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درا�سة يف اللهجات العربية يف اخلليج العربي  
د. زهور كاظم زعيميان

املقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني، نبينا حممد �سلى �هلل عليه و �آله و�سلم.

تتعدد �للهجات ب�سكل كبري يف �لوطن �لعربي، فمن �ملقرر يف قو�نني �للغات �أنه متى �نت�سرت �للغة يف م�ساحة و��سعة من �لأر�ض، 
وتكلم بها طو�ئف خمتلفة من �لنا�ض ��ستحال عليها �لحتفاظ بوحدتها �لأوىل �أمد�ً طوياًل، فال تلبث �أن تت�سعب �إىل عدة لهجات، ومل 

تفلت �للغة �لعربية من هذ� �لقانون �لعام، وقد �ختلفت لهجاتها يف مظاهر �ل�سوت و�لدللة و�لقو�عد)1(.
وهو مما يعده �بن جني)ت 392ه (، �سعة يف �لقيا�ض، قال يف باب )�ختالف �للغات وكلها حجة(: ))�علم �إن �سعة �لقيا�ض تبيح لهم 

ذلك...ولي�ض لك �أن ترد �إحدى �للغتني ب�ساحبتها؛ لأنها لي�ست �أحق بذلك من ر�سيلتها(()2(. 
و�للهجة لغة: طرف �لل�سان، و�للهجة: جر�ض �لكالم، ويقال: فالن ف�سيح �للهجة، و�للهجة: هي لغته �لتي جبل عليها فاعتادها 

ون�ساأ عليها ويف �حلديث: )ما من ذي لهجة �أ�سدق من �أبي ذر()3(. 
وهناك �إ�سارة ملعنى �لختالط يف �للهجة، فالهاج �للنب �لهيجاجا: خرث حتى يختلط بع�سه ببع�ض ومل تتم خثورته، وكذلك كل 

خمتلط. و�لهاجت عينه: �ختلط بها �لنعا�ض)4(.
�أما ��سطالحا: فاللهجة هي �أ�سلوب للحديث ميار�سه بع�ض �لنا�ض �لذين يعي�سون يف منطقة معينة من �لبالد. فهم يتحدثون 

بلغتهم �لأم ولكن بطريقتهم �خلا�سة)5(.

هي  واللهجة  اللغة  بني  والعالقة 
عادة  واللغة  واخلا�ص،  العام  بني  العالقة 
ما  منها  لكل  لهجات،  عدة  على  ت�شتمل 
من  للكلمات  تو�شيفًا  اأكرث  وهي  مييزها، 
من  جزء  هي  اللهجة  وبيئة  اللهجة)6(، 
بيئة اأو�شع واأ�شمل، وت�شرتك جميع اللهجات 

يف جمموعة من الظواهر اللغوية)7(.
اإح�شا�ص  اإىل  اللهجي يرجع  والتق�شيم 
الواحد،  الإقليم  �شكان  لدى  حقيقي 
لي�شت  ما  ب�شورة  يتكلمون  باأنهم  اإح�شا�ص 
الإقليم  عليها  ي�شري  التي  ال�شورة  هي 

املجاور)8(.
ت�شمى  فهي  حديث  اللهجة  وم�شطلح 
يف  جني  ابن  قال  القدماء،  كتب  يف  لغة 
قوم  كل  بها  يعرب  اأ�شوات  حدها: ))اللغة: 
وهذا  حدها(()9(،  هذا  اأغرا�شهم،  عن 

اللهجة، يقول يف مو�شع  احلد ينطبق على 
اآخر: ))األ ترى اأن لغة التميميني يف ترك 
يف  احلجازيني  ولغة  يقبلها،  )ما(  اإعمال 

اإعمالها كذلك(()10(.
الوطن  يف  اللهجات  درا�شة  وتفيد 
الواحد  بالأ�شل  اأبنائها  �شعور  من  العربي 
ال�شام  من  قوم  ا�شرتك  )فاإذا  الأم  للغة 
لقبيلة  خوا�ص  جملة  يف  املغرب  من  وقوم 
واحدة، بحيث تكفي تلك اخلوا�ص للتمييز، 
من  ول�شبب  واحد،  اأ�شل  من  باأنهم  وُحكم 
بتفرقهم  الزمان  ق�شي  الكونية  الأ�شباب 

