
 
 

 صيغة أمساء االستفهام واالسم املوصول يف اللهجة احلجازية احلضرية
 

 1أ. يعقوب بن حسن
  2د. خالد بن لودين

  3د. فهد بن عبد احلميد

 ملخص البحث
وتعترب اللهجة احلجازية  ،احندرت اللهجات العربية احلديثة من اللهجات العربية القدمية

 اللغة الفصحى ألن  وذلك إىل اللغة الفصحى  اأقرهبو  العربية احلضرية من أشهر اللهجات
ولكن بسبب طول العهد وتعاقب  ؛لغة قريش، وقريش سكنت مكة يف قلب احلجاز

عن اللغة احلضرية األحداث السياسية والتغريات االجتماعية احنرفت اللهجة احلجازية 
صيغة أمساء ومنها يف بعض وتصريف أفعاهلا وقواعدها  مفرداهتا العربية الفصحى يف

االختالف يف صيغة أمساء  تبنيهذه الدراسة لهنا أتيت من االستفهام واالسم املوصول، 
حيث انتهج بني اللهجة احلجازية والعربية الفصحى، االستفهام واالسم املوصول 

دراسة آراء الباحثني القدامى واحملدثني يف أصل ونشأة اللهجة الباحث املنهج التارخيي ل
ضرية مث املنهج املقارن للمقارنة بني النظامني واملنهج الوصفي لتحليل املقارنة احلجازية احل

( يف وتوصل البحث  بني النظامني ن إىل عد ة أمور من أمهها: أن اسم استفهام )ِمنين
(، حيث ُكسر حرف امليم مع إضافة ايء املد بعد امليم  احلجازية تعين يف الفصحى )َمنن

( بداًل من ) ن ( يف احلجازية وتعين يف الفصحى لتصبح )ِمنين ن (. واسم استفهام )ِفنين ِمنن
( مع إمالة الفاء للكسرة، بداًل  ن )أين(، حيث حذفت اهلمزة وأتت بفاء فأصبحت )ِفنين
من )أين(. واسم االستفهام )ِمََت( يف احلجازية وتعين يف الفصحى )َمَت(، حيث كسرت 
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( مع احلجازية حرف امليم بدال من الفتحة فأصبحت )مِ  ََت(. واسم االستفهام )اينشن
 إمالة حرف األلف للكسرة يف احلجازية يعين يف الفصحى )ما، ماذا(.

 
 اللهجة احلجازية احلضرية، صيغة أمساء االستفهام واالسم املوصول: الكلمات املفتاحية

 متهيد
 إىل اجلزيرة العربيةعندما توسعت الفتوحات اإلسالمية نزحت العرب من القبائل املختلفة من شبه 

البالد املغزوة وعاشت بني أهايل جمتمع البالد املغزوة، ومع مرو الزمن تكونت هلجات عريية حديثة يف 
الكثري من املسلمني من بقاعات خمتلفة وال سيما البالد هجرة البالد املغزوة. ومن انحية أخرى فإن 

حلرام وأداء العبادات من حج وعمرة واإلقامة املغزوة إىل مكة املكرمة ورغبتهم يف جوار بيت هللا ا
أن  عامل الصراع اللغوي وتشري الدراسات إىل  إىل ظهور اللهجة احلجازية احلضرية. أدتوالعمل فيها 

. ومن انحية أخرى جند أن  نتيجة غزو أو هجرات سببان رئيسيان يف تكو ن اللهجة احلجازية احلضرية
قواعد يف  وأاللغة الفصحى بشكل كبري سواءا يف األصوات  اللهجة احلجازية قد خرجت عن قواعد

خاصة األجانب  نوعا ما الصرف والنحو، وقد أد ى ذلك االختالف إىل صعوبة فهم اللهجة احلجازية
قواعد صيغة أمساء  هيالذين يتقنون اللغة العربية الصفصحى. ومن القواعد اليت خرجت منها 

الدراسة لتبني االختالف بني نظام الفصحى واللهجة  وأتت هذه االستفهام واالسم املوصول
 احلجازية.

