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:مقدمة

ّل وارد يستقي منها العلم واألدب كانت اللغة العربية وما زالت نبعا دفاقا باملعرفة ومعينا ال ينضب لك
ا ذلك الكائن الذي ينمو ويتطّور باستمرار، فهي متلك من اإلمكانيات الذاتية والطاقات التعبريية املتجددة  ّ معا، إ
واخلالقة ما يؤهلها ملواجهة كّل جديد والتكّيف معه والتصدي لكّل طارئ ومستجد، ممّا جيعلها قادرة على 

.عصراستيعاب متطلبات ال

إّال أّن هذا ال يعدم جتردها من االزدواجية، وخري دليل على ذلك انتشار اللهجات  املتفرعة عنها،  
فالعامية هي لغة التخاطب وقضاء احلاجات العادية، وتبقى دوما وافية بغاية التفاهم واالقتصاد،  وتأيت هذه الورقة 

امية يف منطقة الشلف صلة بالعربية الفصحى؟ وهل ميكن أن هل للع:البحثية لتجيب عن اإلشكالية اجلوهرية التالية
تبلغ مستواها؟

:تعريف العامية-1
ا حديثنا اليومي، وهي ال ختضع  العامية هي لغة احلديث اليت نستخدمها يف شؤوننا العادية، وجيري 

ا تلقائية متغّرية تتغّري تبعا لتغّري األجيال  ّ ا؛ أل ملقوانني تضبطها وحتكم عبارا .وتغّري الظروف احمليطة 
العامية لغة احلّس والعجلة لغة فجائية تلقائية انفعالية، واالنفعال بيولوجي الطابع ال يتيسر له وقت فراغ كي "

هي ال تبايل بالعوامل النحوية ، والعامية خفيفة اخلطى تستمّد زمخها األكرب من اإلحياءات ...يعمل الروية
.1"باحلدس نوع الصلة بني الكلماتكة، وهي ترتك لذهن السامع أن يدر واإلشارات املختصرة البسيط

ا حّية نامية، وليست احنطاطا لغويّا بل متثل تطّورا ومنوا تبعا  لتطّور  وهناك من يعترب العامية لغة قائمة بذا
ا، حية متطورة نامية العامية لغة قائمة ب:" احلياة االجتماعية والفكرية على حّد تعبري أنيس فرحية مؤكدا ذلك  ذا

.2"تتمّيز جبميع الصفات اليت جتعل منها أداة طيعة للفهم واإلفهام، وللتعبري عن دواخل النفس
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:تعريف اللهجة-2
اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث هي جمموعة :" عّرف إبراهيم أنيس اللهجة يف مطلع كتابه بقوله

ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة  وبيئة اللهجة هي جزء من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، 
من بيئة أوسع وأمشل تضّم عّدة هلجات لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر 
اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات ببعضهم البعض، وهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف 

إّن البيئة الشاملة اليت تتألف من عدة هلجات، هي اليت اصطلح .3"ى قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجاتعل
.على تسميتها باللغة فالعالقة بني اللغة واللهجة هي العالقة بني العاّم واخلاص

لذي يفرق بني وأما خبصوص ما تتميز به اللهجة، ميكن حصره يف األصوات وطبيعتها وكيفية صدورها، وا
هلجة وأخرى هو االختالف الصويت، أّما بيئة اللهجة فتتميز بصفات صوتية خاصة ختالف صفات اللهجات 
األخرى يف اللغة الواحدة، ولكن جيب أن ال تكون هذه الطبقات اخلاصة متباعدة حىت ال جتعل اللهجة غريبة على 

ا صعبة الفهم على أبناء اللهجات األخرى يف نفس  .اللغةأخوا
:أسباب تكّون اللهجات واختالفها-3

:تعددت األسباب املؤدية لتكّون اللهجات وتباينها، وميكننا حصرها اختصارا ضمن النقاط التالية
:أسباب جغرافية- أ

:أسباب اجتماعية- ب
االتصال البشري واحتكاك اللغات ببعضها- ج
أسباب فردية-د

اللحن- ه
:بين العامي والفصيح-4

ّن اللغة املنطوقة أو الكالم أسبق من الكتابة بقرون طويلة، ال يعرف مداها ، وقد عاش غّين عن البيان أ
اإلنسان يتكّلم مئات السنني قبل أن يصل إىل وسيلة تسجيلية لنقل كالمه إىل غريه، فهي لغة التخاطب، تقرتب  

ا ختتلف عن املكتوبة  ّ ا وتعابريها من اللغة املكتوبة إالّ أ .يف مجيع اللغاتكثريا يف مفردا
إّن اللغة العربية لغة الكتابة واخلطاب، ويصدق عليها ما يصدق على مجيع اللغات احلية يف العامل، وإّن 
خصوصيتها تنبع من كون الفصحى لغة القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، فهي اللغة املوحدة منذ أصبحت 
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فالفصحى هي لغة . عرفة اإلنسانية، يف اآلداب والفكر والفنون لغة الوحي، وهي لغة اإلبداع يف خمتلف نواحي امل
الكتابة سواء أكان ذلك يف جمال التأليف أم التعليم، أم يف جمال املراسالت السياسية واإلدارية، ويف خمتلف جوانب 

.4احلياة الثقافية والفكرية والدينية
األذهان واالستعانة باألدلة الدامغة، واختاذ إّن اللغة الفصحى تكمن يف استخدام معان قريبة، حاضرة يف

ام وسوء 5اإلجياز سبيال ؛ مبفهوم آخر الفصحى هي ما وافق املشهور من كالم العرب وسلم من اللحن واإل
.الفهم

:معجم األلفاظ العامّية الفصيحة في الشلف-5
.انتظرين: أرجا نروح معاك: هو لفظ يطلق للداللة على التوقف واالنتظار، ومنه قولنا: أرجا

