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 حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ 

 عربّية القديمة"بيئة الّلغويّة اللبمنطقتي البيض وتلمسان لالجغرافّية الصوتّية الّلهجية واإلقليمّية "الموافقات 
   : توطئة

البشريّة،الّشغوفة بالبحث عن أصوعتا العرقّية والثّقافّية،وما حتمبله من مكّوناهتما ال خيتلف اإلنساف اصتزائري،عن اظتنظومة 

االنتماء،اّلذي  وذلك من منطلق الّسعي وراء إثبات اعتوية اظترجعّية،ومن دافع حبّ اىرىا الّلهجّية،اظتتفّرعة عنها؛الّلغويّة األـ،وظو 

إىل األصل جائٌز،وال ينعكس ذلك،كما ىي اضتاؿ،يف القاعدة األصولّية الفقهّية خيلق مع اإلنساف ذاتو.وؽتّا شّك فيو أّف رّد الفرع 

،أّف حكم اهلل تعاىل،ونواميسو يف كونو،االختبلؼ يف األلسنة واأللواف،  والّلغويّة،ىذا من جهٍة،ومن أخرى،ما جاء يف شاىد الّرـو

ِلَك ََليَاٍت لِّْلَعاِلِمينَ ۚ  اْخِتََلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ َوِمْن آيَاتِِو َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض وَ ﴿من ذاؾ قولو: .وعلى 1﴾ِإنَّ ِفي ذََٰ

 ذاتوالّرغم من االختبلؼ،اظتنطوؽ بو يف الّشاىد،إاّل أنّو حيمل يف مدلولو اإلحيائي اصتانيب،االحّتاد يف األصل والّنشأة،لئلنساف األّوؿ 

ا ىو ثالث تّتةٍ وأّف ىذا اضتدث الكوين الكبًن،ال خي  ؛يتوّتط ىذه اضتلقة الكونّية،2تلف عن الّظواىر الكونّية الكىرى األخرى،وإّّ

أكثر اظترادة يف حياة اإلنسانّية،واصتهل هبذه اضتقيقة،وإف ألبست ثوب العلمّية اظتاّديّة،جزٌء من العلم الظّاىري،يف اضتياة الّدنيا،وما 

نْ َيا َوُىْم َعِن *اللَِّو ََل ُيْخِلُف اللَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ  َوْعدَ ﴿مرديو،يف زماننا ىذا يَ ْعَلُموَن ظَاِىًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

ظتفردات الّلغويّة، اتتنطاؽ ا حقائق معرفّية أّولّية،بعد مندتّكننا القراءة الّلسانّية اصتغرافّية،لآلية األوىل، إذ.3﴾اَْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلونَ 

نشاء والّتقدير،والّتماـ منها:اطتلق والّسموات واألرض،واالختبلؼ واأللسنة واأللواف.فمن دالالت اظتفردة األوىل:اإلالواردة فيها؛

ساف،اظتهّيئ عتذا، ن؛وعليو اختبلؼ األلسنة خلقة اهلل تعاىل وتنّتو،وحسن تقديره ودتامو،وفق تقومي اإل4واالعتداؿ والّسليقةواضتسن،

ّذىاب وموافقة لسليقتو الّتكوينّية،الّذاتية واحمليطة بو.وأّما ما ورد من دالالت مفردة االختبلؼ،فهي دواؿ عدـ االتّفاؽ،والّّتّدد بٌن ال

 األماـ. قيضواصتيئة،ون

ومن ىذا بٌن الّذىاب واصتيئة؛ د،فمن دالالتو:عدـ االتّفاؽ والّتساوي،وىو نظًن األماـ والقّداـ،والّّتدّ 5االختبلؼ وأّما

ة نسعلى ألوتّتّدد ظًناهتا،وتتقّدـ وتتأّخر األخرى،ع نوضَ ع بعضها،وتُ رفَ تتباين وختالف بعضها بعضاً،وتُ فيكوف اختبلؼ األلسنة،
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على  واختلطت،وقد يكوف دليبلً ل قريناهتا.وأّما األلسنة،فمن دواؿ صيغتها الّصرفّية القّلة،وإف اختلفت مَ ويتداولوهنا بينهم،وهتُ النّاس،

 .وأّما األلواف،فهي تالية لؤللسنة،يف القّلة واالختبلؼ6اظتعجمة تضّم معىن البلبلة واالختبلط األصوؿ فيها؛وينضاؼ إىل ىذا،أفّ  قّلة

 .7وىي دواؿ األنواع والّضروب

واد الّسّت اظتذكورة.وعليو يكوف خلق راعى الّّتتيب يف اظتينجلي الغموض يف األمر،ودُتتَلك ناصيتو،بقبض يسًن،يُ  وحّت 

،يف مواقع معّينةٍ  الّسماوات،وما تعنيو من اظتوقع الفلكي،ألّي منطقٍة جغرافيٍّة من األرض،أمرًا مضبوطًا بنواميس،وكذلك توزّع ألسنةٍ 

ي،للّشعوب الّسامية،اّليت يف ي واظتزاجالّنفسعتا،من حيث األقاليم؛كما ىي اضتاؿ،يف االعتداؿ اطتلقي واألخبلقي،و  مهّيئةٍ  فلكّيةٍ 

 .8يف عتجهم وتلوكهم الّلساينما  يقابلو من االعتداؿ الّلغوي،جزيرة العرب،يف األقليم الفلكي الرّابع،وىو األوتط،و 

ويكوف خلق األرض،وما حوت من جغرافّية الّتضاريس،تهلها ووعرىا،وتطحها وغورىا،ومرتفعها ومنخفضها،وما 

ّنبات والّشجر،واضتيواف واإلنساف.فاقتضت حكمتو تعاىل يف أرضو،أف يكوف تواجد اإلنساف،حبسب ما حوت أيضًا من األتربة،وال

 وموضوٌع ألجلو،ومرصوٌد مقّدٌر لويزيولوجيّاً ونفسيّاً،فهو مضبٌط،وجغرافيّاً،وف ىو مهيٌّأ لو ؽّتا يستوطنو،وكّل ما خرج عن تيطرتو،بيئيّاً 

 الّذي حيملو طبعو. ليناتب لسانو،اظتتكّلم بو،ولونو

على اظتعمورة،وحتديد دتوقع كلٍّ  بشريّةٍ  وظتّا كاف تأّخر اختبلؼ األلسنة واأللواف،بعد تعيٌن اظتوقع الفلكي،لكّل فئةٍ 

بط منها،وفق أقاليم جغرافّية معّينة،كاف اختبلؼ األلسنة أمكن من األلواف،ظتا حتمل األوىل من الّضوابط الّنفسّية،والثّانية من الّضوا

الفيزيولوجّية،والّنفس أوىل من اطتِلقة.كما أّف الّلوف متعّلق بلسانو،ألنّو فرٌع عن الّلساف األّوؿ،فاقتضت الوضع،جعل الّلوف حبسب 

 اقعتباين الّلساف؛النّاطق حباؿ الّلوف،اضتاوي للجنس البشري،وطبعو ومزاجو،وأغواره الّنفسّية،وأّاطو الّتفكًنيّة،وغًنىا ؽتّا حيّدد مو 

 األرض الفلكّية،وطبيعتها اصتغرافّية. 

I. اْلطلس الّلهجي العربي القديم : 

لى خصائصها ة،اظتراد دراتتها،وذلك بالوقوؼ عصتغرايف الّلغوي،ألّي ماّدة عتجيّ تستدعي الّلسانّية اصتغرافّية،معرفة الّتوزيع ا

البيئّية العربّية ّدالّة على اظترجعّية األصولّية،ىج هبذه اطتواّص الّصوتّية،الاإلنساف البلّ  بيئّية،والّتضاريس اصتغرافّية،لبيئةاصتيوإقليمّية،واصتيو 
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 ريّة،األوىل،والعرقّي القبلّية،يف جزيرة العرب،واّليت يستحيل أف تطابق،وأف توافق تلك الّلهجات،اظتتفّرعة عنها،يف اصتهة الغربّية اصتزائ

 دوف أف تكوف أصبًل عتا.