وت�شتيتهم يف النواحي(11((.
اللهجات  يف  البحث  فاإن  وكذلك 
ترجع  اأنها  منه  يتبني  احلديثة  العربية 
اللهجات  اإىل  احلالت  من  كثري  يف 
اإىل  رجوعها  من  اأكرث  القدمية،  العربية 

الف�شحى)12(.
اإىل  تفتقر  العربية  اللغة  اأن  كما 
القدمية  اللهجات  ودرا�شة  تاريخي،  معجم 
هذا  مثل  و�شع  اأ�ش�ص  اأهم  من  واحلديثة 
تدوين  ))اأما  الرافعي:  يقول  املعجم، 
اأنها اأ�شل من اأ�شول الدللة  اللهجات على 
اأحد  له  ينتبه  فهذا مل  اللغة،  التاريخية يف 

فيما نعلم(()13(.
الواحد  البلد  يف  اللغات  تتعدد  وقد 
بلدان  من  وغريه  العراق  يف  هي  كما 
منها  لغات،  عدة  ففيه  العربي  اخلليج 
وغريها،  والرتكمانية  والكردية،  العربية، 
البغدادية،  العربية عدة لهجات منها  ومن 
وكذلك  وغريها،  واملو�شلية  واجلنوبية، 
المارات،  ودولة  الكويت،  العربية يف  اللغة 
و�شلطنة عمان تختلف لهجاتها من منطقة 
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ولهجات  لثانية،  ولية  من  واأحيانًا  لأخرى 
اأغلب  لأن  الكل،  عند  مفهومة  اخلليج  دول 
الربامج وامل�شل�شالت التلفازية تعر�ص بهذه 

اللهجة          .
املناطق  يف  اللهجات  واختالف 
عام،  عاملي  اأمر  الواحد  البلد  يف  املختلفة 
يقول  العرب  ببالد  خمت�شًا  لي�ص  فهو 
فندري�ص حني يتحدث عن اللغة الفرن�شية: 
قرية  بني  بال  ذات  فروقًا  جند  ))اإننا 
كل  لهجة-  منيز  اأن  ليمكننا  حتى  واأخرى، 
من  لغريها  خمالف  بو�شف  منها   - قرية 
ومن  النحو،  حيث  ومن  ال�شوتيات،  حيث 

حيث املفردات(()14(.
الذي  املنهج  يكون  اأن  اقت�شى  وقد 
جهة  من  و�شفيًا  البحث  هذا  يف  اتبعته 
و�شف اللهجات، ومقارن يف جوانب اأخرى، 

بح�شب احلاجة الالزمة.

اختالط دول الهليج العربي 
بغريهم من القوميات واأثره يف 

تعدد اللهجات
العرب  بني  الختالط  ظاهرة  اإن 
ر�شول  َوجد  وقد  قدمية،  ظاهرة  وغريهم 
حني  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل 
ومنهم  الأجانب،  هوؤلء  من  كثريا  ُبعث 
و�شهيب  الفار�شي،  �شلمان  ال�شحابة: 
اأن  املوؤكد  ومن  احلب�شي،  وبالل  الرومي، 
�شروبا  وبينهم  العرب  بني  الحتكاك  ينتج 

من اخلطاأ اللغوي يف الأ�شوات)15(.
العربي  اخلليج  و�شكان  العراق  وكان 
قبل  الفار�شية  المرباطورية  �شيطرة  حتت 
منهم  العراق  حترر  وعندما  ال�شنني  اآلف 
مل يتحرر من اأثرهم يف احلياة الجتماعية 
وقد  املحلية،  اللغة  يف  اأثرهم  �شيما  ول 
دائمة  اجتماعية  ارتباطات  بينهما  حدثت 

الآخر،  البع�ص  من  بع�شهم  بزواج  متمثلة 
ودينية،  اقت�شادية،  مب�شالح  وارتباطهم 
و�شيا�شية م�شتمرة اإىل يومنا هذا فهم دولة 