 منهجية البحث
ابملنهج التارخيي لدراسة آراء الباحثني القدامى واحملدثني يف أصل ينتهج هذا البحث عد ة مناهج فيبدأ 

 الفصحى واللهجةونشأة اللهجة احلجازية احلضرية مث ابملنهج املقارن للمقارنة بني نظام العربية 
 يف صيغة أمساء االستفهام واالسم املوصول واملنهج الوصفي لتحليل املقارنة بينهما. احلجازية احلضرية



 
 

 اللهجة احلجازية احلضرية

 معىن اللهجة
اللهجة لغًة يف قاموس لسان العرب هي طرف اللسان. واللهنجة واللَهجة هي جرس الكالم، والفتح 

جة  واللَهجة، وهي لغته اليت ُجِبَل علينها، فاعتادها ونشأ عليها. )ابن أعلى. ويقال فالن فصيح اللهن
 (.042م: ص0222منظور

واللهجة عند علماء العربية القدماء تعين اللغة، قال ابن جين يف ابب اختالف اللغات وكل ها حجة: 
ترك إعمال )ما( "اعلم أن  سعة القياس تبيح هلم ذلك، وال حتظره عليهم، أال ترى أن  لغة التميميني يف 

يقبلها القياس، ولغة احلجازيني يف إعماهلا كذلك؛ ألن  لكل  واحد من القومني ضرابً من القياس يؤخذ 
( وقد 22م: ص2590به وخيلد إىل مثله. وليس لك أن ترد إحدى اللغتني بصاحبتها". )ابن جين 

 استعمل ابن جين يف النص السابق كلمة )لغة( ويعين هبا اللهجة.

عين أيضًا اللحن، وقد ورد ذلك يف املعاجم العربية القدمية ويف بعض الرواايت األدبية،  كما ت
ويقصد ابللحن  (29: ص0222كقوهلم يف مسألة حنوية: "ليس هذا حلين وال حلن قومي"، )أنيس 

 اللهجة.

أما اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث فهي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة 
خاصة ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل، 
تضم عد ة هلجات لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعًا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت 

قدر  تيسر اتصال أفراد هذه البيئات ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهمًا يتوقف على
  .(21م: ص0222الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات. )أنيس 

وأرى من هذا القول أن  العالقة بني اللغة واللهجة تشبه العالقة بني العام واخلاص، ألن اللغة 
تشتمل على عدة هلجات، وكل هلجة تتميز عن غريها، ومجيع هذه اللهجات تشرتك يف جمموعة من 

  (7:  ص2591لغة مستقل ة عن غريها من اللغات. )حميسن  الصفات اللغوية اليت تؤلف



 
 

هذا ال يعين أن  اللغة جيب أن تشمل على صفات كل  هلجة من هلجاهتا وإمنا أتخذ من كل و
هلجة تنتطوي حتتها ما ينسجم مع قواعدها وقوانينها، وابلتايل تبقى كل  هلجة من هذه اللهجات 

للغة األم وعن اللهجات األخرى. إذ إن  كل  هلجة متتاز حتتفظ ببعض اخلصائص اليت متي زها عن ا
بصفات خاصة ختالف كل املخالفة أو بعضها صفات اللهجات األخرى يف اللغة الواحدة، وقد ترجع 

 (29: ص2594هذه الصفات إىل أصوات الكلمة أو بنيتها أو دال لتها. )أنيس 

جات يتكلم به ساكنو احلجاز وما ليست هلجة واحدة، بل جمموعة من الله واللهجة احلجازية
 جاورها من هتامة، وميكن حصر اللهجة احلجازية يف جمموعتني:

  :وهي هلجة عربية شعوبية مثلها مثل ابقي هلجات  اللهجة احلجازية احلضريةاجملموعة األوىل
املكرمة،  مكة املدن العربية، ويتحدث هبا غالبية سكان املدن الكربى:حاضرة 

 . وهذه اللهجة هي حمور دراستنا هذه.وينبعوجدة، والطائف،  املنورة، واملدينة

  اجملموعة الثانية: لقبائل احلجاز جمموعة من اللهجات املتقاربة، تسمى اللهجة احلجازية
حنوها وصرفها هلجات جنوب غرب اجلزيرة العربية البدوية جمازًا لتقارهبا، وهي تشابه يف 

وهلجات جند وابدية اجلزيرة العربية عموماً، ولكنها ختتلف يف بعض النواحي الصوتية 
ويتحدث هبذه اللهجة  .واملعجمية، وهي ختتلف اختالفًا كبريًا عن اللهجة احلجازية احلضرية

اين، وأشهرها: قريش، وكنانة، قبائل احلجاز من سكان البادية واألرايف والقرى والود
وخزاعة، وهذيل، وبنو سليم، ومطري، وعتيبة، وحرب، وجهينة، وبلحارث، وبين مالك، 
وغامد، وزهران، وغريها. كما يتحدث هبذه اللهجة أيضا بعض أبناء القبائل ممن سكن مكة 

صيبًا وافرًا من واملدينة املنورة وغريها. وجدير ابلذكر أن اللهجة احلجازية البدوية مل تنل ن
 الدراسة.