أيضاً،عوامل اعتجرات التّارخيّية،لئلنساف الّسامي األّوؿ،يف العصور اظتتقّدمة،إىل اظتواطن اصتزائريّة،وكذا وتنضاؼ إىل ىذا 

كانت للقبائل العربّية البدويّة،يف الفّتة الفاطمّية،وىي أكثر ظهوراً وحضوراً،يف اّليت  اعتجرات العربّية،يف فّتات الفتح اإلتبلمي،وتلك 

من تنوّع الّلهجات.زيادًة على األصوؿ األمازيغّية الّسامية،وكذلك  امٌن،وما ترّتب عنهياعيٌن والّنفستمالتّأثًن والّتفاعل االج

 ة،والعربّية اإلتبلمّية،واألجناس الّسامية.إضافًة إىل عوامل الّتجاور،ادي،للجماعات البشريّة األمازيغيّ االحتكاؾ االجتماعي واالقتص

جتمعهم حيث ة،من مواطن جغرافّية،تضّم كّل ىذا اظتزيج اصتنسي البشري،الّشعوب اظتهاجرة الّساميّ  والّتفاعل والّتعايش اضتضاريّة،مع

 ،أشبو باظتنشأ اصتغرايف األّوؿ،عتذه األجناس البشريّة.وتضاريسّيةٌ  طبيعّيةٌ  بيئةٌ 

 ي الّديين،وأّما اآلرامي،ت العىريّة،بأوفر حظٍّ،للمشّتؾ العقدااصتماع هجي،قد اقتصر علىولعّل االحتكاؾ الّلغوي اللّ 

غويّة،اظتتعّلقة بالّصوائت،وبعض اظتقاطع الّصوتّية اظتفتوحة.ولعّلو ما يعضد ىذا الّلهجّية واللّ  ما جاء من اطتواصّ إاّل اظتواضع، فهو قليل

اصتغرافّية،شبيهًة بتلك اّليت  توّطن اصتنس العىري،خاّصًة اظتناطق ذات اطتصائص الّتضاريسّية،والبيئّية أيضاً،أّف  األمر شاخٌص،يف 

ة،بعد ػتاكم الّتفتيش القوطّية،واتتيطاهنم اصتهة الغربّية القصريّ كانوا هبا،قبل ىجرهتم األوىل الّتجاريّة،إىل تونس واصتزائر،والثّانية 

ا ىو دافٌع فطريٌّ بشريٌّ،أف يسكن اإلنساف موطنًا جديداصتزائريّة اً،يشبو ذلك اّلذي عاشو، ؛ومل يكن ىذا من قبيل اظتصادفة،وإّّ

 .وعايشو أفراده،فالوطن جزءٌ من اعتّوية،كما الّلساف والّلهجة كذلك

 ّثل الّدرس الّصويت العريب القدمي،خاّصة فيما تعّلق جبانبو الّلهجي،غتااًل خصباً،يف الّدراتة الّلسانّية اصتغرافّية،ىذا؛وديُ 

منو،ذات األصوؿ العربّية،فرداً وعرقاً وثقافًة،وتلوكاً لغويّاً عتجيّاً،وبنسبة كبًنٍة،حسب من القطر اصتزائري،التيما الغربّية  ظتناطق رحبةٍ 

احملفوظة يف كتب التّاريخ،اّليت تناولت اتتطبلع لؤللقاب العائلّية،وأشتاء أفرادىا وُكناىم،إاّل ما كاف من تبلالت القبائل األمازيغّية،

  الّدوؿ اظتتعاقبة على اصتزائر.

ويّة العلمّية،اّليت اصطبغت هبا الّدراتات الّصوتّية العربّية الكبلتيكّية،مسّجلًة عمبًل تطبيقيًّا وميدانّياً،لّلهجات تظهر العف

ّية، العربّية،اّليت عتج هبا تّكاف قبائل اصتزيرة،واصفٌن خصائصها،ودتوقعها وتوزيعها،وػتّددين بعض العوامل البيئّية اصتغرافّية واإلقليم
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،دوف 9،يقـو على العمل اظتيداين الّتطبيقية والّنفسّية،للفرد اظتستوطن عتذه األخًنة،فكاف أطلسًا جغرافيًّا لغويًّا وعتجيّاً واالجتماعيّ 

ة الّتنظًن لو،لُيصبح مقّيدًا بآراء،قد تكوف معياريّة يف أغلبها،كتلك اّليت كانت من الّلسانيٌن الغربيٌن،يف صناعة األطالس اصتغرافيّ 

،من اعتمادىم اظتستويٌن ؛على عكس ما كاف من الّلسانيٌن العرب القدامى10الّلغويّة،منطلقٌن من نتائج الّنظريّات اظتتوّصل إليها

يف حتديد القبائل البّلىجة هبا،ومن مّت حتديد الّتوزيع اصتغرايف الّلغوي و حوي اإلعرايب والّصريف،يف الّتأويل الّلغوي،للّظواىر الّلهجّية،النّ 

 .11لقبلي العريب،يف جزيرة العربا

اهتم،اظتسّجلة يف مصّنفاهتم، وؿتّ  ويتّّب من رتهرة اظتبلحظات الّلسانّية الّلهجّية،والّلغويّة اصتغرافّية،لّلغويٌن العرب القدامى

الّلهجّية،إاّل أهّنا دُتّكن الباحث وإف كانت شتاتاً،على غًن ما نعهده،يف الّدراتات الّلسانّية اضتديثة واظتعاصرة،يف كوهنا جوىر اظتاّدة 

غوفٌن الفضوليٌن،من اعتواة العلميٌن،من الوقوؼ على كمٍّ ىائٍل من األطالس اصتغرافّية عموماً،والشّ  اين خصوصاً،واألنثروبولوجيالّلس

للموطن اظتهاجر ة،والبدويّة واضتضارية،الّنفسيّ الّلغويّة القددية،للموطن األّوؿ،وإجراء اظتقارنة البيئّية،واصتغرافّية واصتيولوجّية،واالجتماعّية و 

 extraيف الّروعة،وإف ارتبطت مبباحث لُيتّوصل إىل نتائج مبهرٍة،وغايةً إليو،من الغرب اصتزائري،الّذي ىو ميداف اظتعاينة؛

linguistique   ـ اإلنسانّية.كعلـو األصالة،والثّقافة واألنثروبولوجّية،واالجتماع والّنفس،والتّاريخ،وغًنىا من العلو 

 le bailliage gioclimatique et dialectique : المسح الجغرافي اإلقليمي الّلهجيأّوًَل: 

لقد أعطت مبلحظات الّلغويٌن والّنحاة القدامى،يف توزيع الّظواىر الّلهجّية،على أطلس اصتزيرة العربّية،الواقعة بٌن خّطي 

مشااًل،وإضتاقها بقبائلها البّلىجة هبا،ذتارًا يانعًة،خاّصًة يف ظّل تطّور وتائط (60و04عرض)بٌن خّطي (غرباً،و 04و04طوؿ)
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مجلة -"القاىرةطلساْلغوية و ة اللّ الجغرافيّ :"برجستراسر.و 379/:7ص -م1949-مجلة المجمع العلمي -القاىرة"غويّ اْلطلس اللّ "عساكر:

 .119/:37ص -م1976 -المجمع العلمي

وكارل "Docob Jud"ويعقوب"Gillieron"( وجلييوونG.Wenkerغوية التي قام بها الباحثون الغربيون جورج ونكر)اَلطالس اللّ  ىمّ أ -10
-مجلة المجمع العلمي -القاىرة -"غويّ اْلطلس اللّ "خليل محمود عساكر::ينظر -"H. Kurath"وىانزكيوارث"Karl Jabarg"بايرج

 ,David crystal, the comb rip Gee engye lopedia of language secoup edition                وينظر:.379/:7ص -م1949

 ((the linguistic atlas of England)) P: 30-33.  