جماورة.
وكذلك فقد اختلط العراقيون بقوميات 
العراقي  الباحث  اإليه  اأ�شار  ما  وهو  اأخرى 
قائال: ))عقب  الداغ�شتاين  حممد ح�شني 
تعر�شت  التي  الق�شرية  عمليات التهجري 
القفقا�ص وب�شمنها  �شمال  �شعوب بالد  لها 
من  للمدة  التي امتدت  الكربى  الهجرة 
1859 م ولغاية 1864 م اىل تركيا ومن ثم 
اإىل البالد الوا�شعة التيكانت حتت �شيطرة 
العراق كبرية من  العثمانيني، كانت ح�شة 
ال�شي�شانية،  والداغ�شتانية،  الأُ�شر  اأعداد 
وال�شرك�شية التي ا�شتوطنت ب�شورة رئي�شية 
ودياىل وبغداد  كركوك  وريف  مدن  يف 
وكانت  والأنبار)الفلوجة(...  واملو�شل 
املهاجرين القادمني  من  العظمى  الغالبية 
يف  البقاء  لوا  ...ف�شّ العراق  اإىل  ق�شرا 
العراق ومل يغادروه حتى بعد �شقوط الدولة 
اللغة  �شعيد  على  ))اأما  العثمانية )16(. 
وامل�شنات  امل�شنني  من  حمدودًا  عددًا  فاإن 
متعة  يجد  القفقا�شية  العوائل  بع�ص  يف 
اللهجات  اأو  باللغات،  التحدث  يف  بالغة 
القفقا�شية القومية  التي ل  تزال  حية  يف 
ال�شيوف  بع�ص  الذاكرة خا�شة عندما يفد 
ت   بلغا معهم  ن  ثو يتحد و ر  يا لد ا ىل  ا

الأجداد()17(.
اللغة  علماء  عند  املعلوم  ومن 
اخلليج  ودول  العراق  تاأثر  فاإن  والباحثني 
بلغات الدول املجاورة واملحتلة مل يوؤثر على 
بنية اللغة وال�شبب يف ذلك كما هم معروف 
بالأخوة  تنتمي  ل  العربية  اللغة  باأن  لديهم 
مع هذه اللغات فالفار�شية والرتكية ا�شلها 
هندواأوربية، فالتغري مل مي�ص جوهر اللغة، 

بامل�شطلحات  انح�شر  واإمنا  واأ�شولها، 
والت�شميات)18(.

كل  اإىل  تعزو  القدمية  املراجع  وجند 
ل�شانها  من  جتعل  لغوية  خ�شائ�ص  قبيلة 
حتى  جارتها،  لهجات  عن  م�شتقلة  لهجة 
يف   املر�شودة   العربية  اللهجات  عدد  بلغ 
اأق�شى ما و�شلنا اإليه من اإح�شاء اأكرث من 
اأربعني لهجة، فقد ورد يف كتاب “الإتقان” 
وردت  التي  اللهجات  هذه  ذكر  لل�شيوطي 

بع�ص  خ�شائ�شها يف لغة القراآن)19(. 
اللهجية  الظواهر  بع�ص  لقبت  وقد 
ل�شيوع  القدمية  العربية  القبائل  باأ�شماء 
وا�شتمرت  القبيلة،  تلك  يف  الظاهرة  هذه 
هذا،  يومنا  اإىل  بالمتداد  الظواهر  هذه 
بني  امل�شرتكة  اللهجية  الظواهر  هذه  ومن 

لهجات �شكان اخلليج العربي.

النرب وت�سهيل الهمزة 
وجتمع  الهمز)20(،  هو  والنرب 
البيئة  اأن  على  القدمية،  الروايات 
البدوية  والبيئة  الهمز،  ت�شّهل  احلجازية 
لهجة  اأما  تهمز،  ل  الهمز...وقري�ص  حتقق 

احلجازيني الأ�شلية، ت�شهيل الهمز)21(.
وهو  بالإبدال:  الظاهرة  هذه  وت�شمى 
اإقامة �شوت مكان �شوت اإما ل�شرورة واإما 
ال�شوت  جعل  هو  اأو  وا�شتح�شانا،  �شنعة 

مكان �شوت اآخر مطلقًا)22(.
بغري  اأو  واو،  اأو  بياء،  الهمزة  وابدال 
يف  حدث  ما  واأقدم  جدا  قدمي  عو�ص، 
ذلك يف اللغة ال�شامية الأم، قبل اأن تفرتق 
الأقوام الناطقون بها... فاأمّية اأ�شلها اأئمة، 

