصةةةرة منحةةةدرة مةةةن ، أي أن اللججةةةات الم(2)لجةةةلا الةةةلي روي لنةةةا فةةةي القةةةدي  
اللغ  المر    ال، ح     ريا،  مد أن أصا جا التحري  والتغ  ر فةي األصةوات 

                                                 

 .  162التوا   حوث ومقاالت في اللغ ، رم ان هاد ( 2)
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واأل ن ةةةة  والترا  ةةةةا اسةةةةتجا   لقةةةةواة ن التطةةةةور اللغةةةةوي التةةةةي نةةةةدور هلةةةة  جم ةةةة  
 اللغات.

واللي أود التنا   إل   في مطل  هلا الاحث هو أةنةي ال أود الةدهوة لتقم ةد 
وانااهجةةةةا  اةحرافانجةةةةا،  ةةةةظ الحةةةةا  هةةةةو نوصةةةة   نلةةةة   المام ةةةةات والر ةةةةون إل جةةةةا

االةحرافةةةات التةةةي أ مةةةدت اللججةةةات هةةةن ال، ةةةح ، و  ةةةان األسةةةاا  والموامةةةظ 
والقةةةةةةواة ن التةةةةةةي  كمةةةةةةل هةةةةةةلا التغ ةةةةةةر والتطةةةةةةور، وإال فاألصةةةةةةظب اناةةةةةةا  المر  ةةةةةة  
ال، ةةةةةح ، ومةةةةةا نتاةةةةة  هةةةةةله اللججةةةةةةات إال   ةةةةةان  ل ةةةةةورة الل،ةةةةة   مةةةةةد مقارةتةةةةةة  

طةةةوارل التةةةي نمةةةرض لةةة  فتظرجةةة  هةةةن  الةةة  األولةةة ، وال  ال، ةةةح  ونوسةةة ب ال
 يتحقق هلا إال  تد  ق النلر في لججاننا المام   ال وم.

والةةةةلي يجمنةةةةةا هنةةةةةا هةةةةو اللججةةةةة  الاغداديةةةةة  التةةةةةي هةةةةي مةةةةةادة هةةةةةلا الاحةةةةةث 
و  اهت ، و د هيمل  مد نوف ق الل  وهوة  هل  دراس  هاهرة من اللواهر التةي 

هلةةة  م،ةةةردات هةةةله اللججةةة ، و ةةةائ   ةةة ن أ نةةةاء أصةةةاب لجةةةا نةةة   ر  واسةةةب  هةةةاهر 
، ةالنا ق ن  جا، وهله اللاهرة هي  س ر أوائظ الكلمات،  منجٍج وص،يٍّ نحل ليٍّ

اُدييةةةةُ   منةةةةوان   فكةةةةان الاحةةةةث  ةةةةُ  الاةكغأدك جك ُلمةةةةاُت فةةةةي الليجأ ةةةةُر أكوائُةةةةُظ الكك هةةةةاُهركةب  كسأ
  ننةةاو   سةةر المبماُصةركُة ، و  ةةل  طةة  الاحةةث أن نكةون هلةة  ماح ةة ن  األو 

ر أوائةظ األفمةا ، ويشةمظ ةأوائظ األسماء فةي اللججة ، وال ةاةي  ننةاو  هةاهرة  سة
نلةةة  الماسةةةي مةةةن األفمةةةا  والم ةةةار  واألمةةةر، و ةةةظ نلةةة  م ةةةحو   اسةةةتقراء 

 ونحل ظ لجله اللاهرة.
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واللةة  أسةة   أن يجمةةظ مةةا  تاتةة  فةةي  دمةة  اللغةة  المر  ةة  وأهلجةةا إةةة  نمةةةال  
 مد لل  ر  المالم ن. ريا مج ا الدهاء. والح

 
 المبحث األول

إن هةةاهرة  سةةر الحةةر  األو  مةةن الكلمةةات المنتم ةة  إلةة   ةةما  األسةةماء 
مةةن اللةةةواهر الشةةائم  فةةةي لججةة  الاغةةةدادي ن المماصةةرة، و ةةةد رصةةد الاحةةةث  نمةةد  

الةةةةلي  ةةةة ن أيةةةةدينا مجموهةةةة  مةةةةن األل،ةةةةاط التةةةةي نظ ةةةة  لجةةةةله اللةةةةاهرة، وهةةةةله 
ر الم،ةةردات ةونلةة  ألن   ةةر، ةال الح ةةاألل،ةةاط هةةي هلةة  سةةا ظ االستشةةجاد 

 ُسةة  ارة،  فةةي لججةة   املةة  ال يمكةةن فةةي م ةةظ هةةلا المةةو ن، ومةةن هةةله األل،ةةاط 
ةةا ، رُ ةة ي، ُ ةةم ر، ُةل ةة ، ُ م ةةر،(2)ُ   ةةارة، ُسةةوي  ، (3)ُ ا ةةر (1)، ُسةةم  ، رُج 

  موت ف كي و       ط    ه  ُسم ن، ُةُلر  و  رها    ر. 
لججةةة  الحجةةةازي ن،  مةةةا صةةةرل  جةةةلا الاةةةا  ون ونبنسةةةا هةةةله اللةةةاهرة إلةةة  

م( فةي الميهةر    ةرا  مةن 2101هةة، 122، فقد أورد السة و ي )تو دي ا    ديما  

                                                 

 و م،تال الس ارة.  السوي   ه( 2)
 و ظ هله األل،اط ننطق  ،تب أولجا في لجج  الري  وسوا ي  غداد.  ( 1)
وهةو ،  Affricataيسةم   ال ن ن ة   اللججة  الاغدادية  إلة  صةوت مةيدوج، والكةا  نحةو  فةي( 3)

. ينلةر مييةد ن، ة ظ هةن هةلا  ممنة  أوالد childrenال وت الموجود في اإلةجل يية  فةي م ةظ 
 .  226ةةةةة221التوا    و  فق  اللغ ، رم ان هادل وت  فا
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الشةةةواهد لجةةةله اللةةةاهرة ال ةةةون  ، نحةةةل هنةةةوان  ن ةةةر أل،ةةةاط ا تلةةة  ف جةةةا لغةةة  
 .(2)الحجاز ولغ  نم   

  (1)ومن هله األل،اط التي ن رها الس و ي
 

 م  لجج  ن لجج  الحجازي ن
 مبري  ُمري 

 الحك اد الُح اد
 الحكج   الُحج  
 ربسوان ُرسأوان
 القبنأوة الُقن  
د د زُهأ  زبهأ

ولمةةةظ هةةةله اللججةةة  الحجازيةةة   ةةةد ألقةةةل  ل لجةةةا هلةةة   مةةةن أل،ةةةاط أهةةةظ 
ةةةةاء الا ةةةةرة، فقةةةةد  ةةةةا  األزهةةةةري   ويقةةةةا   ُ ةةةةنأُ،   للظبنأ،سك
، وهةةةةي لغةةةة  أهةةةةظ (3)

 الا رة، واستشجد  قو  الشاهر 

                                                 

 .  1/131الميهر في هلوم اللغ  وأةواهجا، الس و ي  ( 2)
   السا ق ة،س .( 1)
 .  2/332( والظن،ساء دبوكيةأاك   سوداءب نكونب في أصو  الُح طكاُن. ينلر  الم ن، الظل ظ  3)
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رُُه    مكةوكديةب الأمكقأركُ  فةي الس ر  وك  ودب ُمنأ ةكجأ الأُظنأُ، ب األسأ
(2) 

م( هةةله اللةةاهرة 2196هةةة، 2201و ةةد هلةةظ الةةد تور صةةاحي ال ةةالب )ت
ال ون   مةن منلةور اجتمةاهي،  مةد أن أورد  ةواهد    ةرة لجةله اللةاهرة، فقةا   

مةةةر  فةةةي ةطةةةق  هلةةة  أةنةةةا   ةةةورة هامةةة  ال لنةةةا فةةةي الشةةةواهد هلةةة  نظةةةال  ال
األصوات، أن نم ما  نجنب إل  األ ةد األفظة م ألةجةا  دوية ، وأن  ريشةا  نظتةار 

 .(1)األرق األةم م ألةجا   ري  
و ا  في موس  آ ر   واألم ل  التةي ن رةاهةا هةن المما اة   ل ةظ مةن    ةر، 
مما اةطوت هل    طون الممجمةات والقةوام  ، فة  سةا ظ إلة  إةكةار مةا ننطةق 

مةةةةن  ر، و م ةةةةج  إلةةةة  ال ةةةة ، وال م،ةةةةر  ةظ  مةةةةن المةةةةر  إلةةةة  الكسةةةة ةةةة  مةةةةن م ةةةة
 .(3)ر هل  ال   ةاالهترا   ت،  ظ الحجازي ن الكس

ر ةفجةةو يةةر  أن المدة ةة  والتح ةةر التةةي نحلةة   الر ةة  والنمومةة  هةةي وراء  سةة
أوائظ هله الكلمات هند الحجازي ن، أما ال،تب ف حمظ من الت،ظ   ما يناسا 

 الا ئ  الادوي .
 مةةن الاةةا   ن هةةله اللةةاهرة فةةي لججةة  سةةكان محافلةة  الكةةر  فةةي  ويملةةظ

األردن،   ةةة  ةةةو  مةةن الق ةةاس الظةةا ع،   اسةةا  هلةة  األل،ةةاط التةةي يحةةدث ف جةةا 

                                                 

ر  ن الممتمر ة  الجا   في  الح وان  لاش( جاء ن ر الا ل في المماج  ول  ينسا لقائظ. وةسا2)
 .  112/ 6هة( في    دة ل  يل ر ف جا    ر من الح واةات. ينلر  الح وان، الجا    120)ت

 .  16دراسات في فق  اللغ ، صاحي ال الب  ( 1)
  السا ق ة،س .( 3)
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رة   ة رة ةمما ل  صون   إنا جاء  مد  ر   الحر  األو  ف جةا  ةر  متلةوك  كسة
 .(2)أو  ويل ،  ما في  ُ ُم ر  أي  كم ر، وُ م ر  أي  كم ر

أسةةتط   التممةة   واهتمةةاد الملةة  التةةي ن رهةةا صةةاحي ال ةةالب إنا أردت وال 
 نمل ظ هله اللةاهرة فةي لججة  الاغةدادي ن ال ةوم، وإن  ةان وصة  المدة ة  هةاهرا  

، فجةةةي  أم الةةةدة ا وسةةة دة الةةةا د   مةةةا  ةةةا  يةةةا وت و ةةةدي ا   هلةةة   غةةةداد  ةةةديما  
رد  ةةة ن م والسةةةاا أن هةةةلا التمل ةةةظ   ةةةر مطةةة(1)م(2111هةةةة، 616الحمةةةوي )ت

الريةة  والمدينةة  فةةي محافلةة   غةةدادم إن إةنةةا ةجةةد أن  مةةن أهةةظ الريةة  والقةةر  
اللين يستو نون سوا ي  غداد وأ رافجا أو ما يسم   حيام  غداد وهي منا ق 

  ُ ةةج، وزُلةة . ري، ةة  نحةة ط  مدينةة   غةةداد يكسةةرون أو  الكلمةةات ف قولةةون مةة    
ةةةدوم   ممنةةة  م  ةةةة ،  ممنةةة  رجةةةا ، وُن  ةةةان.  ممنةةة  نب ةةةا ، وُهةةةدم م،ةةة رد  هأ

ةةرير وفةةي أ  ةةر األسةةماء المكلكم  ةة . وإن   ومُحمةةد فةةي مبحكمةةد، ُ ةةري ، وُسةةرير فةةي سك
 ةةاةوا يشةةتر ون  ل،لجةةا مةة  المدينةة  أ  اةةةا  ة لكننةةا ةجةةد أهةةظ المدينةة  يقولةةون  
ةةج( وأهةةظ الريةة  يقولةةون  )ُ ةةج(، ممةةا ي،ةةرض هل نةةا إهةةادة النلةةر فةةي هةةلا  ) ك

فةةةي    وا ةةةراده هلةةة  اللججةةةات المام ةةة  ال ةةةوم   وصةةةا  التمل ةةةظ مةةةن   ةةةث ننييلةةة
اللجج  الاغدادي  التي هي موس  الاحث، ور ما يكون التمل ظ  ملةظ أ ةر  إلة  

، مةةة  أةنةةةا ال ةنكةةةر م ةةةظ الحجةةةازي ن إلةةة  جاةةةةا هةةةله الملةةة  أوفةةةق وأ  ةةةر ا ةةةرادا  
 الكسر  وج  هام.