. 109ص: -1974/1975-5العدد-ة دار العلومات كليّ حوليّ  -"الكويتةغويّ عن مناىج العمل في اْلطالس اللّ :"ينظر:سعد مصلوح -11
 :"ناويخالد نعيم الشّ  نشر في حواشي مقال -)مخطوط("غويةراسات اللّ تو في الدّ إعداده وأىميّ  -اْلطلس اللغوي:"عبد الحسين المباركو 

 http://alnoor.se/article.asp?id=154851 :          اَلفتراضي في الموقع"ساني عند العرب مقاربة منهجيةالبحث اللّ غوي و طلس اللّ اْل
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 .12جّيةالّرصد اصتيولوجي واصتغرايف اظتعاصرة؛لُتوضع ىذه األخًنة،على اطترائط اصتغرافّية،وحتّدد بيئاهتا اإلقليمّية،والّتضاريسّية اصتيولو 

 وقد كانت على الّنحو التّايل:

ىػ(اظتعهود،يف حتديد القبائل العربّية،اظتأخوذ عنها،قواعد الّتقعيد لّلغة 663-لعّل نّص الفارايب): البدويّة البيئة اإلقليمّية 1-1

العربّية،كاٍؼ أف يضع أصابعنا على مسائل،ُتستنتج باإلتقاط الرّياضي اظتنطقي،على فصاحة القبائل اظتذكورة يف الّنّص،وموافقًة 

كانت قريٌش أجوَد العرِب انتقاًء لألفصِح من "ة عن القبائل نفسها؛من ذاؾ قولو:لتفرّع الّلهجات عن الفصحى،اظترصود

وبهم ،ذين عنهم نُِقَلت اللغُة العربيةُ فِس،والّ ا في النّ ساِن عند النطِق،وأحسِنها مسموعاً،وإبانًة عمّ اْللفاِظ،وأسهِلها على اللّ 

ذين عنهم أكثر ما ُأخذ ىؤَلِء ىم الّ  ىم:قيٌس وتميُم وأسٌد،فإنّ  ساُن العربيُّ من بين قبائِل العربِ وعنهم ُأَخذ اللّ ،اقُتدي

ائيين،ولم يؤخْذ عن غيرىم من وفي اإلعراب والتصريف،ثُمَّ ىذيل وبعُض كنانة وبعُض الطّ ،ومعظُمو،وعليهم اُتِكَل في الغريب

،وَل عن سكّ  تي تجاوُر الّ ،ن كاَن يسُكُن أطراَف بَلدىمممّ اِن البراري سائر قبائلهم. وبالجملة فإنو لم يؤخْذ عن َحَضِريٍّ َقطُّ

ْلىِل مصَر والقبط،وَل من  فإنَّهم كانوا مجاورين،ذيَن حوَلهم،فإنَّو لم يُؤخْذ َل من لْخٍم وَل من جذامسائر اْلمِم الّ 

ِة،وَل في صَلتِهم بغيِر العربيّ  يقرأون،وأكثُرىم نصارى،فإنهم كانوا مجاورين ْلىِل الشامِ ،ادٍ من إيّ  وَل،وَل من غسانٍ ،ُقضاعةَ 

ْلنَّهم كانوا مجاورين للقبِط والفرِس،وَل من عبِد ،وَل من بكرٍ ،مر فإنَّهم كانوا بالجزيرِة مجاورين لليونان  يةوَل النّ ،من تغلبَ 

وَل من أىِل اليمِن ،سِ لمخالطِتهم للهنِد والفر ،مخالطين للهنِد والفرِس،وَل من أزِد ُعمان،اَن البحرينهم كانوا سكّ ْلنّ ،القيسِ 

ائِف ان الطّ وَل من ثقيٍف وسكّ ،اِن اليمامةِ ولوَلدِة الحبشِة فيهم،وَل من بني حنيفَة وسكّ ،أصًَل لمخالطِتهم للهنِد والحبشةِ 

ن لغَة حين ابتدأوا ينقلو ،غَة صادفوىمذين نقلوا اللّ ْلنَّ الّ ،اَر اْلمِم المقيمين عنَدىم،وَل من حاضرِة الحجازِ لمخالطِتهم تجّ 

وأثبَتها في كتاٍب  واللساَن العربيَّ عن ىؤَلءِ ،ذي نقل اللغةَ وفسدْت ألسنُتهم،والّ ،قد خالطوا غيَرىم من اْلممِ ،العربِ 

َرىا ِعلمًا وصناعًة ىم أىُل الكوفِة والبصرِة فقط عايَة تي يعيشون منها الرّ من بين أمصاِر العرِب،وكانت صنائُع ىؤَلِء الّ ،وَصي َّ

ىم توحّ ،صوصيةَ واللّ يَد والصّ  ىم حمّيًة،وأحبَّهم ْلْن وكانوا أقواىم نفوساً،وأقساىم قلوباً،وأشدَّ شًا وأمنَعهم جانباً،وأشدَّ

.حيّدد الّنّص القبائل األكثر عراقًة 13"لةِ يِم والذّ وأقلَّهم احتماًَل للضّ ،وأجفاىم أخَلقاً ،وَل يُغَلبوا،وأعسَرىم انقيادًا للملوكِ ،يَغِلبوا

ة،بعيدين عن االختبلط األجنيب،من األمم اجملاورة للعرب،يف أواتط اصتزيرة،والنّائية بدورىا عن اضتواضر،اّليت تقع يف غالبها يف البداو 

                                                 

 ينظر:الوثيقة المرفقة اْلولى. -12
 .145ص: -م1991-2ط -دار المشرق -بيروت -لبنان -مهدي تحقيق:محسن"اب الحروفتكى (:"360)أبو نصر محّمد يبافار ال -13
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أفرادىا  الّدينّية والّسياتّية،واالقتصاديّة والثّقافّية وغًنىا،فأخذوات:اضتي تشّعبلُتستثىن قريش مبّكة؛ألهّنا ػتضر ،14على الّتخـو

ط عيشهم اضتضري،دوف أف يفسد لساهنم.  خبلصة الّظواىر الّلغويّة والّلهجّية وزبدهتا،مبا يوافق طباعهم،ّو

غًن مصرٍّح عنها،إاّل أهّنا تكّمل ما جاء من الّدراتات الّصوتّية،يف ىذا ،و مسائل تبدو غًن واضحةٍ  عنأيضاً،ف الّنصّ كشوي

 ،دتثّلت فيما يلي:البدّويّة،من خصائص عتجّيةٍ الّصدد،واظتتعّلق هبذه القبائل 

 ما تعّلق بالّصوامت  : 

ىذا،وإيغاؿ القبائل  يتطابق"LES SONS DE CAVITÉS BUCCALES ":الميل إلى اْلصوات المتوزّعة في وسط الفم /1

 اَلستنطاءواضتضر؛من ذاؾ ما جاء من:البدويّة يف وتط اصتزيرة،واضتياة العروبّية،فكانت أشّد دتييزاً،لتمّيزىم عن تائر عرب الّتخـو 

 بالتّباطىء والّّتاخي يف الكبلـ، الّتضّجعو،وىو فيسعد بن بكر وىذيل واألزد وقيس واألنصارنوناً؛ؿتو:أعطى:أنطى، بإبداؿ العٌن