ورياء اأ�شلها رئاء)23(.
الهمزة  البدال ما حدث ب�شدد  ومن 
واآخره  الثالثي  و�شط  يف  الواقعة  ال�شاكنة 
ومل  الو�شط  يف  لينة  األف  اإىل  حتولت  فقد 
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تنطق يف الآخر يف اللهجة العراقية وغريها 
من بلدان اخلليج العربي،  فهم يقولون بري، 
ويقره  و  و�شي  وياكل  وذيب،  وفار،  وفا�ص، 
وياأكل  وذئب  وفاأر  وفاأ�ص  )بئر  اأي:  وبده، 

و�شيء، ويقراأ وبداأ(.
حتذف  فالهمزة  اأ�شيلة  عربية  وكلها 
مد  مع  حركة،  بعد  �شاكنة  وهي  وقعت  اإذا 
باملد  األفا  ت�شبح  فالفتحة  احلركة،  هذه 
واوا،  ت�شبح  وال�شمة  ياًء  ت�شبح  والك�شرة 

وذلك وا�شح يف )بري()24(.
ول يتوقف البدال على الهمزة بل يقع 
املخرج  يف  املتحدة  احلروف  من  كثري  يف 
بلدان  وبقية  والكويتي،  العراقي،  فيبدل 
اأداة التمني  اخلليج حرف الالم بالراء يف 
اأخت  و))الالم  ريت(  )يا  فيقول  )ليت( 

الراء(()25(.
ويبدل الهمزة بالواو يف اأداة ال�شتفهام 

)اأين( فيقول: )وين()26(.

اال�ستنطاء
بن  �شعد  لهجة  عن  اللقب  هذا  وروي 
لغة  اأنه  روي  كما  وقي�ص،  وهذيل  بكر  اأبي 
العني  جعل  عن  عبارة  وهو  اليمن،  اأهل 
ومثل  الطاء،  جاورت  اإذا  نونا  ال�شاكنة 
ومن  )اأعطى(  بدل  )انطى(  بالفعل  لها 
اأَْنَطْيَناَك  ا  )اإِنَّ القراآنية:  القراءة  �شواهده 
الإبدال  وهذا   )27( )الكوثر/1(  اْلَكْوَثَر( 
واملحافظات  العراقية  اللهجة  يف  �شائع 

العمانية املجاورة لليمن.
التواب  عبد  رم�شان  الدكتور  ويرى 
اأن  تبني  ال�شامية  اللغات  اإىل  بالرجوع  اأنه 
بني  نحت  عملية  هو  الكلمة  لهذه  حدث  ما 
الفعل  اأن  اإذ  والعربية  وال�شريانية  العربية 
يف العربية يتكون من نون وتاء ونون)28(.

للعني  اآخر  ابدال  امل�شادر  تذكر  ومل 

يف  ي�شتعمل  ول  الفعل،  هذا  بغري  بالنون 
يف  �شائع  فا�شتعماله  الف�شيحة  الكتابات 

العامية اخلليجية.

التلتلة: ك�سر حرف امل�سارعة:
) اأنت ِتكتب(، وتعزى اإىل قي�ص ومتيم 
اأعجاز  اأما  العرب.  وعامة  وربيعة  واأ�شد 
هوازن واأزد ال�شراة وهذيل فيفتحون حرف 

امل�شارعة.
وهي ظاهرة  بهراء،  لقبيلة  لقب  وهي 
�شامية قدمية توجد يف العربية وال�شريانية 
من  الباقي  الركام  من  وهذا  واحلب�شية، 

هذه الظاهرة يف العربية)29(.
هذه  اأن  التواب  عبد  الدكتور  ويرى 
الظاهرة هي الأ�شل يف اللغة والفتح حديثة 
عليها وا�شتدل بعدم وجود الفتح يف اللغات 

ال�شامية)30( 
وهذه الظاهرة �شائعة يف العراق حتى 
 )... وِير�شم  )ِيلعب  فيقولون  هذا  يومنا 
وكذلك موجودة يف عمان ويف بلدان اخلليج 

الأخرى. 

العجعجة
وقد ذكرها �شيبويه قائاًل: )واأما نا�ص 
يبدلون اجليم مكان  فاإنهم  �شعد،  بني  من 
لأنها خفية ()31(، فهي  الوقف؛  الياء يف 
يجعلون  اإىل ق�شاعة،  وين�شب  الإبدال،  من 
متيمّي  يف  يقولون  جيمًا  دة  امل�شدَّ الياء 
اإذا كانت حرف  الياء  تكون يف  ول  متيِمجّ ، 

مد.
باجليم  الياء  اإبدال  �شهل  وقد 
وكونهما  الغار  وهو  املخرج  يف  احتادهم 
اجليم  اأن  بينهما  والفارق  جمهورين 

انفجاري احتكاكي والياء لينة. 
الظاهرة  هو عك�ص هذه  يهمنا  والذي 

بد  �شهرّي  فيقال  ياء  اجليم  اإبدال  وهو 
�شهريج)32(.