والتم م ة ن  وةريد أن ةؤ د هنةا  ق قة  نتملةق  ق ة   م ةظ الحجةازي ن لة رق  
ل فظةةة ، وهةةةله الحق قةةة  نةةةني هلةةة  أن لججةةة  نمةةة   هم مةةةل  سةةةر أو  صةةة غ  

                                                 

 .  11ة19القادر مرهي  لجج  الكر ، يح   هاا ن  وهاد( 2)
 .  2/216لدان، يا وت الحموي  ينلر  ممج  الا( 1)
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)فكم ةةظ( فتحولةةل فةةي ةطقجةة   ةةا راد إلةة  )ُفم ةةظ(، وإن  ةةان اللغويةةون يشةةتر ون 
 ةةاةي مةةن  ةةرو  الحلةةق، ةحةةو   لُئةة  ، ُةج ةةق، ُ م ةةر، لةةلل  أن يكةةون الحةةر  ال

 .(2)، ُ ظ ظ ُةح  ، رُ   
نمةةة   نمل لجةةةا صةةةوني محةةةن هنةةةد المتقةةةدم ن،  وهةةةله اللةةةاهرة فةةةي لججةةة 

م( فةي نلة    ومةن نلة  نقريةا ال ةوت 2001، ةهة311ف قو  ا ن جني )ت
لةةق ةحةةو ُ ةةُم ٍر و ُم ةةٍر ورُ  ُةةٍ . وسةةممل الشةةجري  مةةن ال ةةوت مةة   ةةرو  الح

  الجن  ب لمن  ةا  اليكئُ ر. و ككك  أ و زيد هنج    زئُ ر األسد يريد  ر مر ة يقو 
 .(1)وُه دك الل  

وفةي فكُم ةظ لبغكتةان  فكم ةظ وُفم ةظ م(   2066، ةهة219ويقو  ا ةن سة ده )ت
ونل   ولة    ،إنا  ان ال اةي من الحرو  الست ...  سرت ال،اء في لغ  نم  

 .(3)لُئ   وُةح   ورُ    وُ ظ ظ 
ومةة  هةةلا  لةة  يمكةةن لنةةا ال ةةوم أن ةبظ ةة   مةةن األل،ةةاط فةةي م لجةةا للكسةةر 

، والساا أةنا ةجةد أ  اةةا فةي الرية  اهتاةار  سةر أو  لقاةون المدة   والتح ر
 مةةن األل،ةةاط يبمةةدا ملجةةرا  مةةن ملةةاهر المدة ةة  والتح ةةر، فةةن    م ةةظ  مةةن 
الشةةةةاا  أو ال،ت ةةةةات والنسةةةةاء  شةةةةكظ هةةةةام ةحةةةةو اسةةةةتمما  اللةةةةاهرة ةوهةةةةا  مةةةةن 

، ر، أو التةدلظ والر ة  هنةد النسةاء  ةةل،   ُسة  ارة، ُ   ةارةةم مس  المدة   والتح ة
 ُسچ ن ، محا اة لنطق المدة  ، ون، حا  يشا ظ ةطق الح ر.

                                                 

 .  22التوا   ينلر  التطور اللغوي، رم ان هاد( 2)
 .  1/223الظ ائي، ا ن جني  ( 1)
 .  332ة2/330المظ ي، ا ن س ده  ( 3)
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ويمكن ن،س ر أل،اٍط أ ر  في اللجج   اسم  لجةله اللةاهرة هلة  أسةاس 
القادر وزم لةةةة ، فنجةةةةد مةةةة     مةةةةن اس الظةةةةا ع الةةةةلي ن ةةةةره الةةةةد تور هاةةةةدالق ةةةة

األل،اط نشتر  المدين  م  الري  في  سر أولجا،  ما يقولون  ُسم ن فةي ل،ة  
  ن،  ُ كلأ في  ك ل، وُجديام  ممن    بديام . سكم

 ويمكن نمل ظ  من هله األل،اط  مادأ السجول  والت س ر، فاللغات همومةا  
نسةةةم  ةحةةةو السةةةجول  والت سةةة ر واال ت ةةةاد فةةةي الججةةةد الم ةةةلي، وإنا  ةةةان هةةةلا 

فمةةةةةن الطا مةةةةةي أن نسةةةةةم  أو نم ةةةةةظ  مةةةةةن اللججةةةةةات فةةةةةي نطورهةةةةةا ةحةةةةةو  واردا  
هن ال   ما أمكن، وهلا الت،س ر ي دق هلة  مةا  ةان أولة   ر ةر، ونن ةالكس

ر ونلة  ةحةو    ب ةور ة، واةتقلل اللجج     في نطورها من ال   الكسم موما  
يقةةةو  الاغةةةداديون  ُ  ةةةور، وفةةةي هبشةةةا يقولةةةون  ُهُشةةةا، وفةةةي جبنةةةود يقولةةةون  

ةتكق ةتبق يقولةون  ُفسأ وفةي فةبةرب  يقولةون  ُفنةدكق،  (1)، وفةي فبنةدبق(2)ُجنود، وفي فبسأ
 جم  ُفرا  يقولون  ُفر ، وفي  بديام يقولون  ُجديم.

والسةةاا فةةي نلةة  أن ال ةةم  هةةي أ قةةظ الحر ةةاتم ألةجةةا ال نةةت  إال   ةة  
الشةةةة،ت ن، وال يةةةةت  نلةةةة  إال  ممةةةةظ الم ةةةةلت ن ال ةةةةلات ن الواصةةةةلت ن إلةةةة   رفةةةةي 
 الشةةة، ، وأمةةةا الكسةةةرة ف ةةةة  يك،ةةةي فةةةي نح ةةة لجا الم ةةةل  الوا ةةةدة الجاريةةة ،  ةةة 

                                                 

يقو  ا ن منلور  ال،ستق  ممرو . وةقظ هن األزهري  ال،ستق  فارسة   ممر ة  وهةي  مةرة  ةجرة ( 2)
 .  20/309ا ن منلور  ف ظ ال،اء ممروف . ينلر  لسان المر ، 

فةبنأدبق م،رد  جممجا فناُدقب  وهي ةةبيب ، ومسكن م،رو  إل ام  المسافرين  األجر. ينلر  ممج  ( 1)
 . 3/2121اللغ  المر    المماصرة، أ مد مظتار همر  
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،  تةة  صبةةن،ل ال ةةم    ةجةةا (2)ال،تحةة  يك،ةةي ف جةةا همةةظ سةةم   لتلةة  الم ةةل 
 ر ةةة  سةةة ق  ةلةةةرا  الرن،ةةةا  اللسةةةان  ةةةا  النطةةةق  جةةةا نجةةةاه الحنةةة  األهلةةة  إلةةة  

  درجةةة  فةةةي منطقةةة  الحر ةةةات، إسةةةاف  إلةةة  نلةةة  اة ةةةمام الشةةة،ت ن  ةةةا  ةأ  ةةة
 .(1)النطق  جا اة ماما   ديدا  

سةةر ال يمكةن نمل لةة   السةجول  والت سةة ر، إال أن االةتقةا  مةن ال،ةةتب إلة  الك
ألن الكسةةةرة ال يمكةةةن ن ةةةن ،جا   ةجةةةا أ ةةة  مةةةن ال،تحةةة  صةةةون ا ، لةةةلل  ناقةةة  
ال،تح  هي األيسر واألسجظ في النطق، لجلا نب،سر  ةا ي األل،ةاط التةي جنحةل 

 اللجج  ف جا من ال،تب إل  الكسر،  ما ساق من نمل  ت.
 مادأ السجول  والت س ر   ن هنا   و د يبمترض هل  ن،س ر  من الم،ردات

 مةةن الم،ةةردات فةةي اللججةة  اةتبقةةظ ف جةةا مةةن األ ةة  إلةة  األ قةةظ  ل،ةة   ركمةةاد 
 ،ةةةةتب أولةةةة ، فةةةة ن الاغةةةةدادي ن يقولةةةةون  ربمةةةةاد   ةةةة  الةةةةراء، وفةةةةي  كاةةةةق يقولةةةةون  

، وفي فةكقأر يقولون  فبگبر، وفي  ك ظ يقولون   ب كظ، وفةي ه ةدان جمة  (3) باكگ
الظ ةةر، فقةةد اةتقةةظ  (2)ان، وفةةي صكةةاال الظ ةةر يقولةةون  صبةةاالهةةود يقولةةون  هةةود

ةطق الل،  من األ   وهو ال،ةتب إلة  األ قةظ وهةو ال ة ، وهنةا ةقةو   ال يلةيم 
في  ظ جواةةا اللغة ، فقةد ةجةد  أن يكون السمي ةحو السجول  والت س ر مطردا  

                                                 

 .  2/29ينلر  م،ان ب الغ ا، ال،ظر الرازي  ( 2)
 .  132و 131ينلر  هل  األصوات،  ما   شر  ( 1)
 الطاگ  ةو   اص من األ ااق يب ن  من جريد النظظ يبستممظ لح،  الظاي  مد اة اج .  ( 3)
س  ال اد في  صاال   اص   هظ األريةا  مةن سةكان سةوا ي  غةداد و اةار السةن   وصةا ، ( 2)

 وم لجا  لم  مكطاخ ف ن أهظ األريا  يقولون  مبطاخ.  
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  نطةةةورا هكسةةة ا ، وفةةةي نلةةة  يقةةةو  الةةةد تور إ ةةةراه   أةةةة   هةةةن ةلريةةة  السةةةجول 
 ولةة   ممنةة  هةةلا أن النلريةة  ننطاةةق هلةة   ةةظ الحةةاالت، وإةمةةا يمكةةن نطا قجةةا 
هلةة     ةةر مةةن التطةةورات ال ةةون   فةةي اللغةة ، فةة نا وجةةد الاا ةةث أن التطةةور  ةةان 

 -فةةي  مةةن الحةةاالت  مةةا وجةةد فمةة   -هكسةة ا ، أي مةةن السةةجظ إلةة  ال ةةما 
 .(2)فمل   أن ياحث هن أساا  أ ر   اص  نارر هلا التطور 