بإبداؿ  الّشنشنة،وتنسب لبهراء،وىي يف قيس ودتيم وأتد وربيعة،وعاّمة العرب،وبكسر حرؼ اظتضارعةالّتلتلة وىو يف قيس،و

 جبعل الـ الّتعريف ميماً،وىي يف زتًن وطّيء واألزد، الطَُّمْطمانِّية،فيقولوف يف لبيك:لبيش،وىي يف تغلب واليمن،والكاؼ شيناً 

وىي يف دتيٍم وأتد بإبداؿ مهزة أّف وإّف عيناً،العنعنة دتيمج،وىي يف قضاعة،و بإبداؿ الياء جيماً،فيقولوف يف دتيمي:العجعجة و

بإبداؿ اضتاء عيناً،فيقولوف يف حّت عّت،وىي يف الفحفحة وىي عدـ بياف الكبلـ،وىي يف قضاعة،والغمغمة جاورىم،ووقيس وما 

 بإبداؿ كاؼ اظتخاطبة تيناً،أو زيادهتا بعد الكاؼ،الكسكسة قطع الكلمة قبل دتامها،وىي يف طّيء،ووىي القطعة ىذيل،و

بإبداؿ كاؼ اظتخاطبة،أو زيادهتا بعد الكاؼ،فيقولوف يف الكشكشة و،،وىي يف بكر وىوزاففيقولوف يف أعطيتك:أعطيتكس

من  بكسر الكاؼ الوكمبقلب الّسٌن تاًء،فيقولوف يف النّاس:النّات،و الوتمأعطيتِك:أعطيتِكش،وىي يف بكر بين عمرٍو بن دتيم،و

 ،بُكْم:ِبِكْم،وىويف ربيعة،ووقـو من كلب،وناس من بكر بن وائلفيقولوف يف  إذا ُتِبق بكسرٍة وياٍء،مًن اظتخاطبٌن اظتّتصل)ُكم(ض

 .15بكسر اعتاء يف ضمًن الغائبٌن اظتّتصل)ُىْم(،فيقولوف يف ِمنْػُهْم وَعنْػُهْم:ِمْنِهْم َعْنِهمْ الوىم و

من الّسامع،ظتا عتا ،اّليت تطرؽ أذف وىي أصوات قويٌّة تريعةٌ "LES SONS EXPLOSIVES ":الميل إلى اْلصوات الّشديدة /2

 ،وتلك طباعهم يف اإلشتاع،مبا يف الّنفس من الّشّد واصتفاء؛من ذاؾ ترّدد أصوات الباء والتّاء والّداؿ والكاؼ،16االنفجار والفرقعة

                                                 

 .الثّانية ينظر:الوثيقة المرفقة -14
 .61و60الّصفحتين: حواشي -م2008-1ط -مؤّسسة الّرسالة -ينظر:جمال حسين أمين إبراىيم:"بنية الكلمة العربّية"دمشق -15
 وما بعدىا. 88ص: -م2003-1ط -المكتبة اْلنجلو مصرية -القاىرة -م(:"في الّلهجات العربية"مصر1977إبراىيم أنيس) -16
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ارتداد ولعّل ما يعضد ىذا الّلغوي،متعّلق باالنتقاؿ من صوٍت رخٍو إىل نظًنه الّشديد،وقد ُعرَؼ تسويغ ىذا. وأغلب أحواؿ اإلبداؿ

 .17ؼترج اصتيم الفصيح،إىل اطتلف قليبًل،واؿتباس الّنفس معو اؿتباتاً كامبًل،مع حفظ اصتهر عتما رتيعاً 

 .18ىذا،شساعة الفضاء البيئي اصتغرايف،ليكوف اإلشتاع أكثر وضاحًة وإببلغاً  ولعّل تسويغالميل إلى اْلصوات المجهورة: /3

 ما تعّلق بالّصوائت : 

ن أرٍض وأّما الّظواىر الّلهجّية اظتتعّلقة بالّصوائت،فالرّاجح فيها أهّنا متأثّرة بالبيئة اإلقليمّية احملضة،ؽتّا توّطن العريب األّوؿ،م

 مستويٍة،وارتفاع الكتل اصتبلية والّتبلؿ،وانكسارىا جبانب األوديّة؛من ذاؾ:

 .،يف أكثر اصتزيرةاظتستوية،وديّثل تكىن العرب األراضي الميل إلى الفتح /1

،والّضّم 20،فأىل اضتجاز أىل تافلةوما جاورىا من القبائل،19إلى الّضّم القصير،والّطويل في المعاقبة الحجازيّة الميل /2

،  عتجاً ونظراً.بنوعيو تبب علوٍّ

 ولعّل ما يعضد ىذا،.21دتيم،وىم أىل عاليّةٍ يف الّنظر،وىو ما نتج عنو يف الّلهج،وديّثل قبائل  ر،وتببو انكساالميل إلى الكسر /3

بدرجة االنكسار اصتغرايف،يف البيئة اإلقليمّية،واظتيل إىل نظًنه الّتفخيم،اظتقروف بدرجة العلّو؛فأّولو  أّف اظتيل إىل اإلمالة،وىو اظتقروف

 اإلعبلؿ،من األلف واليّاء إىل الواو.االنتقاؿ إىل الّضّم،وأوتطو االنتقاؿ بالفتح واأللف،ؿتو الّضّم والواو،وأشّده 

عن بعض ،صوص الّشتات،يف اظتصّنفات الّصوتّية الّلهجّية العربّية القددية واضتديثةنّ الكشف ت: البيئة اإلقليمّية الحضريّة 1-2

 ذاؾ:  ؛من،بإحداث األمر معكوتاً عند ىؤالءالطّباع الّلهجّية،اّلذي ختّص تّكاف اضتضر،دوف غًنىم من البدو اطتّلص

 تمما تعّلق بالّصوا : 

،إىل نظًنه الّشفهّي،يف غاريٍّ  :ويتمّثل ىذا يف اإلبداؿ الّلغوي،من صوٍت فمويٍّ / الميل إلى اْلصوات الّشفهّية وبعض الحلقّية1

 وتعة اضتياة. أغلب أحواؿ اإلبداؿ،يف البيئة اضتضريّة،األكثر ليونًة وحتّضراً،وإىل األصوات اضتلقّية،يف أضعف أحوالو،للّرقة

 .22،إىل تهولة الّنطق،بإبداؿ األصوات الّشديدة رخوةً يف البيئة اضتضريّةة،دتيل اضتياة اظتستقرّ / الميل إلى اْلصوات الّرخوة:2

                                                 

 .93ص: -المرجع نفسوينظر: -17
  .94ص: -ينظر:المرجع نفسو -18
 .1/19ص: -م1996-1ط -دار إحياء الّتراث العربي-بيروت -لبنان"المخّصص"ى (:"458ينظر:ابن سيدة علي بن إسماعيل) -19
 اسالعبّ  وأب ينظر: -"سافلة قريش وعالية تميم اسفصح النّ أسمعُت أبا عمرو بن العَلء يقول: قال:"عن اْلصمعيى (285روى المبّرد) -20

 .113ص: -1950-1ط-دار الكتب المصريّة -القاىرة -تح:عبد العزيز الميمني"الفاضل في اللغة واْلدب:"ردمحمد بن يزيد المبّ 
 ينظر:المصدر نفسو والّصفحة. -21
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 .23:ودتّثل ىذا يف بعض أحواؿ القراءات الّشاّذة،ويف موضٍع نظًٍن للفحفحة/ الميل إلى اْلصوات المهموسة3

 ما تعّلق بالّصوامت  : 

 .اظتبلحظ على اضتياة اضتضريّة تكىن األراضي اظتستوية،والفتح أنسب من نظًنيو اظتنكسر والعايل/ الميل إلى الفتح:1