.6أّخره، والناقة دنا نتاجها، والصائد مل يصب شيئا: أرجأ األمر: وجاء يف القاموس احمليط
.ما يريد؛ أي مؤخرون حّىت ينزل اهللا فيهم7"وآخرون مرجون أمر اهللا:" وترك اهلمز لغة يف الكل لقوله تعاىل

يف صوته : حبح: بّح صوت فالن؛ أي يف صوته خشونة وغلطة، وجاء يف أساس البالغة: نقول يف عاميتنا: بح
توسع فيه، من حببوحة الدار وهي وسطها، وتبحبحت العرب يف : حبة، ورجل أبح الصوت، وتبحبح يف األمر

ا .8اتسعت فيها: لغا
ا اليت ال جييء : الُبّح : وجاء يف اجلمهرة ا متسح باألرض قبل أن يضرب  ّ هلا صوت صاف من القداح أل

.9"فتخشن
.رجل أبح وامرأة حباء؛ إذا كانت البحوحة خلقا: ويقال
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والبحح يف اإلبل . كله غلظ يف الصوت وخشونة: فالبحة والبحح والبحوحة والبحاحة: أّما يف لسان العرب
.10خشونة يف الصدر

بعجه؛ أي شقه فزال ما يف موضعه : ى الطعن بالسكني، جاء يف لسان العربوهو لفظ يطلق للداللة عل: بعج
بعج األرض وبعجها أي : وحديث عائشة رضي اهللا عنها يف صفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه... وبدا متعلقا
.11شقها وأذّهلا

دل فالن فالنا؛ أي أساء إليه بقول جارح أو فعل ضاّر أو أنقص من قيمته: بهدل البهدلة : ، ويف القاموسنقول 
.اخلفة واإلسراع يف الشيء: 

بطحه على : ألقاه على وجهه، وكذلك يف أساس البالغة: بطح فالن فالنا وبطحه؛ أي ضربه ويف القاموس: بطح
.وجهه فانبطح

التاء رّد الكالم إىل: إذا كان يتكّلم بصوت خافت ال يكاد يفهم، أّما يف العربية فهي: يقال فالن يتمتم: تمتم
التمتمة يف الكالم أن ال يبني اللسان خيطى موضع احلرف فريجع غلى اللفظ كأنّه تاء وميم، : وامليم، وقال الليث

12"وإن مل يكن بينا

ويف .حّتت الزيتون أو األوراق حتتتت: هو لفظ يدّل على نزع الثمار أو تساقط األوراق، فنقول مثال: حّتت
اجلواد من الفرس، والسريع من اإلبل : سقط، احلت: قشره، فاحنت، حّت الورقفركه، و : حته: القاموس احمليط

.السرعة: والكرمي، واحلتحتة
حّش احلشيش حيشه حّشا واحتشه،  : قطعه، جاء يف لسان العرب: حّش الفالح الربسيم: نول يف دارجتنا: حشّ 

13.قطعته، واحتششته طلبته ومجعته: مجعه، وحششت احلشيش: كالمها

حرنت الدابة، ودابة : جاء يف أساس البالغة. قال حرن فالن باملكان؛ أي لزمه ومل يفارقه فهو حروني: حرن
ا ُحران وِحران .حرون، و

.لصق فعسر نزعه على املشرتي: ال يزيد وال ينقص، وقد حرن العسل يف اخللية: وحرن فالن يف البيع
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خلفيف، ويقال خاصة للصغاروهو الضرب ا. خبط فالن فالنا؛ أي ضربه: كقولنا: خبط
جلدهم، وخبط زيد : ضربه ضربا شديدا، وكذا البعري بيده األرض وخبط القوم بسيفه: خبطه: ويف القاموس احمليط

أعطاه: خبري
ا الورق، واخلبط: واملخبط ورق ينفض باملخابط وجيفف ويطحن وخيلط بدقيق أو غريه: العصا خيبط 
.14أي هدمتهاحلوض، خبطته اإلبل ؛: واخلبيط 

وهناك العديد من األلفاظ العامية املتداولة يف منطقة الشلف اليت يصعب حصرها، ونذكرها سراعا 
دك، ردف، الرزمة،رعف، رّقط، زرب، زجل، ساح، سلت،  السارح، سرط، السعفة، شاف، الشملة، :أشهرها

م، عس، عفس، عيان،عّيط، الغار، ، طّلس، الطنجرة، عرّ )مبعىن طأطأ(شوية، شّنف، صب، ضرع، ضلع، طاطا 
غربل، غرف، غلط، غمز، غمس، فتت، فتق، فقس، الكانون، كراع، الكرش،الكسرة، الكمامة، اللحاف، لقف، 

ش، نطح، هاه هوه، اهلربة، هبش، هرس، هيه، الوذح .املعماعة، مسخ، حنس، النمش، 
:خاتمة

الفصحى مبالغ فيه، فالفرق ال يزال ضئيال بينها وصفوة القول، يعترب بعد األلفاظ العامية عن العربية
وبني الفصحى، وخري دليل على ذلك معجم األلفاظ العامية املستوحاة من منطقة الشلف  واليت هلا أصول عربية 

.فصيحة وردت يف املعاجم القدمية

.543:، ص2ط، جالفیروزآبادي، المحی-14
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عراب أحمد: األستاذ

"أ"أستاذ محاضر 

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

ah.arab@univhb-chlef.dz/البريد اإللكتروني

.مقاربة داللية في اللهجة الشناوية-األمثال الّشعبّية لمنطقة بني حواء:بعنوانمداخلة

:الملخص

حول البحث يف مستويات "بين حواءةالتعبري اللهجي مبنطقسوسيو لوجيا" بةاملوسومورقه البحثية تتلخص إشكالية ال
ا، وذلك عرب استقصاء احملصلة البين حواءةيف امللفوظ الشفوي اخلاص مبنطقاخلطاب اللهجي ،سواء  شفوية يف مستوايا