ة  ةةةة  سةةةةاق لججةةةةات المدينةةةة  والح ةةةةر ةحةةةةو هةةةةله السةةةةجول  وهةةةةلا  و ةةةةد
اال ت ةةاد، و ةة و  هةةله اللةةاهرة فةةي ةطةةق أهةةظ المدينةة ، مةة   لتةة  فةةي ةطةةق أهةةظ 
الريةةةة ، لكةةةةن هةةةةلا ال يمنةةةةي أن لججةةةةات الريةةةة  ال نسةةةةم  ةحةةةةو هةةةةلا الجةةةةد  

، مة  إمكةان القةو  أن لججة  المدينة  أسةاق وأسةر  المشتر   ة ن اللغةات همومةا  
 ر أوائظ األسماء.ةف ما يتملق  لاهرة  س ها ةحو هلا المادأ   وصا  في نطور 

لجنةةةةول لججةةةة  األريةةةةا  ةحةةةةو هةةةةله اللةةةةاهرة، وهةةةةلا  وأود أن أ ةةةةدم ن،سةةةة را  
الت،س ر ر ما يكش  لنةا هةن  مةن أسةاا  لجةوء لججةات الرية  ةحةو الكسةر 

، ف لجةةةةر أن هةةةةلا الكسةةةة ر هةةةةو ةةةةةو  مةةةةن التةةةةدلظ ةفةةةةي  مةةةةن الم،ةةةةردات  مةةةةا مةةةةري
ة المدة  ، ف  ناء الري  ينلرون ألهظ المدين   نةو  مةن اإلهجةا ، وأن ومحا ا

م،ردانج  نتس   الر ي والنموم  أ  ر من م،ردات الري  والقر ، لةلل  يحةدث 
ةو  من المحا اة والتقل د لجله اللججات  مما   ر ي الةلوق اللغةوي، وهةلا  ةد 

، أو  مةةا (1)ي الكةة م يبمةةدا وججةةا  مةةن وجةةوه  الحللقةة  والت، ةةب  أو  التقمةةر فةة
                                                 

 .  121األصوات اللغوي ، إ راه   أة    ( 2)
ةجل يية   ، وفةي اإلHyperurbanismusوهله م طلحات وسمل لما يقا ظ في ال ن ن    ( 1)

 . 221التوا   ينلر  التطور اللغوي، رم ان هاد .Overcorrectness لم   
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فةي  يسم جا فندري   اإلسرا  في المدة ة   و  الماالغة  فةي المدة ة   و  الغلةو  
ر هةةةةةلا هلةةةةة  ة، وال يقت ةةةةة(1)، أو  الماالغةةةةة  فةةةةةي الت ةةةةةويا (2)مراهةةةةةاة ال ةةةةةح  

محا اة اللغ  األد    أو ال، ح   ظ يحدث في  ةظ مةن ي،ظةر  جمةا  الماةارة 
 . (3)ور  جا

  أ نةةاء الريةة   لججةةات المدينةة   اصةةظ، وإنا  ةةان  لجةةلا أ ةةو   إن إهجةةا
 لل  فمن الطا مي أن يحدث ةو  من المحا اة لجله اللججات، مة  صةر  
النلر هن  ةون اللججة  المدة ة  ف ة ح  أم   ةر ف ة ح ، لةلا مالةل لججة  أ نةاء 
الريةةة  فةةةي  مةةةن الم،ةةةردات ةحةةةو الكسةةةر  اهتاةةةاره ةوهةةةا  مةةةن  الت، ةةةب ، و ةةةد 

ح  ، فقةةةةةةا  لةةةةةةامن الاةةةةةةائم ن لمتةةةةةة د  ن أراد  ةةةةةةراء سةةةةةةمةةةةةةن ا  بكةةةةةةي أن رجةةةةةة   
 ك  الُكاش؟  كسر الكا ، ف ح   ظ من سمم ، ف م   من ل سا ي  

ةاش  ،ةتب الكةا ،  مةا يقةو  النةاس؟ فقةا     أصةحا  ، و ةا  لة   لُة ك لكة أ نقةظ   ك
 .(2) لا  نل أ و   اظ أن أ رأ األد ، فما اللي أفادنني القراءة إنن؟!

ال الب  جله اللاهرة هاهرة أ ةر ، وهةي االسةتاداالت و د ألحق صاحي 
التةةي نح ةةظ  ةة ن صةةوني ال ةةاء والةةواو، ووجةة  اإللحةةاق أن ال ةةاء ال نظتلةة  هةةن 

رة، و ةةلا الةةواو ةرة إال فةةي المةةدة اليمن ةة  لل ةةوت، فال ةةاء هةةي امتةةداد للكسةةةالكسةة
 هي امتداد لل ةم ، فكمةا يم ةظ الحجةازيون للكسةر يم لةون إلة  ال ةاء ف قولةون 

                                                 

 .  90ينلر  اللغ ، فندري   ( 2)
 .  211ينلر  أس  هل  اللغ ، ماريو  اي  ( 1)
 .  90ينلر  اللغ ، فندري   ( 3)
 .  16ينلر  اال ت ا  في  رل أد  الكتا ، الاطل وسي  ( 2)
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)صةة يام و ة يةةام(، ويم ةةظ التم م ةةون إلةة  الةةواو  مةةا يم لةةون إلةة  ال ةة  ف قولةةون  
 .(2))صو ام و ةو ام(  الواو امتدادا  لل  
م(   أهةةةةةةظ الحجةةةةةةاز يسةةةةةةمون 919هةةةةةةة، 122ويقةةةةةةو  ا ةةةةةةن السةةةةةةك ل )ت

ال ةوا:  ال ةة ا:.  ةةا  ويقولةةون  الم ةةا ر والمةةوا ر، والموا ةةق والم ةةا ق... ويقةةا   
 .(1)تك كي ا، و ك يطك  و كوي ك ، و لل  هار يكم ر ويكمور ةب   والمتك كو  ةب هو الم

أما في اللجج  الاغدادية  ال ةوم فنقةو   مةا  لنةا فةي أصةظ اللةاهرة فةي   ة   
نممةة   األ كةةام ف ةنةةا وإن  الم ةةظ إلةة  الكسةةر أو إلةة  ال ةة   مةةن ال ةةما جةةدا  

 ممنة  انر ة ، و ةو   وجدةا أم ا  هلا التناو   ما في  ةو  الاغةدادي ن  )ه ،ة (
أهةةةةةظ الريةةةةة  )هوفةةةةة (  ةةةةةن،  الممنةةةةة ، مةةةةة  نلةةةةة  ف ةةةةةةا ال ة  ةةةةة  ا ةةةةةراد هةةةةةلا 
االستمما ،  ظ ةجد استمما  صوت الواو في  من الم،ردات هنةد الاغةدادي ن 

لكةةن   ةةوت ة،سةةجا مةةن أ نةةاء المةةدن، فةةي  ةة ن يسةةتممظ أهةةظ الريةة  الم،ةةردة 
 ال اء، ومن أم ل  نل  

 الري في لجج   في لجج  المدين 

 ص اةي (3)صواةي

                                                 

 .  11ينلر  دراسات في فق  اللغ ، صاحي ال الب  ( 2)
 .  2/109المظ ي، ا ن س ده  ( 1)
يبقةةدم ف ة  أواةةةي الطمةةام، والل،لةةان مترادفةةان،  ال ةواةي وال ةة اةي  هاةةارة هةةن أ اةاق هةةرين ةسةةا ا  ( 3)

مظتةار ال ةحال،  ، نب  لد وال يواُةي األواةةي منسةو ات إل ة  جاء في مظتار ال حال   وال   
 . فك ن أصظ صن  ال واةي  ان  ال  ن فللا ةسال إل  .  2/311الرازي  
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ف،ةةي المدينةة  ل،ةة   صةةواةي  هةةو الل،ةة  الشةةائ ، أمةةا فةةي الريةة  ف قولةةون  
، لجةلا ةقةو  مةن   ص اةي ، م  أن الر   م  الكسر والظشوة  م  ال    مةا مةري

  ال ما نمم   األ كام هل  لجج   امل  دون استقراء ونتا  د  ق. 
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 المبحث الثاني
 أواًل: الفعل المضارع:

ن المملوم للدارس ن والمطلم ن هل   واهد اللغ  و واة نجا أن اللغة  المر  ة  م
ال، ةةةةح  ن،ةةةةتب  ةةةةر ك الم ةةةةاره  فةةةةي ال،مةةةةظ ال   ةةةةي  ةةةةا راد، ونلةةةة  ةحةةةةو  
)يككتةا، يكةدرس، يكنةام، يكحمةظ...(، إال أةنةا ة  ة  ال ةوم فةي اللججة  الاغداديةة  

والنةةةةون، و سةةةةر يةةةةاء ر  ةةةةر  الم ةةةةاره  فةةةةي ال ةةةةاء والتةةةةاء ةالمماصةةةةرة أةجةةةةا نكسةةةة
الم اره  ونائجةا وةوةجةا هةاهرة  ةائم  هنةد جم ة  سةكان  غةداد  ة  نم  ةي،  ةظ 
نش   في ممل  محافلةات المةراق ال ةوم هلة  ألسةن  النةاس، ف قولةون   ُيكتةا، 

 ةُلما، ُنحمظ، ُي ن ...الخ .  
وهةةله اللةةاهرة التةةي ةبشةة ر إل جةةا وةرصةةدها فةةي اللججةة  الاغداديةة  المماصةةرة، 

ي الحق قةة  هةةةاهرة  ديمةةة   دي ةة م فقةةةد هرفتجةةةا اللججةةات المر  ةةة   ةةةديما ، هةةي فةةة
 وهي نمر  هند الاا   ن في اللغ  واللججات  اس  )التلتل ( أو )نلتل   جراء(.

وهنةةدما ةةةدرس هةةله اللةةاهرة فةةي اللججةة  الاغداديةة  مةةن المناسةةا أن ةشةة ر 
 ةةةظ ةجةةةد أن  إلةةة  أن هةةةله اللةةةاهرة ل سةةةل  كةةةرا  هلةةة  اللججةةة  الاغداديةةة  ال ةةةوم

 مةةن اللججةةات المام ةة  المر  ةة  ال ةةوم نشةةجد م ةةظ هةةله اللةةاهرة، ومنجةةا اللججةة  
م(  1001ري  هلةةةةة  سةةةةةا ظ الم ةةةةةا ، يقةةةةةو  الةةةةةد تور  ةةةةةو ي سةةةةة   )تةالم ةةةةة

 وهنا  لججات ةساجا اللغويون إل  القحطاة  ن، من نل  التلتل ، إن يكسةرون 
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ن،  مةا ة ةن  فةي هام تنةا ف قولةون  نُملمةون، ُنكتاةون، نُنجحةو  ،ال،مظ الم ةار 
 .(2)الم ري  

م(   ةةةةر     ةةةرا  1002هةةةة، 2211التوا  )تويقةةةو  الةةةد تور رم ةةةان هاةةةد
ر  ةةةةةر  ةمةةةةةن اللججةةةةةات الح ةةةةة  المماصةةةةةرة فةةةةةي الةةةةةا د المر  ةةةةة  المظتل،ةةةةة  نكسةةةةة

 .(1)الم اره  في ةحو  )ُيكتا، وُي،تب وُي ر ، وُيقو ( وأ ااهجا 
ود هةةله اللةةاهرة فةةي اللججةةات و ةةد ةةةي   ةةرب وا ةةد مةةن اللغةةوي ن هلةة  وجةة