 . 24:الّتلتلة والوكم والوىم،أدلٌّة صرحيٌة على ميل العريب رغبًة،إىل الّنعومة والّرقّة:لعّل عمـو ظواىر/ الميل إلى الكسر2

 le bailliage socio-psychique et dialectique : المسح البيئي اَلجتماعي الّنفسي والّلهجيثانياً: 

 : البيئة اَلجتماعّية والّنفسّية البدويّة    2-1

 اظتبلحظ أّف اضتياةالبدويّة،واؿتصارىا يف أواتط اصتزيرة،قد ألقى بظبللو الّلغويّة والّلهجّية،على تلوؾ القبائل القاطنٌن،يف

فاؿتصرت أحواؿ اإلبداؿ الّلغوي،من إبداؿ الّصوامت من الّصوامت،اّليت اخّتصت ،25ىذا الفضاء الّصحراوي البدوي الّرحب

؛ أصوات اضتلقب تعّلقت إاّل ما جاء من االتتنطاء والعنعنة والفحفحة،وتلك،بتجويف الفم،دوف غًنه من األحياز اطتمسة األخرى

وينضاؼ النطواء ىؤالء على أنفسهم.حّد الغمغمة،من عدـ بياف الكبلـ،ي،إىل والّنفس نظًنه االجتماعي ليبلغ اصتفاء الّلهجي،من

ثقل اضتركة الكبلمّية،مبا ُاصطلح عليو بالّتضّجع،،عند اإلنساف البدوي،لفراغو من أعمالو اليسًنة،واألقّل نشاطاً،وتعة الوقت يف  إليو

،بالّظواىر الّلهجّية اظتتعّلقة يرّجح اىتماـ البدوي العريبلعّل اّلذي لى تلوكو الّلهجي.و حياتو اظتعهودة والّنفسّية،وقد انعكس ع

وفر حظٍّ،دتّثل البيئة اإلقليمّية،وإتقاٌط للّتعامل اليومي اظتعيش،بٌن أفراد ىؤالء،تعبًنًا عن مكنونات الّنفس.وأّما تأويل أبالّصوامت،ب

قعة،فظاىره ما جيوب الّنفس من الّشّد واصتفاء،وإرعاب العدّو احملتمل بالكبلـ،حّت ميل البدوي،إىل األصوات الّشديدة ذات الفر 

      .تكوف الّرىبة بالّصوت الّشديد،والقوي الّسريع

 : البيئة اَلجتماعّية والّنفسّية الحضريّة    2-2

اصتغرايف،األكثر اعتدااًل من جغرافّية البدو،عند ال شّك أف يكوف األمر معكوتاً،إف تعّلق باضتياة اضتضريّة،اظتتأثّرة باإلقليم  

ختـو اصتزيرة،وما ينجّر عنو من اعتداؿ األحواؿ االجتماعّية والّنفسّية،من عاملٌن أتاس؛مها اضتياة اظتستّقرة،بفعل األرض اظتستوية، 

 ،اضتضريّة للبدوي.وأّما الّظواىر الّلهجّية موطن اضتضر،واالختبلط باآلخر،ؽتّا يف االنفتاح الّنفسي،ونبذ اصتفاء والقساوة،اّليت كانت

                                                                                                                                                         

 .وما بعدىا 89لّلهجات العربّية"ص:اينظر:إبراىيم أنيس:"في  -22
 وما بعدىا. 94ص: -ينظر:المرجع نفسو -23
 وما بعدىا. 81ص: -ينظر:المرجع نفسو -24
 وما بعدىا. 78ص: -ينظر:المرجع نفسو -25
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،داللًة على نعومة الّتحّضر،واليسر يف العيش،والّرقّة والّتصغًن، :ميلهم إىل الكسر واإلمالةمن ذاؾم الّرغد؛بلساف حاعت اطقةٌ فهي ن

يلقاه من عيٍش رغٍد،وإىل  ،ظتاإىل األصوات الّرخوة اضتضري ميلأيضاً،  ىذاضاؼ إىلنوي.26وقصر الوقت،واختبلطهم باألنوثة

و.كما أّف بِ األصوات اظتهموتة،لضيق الفضاء،وكثرة الّدور يف اضتي العريب اضتضري،فبل حيتاج إىل قّوة اإلشتاع،يف حٌن قرب ؼتاطَ 

 .و الواتعةيف طباع اإلنساف،من اإلتراع يف الكبلـ،لينصرؼ إىل أعمالو قد أثّر يف الّسلوؾ الّلهجي،،يف اضتياة اضتضريّة،ترعة اضتركة

ميلو إىل اإلمالة،عند ختـو اصتزيرة،وىي يف ؿتو ؛أّف عامل االجتوار واالحتكاؾ باآلخر،زاد من يسر الكبلـ عند اضتضري ويزيد عليو

 األمم العىريّة واآلرامّية،ؽتّا عرفتها اضتواضر العربّية القددية.

II.  لمنطقتي البّيض وتلمساناْلطلس الّلهجي : 

ظتنطقيت البّيض وتلمساف،بعّدمها ميداف الّدراتة،ألّوذجٌن من الّلهجات اصتزائريّة الغربّية،تلك  إقليمّيةاصتيو الّّتكيبة توافق  

من ذاؾ:الّتموقع اإلقليمي .يت دتّثل اصتزيرة العربّية،مبا يف ذلك من العناصر الطّبيعّية اظتتشاهبةالّتضاريسّية،الّ  البيئة اصتغرافّية،ونظًنهتا

،على ما الّسادسيف قسمو يف حٌن يقع اظتغرب اإلتبلمي،،الثّالث وتقع اصتزيرة بقسمود ببلد العرب رتيعاً؛،اّلذي يوحّ األوتطالرّابع 

(درجًة مشااًل،ليقع على حّد الثّلث 63و93وينضاؼ إليو موقع الغرب اصتزائري،من الّدائرة العرضّية).27ىػ(848ذكره ابن خلدوف)

 ة،وبعض الّسهل،اظتناتب للحياة اضتضريّة.ضاريس اظتتنّوعة:الّصحراويّة والبدويّة،والكتل اصتبليّ الّشمايل من اصتزيرة،ذي التّ 

اصتزئيّات البيئّية،  يف بعض ،إىل حّد الّتطابق،وظتّا تشاهبت الطّبيعة اصتغرافّية واإلقليمية،يف اصتزيرة العربّية،والغرب اصتزائري 

الّلهجّية،واّليت ىي نتاج البيئة واإلقليم،أف تتشابو بالقدر اّلذي يكوف عليو الّسبب.وعلى ىذا مّت رصد كاف بّدًا إف تكوف الّظواىر 

 رتهرة من اظتفردات االعتياديّة،يف الّتكّلمات اليومّية،لتكشف عن مناحي غًن يسًنة،يف اظتوروث الّلهجي اصتزائري العريب القدمي؛واّليت

ا  لغويّة،مّرت هبا اصتزائر،وحتيلنا مرةًّ أخرى على نتائج جّد و لعّدة عوامل تارخيّية ،ىي تراكماتمل تكن من ػتض اظتصادفات،وإّّ

 مرضيًة،قد تستثمر يف جوانب علمّيٍة أخرى،كما تكوف منطلقاً ألحباث تارخيّية مؤّتسٍة. 