العراق  جنوب  يف  م�شتعملة  وهي 
اخلليج  بلدان  وبع�ص  وُعمان  والكويت 
وم�شِيد  جدتي،  اأي  يدتي:  فيقولون  العربي 
ويّدي:  ودجاج)33(.  م�شجد  اأي:  ودياي، 
)يدي(  وت�شتعمل  عمان  يف  جّدي،  اأي: 
بنف�ص املعنى يف جنوب العراق يف الب�شرة 
والعمارة واملحافظات اجلنوبية القريبة من 

اخلليج العربي.
يف  عادة  ت�شيع  الظاهرة  وهذه 
اأحيانا  وتوجد  العمانيني،  البدو  كالم 
ويالحظ  البدو،  غري  عند  الظاهرة  هذه 
اأهايل حمافظة  بع�ص  عند  ال�شفة  هذه 

ال�شرقية)34(.
اأهل  كالم  يف  �شيوعها  و�شبب 
اإىل  اأقرب  البادية  اأهل  ل�شان  لأن  البادية 
الأملاين  امل�شت�شرق  فالعامل  الف�شحى، 
برج�شرتا�شر يقول: اإن نطق اجليم احلايل 
الكاف، وخمرج  امل�شريني هو خمرج  عند 
هو  املخارج  جداول  يف  العتيقة  اجليم 
خمرج ال�شني والياء ... وهذا الراأي يع�شده 
ينطقها كذلك  يزال  ل  البدو  كثريا من  اأن 
اجليم  نطق  اإن  اأي  هذا)35(.  يومنا  حتى 
خمرج  اأن  حيث  من  الأ�شل  اإىل  اأقرب  ياًء 

الياء واجليم واحد.

الك�سك�سة
ربيعة،  اإىل   اللقب  هذا  ))ويعزى 
وبع�ص  وبكر  متيم  بن  عمرو  وبني  وُم�شر 

بني اأ�شد(())36.
املخاطبة،  بكاف  ال�شني  اإبدال  وهي 
وذلك للموؤنث خا�شة؛ اأي اأنهم يبدلون كاف 
يقولون  �شاكنة  الوقف  يف  �شينًا  املخاطبة 
)منچ( بدل )منك( ويك�شرونها يف الو�شل، 
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فيقولون )منچ( بدل )منك))37(.
من  كثري  نا�ص  )فاأما  �شيبويه:  قال 
مكان  يجعلون  فاإنهم  اأ�شد  من  ونا�ص  متيم 
اأنهم  وذلك   ... ال�شني،  للموؤنث  الكاف 
واملوؤنث( املذكر  بني  يف�شلوا  اأن  اأرادوا 

.)38(
ا�شتعمالها  جني  ابن  ذكره  وعلل 
كاف  يبدل  من  العرب  ))ومن  قائال: 
املوؤنث يف الوقف �شينًا حر�شًا على البيان؛ 
يف  تخفى  التاأنيث  على  الدالة  الك�شرة  لأن 

الوقف(()39(.
 )ch( وامنا  �شينا  لي�شت  اأنها  ويبدو 
واحلجاز  العراق  يف  كثريا  متداولة  وهي 
وُعمان، وقد عرب عنها ابن دريد باأنها )بني 

اجليم وال�شني()40(.
ويبدو اأن اللغويني الأوائل مل ي�شتطيعوا 
)قانون  اإىل  العلماء  و�شل  وقد  كتابته 
اأ�شوات  اأن  ولحظوا  احلنكية(  الأ�شوات 
اخلالية  واجليم  كالكاف  احلنك  اأق�شى 
من التعطي�ص متيل مبخرجها اإىل نظائرها 
لني  �شوت  يليها  حني  اأمامية،  اأ�شوات  من 
الأمامي  اللني  �شوت  لأن  كالك�شرة؛  اأمامي 
الأمام  اإىل  يجتذب  احلالة،  هذه  مثل  يف 
اإىل  فتقلب  احلنك،  اأق�شى  اأ�شوات  قلياًل، 
نظائرها، من اأ�شوات و�شط احلنك)41(.