. (3)القديمةة  ونمةةر  هنةةده   ةةة التلتل   أو  نلتلةة   جةةراء  ةسةةا   إلةة   ا لةة    جةةراء 
ف قةةةو  ا ةةةن جنةةةي فةةةي نلةةة    وأمةةةا نلتلةةة   جةةةراء، ف ةجةةةا نقةةةو   نُملمةةةون ونُ،ملةةةون 

 .(2)ر أوائظ الحرو  ةوُن نمون  كس
، (1)حجةةازي نم( إلةة  جم ةة  المةةر  إال ال116هةةة، 290وهياهةةا سةة اوي  )ت
م( إلة     ةر مةن القاائةظ المر  ة ، فقةا   2322هةة، 122وةساجا ا ن منلور )ت

ر  لغةة   ةة  ، ونمةة  ، وأسةةد، ور  مةة ، وهامةة  المةةر . وأمةةا أهةةظ ة ونُملةة ،  الكسةة
الحجةاز، و ةوم مةن أهجةاز هةوازن، وأزد السةراة، و مةن هةليظ، ف قولةون  نكملة ، 

رد هل نةةا مةةن األهةةرا ، لةة  يقةةظ إال والقةةرآن هل جةةا. وزهةة  األ ،ةةش أن  ةةظ مةةا و 

                                                 

 .213،  و ي س    -الم ر الجاهلي–( ناريخ األد  المر ي 2)
 .161التوا   حوث ومقاالت في اللغ ، رم ان هاد(  1)
، 261/ 2، والميهةةةةةر، للسةةةةة و ي  112الظةةةةةواص، للحريةةةةةري  ( ينلةةةةةر  درة الغةةةةةواص فةةةةةي أوهةةةةةام 3)

 .1/23والظ ائي، ا ن جني  
 .2/121( سر صناه  اإلهرا ، ا ن جني  2)
 .2/220( ينلر  الكتا ، س اوي   1)
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( لجم ةة  المةةر  إال ةهةة696، و ةةلل  ةسةةاجا اإلسةةترا اني )ت(2)ر ةنُملةة   الكسةة
 . (1)الحجازي ن

م(   )ةكسةةةتم ن( و)ُةسةةةتم ن(  ،ةةةتب 2002هةةةة،  311ويقةةةو  ا ةةةن فةةةارس)ت
رها.  ةا  ال،ةرياء  هةي م،تو ة  فُةي لغة   ةريش، وأسةد  و  ةره  يقولوةجةا ةالنون و س

 .(3)لنون ر اة كس

والةةةةلي يلجةةةةر أن  سةةةةر أ ةةةةر  الم ةةةةاره  هةةةةاهرة سةةةةام    ديمةةةة  أصةةةة  ، 
فجلورها نمتد إل  أ مد من القاائظ المر  ة  الممروفة   ةديما ،  ةدل ظ وجودهةا فةي 

رياة   ةمجموه  مةن اللغةات السةام  ، فقةد وجةدت هةله اللةاهرة فةي المارية  والسة
دي ةةةةة   المجريةةةةة  ،  مةةةةةا وجةةةةةدت فةةةةةي لججةةةةةات جنةةةةةو  الةةةةة من الح(2)والحاشةةةةة  

 .(1)ريان في هله األيامةوالشحري  والاونا اري ، وفي لججات الس
التوا   ة ن  سةر  ةرو  الم ةةاره  ومةن هةلا يسةتد  الةد تور رم ةةان هاةد

هو األصظ في اللغ ، وال،تب أمر  ادث في المر    القديم م  دل ظ هدم وجوده 
 قةةي مةةن الكسةةر فةةي  اة  األ ةةر ، و ةةدل ظ مةةةفةةي اللغةةات السام ةة -أي  ال،ةتب  -

                                                 

 .203-21/201( لسان المر ، ا ن منلور  ف ظ )الواو( 2)
 .2/222(  رل  اف   ا ن الحاجا، اإلسترا اني  1)
 .11فق  اللغ ، ا ن فارس  ( ال ا اي في 3)
 .211التوا   ر  ف و  في فق  اللغ ، رم ان هاد( ينل2)
 .2/311( ينلر  اللججات المر    في التراث، أ مد هل  الجندي  1)
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ي اللججةةةةةةةةات ةت  اآلن فةةةةةةةةة مةةةةةةةةن اللججةةةةةةةةات المر  ةةةةةةةة  القديمةةةةةةةة  واسةةةةةةةةتمراره  ةةةةةةةة
 . فكظ نل  يؤ د أن األصظ في  رو  الم اره  هو الكسر.(2)المماصرة

م( يةةر  أصةةال  ال،ةةتب، 2111هةةة/2311)ت  ةإال أن الةةد تور إ ةةراه   أة ةة
  فةةي ظ فةةي  ةةكظ  ةةرو  الم ةةاره  هةةو مةةا  ةةا ة  ةةث يقةةو    ةةةرجب أن األصةة

حدر هةةلا األصةةظ إلةة  ةاالت. و ةةد اةةةةظ الحةةةلججةةات الحجةةاز مةةن ال،ةةتب فةةي  ةة
هةةةله اللججةةةات مةةةن السةةةام   األولةةة ،  ةةة  نطةةةور إلةةة   سةةةر فةةةي مملةةة  اللغةةةات 

 .(1)السام   
واللي يؤيةد وججة  الةد تور رم ةان هاةد التةوا  فةي أن الكسةر هةو األصةظ 

ر  لغةة  جم ةة  المةةر  ر أو  ال،مةةظ الم ةةاةمةةا ن ةةره سةة اوي  فةةي  تا ةة  مةةن أن  سةة
. فقو  س اوي   إن الكسةر لغة  (3)ظةإال الحجاز، فلغتج  ال،تب،  ا   وهو األص

جم ة  المةر  يؤ ةد هجةور و ة و  هةله اللةاهرة هلة  األصةظ، وال،ةتب هةو الةلي 
يمكن أن يمتار نطورا  في اللغ ، أما  ولة  هةن ال،ةتب  وهةو األصةظ  فجةلا نحل ةظ 

ا ا ةةةةةةةةةةن ةلةةةةةةةةةة  ةحةةةةةةةةةةو هةةةةةةةةةةلا نهةةةةةةةةةةمنةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةة  يقةةةةةةةةةة  هلةةةةةةةةةة  دل ةةةةةةةةةةظ منطقةةةةةةةةةةي، وإ
أةجةةا لغةة  الجم ةةة  إال م(،  مةةد نوصةة ،  لجةةةله اللةةاهرة 2066هةةة/219سةة ده)ت

الحجةةازي ن  ةةا    وجم ةة  مةةا ن رةةةا م،تةةول فةةي لغةة  أهةةظ الحجةةاز وهةةو األصةةظ 
يمنةةةةةي نةكمألةةةةة  وةةكمألكةةةةة  ومةةةةةا أ ةةةةةاج  وصةةةةةارت لغةةةةةتج  األصةةةةةظ، ألن المر  ةةةةة  أصةةةةةلجا 

                                                 

 .211التوا   ر  ف و  في فق  اللغ ، رم ان هاد( ينل2)
 .220( في اللججات المر   ، إ راه   أة    1)
 .2/220 ( ينلر  الكتا ، س اوي  3)
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.  ممنةة  أن األ لةةا  ةةان هلةة  (2)إسةةماه ظ هل ةة  السةة م، و ةةان مسةةكن  مكةة  
لسةةةان المةةةر  هةةةو الكسةةةر  ةةة  سةةةاد ال،ةةةتب الةةةلي هةةةو للحجةةةازي ن، وأصةةةاب هةةةو 
األصةةظ متةة  را ، أي  هةةو الممتمةةد فةةي اللغةة  ال، ةةح  المشةةتر   التةةي نمتمةةدها 
 القاائظ المر    في التظا ا وة وصجا األد    ول   أص    ممن  أساق وأ دم.

التوا ، فقولةة  ور رم ةةان هاةةددال  الةةد تو ةةد ردي  مةةن الاةةا   ن هلةة  اسةةت
 مةةدم وجةةود ال،ةةتب فةةي السةةام ات، يبمتةةرض هل ةة   ةة ن المر  ةة  هةةي اللغةة  السةةام   
التي  ق ل في الجييةرة  مةد هجةرة أ وانجةا السةام ات، فةال،تب لة    اد  ةا ف جةا 

 .(1) ظ إة  األصظ، والكسر هو اللي  دث  مد ا ت ط السام  ن  غ ره 

جات ال ةوم ةرج  نلة  إلة  أن اللجةةره في اللججات ال وم ف ةأما      استمرا
م جا محافل ةةا هلةة  ال ةة غ  القديمةة ، و ةةد ةمتوار ةة  هةةن لغةةات هر  ةة   ةةد يكةةون  ةة

 .(3)يكون متطورا  هن هله اللغات التي   رت ةجججا وفق ا لقواة ن لغوي 
و ةةةد فسةةةر الةةةد تور إ ةةةراه   أةةةة   هةةةله اللةةةاهرة مةةةن المنلةةةور االجتمةةةاهي، 

 ةةة ن  مةةةن القاائةةةظ التةةةي نةةة  رت  ح ةةةاة التح ةةةر  ةةةد آ ةةةرت صةةةوت اللةةة ن  ونلةةة 
األمةةامي الةةلي ةسةةم   الكسةةرة، وأن  جةةراء  ةةد نةة  رت  مةةا فةةي الشةةام مةةن لغةةات  

 .(2) اآلرام   والماري  اللت ن ا رد ف جما  ر  الم اره 

                                                 

 .2/333( ينلر  المظ ي، ا ن س ده  2)
 .111الغ،ار  امد  لججات المر    ةش ة ونطور ا، هاد( ينلر  ال1)
 .120الاا ي  ( ينلر  لغ  نم  ، سا ي هاد3)
 .231( ينلر  في اللججات المر   ، إ راه   أة    2)
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وهةةةلا التمل ةةةظ ال يسةةةتق   فةةةي ن،سةةة ر جنةةةول اللججةةة  الاغداديةةة  ةحةةةو هةةةله 
د سواء، ةري  هل   ةألن اللاهرة  ائم    ن سكان المدين  والاللاهرة، ونل  

 م ةي اللججةةةات القديمةةةة  فةةةي نمل ةةةظ  ةةة و  هةةةله اللةةةاهرة فةةةة ةةةظ وال يسةةةتق    تةةة
 لوجود هله اللاهرة في لججات الاادي .  