 : لمنطقتي البّيض وتلمسان المسح الجغرافي اإلقليمي الّلهجيأّوًَل: 

 : منطقة البّيض -1

مفردات الّتعامل اليومي العفويّة،للفرد مبنطقة البّيض،خاّصًة تلك اّليت تتعّلق باضتياة البدويّة،عن ظواىر عتجّيٍة  تكشف

عامريّة عربّيٍة قدديٍة،قدـ اصتذور األصولّيٍة،للّرقعة اصتغرافية ػتّل الّدراتة؛ودوف الغور يف أصوؿ أفراد اظتنطقة،اّليت تعود إىل قبائل ال
                                                 

 وما بعدىا.80ص: -م1978-6ط-المكتبة اْلنجلو مصريّة -إبراىيم أنيس:"من أسرار الّلغة"القاىرةينظر: -26
 وما بعدىا.55ص: -خلدون:"المقّدمة"ينظر:ابن  -27
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 ن بن أيب بكر الّصّديق رضي اهلل عنو.ينضاؼ إليو بعض أحواؿ االجتوار العىري،ٍض من تبللة ػتّمد بن عبد الّرزتعاظتهاجرة،وب

ؿ يف اّلذي كاف حضوره ػتتشماً،يف األداء الّتكّلمي اليومي،نظراً لقّلة أفراده،يف فّتة زمنّيٍة غًن ػتّددٍة،من عمر اظتنطقة،كما ىو  اضتا

 ،29،وشجرة أنساب والية البّيض،وما جاورىا من اصتنوب الغريب اصتزائري28أنّو واعتمادًا على الوثائق اصتغرافّية ضواحي تلمساف؛إالّ 

 ورصد الّظواىر الّلهجّية عتذه األخًنة،مّت تسجيل بعض اظتبلحظات الّلغويّة،واّليت كانت على الّنحو التّايل:

 : لمنطقة البّيض البيئة اإلقليمّية البدويّةلهجات  1-1

 ،يف:غرّاؼ ومغرؼ،وغًن ىذا متلّئٌب.مقرفو قّراف،وىي شتة اظتنطقة ،على كامل ربوعها؛ومنها قوعتم:30إبدال الغين قافاً  -

 .قويدر خاصًة،ويشّتكوف واصتعافرة يف ىذا؛من ذاؾ قوعتم يف قويدر:،وىي شتة اصتهة الّشرقّية من الوالية 31إبدال قاف غيناً  -

 اظتنطقة يف ىذه اظتسألة،وكّل األصوؿ العربّية البّلىجة هبذا،يف اصتزائر وغًنىا من األمصار العربّية. ،وتشّتؾ32إبدال القاف ڤافاً  -

 ،يف وعبد الّسبلـ والعريب.اْلربيو أبد الّسَلم،يف قوعتم:اصتهة الغربّية من الوالية بعض شتة وىي،33اَلستنطاء -

 علفيف قوعتم: العنعنةو،يف ثقل الكبلـ أيضاً  الّتضّجعالكبلـ،ويف عدـ بياف  الغمغمة؛ومنها:ظواىر لهجّية عربّية قديمة -

،يف يا حىو،حّموو،عبد القايف لفظ اصتبللة القادر،واتم ػتّمد،بقوعتم: ةطعالقوأّمة،و ،يف ألف وألفٌن،وخلقوَخْلٌق وُعّمة،علفينو

 ،الوىمو الوكم،يف حّت ىو،وبعض أحواؿ عّتى ىووىي ػتصورٌة جّداً يف قوعتم: الفحفحةالواليات اجملاورة عتا،و غرار على،يا حيّ 

فاطتىر من طريق اضتكاية الّشعبّية،واّلذي مفاده اتتعماؿ ىذه الظّاىرة،يف طقوس ،الوتموقد ُعِرَؼ ىذا من قبل.وأّما ما جاء من 

طاًء.وذلك يف إحداث الفتنة،بٌن أفراد الّسٌن منها طاًء،والرّاجح أهّنا تاٌء حدث هبا جهٌر،فكانت  الّسحر،من تورة النّاس،بإبداؿ

 االقتتاؿ إىل حرين،يضربوف بعضهم بعضاً،وقد يصل،انتقاماً منهم،لينقلبوا خصوماً متناالقبيلة الواحدة، اجملتمعٌن يف األعراس واظتيعاد

إىل ،ْكسالدتيل اظتواطن القريبة من جباؿ  ،يتدرّج اظتيل إىل اإلمالة،حبسب العلّو يف اظتنطقة واالتتواء؛إذالميل إلى اإلمالة -

 الّشديدة منها،ودتيل اظتواطن اظتستويّة إىل الفتح،وأخّف أحواؿ اإلمالة.

 يف اظتناطق البدويّة من الوالية. ،وىي شتة بارزةٌ تحقيق الّصوامت اللّثويّة الملفوثة -

                                                 

 .الثّالثة المرفقة ينظر:الوثيقة -28
 .الّرابعة المرفقة قةيثينظر:الو  -29
 في الّصحراء الجزائريّة عمدًا.،هالقبائل العامّرية،إَّل أّن الباحثين العرب يتجاىلونإلى ا ،عائدةٌ ىذ الظّاىرة الّلهجية على الّرغم من أنّ  -30
 .273ص: -م1995-1ط -مكتبة الغرباء اْلثريّة -الّسحيمي سلمان بن سالم بن رجاء:"إبدال الحروف في الّلهجات العربية"الّرياض -31
 وما بعدىا.508ص: -ينظر:ابن خلدون:"المقّدمة" -32
 يتجاىل الباحثون العرب ىذه الظّاىرة،في الّصحراء الجزائريّة أيضاً. -33
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 ،يف معاىم)معهم(ومعاه)معو(.عماُىم وعماهيف قوعتم:،القلب المكاني -

 ويبدو األمر شائعًا يف ربوع اصتزائر،إاّل أّف أفراد اظتنطقة،يطيلوف يف اظتقاطع القصًنة،الّزيادة في كّم المقاطع الّصوتّية القصيرة، -

،و شيٍء،وىذا غًن يسًٍن. يا َويِْلي:في،شيو يا حى و ييلِ يا وِ ،يف قوعتم:بشكل الفت للّنظر  ،ويا َحيّْ

،ورأتها األلفاظ الّداّلة على أنشطة اضتياة البيئية الطّبيعية،،يستعمل بدو اظتنطقةالّرعويم البدوي جعإلى مفردات المالميل  -

  تلق بيضاً. البيض،يف شرشم،يف ُاْصُمْت،وبرمش لقمكأّمو،قياتاً على اطتراؼ،و ،يف رضعّمو عالولد نكالّرعي،يف قوعتهم:

 : لمنطقة البّيض البيئة اإلقليمّية الحضريّةلهجات  1-2

،إاّل أّف حاؿ إبداؿ الغٌن قافاً،شتة الوالية كّلها،زيادًة على ال ختتلف ىذه األخًنة،عن الّتصّرؼ الّتكّلمي الوطين عموماً 

ما ميل اظتتمّدنٌن من أفراد اظتنطقة،إىل األصوات والّشفهّية والّرخوة واظتهموتة،إىل الفتح والكسرة واإلمالة،وبعض أحواؿ التّلتلة،على 

عامل االجتوار غًن  فيّاً،وعلىجغرا مفّسرةً من تلوؾ لغويٍّ عتجيٍّ معهوٍد.وقد تكوف اإلمالة يف منطقة بدويّة مستويٍة،،مّدفيعرفُو التّ 

 ومن جهة.ضئيلٍ  واّلذي يكوف ذا احتماؿٍ  -االتتعمار الفرنسي قبل ما قد تكوف -،يف فّتة زمنّيٍة متقّدمةٍ العىري لسّكاف اظتنطقة

 بٌن أفراد بيئتهم،اضتياة العروبية،يف أثناء وجودىم،الّتمّدف الفكري والثّقايف ،على الّرغم من دتّسكهم باظتنطقة،ىل أليسّجل أخرى،

  وىذا حاعتم على مّر عهوٍد.شغف أىل اظتنطقة بالعلم واظتعرفة والثّقافة،من ،وخروجاً عن الّنظريّة،واتتثناًء مدىشاً على غًن االعتياد،

 : تلمسانمنطقة  -2

الّسامع،مريد رصد الّظواىر الّلهجّية،ظتنطقة تلمساف وما جاورىا،التيما تلك اّليت تعّلقت باضتياة اضتضريّة،أف يسهل على 