ا من الفصحى أ ا اللسانية للوقوف على مدى قر و ابتعادها كانت لغة فصحى أو عامية أو هلجة حملية ، وعزل مستويا
كل هلجة هي لغة قائمة "أنامب،عنها، وحماولة إعطاء قراءة سوسيو لسانية لكل استنتاج يربطها بالدراسة املستوياتية اللسانية

ا على التعبري ا ،بنظامها الصويت وبصرفها وبنحوها وبرتكيبها ومبقدر 1."بذا

تقديم

إن إشــــــكالية املوضــــــوع ، ويف شــــــق أخــــــر مــــــن هــــــذه الدراســــــة تعمــــــد إىل رصــــــد هــــــذه الظــــــاهرة يف حــــــدود امتــــــدادها اجلغــــــرايف ، باعتبــــــار 
البيئـــــــة معطـــــــى سوســـــــيولوجيا  يســـــــهم يف رصـــــــد التنـــــــوع علـــــــى مســـــــتوى التشـــــــكيالت اخلطابيـــــــة لكـــــــل تركيبـــــــة بشـــــــرية، وعليـــــــه ميكـــــــن صـــــــوغ 

ــــايل  علــــى هــــذا النحــــو ــــمســــهــــل ختضــــع: اإلشــــكال الت ــــري اللهجــــي يف العين ــــيت تتحقــــق االســــرتاتيجيةإىل نفــــس ) بــــين حــــواء( ةتويات التعب ال
وفقهـــــا املقاصـــــد اإلبالغيـــــة والتأثرييـــــة واجلماليـــــة ، مثلمـــــا تتحقـــــق يف النصـــــوص الرمسيـــــة  املكتـــــوب منهـــــا واملشـــــفوه ، مث هـــــل باإلمكـــــان صـــــوغ 
نظريــــة  أو قاعــــدة حتــــتكم إليهــــا هــــذه اللهجــــة مــــن منظــــور لســــاين؟ ويف األخــــري مــــا هــــي أهــــم التقاطعــــات الــــيت تتســــاوق فيهــــا هــــذه األشــــكال 

.غريهاواألحجيات واأللغاز واحلكم واحلكايات الشعبية واألهازيج ( ة متمثلة يفالتعبريي

تقــــــوم منهجيــــــة البحــــــث علــــــى رصــــــد الظــــــاهرة اللهجيــــــة مجعــــــا وترتيبــــــا يف شــــــكل عينــــــات قابلــــــة للفحــــــص والتحليــــــل يف املقــــــام األول ، 
تــــــزاوج بــــــني البحــــــث يف اخللفيــــــات ربــــــة سوسيولســــــانيةوفــــــق مقاةطقــــــأداء امللفــــــوظ اللهجــــــي يف هــــــذه املنومــــــن مث اإلحاطــــــة مبختلــــــف طــــــرق 

.االجتماعية املصاحبة للظاهرة اللهجية، وبني املستويات اللسانية املنطوية حتتها

تنهض هذه الدراسة يف استقرائها لظاهرة التعدد اللهجي على تفعيل مجلة من املناهج العلمية تتكامل فيما بينها ،منها املنهج الوصفي 
ومن مث ،ذلك أن فهم هذه الظاهرة يقتضي توصيفها وحتليلها،لبحثاملقارن ، بوصفه األنسب يف هذه املرحلة األوىل من عمر هذا االتحليلي 

.77، ص 1989، 1اللھجات وأسلوب دراستھا، دار الجیل بیروت ، ط: أنیس فریحة/  1
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طورها إىل عقد املقارنات واستنتاج القواعد العامة ، وذلك للوقوف على اخللفيات اللسانية والبيئية والثقافية املالزمة هلا عرب مسرية نشوئها وت
.ا هذايومن

ــــــال ، دراســــــة رائــــــد" مقاربــــــة سوسيولســــــانية بــــــين حــــــواءةمســــــتويات التعبــــــري اللهجــــــي مبنطقــــــ" البحــــــث املوســــــوم بفكــــــرةعــــــدّ ت ة يف هــــــذا ا
ــــــف بلهجــــــ ــــــا ةاملتامخــــــةاملنطقــــــةللتعري ــــــى وجــــــه اخلصــــــوص بملدينــــــة الشــــــلفجغرافي لبشــــــري ، هــــــذا اهــــــاتنوعاللغــــــوي و ئهــــــاثرا، وللتعريــــــف عل

الـــــذي يفـــــتح األمر ) الشـــــناوية(خباصـــــية هلجيـــــة فريــــدة جتمـــــع يف منطوقهـــــا بـــــني العـــــريب الفصـــــيح والعــــامي واللهجـــــة احملليـــــة ةالتنــــوع وســـــم املنطقـــــ
.ااألنثروبولوجيحث منافذ جديدة وباخلصوص يف قضايا اأمام الب

:وعليه تتلخص أهداف البحث في

فيهـــــا ، وباخلصـــــوص اللهجـــــة الشـــــناوية الـــــيت جتمـــــع بـــــني اللهجـــــة التعريـــــف بالرتكيبـــــة البشـــــرية ملنطقـــــيت الشـــــلف ، وبالتعـــــدد اللهجـــــي -1
االمازيغيــــــة والعربيــــــة والــــــدخيل ، والوقــــــوف علــــــى الظــــــواهر الصــــــوتية املصــــــاحبة هلــــــذه اللهجــــــة، وطــــــرق األداء التواصــــــلي بــــــني أفــــــراد 