ل  هةةلا ةم( هةة1020هةةة، 2232لةةلل  يملةةق الةةد تور هاةةده الراجحةةي )ت 
له اللةاهرة إلة  نمة   وهةليظ، فتمة   ةاوا هالتمل ظ   ة  ي ب لو أن الرواة ل  ينس

مةةن  اائةةظ الااديةة ، وهةةليظ مةةن القاائةةظ الحجازيةة ، لكةةن نلةة  يمكةةن أن يرن ةة  
 .  (2)ألن اللغ  ال نمر  اال راد الدائ  اللي ال يتظل 

م( أن 2192/ةهةةة2202الظالق ه ةة م  )تو ةةد  ةة ن الةةةد تور محمةةد هاةةةد
المانةةةي لل،اهةةةظ إنا  ةةةان  المةةةر  نكسةةةر  ةةةرو  الم ةةةاره  فةةةي م ةةةار  ال   ةةةي

ل ، وةُملةةة ، ونُملةةة ، ةف قولةةةون  اهةةةلةةة  وزن فكمُةةةظك، أي  مكسةةةور المةةة ن، ماسةةة   ه
لا في الم ا  واألجو  والنا ي والم ةاه  ةحةو  إيجةظ، وإ ةا ، وإ ةقي ةو 

 .(1)وإهني 

رو  الم ةاره  ننا جةا  هلة   سةر ةوفسر نل   ل   قول    وإةمةا  سةرت  ة
وزن ي،مكةةظ الم،تةةول يلتةةا  ةالمةة ن لةةئ  يلتةةا  وزن  ةةهةة ن الماسةةي، ولةة  يكسةةروا 

 .(3) م ار  فمكظ ي،ُمظ ول  يكسر وال اء ل ست قا  

                                                 

 .221( ينلر  اللججات المر    في القراءات القرآة  ، هاده الراجحي  2)
 .260( ينلر  المغني في ن ري  األفما ، ه  م   1)
 .260( المغني في ن ري  األفما ، ه  م   3)
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هلةةةة   ةةةةون الماسةةةةي  روا  ةةةةرو  الم ةةةةاره    ةةةةر ال ةةةةاء ننا جةةةةا  ةو ةةةةلل   سةةةة
لةة   روا مةةا أولةة  نةةاء زائةةدة ةحةةو  نُةةتككل م نشةةا جا  ةمكسةةور األو  وهةةو همةةية، و سةة
 .(2)اوه  م ل  اا  اة،مظ لداللت  هل  المط

و ةةظ مةةا هلةةظ  ةة  ه ةة م  ياةةدو أةةة  مةةن  ا ةةظ الق ةةاس الظةةا ع مةةن النةةا ق ن 
ر لججةي ال يلجةر أةة  ةلةةةة ، ألن الكسة  جله اللجج ، وإن سماه ه  م    ننا جا  

ر  ةةر  الم ةةار  يريةةد التنا ةة  إلةة  ماسةة   أو هةة ن ةواٍ  إلةة  درجةة  أن مةةن يكسةة
 ا ةةظ الق ةةاس الظةةا ع هلةة    ةةره  ال،مةةظ المكسةةور، ف اقةة  التوج ةة  أن نلةة  مةةن

 مما  بسر.
و مةةةةةا ياةةةةةدو أن هةةةةةله اللةةةةةاهرة  اةةةةةةل نقت ةةةةةر هلةةةةة   سةةةةةر نةةةةةاء الم ةةةةةاره  
فحسةةا،  ةةدل ظ أ  ةةر الشةةواهد التةةي يوردهةةا اللغويةةون لجةةله اللةةاهرة هةةي  التةةاء، 
و ةةةةدل ظ لقةةةةا هةةةةله اللةةةةاهرة أةجةةةةا سبةةةةم ل  ةةةةةةة التلتل   ةسةةةةا  إلةةةة  نحريةةةة  نةةةةاء 

ةسةا  إلة  الشة ن التةي نباةد  مةن   (1)لوا   الكشكشة  الم اره   الكسر،  ما  ا
 ةةا  الظطةةا  للمؤةةةث، أمةةا مةةا   ةةظ فةةي اللججةة  الاغداديةة  المماصةةرة ومةةن 
 الجةةةةةا اللججةةةةةات المر  ةةةةة  القديمةةةةة ، فجةةةةةو أن هبم مةةةةةل هةةةةةله اللةةةةةاهرة هلةةةةة  يةةةةةاء 
الم اره  وةوةجا أي ا ، ف قولون  ُيكتا، ُيدرس، يُلما، ُيير ، ُيحمي، ُيدري، 

 مةةا يقولةةون فةي  سةةر نةةاء الم ةةاره   ُنكتةا، نُلمةةا، نُةةدرس، نُةةنجب،   ُي ةر .
  ر .ُنمسب، وفي ةون الم اره  يقولون  ُةجي، ةُلما، ُةشر ، ةُلا ، ةُ 

فقةةد هبم مةةل هةةله اللةةاهرة هلةة   ةةرو  الم ةةاره  مةة  أةجةةا نظةةتي  التةةاء 
اةل نظةتي  كةا  ةمن   ث األصظ،  ما في  ةا  هةاهرة الكشكشة  التةي  ة

                                                 

 السا ق ة،س .( 2)
( وهي هاارة هن إ دا   ا  المؤة   في الو     نا  أو إلحا جا   نا ، و د ةساجا س اوي  إل  ةاس  1)

 .2/211   ر من نم   وةاس من أسٍد. ينلر  الكتا ، س اوي   
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حو  إةيةةُش أي  إةيةةُ ، ةالمكسةةورة فةةي سةةم ر المؤةةةث هنةةد الو ةة ، ةةةالظطةةا  
ومةةةةالش أي  مالةةةةُ . ونلةةةة  لل، ةةةةظ  ةةةة ن  ةةةةا  الظطةةةةا  الم،تو ةةةة  للمةةةةل ر 

،  ةة  هبم مةةل  ةةا  الوصةةظ وفةةي   ةةر  ةةا  (2)والمكسةةورة للمؤةةةث  ةةا  الو ةة 
. وفةي اللججة  الاغدادية  المماصةرة أي ةا  (1)الظطا  ةحو   الةديش  أي الةدي 

 ممل هله اللاهرة هل    ر  ا  الظطا  المؤة  .  د هب 
 الفعل الماضي:  -ثانياً 

ةرب أوُ  ال،مةظ ال   ةي المجةرد، وال  يك ر في اللججة  الاغدادية  المماصةرة  كسأ
أو مكسةةور  (3)فةةرق فةةي هةةلا الكسةةر  ةة ن ال،مةةظ م،تةةول المةة ن أو م ةةموم المةة ن

 ةا راد، وال نراهةي اللججة  الم ن، وإني هة ن ال   ةي المجةرد فةي اللججة  م،تو ة  
ال،وارق ال ةون   ال، ة ح   ة ن األفمةا  المظتل،ة  مةن   ةث فةتب هة ن ال،مةظ أو 

 ظ وفي  ،نش   في  غداد -ر أو  ال،مظة س–رها، وهله اللاهرة ةسمجا أو  س
 جم   محافلات المراق. ومن  واهد نل  في اللجج  الاغدادي  

 النطق ال،  ب النطق في اللجج 
 تكظ ةك  ُ تكظ
  كسكرك  ُ سكر
 جكمك ك  ُجمك 

                                                 

 .  2/211ينلر  الكتا ، س اوي   ( 2)
 .  221التوا   ر  ف و  في فق  اللغ ، رم ان هادينل( 1)
وإن  اةل األفما  م موم  الم ن ال نستممظ في اللجج  إال ةادرا  أص  ،  سا نتامةي لممجة  ( 3)

وال األل،ةةاط التةةي نةةدرج هلةة  ألسةةن  الاغةةدادي ن، لكةةن لةةو اسةةتممظ يبكسةةر أولةة  هلةة  الغالةةا، 
 أهر  ساا موت أو سمور الم،ردات ال،مل   م موم  الم ن من   ث االستمما .  
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 ةةكيك  ةُيك 
  كتكاك  ُ تكا
 دكركسك  ُدركس
 رك كنك  رُ كن
  كلك  ُ لك 
 ةةكيك ك  ةُيك 
 سكُل ك  ُسلك 
 ركُ اك  رُ كا
 سكُم ك  ُسمك 
  كُمدك  ُ مكد
 سكُمنك  ُسمكن
 هكلب  ُهلك 
 صكلباك  ُصلكا
 فكسبقك  ُفسكق
 أكدب ك  ُإدك 
 جكربؤك  ُجركأ

  كرب ك  ُ رك 
 ةةكابظك  ةُاكظ

ر الحةةر  األو  فةةي الماسةةي هةةو الق ةةاس ةون،سةة ر هةةله اللةةاهرة وهةةي  سةة
 هل  الم ار  اللي يبكسر أول  في اللجج   ا راد،  ما   نا في هاهرة التلتل .
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ولةة  نشةةجد اللججةةات المر  ةة  القديمةة  هةةله اللةةاهرة أو هلةة  األ ةةظ لةة  نبنقةةظ 
هاهرة، و ةد ن ةر سة اوي  فةي  تا ة  م ةاال  وا ةدا  إل نا إن  اةل موجودة  وص،جا 

ر الحةةر  األو  مةةن ال،مةةظ الماسةةي فةةي اللججةةات المر  ةة  القديمةة ، وهةةو  ةلكسةة
م( أن 190هةة/ 310. ون ر ا ن  الوية  )ت(2)ُملا نموت، ومبلا نموت أ   

مةةةا  سةةةر أولةةة  مةةةن الماسةةةي فةةةي  ةةة م المةةةر  هةةةو  ُدمةةةلب أدوم، وُمةةةلا أمةةةوت 
 .(1)فقط

فةةي  ةةا   لةةا األصةةوات التةة  ري، وهةةو   ةةر  ةةار   رو لمةةان  ةةاهدا  و ةةد ن 
ةشةوء  ر ةةات جديةدة فةةي أو  الكلمة ، وسةةماها  ر ة  مسةةاهدة، وهةله الحر ةة  

. ف اةة ن أن المر  ةة  نم ةةظ إلةة  (3)رةةالمسةةاهدة  مةةا يقةةو   هةةي فةةي المر  ةة  الكسةة
ونلةةةة  يمتمةةةةد هلةةةة   ،ر  تةةةة  فةةةةي ةشةةةةوء واسةةةةتحداث  ر ةةةةات مسةةةةاهدةةالكسةةةة

 ل سر في النطق في أ لا أ وال .الظ،  وا
و ةةةد ةجةةةد فةةةي اللججةةة  الاغداديةةة  مجموهةةة  مةةةن األفمةةةا  ال    ةةة  المجةةةردة 
م ةةموم  ال،ةةاء، ممةةا يوجةةا هل نةةا نحل ةةظ أو نمل ةةظ هةةلا ال ةة  واألسةةاا  التةةي 

ر أولجةةا  ةدهةةل إل ةة ، وهلةة  هةةدم   ةةو  هةةله الم،ةةردات ال،مل ةة  إلةة  هةةاهرة  سةة
 واهد نل  في اللجج   غ رها من م،ردات اللجج ، ومن  
 النطق ال،  ب النطق في اللجج 

 صكاةكرك يك ُارب  صباةكرأ  
 صكمكد يك مبدب  صبمكدأ  

 جاةكرك يكجابر جباةكرأ 
 ركم  يرمي  ربمك  

                                                 

 .2/20الكتا ، س اوي    ( 2)
 .11ينلر  ل   في   م المر ، ا ن  الوي    (1)
 .13فق  اللغات السام  ،  ار   رو لمان   (3)
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مبشب  (2) بمكشأ      (1) كمبشك يكأ
 مكككرك يكمكبرب  مبككرأ  

  ك،كرك يطُ،ر  (3) ب،كرأ 
  ،كي يقُ،ي  (2)گبمكيأ   
ُاقب   سباكقأ    سكاكقك يكسأ
  ةكرك ك يةكاةأرب ب   ةبرك أ  

 ةو   ةةبوك 
  قكرك يكاقبر   ةبقكرأ  طن  

 (1) كُم ك يكطأمك ب   بمك أ  
دكفةكرك   (6)دبفةكرأ  

فةبرب  (1)  يكدأ
  كاك ك يكطأاك ب   باك أ 

                                                 

 نستممظ هله الم،ردة ردي،ا  لل،مظ )أمس (. ( 2)
ري  الماسةةي. رجةةظ  مةةش و مةة ش  هةةيوم مةةاض سةةري  فةةي أمةةوره،  مةةةش  الكمةةش  الرجةةظ السةة ( 1)

 مشةا و مةش،  ال ة ، يكمةش  ما ة  واةكمةش فةةي أمةره. ينلةر  لسةان المةر   مةادة ) مةةش( 
6/323. 