يشكف عن مباحث تارخيّية،ذات أمهّيٍة واتعٍة،من تاريخ اصتزائر كّلو،على عّد تلمساف أىّم حاضرٍة جزائريّة ومغاربّيٍة،يف اظتغرب 

صتماعات البشريّة،واألمم والّدوؿ عليها،من ؼتتلف األصوؿ العرقّية،الّسامّية وغًن الّسامّية.وليسّجل اإلتبلمي،وعلى تعاقب ا

 ،وآثار االجتوار الّسامي،نساباألحضورىا الغزير،يف عتجات الّتعامل اليومي،اّلذي ال يزاؿ ينطق بلساف حاؿ تأثًن أصوؿ 

دًا على وثيقة جغرافّية تلمساف،وبعض اضتكايا العرفّية،واظتدّونات اواالقتصادي؛واعتمواالحتكاؾ اضتضاري والثّقايف،واالجتماعي 

 اظتسموعة،مّت تسجيل بعض اظتبلحظات الّلهجّية؛فكانت كاآليت:

 : لهجات البيئة اإلقليمّية الّريفّية لمنطقة تلمسان 2-1

 ؛من ذاؾ:ملحوظٍ  ختتلف عن عتجات اضتضر،بشكلٍ ين،منطقة تلمساف البدو،كما ىو شائٌع،إالّ أّف عتجة الرّيف التّلمسا مل تعرؼ
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 يف رقبيت. رَق َّْبِتي،يف قلُت لك،وقتّْ لكريف نذرومة وما جاورىا؛يف قوعتم: تّكافوىي شتة ،34تحقيق القاف والّضغط عليها -

 تبق ذكره. تلمساف،على غرار األصوؿ العربّية يف ىذا،وقد ؼاريأ تّكافواتعة االنتشار،من  ،وىي شتةڤافاً إبدال القاف  -

 ."é"بصائتوين ىي و فين ىي؛يف قوعتم:وما جاورىا من اظتناطق اصتبلّيةاريس،ه،وىي شتة ريف اظتالميل إلى اإلمالة الّشديدة -

 ،يف قليب وعبد القادر،وغًن مطّردٌ كلبي وعبد كادروما جاورمها؛يف قوعتم: ،وىي شتة ريف الّسواحلّية والّتونافإبدال القاف كافاً  -

 الّسردوؾ)الّديك(والبلوؾ)اضتجر الكبًن(. من،البلوقو الّصردوق يف:بعض أمسًندة الفواقة،،وىي ػتصورٌة قافاً إبدال الكاف  -

وما جاورمها،وقد تسّموا بأىل شاشاف،نسبًة إىل ىذه الظّاىرة الّلهجّية؛ ،وىي شتة ريف الّسواحلّية والّتونافإبدال الكاف شيناً، -

 كليب والّشبكة،وغًن ىذا كثًٌن.  ،يفبي والّشبشةلْ شَ تْ ومنها قوعتم:

على األمر اصتنسٌن، بكاؼ خطاب ىل شاشاف أيضاً،غًن أهّنا ختتلف عن بكر بن عمرو بن دتيم،القّتاهناألوىي الكشكشة، -

 .35كبلمكىذا  رّبك و  ىذا ،يفكَلمشىذا  رّبش و ا ىذاظترجوح،إالّ أنّو يتّّب أهّنا مظهٌر من مظاىر الّشنشنة؛ومنها قوعتم:

 .يف أي وقتٍ (وقتاش)وكتاشيف  وشتاشأىل شاشاف أيضاً؛يف قوعتم:وىي شتة إبدال الكاف شيناً بعد إبدالها من القاف، -

  وما جاورىا من اظتناطق التّػلّّية اظترتفعة نسبيّاً.،مسًندةأ،وىي شتة أىل الميل إلى اإلمالة الخفيفة والكسر -

،وقد الوتماليومّية،اظتتداولة بٌن اصتماعات البشريّة؛من ذاؾ: رصد بعٌض منها يف الّتكّلمات :ديكنظواىر لهجّية عربّية قديمة -

 والوىم والّتلتلة.الوكم ذكر يف اضتكايا الّشعبّية قبل ىذا،وبعض أحواؿ 

 ة،يّ رّيفالّدالّة على أنشطة اضتياة البيئية ال اظتنطقة،األلفاظ أىل ريف،يستعمل ّريفي الّزراعيالميل إلى مفردات المعجم ال -

  .وبعض اضترؼ الرّيفّية،الفبلحةورأتها 

 : لهجات البيئة اإلقليمّية الحضريّة لمنطقة تلمسان 2-2

 :ة التّلمسانّية؛ما يلييّ يتبٌّن من رصد الّلهجات اضتضر   

 .قلت لك،يف قهوة،و أُْتلكو أىوة م:مدينة تلمساف ونذرومة؛ومنها قوعت اف،وىي خاّصة بعض تكّ 36إبدال قاف ىمزةً  -

مدينة تلمساف ونذرومة أيضاً؛وىي يف تسويغ  افوىي خاّصة بعض تكّ فة بأل،استعمال الّسابقة حا قبل اْلسماء المعرّ  -

 .يف اظتئتٌن واأللفٌن،حالمتين وحاْللفين،ومنها قوعتم:הالّسابقة العىريّة
                                                 

 . وما بعدىا508ص: -"ابن خلدون:"المقّدمةينظر: -34
 في أبحاث الباحثين العرب عمدًا.ج على الّرغم من أّن الظّاىرة الّلهجّية ْلىل شاشان واسعة ومتنّوعة،إَّل أّنها َل تدر  -35
 في أبحاث الباحثين العرب عمدًا. ج،إَّل أّنها َل تدر هجّية،خاّصة مدينة تلمسان،جوىرة المغرب اإلسَلميالظّاىرة اللّ  ىذه -36
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مسّوغو  مؤثّر طبيعيّاً،ليكوف ال تسوّغ اظتيل إىل اإلمالة الّشديدة،بشكلٍ  جغرافّية مدينة تلمساف:الميل إلى اإلمالة الّشديدة -

 )كيف أراؾ؟(وأخي.كي راك،يف كي ريك؟وأّخاي،واآلرامي باحتماٍؿ ضئيٍل،يف بعض اظتفرادات؛منها:كبًنٍ   ًن العىري،باحتماؿٍ التّأث

 .الّلهجات العربّية البدويّة القددية يف،خيتلف ىذا عن الّتضّجع،أني في الكَلمالتّ  -

 انِْتيَنا آَسْم تَ ّعْمِليلو يف اظتنطقة؛ومنها قوعتم:،لتأصّ ،ولعّل ىذا من رواتب االحتكاؾ العىريمخاطبة الذّكور بخطاب اإلناث -

دخل صتغرافّية اظتنطقة ظتقارنتها باظتناطق،ذات اصتغرافّية  ماذا تعمل؟.فالعىريوف دييلوف إىل إمالة ضمائر اطتطاب الذّكوري؛وال أنتَ يف 

 من اظتوطن اصتزائريّة اظتتاستة عتا.،وما جاورمها،يف تونس واظتغربالظّاىرة نفسها،جتوار العىري؛بعيدٌة عن اال يف حٌن أهّنااظتشاهبة،

 كاف أقلّ   ،وإف،اظتتأّصل أيضًا يف اظتنطقة؛ولعّل ىذه األخًنة من رواتب االحتكاؾ اآلراميفتح المقاطع الّصوتّية اْلخيرة -

نَّةحضوراً؛من ذاؾ: آلرامّية جتنح إىل فتح اظتقاطع الّصوتّية األخًنة،بصائتيها القصًن،يف أكثر فا،يف الّضرس والّسّن.الضَّْرَسة والسَّ