اأ�شول  من  وهو  �شيبويه  قول  اأما 
 )ch( ي�شمي اأن  املنطق  فلي�ص من  فار�شية 
وميكن  عنده  النطق  معروف  وهو  �شينا، 
ل�شيخه  راأيا  نقل  رمبا  باأنه  ذلك  تف�شري 

اخلليل رحمه اهلل واهلل اأعلم.
قد   ( بع�شهم  قراءة  الثعالبي  وذكر 
جعل رب�ص تخت�ص �شريا( لقول القراآن: )قد 

جعل ربك من تختك �شريا()42(.
العراق  يف  م�شموعة  لتزال  وهي 
يف  وكذلك   )43( والبحرين  والكويت 

احلجاز وعمان.

اللَّْخَلَخانيَّة
�شوت الإن�شان ي�شقط بع�ص احلروف 
لغة  يِف  َتْعِر�ص  قدمي  لقب  وهو  نطقه،  يف 
اهلّل  َم�َشا  كقولهم :   وُعمان  ْحر  ال�شِّ اأعراب 

كان، يريدون :  ما �شاء اهلّل  كان)44(. 
العجمة  وهي  العراق،  اإىل  تن�شب  كما 
وامراأة  خللخاين،  رجل  فيقال  املنطق،  يف 
من  واأول  يف�شحان  ل  كانا  اإذا  خللخانية، 
و�شع لها تف�شريا حمددا هو الثعالبي)45( 
)ُرتة  بـ  اجلرمي  عنها  عرب  التي  وهي 
باأنه  وقيل  العراق(  فراتية  و)  العراق( 
ال�شائع  فمن  خللخان)46(،  اإىل  من�شوب 
بلدان  وبع�ص  اهلل  م�شا  قولهم  العراق  يف 

اخلليج العربي. 
وتعرف لهجة اأهل عمان باللخلخانية، 
بع�شه  الكالم  اأرداف  عن  العجز  وتعني 
جدًا  مركزة  جندها  اللخلخة  هذه  ببع�ص، 
يف لهجة قبيلة »احلرا�شي�ص«، وهم بطن من 
بطون العوامر املنت�شرين بكرثة يف املنطقة، 
فلهجة احلرا�شي�ص متاأثرة بلهجة »ال�شحر« 
ال�شعبية،  اجلنوبية  واليمن  ح�شرموت  يف 
حتى اأ�شبح لهم لهجة خا�شة                        .

ي�شع  ل  كثرية  لهجية  ظواهر  وهناك 
ا�شتخدام  ذلك  ومن  لذكرها  البحث 
البلدان العربية املجاورة لإيران با�شتخدام 
حرف )ك( وهو لي�ص من احلروف العربية 
اإنها  بل  الفار�شية،؛  احلروف  من  واإمنا 
الكلمات  بع�ص  يف  القاف  حرف  لتحول 
كام(   ( كقولهم  احلرف)47(.  هذا  اإىل 
ل ) قام ( اأما الدكتور جميد القي�شي فهو 
واأن  الأ�شل،  عربي  )ك(  حرف  اأن  يرى 
بع�ص قبائل العرب عرفت هذا احلرف يف 
اجلزيرة  اأبجدية  مقدمتها  ويف  اأبجديتها، 

العربية القدمية)48(.
الأقرب  العراق  جنوب  ذلك يف  ويكرث 

اإىل اخلليج العربي)49(.
 )g(و  )  ch(حريف باأن  اأعتقد  ول 

عربيان لأ�شباب:
القراآن  يف  يذكر  مل  اأنه  منه:  الأول 
اأن  يعقل  وكيف  املبني.  العربي  وهو  الكرمي 

يرتك ا�شتعمال حرفني عربيني.
هذه  ت�شتعمل  التي  البلدان  اأن  ثانيُا: 
الفار�شي  الحتالل  حتت  وقعت  الأحرف 
القدمي، خالل الع�شر احلديدي والع�شور 

الكال�شيكية القدمية
ما  اقوام بالد  عدة  وغزا  احتل  فقد 
بني النهرين، مبا يف ذلك القائد الفار�شي 
امليالد،  قبل   539 عام  الكبري  قور�ص 
من الإمرباطورية  واأ�شبحت بابل جزءا 
الأخمينية بعد هجومه عليها لتنتهي تاريخ 
ح�شارة �شامية قدمية يف العراق ظلت نحو 