يءك   ،ةي مةن فو ة  ونظط ةاه إلة  مةا وراءه. ينلةر  ممجة  ةك  ،كةر الش ة(  ك،كرك   ،كي، وو كا في ارن،ا ، و 3)
 .1/2202أ مد مظتار همر   اللغ  المر    المماصرة،

( و  ةةظ إ ةةدا   ةة ن ال،ةةاء والمةة  2) و  همةةا صةةوت  ةة،وي  ،( نسةةتممظ هةةله الل،لةة  ردي،ةة  لةةةة ) ةك،كةةيك
فةة مكن اال ةةدا   ةة ن ال ةةون ن لقةةر  المظةةرج مةة  القةةا  فةةي اللججةة  ننطةةق  افةةا  مججةةورة وهةةي مةةا 

 .نبسم   الج   السام   الم،ردة أز الج   القاهري 
 .12/211التمكجاا  كمب ك يكطمب ب  كمب  . ينلر  ناج المروس، الي  دي  مادة ) م (  ( يةبقكا  ُفي1)
 يقو  الاغداديون  دبفةكرك أي  أي ر ل   رجل . (6)
   دف  في صدره ومنم .. ودفرن  في  ،ةاه دفةرا  جاء في اللسان   الدفر  الدف . دفر في هنق  دفرا  ( 1)

 .191 /2ر( أي دفمت . ينلر  لسان المر  مادة )دف
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 صك،ا ي ،و    (2)صب ك 
 ةبركدأ 
  ركدك يكاربد .  (1)

مبدب   بمكدأ    كمكدك يكظأ
 يكطأاكق  كُاقك  (3) باكگ
اةبرك يكار  باكر   ك
 هكاةكرك يكماةبرب  هباكر

والةةةلي ةسةةةتط   أن ةقولةةة  فةةةي سةةةاا سةةة  أو  هةةةله األفمةةةا  فةةةي اللججةةة  
ر أوائةةةظ الكلمةةةات  غ رهةةةا مةةةن األفمةةةا  ةالاغداديةةة ، وهةةةدم   ةةةوهجا للةةةاهرة  سةةة

والم،ةةردات همومةةةا ، مجموهةةة  أمةةور، يمكةةةن رصةةةدها مةةن  ةةة   م  لةةة  هةةةله 
  أصولجا الممجم   في الماسةي والم ةار  واةتمائجةا إلة  األفما  واال    هل

رفي مةةةن   ةةةث  ر ةةة  هةةة ن ال،مةةةظ فةةةي الماسةةةي والم ةةةار ، وهةةةله ةالاةةةا  ال ةةة
 األمور أو الم  لات هي 

أولجا  إن ه نك ال،مظ اللي سب  أول ، م موم   في ماس   ال، ة ب، فكة ن 
لكلمةةةة   م نجةةةةا ال ةةةة  فةةةةي المةةةة ن ةبُقةةةةظ إلةةةة  فةةةةاء ال،مةةةةظ، أو نةةةة  رت  ر ةةةة  فةةةةاء ا

للمجاورة فحةدث ال ة  للمجةاورة،  ة  فبُتحةل هة ن الكلمة  ال ةراد نلة  ال،ةتب 
في الجم  م ألن فتب ه ن ال،مظ مطرد في جم   األفما  الماس   في اللجج ،  

                                                 

 يقو  الاغداديون  صب ك المكي.  ت،ظ   فتح  الم   أي  صك،ا الماء.( 2)
هله الم،ردة هي من المشتر  الل،لي ف مكن أن نكون من الارد والنحل ويمكةن أن نكةون مةن ( 1)

ماء  رك و ربمك،  ةبربودة ، و ةجاء في القاموس   ةكركدك،  نك ك  ،الارودة. وه ن ال،مظ ن،تب ونب   في ال، ح 
 .161 /2 ةكرأد  و ارد . القاموس المح ط  ف ظ الااء 

 وال،رق في ال،  ب أن األو  م،تول الم ن ) ةكركدك( وال اةي م موم الم ن ) ةكربدك(.  
 يقو  الاغداديون   باكگأ الاا . أي  أ لق .( 3)
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ف كون ةوها  من اةتقا  الحر   أو من الت  ر للمجاورة  مةا فةي م ةظ ) بمكةشأ مةن  
.) اةبرك   كمبشك و  باكر من  ك

  يب ك ب أو ب ال،مُظ أ  اةا  ةت ج ك سُ  ه ن  في الم ةار  ال، ة ب، وهةلا  اة ا  
ال   للماسي من الق اس هل  الم ار  واالهتداد  حر   ه ن  والتة  ر  جةا دون 
مراهةاة لماسةة   م،تةةول المة ن أو مكسةةور المةة ن، وهةةلا واسةب فةةي  مةةن األفمةةا  

 الم اره  م موم  الم ن الواردة في الجدو  السا ق.
أو ب ال،مةةُظ ةت جة  التةة  ر  ة م الكلمةة  الةواوي، وال ةة   مةةن  ال ةا    ةةد يب كة ا  

الةةةةواو  مةةةةا هةةةةو مملةةةةوم، فمةةةة    ال،مةةةةظ )صكةةةة،ا(، مةةةة  أن أو  ال،مةةةةظ م،تةةةةول فةةةةي 
ال،  ب، وال يوجد مارر لل   في أول ، إال أن اللجج  راهل أصظ األل  وهةو 

او التةةي هةةي األصةةظ، أو الةةواو،  ةةدل ظ م ةةاره  )ي ةة،و(، ف بةة  أولةة  مراهةةاة للةةو 
 ةقو  مراهاة للم ار  المشتمظ هل  الواو وهي الم الكلم .

را مةةا   يتةةة  ر أو  ال،مةةةظ ف ب كةةة  فةةةي  ةةةا  أن ال،مةةةظ يك ةةةر اسةةةتممال    ةةة غ  
الماني للمججو ، وم ا  نل  ) كاك ك( ف قا   ) با  الكتا ،  بُامل ال ح ، ( 

 ) ، وإن  ةةان الطاةة  هنةةا  ممنةة  3المنةةافقون  وفةةي التنييةةظ  )فكطباُةة ك هكلكةة   ةبلبةةوُ ُج أ
 آ ر، إال أن   رة  ناء ال،مظ للمججو  ساهد هل  س  أو  ال،مظ الماسي. 
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 ةة  إن اللججةة  الاغداديةة   ةةد اسةةتغنل هةةن صةة غ  المانةةي للمججةةو  )فبمُةةظك( 
. فما يك ر  ناؤه للمججو  س  أول  في الماسي  الق اس (2)أص      غ  اة،مظ
 ني للمججو  ال،  ب اللي  ا  استممال  في اللجج .الظا ع هل  الما

ره  والسةة ر والجةةري ةومةةن الم  ةة  هنةةا أي ةةا  أن األفمةةا  الدالةة  هلةة  السةة
،  باكةةةگ،   ، دبفةكةةةرأ ،  ةبقكةةةرأ ، سبةةةاكقأ ةةةيأ ، گبمك يب ةةة  أولجةةةا  الاةةةا   مةةةا فةةةي األفمةةةا   ) ب،كةةةرأ

، ربمك(.    بمكشأ
  ا ، ف قولةةةون مةةة    و ةةةد يب،ةةةتب أو  ال،مةةةظ هلةةة  األصةةةظ لكةةةن هةةةلا ةةةةادر جةةةد

، رك كظ( واألو  يمكن أن ةقةو  فةي سةاا فتحة  أن فةاءه فتحةل   اسةا  (1))زكهكظ
هل  ال،مظ )زاهظ( يقولون  زكاهكظ صديق . المستممل  في اللجج   ن،  الممن  

 .-زكاهكظ صديق  أو زكهكظك من  -ال   ي 
أي ةةةةا  أي مةةةةد   المةةةة ن فةةةةي الةةةة م ف ،ةةةةتب أولةةةة   ومشةةةةددا   ومةةةةا  ةةةةان مجةةةةردا  

،  كدي، هكدي...( ، دكري  .ف قولون  )جكري

                                                 

. اةكس2) . اةة( اة،مظ ص غ  مججو . اةئكظ أي أ ظ. اة،بقكد أي  فبُقدك جمة  أي  جبُمة ك. ر أي   بُسةرك
 .اةقتظ أي   بُتظك. فاستغنل اللجج     غ  اة،مظ هن ص غ  فبُمظك 

. ( نستممظ هله الم،ردة  ممن  الت جر والمظاصم  ف قولون  زكهكظ فة ن. أي  ن ةجر مةن  ةيء1)
ول  أجد في الممج  را طا    ن هلا الجةلر وممنةاه المسةتممظ فةي اللججة  الاغدادية ، فيكُهةظك يةكيأهكةظب 

 ا  فكرُلك.  ممن  ةشط، وفي نكمل  المماج  زكُهظ، هنةد الاةدو   جةل، دهةش، اةةلهظ. وفةي  من
. 1/330المةةةدن  ا تةةةاط، نسةةةظط، سةةةظط،  نةةةق. ينلةةةر  نكملةةة  الممةةةاج  المر  ةةة ، رينجةةةارت  

ويقو  أ مةد مظتةار همةر  زكُهةظك  ممنة  سكةُجر وا تةاط وهةي مرفوسة م ألةجةا لة  نةرد  جةلا الممنة  
 .211 /2يم . ينلر  ممج  ال وا  اللغوي، أ مد مظتار همر  في المماج  القد
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أمةةا ال،مةةظ الماسةةي المييةةد  حةةر ، فةة  يبكسةةر أولةة  فةةي اللججةة  فمةةا  ةةان 
هلةة  وزن  أفمةةظ ، ف قولةةون  )أك ةةركم، أك ةةدك ، أةةةتكج...( ومةةا  ةةان هلةة  وزن فةكميةةظ  

 ، هكديم، زكوير(. ف  يبكسر أول  أي ا  ف قولون  ) كسير، جكمي ، ركويض، دكوير، هكلي 
و لل  ما  ان هلة  وزن فاهةظ  فالنةا قون  اللججة  الاغدادية  ال يكسةرون 
ةةافر،  انةةظ، هكةةار ، ةكةةا ب...( ونلةة  أن ال،تحةة  الطويلةة   مةةد  أولةة ، ف قولةةون  )سك

ا  فةةةةي ةا هةةةةو الحةةةةةال ةةةةامل األو  هةةةةي التةةةةي منمةةةةل  سةةةةر ال ةةةةوت األو ،  مةةةة
 )ةام،  ام، صام( من دون  سر. ال   ي المجرد األجو  األل،ي ف قولون 

 فعل األمر: -ثالثاً 
يب ةةا: فمةةظب األمةةُر فةةي ف ةةح  اللغةة  المر  ةة  مةةن ال،مةةظ الم ةةار   مةةا يقةةو  
النحويةةون، ونلةة   مةةد  ةةل   ةةر  الم ةةاره  دون أي نغ  ةةر، إال أن  ةةل  
 ر  الم ةاره  مةن ال،مةظ ال   ةي يةؤدي إلة  اال تةداء  السةا ن وهةلا محلةور 