.جمتمع هذه اللهجة
الســــــاحل  ومنطقــــــة حــــــوض الشــــــلف منطقــــــة الشــــــلف(' عقــــــد املقارنــــــات بينهــــــا علــــــى أســــــاس اخلارطــــــة البشــــــرية للتوزيــــــع البشــــــري -2

).الغريب  بوقادير
مت مجــــــع وتصــــــنيف عــــــدد البــــــأس بــــــه مــــــن التشــــــكيالت اخلطابيــــــة الــــــيت تنضــــــوي إثرهــــــا  أشــــــكال التعبــــــري اللهجــــــي مــــــن أحجيــــــات -3

.وأمثال وحكم وألغاز
أشــــــــكال تعبرييــــــــة خمصوصــــــــة تتمثــــــــل يف حكايــــــــات القــــــــوال والشــــــــعر امللحــــــــون ، باعتبــــــــار املنطقــــــــة شــــــــهدت عــــــــرب تارخيهــــــــا -1

.موجات هجرة أمهها هجرة القبائل اهلاللية
ـــــــذي حـــــــاول اإلشـــــــارة إىل اللهجـــــــة الشـــــــناوية بكـــــــل مـــــــن -2 أشـــــــكال التعبـــــــري اللهجـــــــي بالشـــــــلف مقاربـــــــة سوسيولســـــــانية ، وال

منطقـــــة بـــــين حـــــواء وبريـــــرة ومتزغيـــــدة مســـــتعينا بـــــبعض الطلبـــــة احملققـــــني ، وعليـــــه فقـــــد عكـــــف علـــــى مجـــــع مـــــا تيســـــر لـــــه مـــــن 
.اص باملوروث الشفهيأشكال التعبري اللهجي اخل
ـــــين حـــــواءمظـــــاهر التعبـــــري اللهحـــــي يف منطقـــــة  ـــــاول بالبحـــــث مظـــــاهر التعبـــــري اللهجـــــي ب مـــــن إعـــــداد الباحـــــث حـــــراث حممـــــد الـــــذي تن

ـــــل وألغـــــاز وأمثـــــال و حكـــــم  تقـــــوم هـــــذه الدراســـــة يف املرحلـــــة .الشـــــفهي منـــــه واملكتـــــوب ، وكـــــذا التواصـــــلي واليـــــومي مـــــن أمثـــــال ومواوي
.وما يقابلها يف املنطوق الفصيح والعامي ) الشناوية (ملدونة الشعبية ذات اللهجة احمللية األوىل منها على رصد ا
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الطریق الذي أتى بك یردك*

قلت عین الصواب*

ماكاش علي غیر عند بني علي  *

الفول فول                            *

ولولو سیدي                     * المهبول إ

ة من هذي الخبزة        صلڤر ذمنین ه*

النار تحت التبن                            *

یعیا لوعل ویرجع لعشو                *

بدا الوعل یوري لباباه                  *

تخص قطرة فالبحر                     *

ردك              یالطریق اللي جابك *

الكلب مایاكلش امالیه                   *

من بعد ناض یسلم العربي كال وشبع *

هایا خالها        كبیر لكرش یاكل*

عاله                          رْ یَّ كي طَ *

الضحك یضحك                       *

.يْ لِ عْ ثْ اَ وْ أُ ْر یْ ي غِ لِ عْ ْش َال /1

اوْ بَ دْ اوْ بَ / 2

يْ دِ یْ سِ اْص ارَ قَ یَ دْ حَ ونْ ڤُ عَ أَ / 3

و   ثُ فْ نِ كْ یهَ و سِ ثُ ایْ َ أَ ْس یْ نِ امَ / 4

ومْ لُ وْ لَّ ي قَ سِ مَ تِ / 5

یْس شِ عَ لْ لَ َالْ وَ دِ أَ خْ وْ رُ فْ وَ لْ حَ یْ أَ / 6

اْس ابَ بَ ابْ قَ نْ َیسَ خْ وْ رُ فْ وَ َالْ وَ إِ / 7

رْ حَ بْ لْ إِ تْ یْ قَ امَ هَ یْص خِ هْ / 8

رْ یَ آشْ نْ یَ وْ یَ دِ ْش إِ ذْ یْ رِ بْ أَ / 9

یْس نِ الَْ وْ مَ اِ ْش تَ تَ یْ أُ ینْ زِ ْ أَ / 10

مْ لَ سَ آیْ ْر كَ یَ اغْ وَ رْ ویَ شُ ]ييْ بِ رٍ عَ لْ اَ / 11

َأَما ْیِجْیتْ تْ یْ شِ ایَ مَ أَ ْس یْ دِ عَ ل أَ اْ ضَ رْ قَ أَ / 12

تْ یْ إِ یذْ نِ هَ / 13

وحْ حُ ي أَ یمِ ي مِ افِ هَ أَ اَالْ سَ / 14

ْس دَ هَ ْص اضَ هَ / 15
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عصفورین بحجر واحد*