 عوامل ظهور اللهجة احلجازية احلضرية
: ة انجتة عن عد ة عوامل من أمههاالشك أن انشعاب اللغات الفصحى إىل هلجات ظاهرة طبيعي

عامل االنعزال بني بيئات الشعب الواحد وعامل الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات. )أنيس 
 ا يف ظهور اللهجة احلجازية، وفيما يلي تفسري هلما:(. وهذان العامالن سبب02م، ص0222
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 عامل االنعزال بني بيئات الشعب
أشار الدكتور إبراهيم أنيس إىل أن عامل االنعزال بني بيئات الشعب من العوامل اليت تؤدي إىل  

تكون اللهجات، ونرى ذلك يف قوله: "وهو أن تتسع رقعة لغة من اللغات وتفصل بني أجزاء أراضيها 
عوامل جغرافية أو اجتماعية مث تتشعب هذه اللغة الواحدة إىل هلجات عد ة. فقد تفصل جبال أو 
أهنار أو صحاري أو حنو ذلك بني بيئات اللغة الواحدة، ويرتتب على هذا االنفصال قلة احتكاك 
أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، أو انعزاهلم بعضهم عن بعض، ويتتبع هذا أن تتكون جماميع 
صغرية من البيئات اللغوية املنعزلة اليت ال تلبث مع مرور قرن أو قرنني أن تتطور تطورًا مستقاًل يباعد 

ه على مرور الزمن".   بني صفاهتا ويشعبها إىل هلجات متميزة، إذ ال بد من تطور الكالم وتغري 

وإذا تتبعنا تكوُّن اللهجات العربية احلديثة وال سيما اللهجة احلجازية احلضرية جند أهنا 
تكونت لعدة أسباب منها توسع رقعة الفتوحات اإلسالمية ونزوح قبائل خمتلفة إىل البالد املغزوة 

ها عوامل وحدوث صراع لغوي بني اللغة الغازية واملغزوة، كما أصبحت رقعتها أجزاء خمتلفة تفصل بين
جغرافية واجتماعية األمر الذي أد ي إىل حدوث تباين بني لغة املناطق املغزوة أد ى إىل تكو ن 

 اللهجات العربية احلديثة. 
ويعترب العامل اجلغرايف من أهم العوامل اليت تؤد ي إىل انشعاب اللهجات، وقد أشار إليها 
الكثري من أصحاب اللغة، "ألن األرض اليت يعيش عليها البشر خمتلفة، ففيها جبال وسهول ووداين، 

الف اللغة فإذا وفيها األراضي الزراعية والقاحلة، ومَت اختلفت البيئة اجلغرافية فإن  ذلك يؤدي إىل اخت
انتشرت مجاعة لغوية تعيش يف كل مكان معني على أرض واسعة ختتلف طبيعتها فإن  ذلك يؤدي مع 
تطاول الزمن إىل إنشعاب لغتها الواحدة إىل هلجات. وإذا كانت البيئة تؤثر على سكاهنا جسمياً 

م: 2559الكالم" )هالل  وعقلياً ونفسياً كما هو الواقع فإهنا تؤثر كذلك على أعضاء النطق وطريقة
(، وذكر الدكتور أنيس فرحية عن دور البيئات اجلغرافية يف نشأة اللهجات بقوله: "ظن  لغويو 22ص

أن  لغة العرب القدامى كانت العربية الفصحى كما نعهدها  -وجياريهم يف تفكريهم املعاصرون–الغرب 
من النثر، أي اتمة اإلعراب وعلى منهج يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي ويف القليل الذي وصلنا 

البالغة والفصاحة اليت نعهدها يف املدون العريب. مث  إن ه عندما خرج العرب من موطنهم إىل مواطن 
اآلرامية والفارسية والقبطية فقدوا ملكة اللسان كما يقول ابن خلدون وغريه، وأخذت مظاهر الركاكة 

 (. 04م: ص2595شأت اللهجات". )فرحية والرطانة والعجمة تتسرب إىل لساهنم فن



 
 

وإذا استعرضنا حدود احلجاز اجلغرافية التارخيية جند أن  هناك آراء لعدد من الفقهاء واجلغرافيني 
واملؤرخني من املتقدمني واملتأخرين واملعاصرين اليت حتدد املقصود من احلجاز جغرافياً. يرى اإلمام 

ز مكة واملدينة واليمامة وخماليفها كلها، وال حيب دخول ه( أن احلجا024الشافعي رمحه هللا )ت 
مشرك بالد احلجاز، وال يقيم الذمي أكثر من ثالث ليال، لكنه ال يرى مانعًا من أن يركب أهل 
الذمة حبر احلجاز، ومينعون من املقام يف سواحله، وكذلك إن كانت يف حبر احلجاز جزائر، وجبال 