طمي للغ  المر    للل  ةلجة  إلة  اال تةداء  جمةية الوصةظ نظل ةا  في النلام المق
مةةن اال تةةداء  السةةا ن، وننبطةةق الجمةةيةب م ةةموم  إنا  اةةةل هةة ن ال،مةةظ م ةةموم  
ةحو  اب تبا. ونبنطق مكسورة في   ر نل  ةحو  )ُاجُل ، اُفتكب(، أمةا األفمةا  

   ةةيء التةةي ناةةدأ  حةةرٍ  متحةةر   مةةد  ةةل   ةةر  الم ةةاره  فةة  نحتةةاج إلةة
 .(2) (ةةحو  )دك رج، ةا ش، ة

ومةةن الم  ةة  فةةي لججةة   مةةن الاغةةدادي ن، أةةة  يطةةرد ف جةةا  سةةرب أو  فمةةظ 
األمةةةر، وهةةةله اللججةةة  نبم ةةةظ  ةةةريح  مم نةةة  واةتمةةةاء  مم نةةةا  لسةةةكان  غةةةداد، وهةةة  

                                                 

 .60-11( ينلر  التطا ق النحوي، هاده الراجحي  2)
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أةجةة   ةةوم  - مةا يلجةةر-السةكان المنتمةةون إلةة  المةلها الشةة مي، وهلةة  نلةة  
 غةةداد فةةي منت ةة  القةةرن الماسةةي، وةقلةةوا لججةة  ةي ةةوا مةةن جنةةو  المةةراق إلةة  

 الجنو  إل   غداد، ف قولون م    ف ما  ان أصل  ال،  ب ال   
 اللجج  ال، ح  اللجج  المام  

  بلأ   ُا ل 
 ابدرس (2)ُادرس
  بظأ  اُ ظ
 اب تظ اُ ُتظ
 اب مد اُگمد
  بظ ل  ُگل 

 ابسكن ُاسكن
 ابةقبظ اُةُگظ
 ابد ظ ُادُ ظ
 اب رج جُا ُر 
 اب رد ُا رُد
 ابةقش اُةقش
 اب ربد اُ رُد

                                                 

(  مةةن سةةكان  غةةداد ي ةةمون همةةية الوصةةظ هلةة  األصةةظ فةةي جم ةة  هةةله األفمةةا  وهةة  الةةلين ال 2)
 .ينتمون إل  من ةي وا إل   غداد من جنو  المراق
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 ابر بق ُارُ گ
 ابر بي ُارُگي
 ابسربد ُاسرُد
 اب ربص اُگُرص

و سر م ظ هله الم،ردات يظتي    من ن رةا من سكان  غةداد، أمةا  ق ية  
سةةكاةجا مةةن   ةةر هةةؤالء القةةوم، فجةةة  ي ةةمون أو  هةةله األفمةةا  هلةة  األصةةةظ، 

ةةةة ظ، أبدأربس، أب ةةةةربج، أبگأمبةةةةد....(، إال أن سةةةةكان  غةةةةداد جم مةةةةا  ف قولةةةةون  )أبد ب
 ونل  ةحو  ،يشتر ون في  سر  من الم،ردات التي  قجا ال   في ال،  ب

 اللجج  ال، ح  اللجج  المام  
 اب تا  (2)اُ تا  
 ابمدد أو مبدك  ُمد 
 اب رص  ُا رص 
 ابد بغ ُاد كغ 

 ابفلبق (1)اُفلكق
 اب  بن ُا ُ ن
 اب لبق ُا ُلق

                                                 

إال أن  وم  الم ن في الم ار  فتقت ي أن نب   همية الوصظ ف جةا( م  أن م ظ هله األفما  م م2)
 نكسر أو  ال،مظ. اللجج  الاغدادي  هموما  

 .( يقا  فلق . أي   ق 1)
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 ابدلب  ُادُل 
 ابدهبن ُادُهن
 ابرجب  ُارُج 
 ابرسب  ُارُس 
 ابسجبن ُاسُجن
 ابسلبا ُاسُلا

 ابصقبظ أو ابسقبظ ُاصُقظ أو اسُقظ
 ابه بد ُاهُ د
 ابهلب  ُاهُل 

ر ةواللي يلجر أن هموم سكان  غداد  د نة  روا  اللججة  الجنو  ة  فةي  سة 
ن رهةةةةا، ونلةةةة  أن الةةةةلين اسةةةةتو نوا  غةةةةداد مةةةةن أهةةةةظ  أوائةةةةظ األفمةةةةا  التةةةةي مةةةةري 

الموا ةةةة  التةةةةي  الجنةةةةو  جةةةةاؤوا   هةةةةداد  ا ةةةةرة، وا تلةةةةوا موا ةةةة     ةةةةرة،   وصةةةةا  
نح ةةظ ف جةةا م مسةة  وا تكةةا  وا ةةت ط  ةة ن أ نةةاء هةةله المحافلةة   األسةةواق 

 المام  الشما   و  رها من مرافق الح اة.
لي م ةةةاره  ةمظ األمةةر الةةةأو  فةة وإال فاللججةة  الاغداديةة  األصةةل   ال نكسةةةر

م ةةةموم إال ةةةةادرا  فةةةي  مةةةن الم،ةةةردات ف قولةةةون فةةةي الغالةةةا  )ابدرس، أب تبةةةا، 
 أبة بر...(. 

مظ األمةر فةي اللججة  الاغدادية  ةر أو  فةةون ساا  سةةومن المحتمظ أن يك
ن األفما  الجوفاء ال ائ   في م ةظ  ةيرج  إل  الق اس هل   سر الحر  األو  م
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فةةةي اللججةةة   -الكسةةةرة–ر   الق ةةة رة ة، أُهةةةد( التةةةي نبنطةةةق  تطويةةةظ الحةةة) ُةةة ، زُد
الاغداديةة  المماصةةرة فتكةةون  )  ةة ، زيةةد، ه ةةد(، فق اسةةا  هلةة  هةةلا الكسةةر  بسةةر 

 أو  فمظ األمر.
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 :الخاتمة
 مد  مد الل  وال ناء هل    ما هو أهل  هل  ما أهان ويسر، وسدد ومجد، 

 التي نوصظ إل جا هلا الاحث أود أن أوجي مجموه  النتائج 
أوال     ن الاحث في جم   مةوا ن الرصةد واالسةتقراء والتحل ةظ أن اللججة  
الاغدادي  المام   هي امتداد لل، ح  واللججات المر    ال،  ح  القديمة  ف مةا 
يتملةةةةق  لةةةةاهرة  سةةةةر أوائةةةةظ الكلمةةةةات، أو ةقةةةةو  ف ةةةةح  جةةةةر  هل جةةةةا  مةةةةن 

 ن رةاها في موا ن مت،ر   من الاحث.التحري  والتغ  ر ألساا  مم ن  
 اة ةةا   ا ةةتملل اللججةة  الاغداديةة  هلةة  هةةاهرة  سةةر أو  األسةةماء، ونرجةة  
هله اللاهرة  ما   نا إل  لجج  الحجازي ن، وهل  نلة  الكسةر فةي اللججة  إمةا 
مدة    ونح را ، وإما مةن  ا ةظ الق ةاس الظةا ع هلة  األل،ةاط التةي يحةدث ف جةا 

جاء  مد  ر   الحةر  األو  ف جةا  ةر  متلةوك  كسةرة   ة رة مما ل  صون   إنا 
 أو  ويل ،  ما في  ُ ُم ر  أي  كم ر، وُ م ر  أي  كم ر.
ر  ماةةدأ السةةجول  والت سةة ر، ة ال ةةا   يمكةةن ن،سةة ر جنةةول اللججةة  ةحةةو الكسةة

نسةةم  ةحةةو السةةجول  والت سةة ر واال ت ةةاد فةةي الججةةد الم ةةلي،  فاللغةةات همومةةا  
، فمةةةةن الطا مةةةةي أن نسةةةةم  أو نم ةةةةظ  مةةةةن اللججةةةةات فةةةةي ردا  وإنا  ةةةةان هةةةةلا وا

ر  هةةةةن ال ةةةة  مةةةةا أمكةةةةن، فةةةة ن أ قةةةةظ الحر ةةةةات ةر، ونن ةةةةةنطورهةةةةا ةحةةةةو الكسةةةة
ال ةةةةم م ألةجةةةةا ال نةةةةت  إال   ةةةة  الشةةةة،ت ن، وال يةةةةت  نلةةةة  إال  ممةةةةظ الم ةةةةلت ن 

رة ف ةةة  يك،ةةي فةةي نح ةة لجا ةال ةةلات ن الواصةةلت ن إلةة   رفةةي الشةة، ، وأمةةا الكسةة
 ا دة الجاري ،    ال،تح  يك،ي ف جا همظ سم   لتل  الم ل .الم ل  الو 
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را ما   رصد الاحةث فةي اللججة ،  سةر يةاء الم ةاره  ونائجةا وةوةجةا، وهةله 
هةاهرة  ةةائم  هنةةد جم ةة  سةةكان  غةةداد  ةظ نشةة   فةةي مملةة  محافلةةات المةةراق 
ال ةةةةوم، وهةةةةله اللةةةةاهرة التةةةةي ةشةةةة ر إل جةةةةا يؤ ةةةةد    ةةةةر مةةةةن الاةةةةا   ن والمتةةةةا م ن 

ججات المماصرة في مظتل  أ طارةةا المر  ة ، وجودهةا فةي اللججةات المام ة ، لل
والحق قةة  أةجةةا هةةاهرة هرفتجةةا اللججةةات المر  ةةة   ةةديما   مةةا نمةةر   التلتلةة  هنةةةد 

 المتقدم ن أو  نلتل   جراء .
 امسا     ن الاحث أن ال،مظ الماسي فةي اللججة  الاغدادية  المماصةرة  ةد 

، ون،سةة ر هةةلا التةة  ر هةةو  الق ةةاس هلةة  الم ةةار  الةةلي نةة  ر  جةةله اللةةاهرة أي ةةا  
 يبكسر أول  في اللجج   ا راد.

سادسا   رصد الاحةث مجموهة  مةن األفمةا  الماسة   ال    ة  المجةردة فةي 
اللججةةةة  الاغداديةةةة  م ةةةةموم  ال،ةةةةاء، أي أةجةةةةا لةةةة  نظ ةةةة  للةةةةاهرة  سةةةةر أوائةةةةظ 

وهةةةي م، ةةةل  فةةةي الكلمةةةات  غ رهةةةا مةةةن األفمةةةا ، و ةةةد هللنةةةا نلةةة   ةةة ر   هلةةةظ 
 محلجا.