عدم تأجیل العمل*

حبة تفسد صندوق            *

الغراف تحت العروسة و لعروسة تحوس*

الزین فالكلب و الكلب ما ینتكل      *

الكلب داه لواد ویقول راني فلعاللي  *

قفة                  حبة حبة تتعمر ال*

أنا ننده فالكلب و الكلب ینده في زعكتو*

دویحصالي یقارع فیه الدیس عاله یضحك *

و یروح یرقد

ناكلوباش مانموتوش ماشي للبنة    *

الو لحمار لي نشغلو إعض زعكتي  *

الجدي الي یولي عتروس یبان     *

حَوْس تْ أَ یثلَ سْ أَ ثْ یلِ سْ تَ نْ الْ َ جَ نْ غَ أَ / 16

نْ رَ غِ إِ نْ سَ حْ بَ رْ مَ / 17

يْ شِ مَ تْ یَ وَ يْ ذِ یْ أَ يْ ذِ یْ َ أُ نْ یْ زِ لْ اَ / 18

اْس رَ اْ قَ یْ ْر زَ یغْ إِ ثْ یِ وْ یَ نْ یْ زِ قْ أَ / 19

يْ لِ َالْ عَ لْ إِ يْ َالْ قْ أَ 

و      لُ یْ أَ ْر اْ شَ یْ و أَ بُ حَ و أَ بُ حَ أَ / 20

يْ ذِ یْ أَ يْ ذِ یْ ِ أَ غْ هَ دْ نَ مَ سَ ْش نَ / 21

ْس یْ لِ َالْ جْ َ هْ دَ نْ مَ سْ یَ 

يْ نْ مِ مِ ْس لْ ذَ أَ عْ اْ جَ رْ تَ یْ مِ يْ نِ وَ /22

ْص تَ یْ أَ حْ و رُ یْ أَ ث ْ سَ ِمحَ أَ ْس دَ یَ 

ثْ نَ بَ لْ یَ يْ شِ اْ مَ ثْ مَ نْ رَ وْ أُ ْش نَ أَ / 23

عْ شفَ مِ َال أَ يْ نِ وَ لْ وْ یُ غْ ُأوْ سْ ناَ یَ / 24

وْ یُ لِ كْ جَ أَ ْز غَ یْ أَ 

انْ بَ تْ یَ عْ ا ضجَ دَ نْ َالْ وَ لیْ أَ نْ ذَ غِ إِ / 25

وقْ دُ نْ وصَ فُ ارْ سَ خْ سَ هَ ثْ بَ حَ لْ أَ /26
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یكثرون في العش یفسدونهاالعصافیر عندم*

أین ضربتك أین انتفخ عینك*

تمسح له البقرة ولدت قنفوذ ال تستطیع أن*

أو تتركه

قالت الحمارة منذ أن ولدت لم أشرب *

الماء الصافي

ة جاءت من الفأس قرأها بوسعادة لالرسا*

والعین تحب النوم

الكالم بین اثنین والثالث بال أذن*

أصبحت یا أسعد الذي عنده أباه و الخدمة*

هالوجو ب

الحمار ال یرشده أحد للطریق*

سخصارنیه                         َسْخَصاْرِنیهْ ْش عَ الْ َ انْ وَ قْ أَ الْ سَ أَ اخْ رَ فْ إِ /27

ُأوِعیِظیهْ وفْ ي یُ انِ مَ یغْ ثِ وَ ي شَ انِ مَ / 28

اهَ یْ بِ اْ ي مَ سِ نْ و إِ ورُ یُ اْس ونَ فُ أَ / 29

جْ تَ ا أَ هَ یْ ابِ مَ وْ لُ حْ أَ ْس ذَ أَ 

غْ وْ رُ وْ ي یُ سِ تْ ولَ یُ غْ هَ اْس نَ هَ / 30

نْ یَ ذَ زْ مِ یْ دِ انْ مَ أَ ْش یغَ وِ سْ وْ أُ 

اْس فَ يْ سِ ادْ سَ و هُ اتْ رَ ابْ هَ / 31

اْس قَ هَ طْ یْ هِ وْ أُ ةَ ادَ عَ وسْ بُ تْ یْ رِ غْ یَ 

اْس طَ أَ 

ثْ الَ ثَ لْ اَ وَ نْ سَ نْ أَ اْر جَ ثْ یْ َالْ سْ مَ أَ / 32

نْ وغَ زُ یمَ إِ َال بْ 

ْس رَ غْ ي أَ لِ وَ دْ عْ سَ یَ أَ وهْ بُ وهْ بُ / 33

وهْ جُ وْ لَ سْ َالْ وَ هْ تْ مْ ذْ خَ و لْ أُ هْ وْ بُ 

دْ حَ یْش عِ نَ سْ یَ ْس وذَ أُ ولْ یُ غْ أَ / 34

یذْ رِ بْ أَ 
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ق            فید واحد ال تص*

الذي تزوج ندم و الذي بقي مصر*

أعرته شیئا أخذه*

حمارالذي ضننت له العقل أصبح*

ضربني بكى و سبقني لیشتكي*

بقى حتى أتى الخریف ثم بدأ بالعمل*

الكلب أخذه الواد وهو یقول أنا في األعلى                    *

الشهرة بال نجومها مثل الوقوف على القمامة

یریدالخوخ في نایر           *

الروینة التفور و الشجر التبن التزهر*

ما تضحك علیا ماناكل لمبسس*

قْ فَ صَ تْ و یَ أُ وْس وفُ أُ جْ یَ إِ /35

َیْعَزمْ نْ مَ قِ ي یَ نِ وَ مْ دَ نْ یَ نْ جَ وْ زَ ي إِ نِ وَ / 36

ولْ كُ لْ أَ یتْ شِ یَ ْس َالْ فَ غْ ضَ رْ عَ /37

دْ ایْ غَ فْ یَ لْ قَ عْ لَ غْ عَ مْ ضَ ي ِ نِ وَ / 38

رْ قَ عْ إِ ولْ یُ غْ دَ 

ا یَ ثْ شَ إِ بْ رَ زْ و یَ رُ تْ یَ ايْ ثَ وْ یُ / 39

دْ كَ یَ ریفْ خْ ا لَ ضَ اقي یَ مِ أَ یمْ قِ یَ / 40

یفْ فِ قْ وَ سْ ادْ وَ سْ 

اْس رَ قَ یْ تَ نَ رْ زَ غْ إِ یهْ وْ یَ ینْ زِ قْ أَ / 41

يِ لِ لَ عْ لَ إِ يْ َالْ قْ أَ 

لْ اْ حَ یْس ومِ جُ نْ یَ َالْ بْ وخْ زُ / 42

ثْ یْ بَ زُ تَ یْش قِ لْ ي قَ دِ بَ أَ 

رْ یَ نَ كَ وخْ خُ لْ ْس خْ یَ / 43

ْر وَ نَ تْ یَ و أُ ثُ رْ أُ ْر وَ فَ تْ یَ أُ ونْ یُ رْ أَ / 44

َس سَ بَ مْ لَ غْ تَ وتَ أُ ْس ي دَ لِ وفْ أُ / 45
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سبحان الذي في السماء و الذي خلق *