3000 �شنة)50(. 
من  �شنة  مئتي  تاأثري  ننكر  فكيف 
م�شتمرا  يزال  ل  التاأثري  وهذا  ال�شيطرة 
اإىل يومنا هذا ب�شبب جوار البلدين ووجود 
عالقات جتارية واجتماعية واقت�شادية بني 

البلدين. 
)چ(،   حرف  ا�شتعمال  عدم  وكذلك 
حكم  عن  البعيدة  العربي  املغرب  بالد  يف 

الفر�ص.
ابن  ذكره  ما  اإليه  ذهبنا  ما  ويوؤكد 
اإن  ))واعلم  العربية:  احلروف  عن  جني 
هذه احلروف الت�شعة والع�شرين قد تلحقها 
�شتة اأحرف تتفرع عنها، حتى تكون خم�شة 
يوؤخذ  ح�شنة  ال�شتة  وهذه  حرفًا  وثالثني 
بها يف القراآن وف�شيح الكالم، وهي النون 

اخلفيفة و...
وقد تلحق بعد ذلك ثمانية اأخرى وهي 
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حروف غري م�شتح�شنة ول تكاد توجد اإل يف 
لغة �شعيفة، مرذولة غري متقبلة وهي:

الكاف التي بني اجليم والكاف. 
 .)51()) ...) ch( واجليم التي كال�شني

ف�شاحة هذه احلروف  يوؤكد عدم  ثم 
احلروف  هذه  اأمر  ي�شح  ))ول  قائاًل: 
والع�شرين،  للت�شعة  الالحقة  ع�شر  الأربعة 
بال�شمع  اإل  واأربعني  ثالثة  كملتها  حتى 
بهذه   الالحقة  الثمانية  فاأما   ... وامل�شافهة 

فهي م�شتقبحة(()52(.
بلدان  وبع�ص  العراقيون  وي�شتعمل 
حرف  مكان  )چ(،   حرف  العربي  اخلليج 
يقولون  فهم  جدا  كثرية  كلمات  يف  الكاف 
وچذب  وچبدة،  و�شچينة  چبري،  )چلب، 
وكبدة،  و�شكينة،  كبري،  )كلب،  ويق�شدون 
وكذب( ومل ن�شمع بذلك يف املغرب العربي.

تتفق  مما  )چ(،  الكاف  حرف  ولفظ 
فيه اللهجات اخلليجية يف النطق ولكن من 
غري قاعدة مطردة فهم يقولون چمالة من 
كمل لكنهم ل يقولون جامل يف كامل)53(.

  اخلامتة
اللغة كائن حي يولد �شغريا، ثم ينمو 

ويرتعرع حتى يبلغ اأ�شده ويوؤتي اأكله.
واللغات املنت�شرة يف العامل اليوم كانت 
فروع  اإىل  تفرعت  ثم  ما،  يوما  واحدة  لغة 
جذر  اإىل  تنتمي  فروع  اإىل  ال�شجرة  كتفرع 

واحد يغذيها.
اإيجاد  الباحثني  من  عدد  حاول  وقد 
كل  بعيدة  خمتلفة  لغات  األفاظ  يف  ت�شابه 
العربية  بني  كالت�شابه  بع�شها،  عن  البعد 
ليثبتوا  والعربية،  الإنكليزية  اأو  والفرن�شية، 

اأن اللغة كانت يوم ولدتها واحدة.
بحاجة  لي�شت  فهي  العربية  اللغة  اأما 
واحد  اأ�شل  اإىل  تعود  اأنها  يثبت  دليل  اإىل 
ُولد وترعرع يف �شبه اجلزيرة العربية. كما 
العربية  اللغة  اأن  على  كذلك  العلماء  يتفق 
ع�شر  يف  والرقي  التقدم  يف  ذروتها  بلغت 
واأن  ال�شالم.  قبل  ما  ع�شر  اأي  اجلاهلية 

اللهجات خمتلفة منذ ذلك الوقت 
وهذا ل يعني عدم التفاهم بينهم، بل 
اأن العرب ويف كل الأقطار العربية يجيدون 
وكتبهم  الف�شحى،  بالعربية  التفاهم 
الف�شحى  باللغة  واأخبارهم  وبراجمهم 
اإىل  ال�شرق  من  العربي  ال�شعب  يفهمها 

اأق�شى الغرب.
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