سةةا ما   مةةن الم  ةة  فةةي جةةيء مةةن اللججةة  الاغداديةة  أةجةةا يطةةرد ف جةةا  سةةر 
أو  فمظ األمةر، وهةله اللججة  نم ةظ اةتمةاء مم نةا  لسةكان  غةداد، وهة  السةكان 
الةةةلين ةي ةةةوا إلةةة   غةةةداد مةةةن جنةةةو  المةةةراق واسةةةتقروا ف جةةةا فةةةي منت ةةة  القةةةرن 

  غداد.  الماسي، وةقلوا ممج  لجج  الجنو  إل 
ويشتر  جم   سةكان  غةداد  كسةر  مةن الم،ةردات، و ةد يكةون هةلا مةن 
التةة  ر  اللججةة  الوافةةدة هلةة ج ، أو يرجةة  إلةة  الق ةةاس هلةة   سةةر الحةةر  األو  

التةي ننطةق  تطويةظ الحر ة   ائ   فةي م ةظ  ) ُة ، زُد، أُهةد( من األفما  الجوفاء ال
 فتكون  )   ، زيد، ه د(. -الكسرة–الق  رة 
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أس  هل  اللغ  ، مةاريو  ةاي ، نرجمة  أ مةد مظتةار همةر ، هةال  الكتةا  .1

 م.1020 ،، القاهرة
 م.1001األصوات اللغوي ، إ راه   أة  ، مكتا  األةجلو الم ري ،  .2
اال ت ةةةا  فةةةي  ةةةرل أد  الكتةةةا ، ا ةةةن السةةة د الاطل وسةةةي، دار الكتةةةا  .3

 د.  امد هاد المج د.   - ري ، القاهرة، نحق ق  أ. م ط،  السقاةالم 
التوا ، مكتاة  الظةاةجي  القةاهرة، ن هاةد حوث ومقاالت في اللغ ، رم ا .4

 م. 2111-هة2221 ،الطام   ال ال  
ةةةةد  ةةةةن هاةةةةدنةةةةاج المةةةةروس مةةةةن جةةةةواهر  .5 ةةةةد  ةةةةن محم  الرز اق القةةةةاموس ، محم 

الحس ني ، أ و ال، ن ، الملق ا  مرن   اليي  دي ، دار الجداي  ، نحق ق 
   من المحقق ن.  مجموه

،  ةةةو ي سةةة  ، دار الممةةةار ، -ر الجةةةاهليةالم ةةة–نةةةاريخ األد  المر ةةةي  .6
 ر ةةةة القاهرة.ةم 

همةةان، الطامةة   -رة، األردن ةالتطا ةةق النحةةوي، هاةةده الراجحةةي، دار الم سةة .7
 م. 1020ال ال    

التوا ، مكتا  الظةاةجي لاهره وهلل  و واة ن ، رم ان هادالتطور اللغوي م .8
 م.2111هة ةةة 2221لطام  ال ال  ،  القاهرة، ا



 711 

نكملةة  الممةةاج  المر  ةةة ، رينجةةارت   تةةر آن دبوزُي، ةقلةةة  إلةة  المر  ةة  وهلةةةق  .9
ةةةةةل   النمك مةةةةةي وجمةةةةةا  الظ ةةةةةاط، وزارة ال قافةةةةة  واإلهةةةةة م،  ةةةةةد سك هل ةةةةة   محمي

 م.1000 - 2111الجمجوري  المرا   ، الطام   األول ، من 
ةي  الوالء، الل  ي، أ و ه مان، الح وان، همرو  ن  حر  ن محاو  الكنا .11

  ةةروت، الطامةة    –هةةة(، دار الكتةةا الملم ةة  111الشةةج ر  الجةةا   )ت
 هة.2212ال اة  ، 

هةةة(، الج ئةة  311الظ ةةائي، أ ةةو ال،ةةتب ه مةةان  ةةن جنةةي الموصةةلي )ت  .11
 ري  المام  للكتا ، الطام   الرا م .ةالم 

 –يةة ن، لانةةان دراسةةات فةةي فقةة  اللغةة ، صةةاحي ال ةةالب، دار الملةة  للم  .12
 م.  1001  روت، 

درة الغواص في أوهام الظةواص، القاسة   ةن هلةي  ةن محمةد  ةن ه مةان،  .13
 –هةةة(، مؤسسةة  الكتةةا ال قاف ةة  126أ ةةو محمةةد الحريةةري الا ةةري )ت 

 ، نحق ق  هرفات مطرجي.هة2229/2119وت، الطام   األول ،   ر 
هة(، 311سر صناه  اإلهرا ، أ و ال،تب ه مان  ن جني الموصلي )ت  .14

 م.1000 -هة2212 لانان، الطام  األول ،-لم  ،   روتدار الكتا الم
 ةةرل  ةةاف   ا ةةن الحاجةةا، محمةةد  ةةن الحسةةن الرسةةي اإلسةةترا اني، دار  .15

محمةةد م، نحق ةةق  2111 -هةة 2311لانةةان،  –الكتةا الملم ةة    ةروت 
 ن.مح   الدين هادالحم د وآ ري
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المر  في   مجةا، أ مةد  ال ا اي في فق  اللغ  المر    ومسائلجا وسنن .16
هةة(، محمةد 311 ن فارس  ةن ز ريةاء القيوينةي الةرازي، أ ةو الحسة ن )ت 

 م.2111-هة2229 ،هلي    ون، الطام  األول 
 م.100هل  األصوات،  ما   شر، دار  ريا، القاهرة،  .17
الر من الظل ةةظ  ةةن أ مةةد  ةةن همةةرو  ةةن نمةة   ال،راه ةةدي المةة ن، أ ةةو هاةةد .18

مجةةةةةةةةدي  .ومكتاةةةةةةةة  الجةةةةةةةة  ،  نحق ةةةةةةةةق  د هةةةةةةةةة(، دار210ري )تةالا ةةةةةةةة
 إ راه   السامرائي. .المظيومي، د

التوا ، مكتاةةة  الظةةةاةجي، القةةةاهرة، ف ةةةو  فةةةي فقةةة  اللغةةة ، رم ةةةان هاةةةد .19
 م.2111الطام  السادس   

التوا ، مطاوهةةات م  ،  رو لمةةان، نرجمةة   رم ةةان هاةةدفقةة  اللغةةات السةةا .21
 م.  2111 ،جامم  الرياض

ري ، القةةاهرة، ةه   أةةة  ، مكتاةة  األةجلةةو الم ةةفةةي اللججةةات المر  ةة ، إ ةةرا .21
 م.  2113الطام  الرا م ، 

         القاموس المح ط، مجد الدين أ و  اهر محمد  ن يمقو  ال، روزآ اد   .22
لانةةةةةةان، الطامةةةةةة   ال امنةةةةةة ،  – هةةةةةةة(، مؤسسةةةةةة  الرسةةةةةةال ،   ةةةةةةروت921)ت 

م، نحق ةةةةةق  مكتةةةةةا نحق ةةةةةق التةةةةةراث فةةةةةي مؤسسةةةةة  1001 -هةةةةةة 2216
 الرسال .

ر، الملقةةا ةالكتةةا ، همةةرو  ةةن ه مةةان  ةةن  ناةةر الحةةار ي  ةةالوالء، أ ةةو  شةة .23
ل ةةةةةةة ، هةةةةةةةة(، مكتاةةةةةةة  الظةةةةةةةاةجي، القةةةةةةةاهرة، الطامةةةةةةة   ال ا290سةةةةةةة اوي  )ت

 الس م محمد هارون.م، نحق ق  هاد2199 -هة 2209
لسةةةةان المةةةةر  ، محمةةةةد  ةةةةن مكةةةةرم  ةةةةن منلةةةةور األفريقةةةةي الم ةةةةري ، دار  .24

   روت ، الطام  األول . –صادر 
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الاا ي، الج ئةةة  المامةةة  لشةةةؤون المطةةةا   األم ريةةة ،   نمةةة  ، سةةةا ي هاةةةدلغةةة .25
 هة.2201القاهرة، 

الحم ةةةةةد الةةةةةدوا لي ومحمةةةةةد الق ةةةةةاص، اللغةةةةة ، فنةةةةةدري ، نمريةةةةةا  هاد .26
 م.2110القاهرة، 

اللججةةات المر  ةة  فةةي التةةراث، أ مةةد هلةة  الةةدين الجنةةدي، الةةدار المر  ةة   .27
 هة.2311للكتا ، نوة ، 

لقةةةةراءات القرآة ةةةة ، هاةةةةده الراجحةةةةي، دار الممرفةةةة  اللججةةةةات المر  ةةةة  فةةةةي ا .28
 م.2116الجامم  ، م ر، 

الغ،ار  امةةةد هةةة  ، مكتاةةة  وهاةةة ، لججةةةات المر  ةةة  ةشةةة ة ونطةةةورا ، هاةةةدال .29
 هة.2202القاهرة، الطام  ال اة  ، 

، -ريظ ةةةةةةة  فةةةةةةي األصةةةةةةةوات واأل ن ةةةةةةة دراسةةةةةة  وصةةةةةةة،   نا –لججةةةةةة  الكةةةةةةةر   .31
منشةةةةورات جاممةةةة  مؤنةةةة ، القادر مرهةةةةي الظل ةةةةظ ود. يح ةةةة  القاسةةةة ، هاةةةةد
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(، مكة  ةهة310ل   في   م المر ، الحس ن  ن أ مد ا ن  الوية  )ت .31

 م، نحق ق  أ مد هاد الغ،ور هطار.2111 ،المكرم ، الطام  ال اة  
هاةةةةد اللةةةة  محمةةةةد  ةةةةن أ ةةةةي  كةةةةر  ةةةةن مظتةةةةار ال ةةةةحال، زيةةةةن الةةةةدين أ ةةةةو  .32

تا  الم ري ،   ةروت، الطامة  المكهة(، 666القادر الحن،ي الرازي )تهاد
 م، المحقق  يوس  الش خ محمد.2111، الظامس 
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المظ ةةةةي، أ ةةةةو الحسةةةةن هلةةةةي  ةةةةن إسةةةةماه ظ  ةةةةن سةةةة ده المرسةةةةي )ت  .33
  ةةةةةةةةروت، الطامةةةةةةةة   األولةةةةةةةة ،  –هةةةةةةةةة(، دار إ  ةةةةةةةةاء التةةةةةةةةراث المر ةةةةةةةةي 219
 م، نحق ق   ل ظ إ راه  ج،ا .2116 -هة2221

 ةةن أ ةةي  كةةر، جةة   الةةدين  الر منيهةةر فةةي هلةةوم اللغةة  وأةواهجةةا، هاةةدالم .34
  ةروت، الطامة   األولة ،  –هة(، دار الكتةا الملم ة  122الس و ي )ت 

 م، نحق ق  فؤاد هلي من ور.2119 -هة2229
ممجةة  الالةةدان،  ةةجا  الةةدين أ ةةو هاةةد اللةة  يةةا وت  ةةن هاةةد اللةة  الرومةةي  .35

 م.2111هة(، دار صادر،   روت، الطام   ال اة  ، 616الحموي )ت
اللغةوي دل ةظ الم قة  المر ةي، أ مةد مظتةار همةر، هةال   ممجة  ال ةوا  .36
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الحم ةةةد همةةةر، هةةةال  لمر  ةةة  المماصةةةرة، أ مةةةد مظتةةةار هادممجةةة  اللغةةة  ا .37

 م.1009 -هة 2211الكتا، الطام   األول ، 
اللةةة  محمةةةد  ةةةن همةةةر  ةةةن الحسةةةن  ةةةن الحسةةة ن م،ةةةان ب الغ ةةةا، أ ةةةو هاد .38

هةةة(، 606 مةةي الةةرازي الملقةةا  ،ظةةر الةةدين الةةرازي  ط ةةا الةةري )ت الت
 هة.2210   روت، الطام  ال ال  ، –دار إ  اء التراث المر ي 

ري  األفمةةةةةةا ، محمةةةةةةد هاةةةةةةد الظةةةةةةالق ه ةةةةةة م ، دار ةالمغنةةةةةةي فةةةةةةي ن ةةةةةة  .39
 م.1021الحديث، القاهرة، 