  ،يف اظتفردات الّلغويّة اآلرامّية.رئيسٍ  األحواؿ،والّطويل يف أقّلها،وذلك بشكلٍ 

  : لمنطقتي البّيض وتلمسان المسح البيئي اَلجتماعي الّنفسي والّلهجيثانياً: 

 : منطقة البّيض 2-1

 : منطقة البّيضل البيئة اَلجتماعّية والّنفسّية البدويّة    2-1-1

العربّية،إاّل ما كاف لعرب القدامى،يف اصتزيرة ،يف ىذه اآلونة،عن تلك اّليت كانت لظتنطقة البّيضاضتياة البدويّة، ال ختتلف

اّليت تنماز بفضاٍء صحراويٍّ رحٍب. و اّليت حبكت الظّروؼ الّلغويّة والّلهجّية،لسّكاف القبائل اّلذين اتتوطنوا اظتنطقة،ىي يسًناً منها،و 

االتتنطاء والعنعنة  ما جاء من بداؿ الّلغوي،يف الّصوامت الفمويّة،إالّ وقد نتج عن ىذا مسائل لسانّيٍة جغرافّيٍة،يف اؿتصار أحواؿ اإل

 وحّدًة يف الطّباع.،ونفساً  ،ليكوف دليبًل على جفاء اضتياة،وقساوهتا طبيعًة،واجتماعيّاً اقتصاديّاً معيشاً يةاضتلقوالفحفحة 

ىذا؛وتفّسر الغمغمةمن عدـ فصح الكبلـ وبيانو،بانطواء البدوي البّيضي يف بيئتو،وانعزالو الّنفسي عن احملطٌن بو، 

ضّجع،على ثقل اضتركة يف البيئة البدويّة،وانعكاتها نفسًا على البدوي،اّلذي فرغ من أشغالو اليسًنة، ثقل الكبلـ بالتّ  يوحيو 

وامت بأحواؿ اإلبداؿ،ىو انعكاس للبيئة اإلقليمّية،وإتقاطها على الّتعامل يّة احملصورة.كما ديكن تأويل تعّلق الصّ وأنشطتو اضتيو 

دوف نظًنهتا الّرخوة،وحتقيق الّلثويّة اظتلفوثة،دوف غًنىا اظتتفّرعة ،هدي للبدوي.وأّما اتتعماؿ األصوات الّشديدةاليومي،والّسلوؾ الع

اصتفاء والّشّدة يف و وي إىل الفرقعة يف الكبلـ واإلشتاع،واإلفصاح عن الّرتائل الّلغويّة،واإلرعاب والّشّد الّنفسي،فميل البدعنها،

 لّنفس والّسلوؾ.العيش،وما اؾتّر عنو يف ا
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  : منطقة البّيضل البيئة اَلجتماعّية والّنفسّية الحضريّة    2-1-2

انصّبت اضتياة اضتضريّة باظتفهـو اضتضاري والثّقايف،يف عاصمة الوالية،بأوفر حظٍّ؛التيما أّف طابع اظتنطقة بدويٌّ رعويٌّ   

غوي الّلهجي اليومي حضوراً،انعكس على اظتنتوج اللّ واظتعّقدة.وظتّا كاف ىذا أكثر صحراويٌّ،تقّل فيو اضتياة اظتدنّية،بأنشطتها اظتتنّوعة 

خاء واليسر يف يّة؛ؿتو جنوح اظتتمّدنٌن،إىل الرّ كّلمي،حيث قّلت الّظواىر الّلهجّية اضتضر ؼ اإلنساف البّيضي التّ ،يف تصرّ اظتتداوؿ

إىل الّنعومة واألنوثة،يف اطتطاب اليومي،مع احتفاظهم بطابعهم الّصحراوي  العيش،والّنفار من الّشّدة واصتفاء،وحّدة الطّباع،واظتيل

 البدوي،واألصويل العرقي.ويسجّل أيضاً قّلة اضتضور االحتكاكي باصتنس العىري،اّلذي توّطن اظتنطقة،يف فّتة زمنّية متقّدمة.

 : منطقة تلمسان 2-2

 :تلمسانمنطقة ل ّيةّريفالبيئة اَلجتماعّية والّنفسّية ال 2-2-1

 بريف الّشاـ؛ جزيرةلل نفسها ،نظًنهتا العربّية القددية الّشمالّية،الواقعة على الّدوائر العرضّيةوافقت اضتياة الرّيفّية التّلمسانّية  

 واالقتصاديّة،والثّقافّيةناحي اضتيوات االجتماعّية ممن واتع الّنطاؽ، ،يف تشابوٍ للّشامّية سانّيةلمل موافقة الطّباع الرّيفّية التّ ليسجّ 

 وبعٍض من الطّقسّية الّدينّية؛من ذاؾ:موافقة تقليد ذبيحة اظتاعز يف عيد األضحى،لؤلضحّية نفسها يف الفصح العىرّي.

 :منطقة تلمسانل يّةلبيئة اَلجتماعّية والّنفسّية الحضر ا 2-2-2

،حبيث ولع التّلمساين ،يف قسمها الّشمايل الّشاميعربّيةٍ  هجّية اضتضريّة،عن مكنونات حضاريّةٍ تكشف طباع تلمساف اللّ  

،يف الّصنائع واضترؼ،واظتوتيقى والثّقافة،والطّقوس االجتماعّية ،ذوي األصوؿ الّشامّيةاظتهاجرين اضتضري،بطباع أىل األندلس

؛ؽتّا انعكس على الّسلوؾ الّصيغة،وغًن ىذا كثًنٌ الّزراعة،والّتصّرؼ الكبلمي،واظتآكل واألثواب،وأطقم  اضتضاريّة،واحتفاالت مواتم

 شبو منالّشامّية الّسامّية،واآلراغوين اظتهاجر  الّلهجي اضتضري احملّلي.ينضاؼ إليو االجتوار الّسفارادي العىري واآلرامي،من األصوؿ

.،وحتّضٍر ودتّدٍف،وصنائع وحرٍؼ،زتلوا من طباعٍ  ااصتزيرة اإلبريّة،إىل الغرب اصتزائري،وم  وتصّرٍؼ عتجيٍّ

 : عاّمة نتائج بحث

،  راتة،وأنساب اظتنطقة،وبعض اضتكايا الّشعبّيةت اظتفردات الّلهجّية ظتيداف الدّ دًا على األطالس اصتغرافّية،ومدّوناااعتم 

 :كانت نتائج ىذا البحث اظتتواضع؛فيما يلي

 كمٍّ معتىٍر من تلك كانت عليها يف اصتزيرة العربّية.  حافظت الّلهجات البدويّة والرّيفّية واضتضريّة،ظتيداف الّدراتة،على -

 توطّنت األصوؿ العرقّية اظتهاجرة بيئات،شبيهًة بتلك اّليت تكنتها،قبل يف اصتزيرة. -
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 لّنفسّية،كاّليت كانت عليها،يف بيئاهتا األصل يف اصتزيرة.ااألصوؿ العرقّية اظتهاجرة،على طباعها االجتماعّية و  حافظت -

 الّديين،يف بيئتو اصتديدة،على نسقو اّلذي كاف عليو يف اصتزيرة. حافظ الّتوزّع -

 الّديين الّلغوي،ومل يسّجل لو حضوٌر،إالّ يف بعض الطّقوس الثّقافّية. الّلهجات األمازيغّية يف العربّية،بفعل االحتكاؾ تذاب -

 أثّر االحتكاؾ العىري وبعض اآلرامي،يف الطّباع والثّقافة،والّسلوؾ الّلهجي. -

 : وثائق المرفقةال
 .اْلولى المرفقة قةيالوث
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 .الثّانية المرفقة قةيالوث
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 .الثّالثة المرفقة قةيالوث

 
 

 
 .الّرابعة المرفقة قةيالوث
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