ریش   بالالحشیش و خلق العصافیر 

یوصلش العنیب یڤول حامظینا الذیب كیم*

حسبت لحباب حسبت المشماش لقیت *

المشماش             ىلحباب قاوي عل

الزین في الكلب و الكلب ما ینتكلش    *

ع    * ع یا خالها  كبیر الكرش كالها 

عرضت علیه كالها كامل             *

یشبع             اكبیر الكرش نقسلو *

الك الذیب كیشوف المرأة یفرح وكي *

یشوف الراجل یخاف                   

اعدة* ناضت میمونة بكري وصبحت 

ينِ وَ یْش قِ لْ ي نَ نِ وَ انْ حَ بْ سَ / 46

َیِریشَال بْ اخْ رَ فْ إِ قْ لَ خْ یَ یْش شِ حْ لَ قْ لَ خْ یَ 

ینْ ورِ زُ یْ هَ وْض تُ یَ وَ الْ سَ نْ وشَ أُ /47

ینْ مِ امَ یسْ تِ اْس ارَ قَ یَ 

اْش مَ شْ مَ لْ اَ غْ بَ سْ حَ ابْ بَ حْ لَ غْ بَ سْ حَ /48

َفاْلَمْشَماْش اطَ یْ عَ ابْ بَ حْ لَ یغْ فِ أُ 

يْ شِ مَ تْ ایَ وَ ینْ زِ ْ أَ ینْ زِ قْ َ ینْ زِ لْ اَ / 49

یتْ شِ ا یَ یَ یْس دِ عَ أُ الْ ظَ رْ قْ أَ / 50

ولْ كُ لْ أَ یتْ حِ ایْ یَ ولْ كُ لْ أَ 

ولْ كُ لْ أَ یتْ شِ یَ ْس َال فَ غْ ضَ رْ عَ / 51

اوَ ررْ یَ أَ اْس قَ نْ سَ یْس دِ عْ أُ الْ ظَ رْ قَ أَ / 52

یفرح وول دلڤاشوش ُبوَقاُشوْش غْ زَ رْ فَ أَ الْ سَ نْ وشَ أُ اْس نَ یَ / 53

ة                 یثْ اشِ وشَ بُ غْ زَ رْ فَ أَ الْ سَ َیْفَرْح َو َوْل َدْلَقاُشوْش 

َفاِشیتْ ایْ اثَ شَ هَ 

َأْرَیْیْنَیانْ دْ حَ بْ صَ ي هَ رِ ثْ یَ ة لْ ونَ یمُ مِ ْر كَ هَ / 54
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أعرته شیئا أخذه  

حبة طماطم أفسدت صندوق *

i

دام النار                                  

الثور األبیض كله شحم         أنیقال*

لب معاه* ویقال هذا.من أین جاءالریح 

المثل للشخص الذي لیس له رأي     

كي یقواو في العش) الزواوش(وعال ل*

یخسروه 

یسجى في الهدرا والخدمة مایخدمش*

صندوق    خسرتحبة طوماطیش *

َتاُذوْنتْ ولْ كُ لَ لْ َال مْ أَ اْس ونَ فُ أَ اْس نَ رْ قَ أَ / 55

ا َأِكیْس و رُ و یَ بُ خْ او وَ وثُ یُ یْس ا نِ مَ /56

َسْخَساَرْنتْ شْ عُ لْ َ انْ وَ قْ أَ الْ سَ اخْ رَ فْ إِ / 57

عْ ضَ قْ مَ لْ قَ نْ ادَ فَ إِ عْ ضَ قَ هَ تْ ومَ مُ قْ أَ /58

وقْ دُ نْ صَ رْ سخْ سَ هَ یْش اطِ ومَ طُ نْ ثْ بَ حَ لْ / 59

47
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:عنوان المداخلة في الندوة الوطنیة
-مقاربة صوتیة- األمثال الشعبیة لمنطقةتنس 

دكتور امحمد سحواج
جامعة الشلف

وفي غویة ، في أعمالهم ودراساتهم اللّ ىغة الفصحلباحثین الجزائریین باللّ اهتم جل ا:مقدمة
.هجات المحلیة البحث في اللّ االمقابل أهملو 

.نس تّ المنطقة بیة الشعبّ ومنه سأحاول الكشف عن بعض الظواهر الّصوتیة في األمثال

:مفهوم اللهجة لغة-1

فالن فصیح الّلهجة والّلهجة، : الّلهجة طرف اللسان، او جرس الكالم، یقال: "جاء في العین
.1"فاعتادها ونشأ علیهاوهي لغته التي جبل علیها 

لهج بالشيء إذا أغري به وثابر علیه ، وهو :" ا مشتقة من هووردت في مقاییس اللغة أنّ 
،بما ینطق من الكالم ، وسمیت لهجة اللسان:والّلهَجةهو فصیح الّلهجة :وقولهم(...)لهج 

.2"ألن كّال یلهج لغته وكالمه

لهج باألمر لهًجا، وَلْهَوَج،وألهج،كالهما ولع به واعتاده،وألهجته ":جاء في لسان العرب 
والّلهجة .الولوع به:، أي مولع به،واللهج بالشيءرن ملهج بهذا األمالبه،ویقال ف

.3"طرف اللسان،والّلهجة والّلهجة،وهي لغته التي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها:هجةلَّ وال

الّلسان أو جرس الكالم أو طرف :ي المعاجم العربیة أنهاف" اللهجة "ویفهم من داللة 
.الّلسان،أو اللغة التي فطر علیها اإلنسان فاعتادها وترعرع علّیها

:مفهوم اللهجة اصطالًحا-2
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غویة وتنتمي إلى بیئة خاصة مجموعة من الّصفات اللّ :"یعرف ابراهیم أنیس اللهجة فیقول هي
وبیئة الّلهجة هي جزء من بیئة أوسع أفراد هذه البیئة،،ویشترك في هذه الصفات جمیع 

وأشمل تضم عدة لهجات،لكل منها خصائصها،ولكّنها تشترك جمیًعا في مجموعة من 
الظواهر اللغویة التي تسیر اتّصال أفراد هذه البیئات بعضهم ببعض،وفهم ما قد یدور بینهم 

.4"للهجاتالرابطة التي بین هذه اقد ا یتوقف على همن حدیث، فهم

، في حیاتهم الیومیة- مشافهة–ناس اللسان الذي یستعمله عامة ال" -أیضا–وهي 
.5"حاجاتهم والتفاهم فیما بینهملقضاء 

كل نسق ":على أّنها "Marie Noélle Gary-Prieue"ماري نوال غاري بریوروعرفها 
هي مجرد شیوع "–أیضا –ویقول " اللسان"بـالغوي یستفید من الوضع السوسیوثقافیالمرتبط

:، ومن هذین المهومین نستنتج أن6"إستعمال نسق من العالمات داخل جماعة معینة 

.ال توجد حدود فاصلة بین اللهجة و اللسان -1

.7جتماعیة أكثر منه في اللسانیاتاالمصطلح اللهجة یوظف في اللسانیات -2

:في المعجم األجنبي بمفهوم )Dialecte(لهجةالّ وردت 

«Maniére de parle une langue particulière a une province une région
dialecte picard»8 .

«Langage particulier d’un pays.modification de la langue générale»
lui -méme emprunte Au grec dialektos» discussion conversation« et

langage »,particulièrement« langage propre a un pays» d’ou «
dialecte» , en grec tardif de mot est dérivé de dialegein( dialectique ,

dialogue)»9 .

:جغرافیة لهجة الّتنس-3
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تین عن احلیة تقع غرب البالد وتبعد بمئمدینة تنس إحدى المدن الجزائریة السّ 
، ومن الغرب المتوسط،ومن الجنوب مدینة الشلفیحّدها من الشمال البحر األبیض العاصمة،

ویبلغ عدد سكانها أكثر من ،)تیبازة(مدینتي شرشال والّداموسوالیة مستغانم،ومن الشرق
.خمس وثالثین ألف نسمة

10.تنس،وسیدیعكاشة،وسیدي عبد الرحمان:بلدیتها،فهيأما 

:أصل تسمیة مدینة الّتنس-4

اختلفت الروایات الّتاریّخیة بأن تسّمیة مدینة تنس المشتقة من اإلسم القدیم 
:تناى،وهي تسمیة فینیقیة مؤلفة من كلمتین نحویتین من ر كارتیسانأوكا

فهو اسم ابنة القائد الروماني الّذي افتك تیناسوتعني القلعة أو المدینة المحصنة،وأما كارو
.المدینة من الفینیقیین

، فقام الجیش عاشت البطش من الوندالنسة التّ ینن مدأالروایة األخرى فتحكي أما 
الي مكافأة هأراد األ، فمن واالستقرارفساد األوقضى على الوندالین"تیناس"الروماني بقیادة 
ولما فتح المسلمون المدینة ،على مدینتهم)تناس(دمنح اسم القائوار ، فقر الجیش الروماني

فعربوها وصارت تنطق بفتح التاء والنون وتسكین ) تناس( حافظوا على هذه التسمیة 
.11الّسین

:ةمن خالل األمثال الشعبّیةي اللهجة التنسیفلصوتّیةالظواهر ا-5

لمتوسط وهبها عوامل االحتكاك بیض ابشمال الجزائر على البحر األنسن موقع تّ إ
الّلهجة التنسیة نكتشف نسمع ، فعندما جنبیةاأل، ومنح لها ظروف التأثیر باأللسنة خرینباآل

.والنحت،والحذفاالبدال : ، منها فیهامتعددةصوتّیة ظواهر 

:الحذف-

والنطق بها ساكنة، وحذف نون تتجلى ظاهرة الحذف في لهجة التنس في حذف الهمزة  
.نسلغاز في منطقة التّ لشعبیة واألامثالفي األوردت مثلة التي وهذه بعض األ،الرفع

:حذف الهمزة
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.ْنَتاقولي معا من تمشي نقولك شكون -
.ماینحیها  ال طالب ال كراسالراسفيالمكتوبة -
. ربيْ الدْایم-
.ماتبكي الراعيالذْیبماتجوع-
. بروحویبداْ المْوْمن -
.خیر عشر بالقادومبالفْاسضربة -

. )نتْا، و الرْاس، و الدْایم، والْذیب، والموْمن، ویبدْا، و الفْاس،( اسقاط الهمزة في مثل 

في شمال  المغرب ، وهي روایة معتمدة  نآللقر وهذا االستعمال قد ثبت في قراءة ورش 
.)المغربالجزائرو (العربي 

،أدى إلى بروز هذه الروایةظهم للقرآن الكریم بهذه حفمنطقة التّنس و كثرة الكتاتیب بوربما 
،وكذلك أّن جل أصحاب األمثال )لشعبیةاألمثاال(تعابیرهم الیومیة من خاللالظاهرة في 

.الحكم هم من حّفظ القرآن الكریمو الشعبیة 

:حذف نون الرفع-

:یتجلى في األمثال الشعبیة اآلتیة

.ایتناطحوا ومن القریب یتصایحومن البعید -

.الكالبیروحوااقتل الكلبة -

.فیه الّذیابةیطمعواالّسبع إذا شاب -

مع فتح الفاء )یتصایحوا،ویتناطحوا،ویروحوا،ویطمعوا(حذفت نون الرفع في هذه األلفاظ 
.12ستعمال ثبت في كالم العربوهذا االوتسكین العین،

:اإلبدال-4
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:عبیة على النحو اآلتيورد اإلبدال في األمثال الشّ 

":ق"بصوت"ق"صوتإبدال -1

.قلیلالمتزوج ماهوش-

.راقدإذا حلفوا فیك الرجال بات -

.قاعدوٕاذا حلفوا فیك النسا بات -

.الّسمونیة للبقر والطولیة للّشعر-

.قلب المومن ما یكون حقودي-

وتنطق القاف أحیاًنا كاًفا أو بین الكاف ...«:وهذا اإلبدال یؤكده عبد الملك مرتاض،بقوله
" " الجیم المصریة"،أو بمعنى آخر هي13»...في أقصى الشمال الغرّبي الجزائريوالقاف

g"14.

له مایبرره تاریخًیا،ولعل الفتوحات اإلسالمیة التي اتجهت " g" ونطق القاف جیًما مصریة 
،وهذا یفسر التقارب الشدید بین اللهجات م الفاتحین العرب من قبائل یمنیةغرًبا كان معظ

.ولهجات المغرب العربّي ومصرالیمنیة 

عزراینهرب من :،في المثل الشعبي اآلتيعزرائیلبدًال من عزراین:وٕابدال الّالم نوًنا،مثل
. طاح في قباض األروح

إن أهل التّنس یمیلون إلى تخفیف الّنطق بهذه الظاهرة،وكذلك أن ّصوت الّنون فیه غنة 
.وتستلذه األسماع وتطرب به الّنفس

:حرف الّشین في لهجة الّتنسداللة ورمز

یعّد حرف الّشین أبرز حرف في الّلهجة التّنسّیة،ویستعمل بكثرة في الّنفي واإلستفهام تماًما 
ذلك إلى اإلرث الّلغوي ،ویرجع "اللهجة المصریة" الّلهجات العرّبیة األخرى وخصوًصا "كباقي

حمله األندلسیون معهم بعد سقوط الكبیر الّذي ورثته هاته الّلهجة من دولة األندلس،والّذي 
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غرناطة،ونزوحهم بأعداد كبیرة واستقرارهم في مدن شمال إفریقیا من طنجة غرًبا إلى 
.اإلسكندریة شرًقا،مروًرا بمدینة التنس الّساحلّیة

،واستخدمها أهل الریاضیات والجبر )شيء(إّن رمزیة وداللة حرف الّشین هي اختصار لكلمة 
.x"15"كرمز" ش"ة كمتغیر مجهول في الحضارة اإلسالمی

:من خالل األمثال الشعّبیة التالیة" التنس"في لهجة "ش"وقد ورد هذا الحرف

.الّلي تعرفو خیر مّلي ما تعرفوش-

.شكون شكرك یا العروس ما،وخالتي وجارتنا الدّالقة-

.یخرج العروس من دار باباهاوش-

.ماكاش شجرة بال عروق-

.جیعان وما تعقبش علیه عریاناعقب على جارك -

.اقفل باب دارك وماتّسّرقش جارك-

.الكبدة ویصیب العظماّلي ما عندوش الزهر في -

).العین(أم لعزاز والریش دایریها تعطیني كنوز الدنیا أو ما نفطرش فیها -

).الّظل(یحي ویموت ماتقولیش الحوت وال دخل الماء یموت ویخرج معاك حي-

).البرنوس(فیه الراس وما فیهش الوجه أو مافیهش الكرش فیه الظهر -

).البرق والرعد(تشوفه وما تسمعوش وتسمعه ما تشوفوش -

)األمثال الشعبیة (يفي الّلسان التّنسالصوتیةإذن بعض الظواهر هذه 

من خالل األمثال الشعبّیة تخضع في قواعد تركیبها لّلغة إّال أّن الّلهجة التّنسیة
).العربیة(األم
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:الهوامش واإلحاالت

08دالوي حوریة من موالید :جمعتها الطالبةمدونة األمثال الشعّبیة واأللغاز بمنطقة التّنس *
".لسانیات عامة" ،تدرس بكلیة اآلداب والفنون بالشلف ماستر،بمدینة الّتنس1993جانفي 

).الهج(معجم العین،الخلیل بن أحمد الفراهیدي،مادة-1

).لهج(،مادة 05مقاییس اللغة،ج-2
).لهج(،مادة 02لسان العرب،ج-3
،إبراهیم أنیس،مكتبة االنجرو المصریة،مطبعة أبناء وهبة اللهجات العرییةفي-4

.16،ص2003حسان،
معروف،دار النفائس كتاب خصائص اللغة العربیة وطرائق تدریسها،تألیف نایف -5

.،الباب األول، الفصل الثاني1998،بیروت،لبنان،05:للطباعة والنشر والتوزیع،ط
عبد القادر فهیم :،ماري نوال غاري بریور،ترالمصطلحات المفاهیم في اللسانیات-6

.45،46:،ص2007،سیدي بلعباس،الجزائر،01:الشیباني،ط
7-Les termesclés de la linguistique,Marie Gary-Prieur,
Paris,ed,Seuil,1996.
8-Dictionnairehachette,2005,paris,2000,p:469.
9-Le petit Robert Et autres,dictionnaires,reyDictionnairehistorique de
la langue français,Alain, Le Robert3ème edition,paris,2000,p:630.
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