(، ويذكر 279-ـ277، ص4م: ج0229ض احلجاز. ) الشافعي تسكن منعوا سكناها ألهنا من أر 
، فنصف 4عرام السلمي )املتوىف يف القرن الثالث اهلجري( أن احلجاز من معدن النقرة إىل املدينة

(. وهو يشري بذلك إىل 90، ص2ه: ط2272املدينـة يف رأيه حجازي ونصفها هتامي. )هارون 
هـ( فريى أن جبل السراة من أعظم 224اهلمداين )تجزء من احلد الشرقي للحجاز يف رأيه. أما 

جبال العرب وميتد من قعرة اليمن حَت أطراف بوادي الشام لذا أمساه العرب حجازًا ألنه حجز بني 
الغور )أي هتامة( وبني جند، فصار ما خلف ذلك اجلبل يف غربيه إىل أسياف البحر من بالد 

، وما ضاق هبا وغار من 5إىل ذات عرق واجلحفة األشعريني وعك وحكم وكنانة وغريها، ودوهنا
أرضها، وأما ما احتجز به يف شرقيه من اجلبال واحندر إىل انحية فيد وجبلي طيء إىل املدينة وراجعاً 

(. 99، ، ص2م: ط2552إىل أرض مذحج من تثليث وما دوهنا إىل انحية فيد حجازاً. )يعقوب
  6ان من حد السرين على حبر فارس إىل قرب مدينهـ( احلجاز أبنه ما ك242وحيدد اإلصطخري )ت

راجعًا يف حد املشرق على احلجر إىل جبلي طيء ممتدًا على ظهر اليمامة إىل حبر فارس فمن 
هـ( ابلنص. 217(، ونفس التحديد يراه ابن حوقل )ت02-25م: ص 2512احلجاز.)دمحم 

اآلراء حول حتديد  هـ( مجلة من497(، وينقل البكرى )ت02-25م: ص 2529)النصبييب 
احلجاز ومنها أن ذات عرق فصل مابني هتامة وجند واحلجاز، واحلجاز: ما حجز فيما بني اليمامة 
والعروض، وفيما بني اليمن وجند، كما أن احلجاز اثنتا عشرة داراً: املدينة، وخيرب وفدك، وذو املروة، 

                                                           
4
الك واملمالك البن خرداذبه واملس 220معدن النقرة: من منازل درب احلاج العراقي وتقع بني احلاجر ومغيثة املاوان والربذة. انظر: البلدان لليعقويب ص, 

 تعليق محد اجلاسر. 292، واملغامن املطابة يف معامل طابه للفريوز أابدي، ص212، ص2، واإلدريسي: نزهة املشتاق، ج207ص
5
، 255، ص9احلجاز، ج ذات عرق: عرق اجلبل املشرف على ذات عرق، وهو احلد بني جند وهتامة، وتقع ذات عرق يف الضريبة، انظر البالدي: معجم معامل 

 .77، ص1ج
6
سببها أن إطالق تسمية حبر فارس على البحر األمحر من مجلة تسميات أُطلقت على البحر األمحر عند االصطخري وابن حوقل واملقدسي؛ ويرى األخري أن  

 القرن الرابع اهلجري "العاشر امليالدي"، انظر املقدسي: أحسن أكثر صناع املراكب ومالحيها فيه كانوا فُرساً. مع العلم أن اجلغرافيني الثالثة من الذين عاشوا يف
 .29، ص2التقاسيم، ج



 
 

 بكر بن معاوية، ودار بعض هوازن، ودار بلي، ودار أشجع ودار مزينة، ودار جهينة، ودار بعض بين
وجل ُسليم، وجل هالل. وحد احلجاز األول بطن خنل وأعلى رُمة وظهر حرة ليلى. والثاين مما يلي 
الشام: شغب وبدا. والثالث مما يلي هتامة وبدر والسقيا ورُهاط وعكاظ. والرابع مما يلي ساية وودان، 

ة. ومكة من هتامة، واملدينة من احلجاز. مث ينعرج إىل احلد األول بطن خنل وأعلى ُرم
(، وهو يشري بذلك إىل السراة، كذلك احلال ابلنسبة 22-5، ص2، ج2م: ط2549)األندلسي

هـ( الذى يرى أن احلجاز ميتد من ختوم صنعاء من العبالء وتباله إىل ختوم الشام،  101لياقوت )ت
(. والبن اجملاور 025، ص0ج م:0220كما يذكر قواًل آخر أن فلسطني من احلجاز.)احلموي 

هـ( رأي يف حتديد احلجاز يلتقي فيه مع االصطخري من أنه ميتد من السرين على حبر فارس 152)ت
إىل قرب مدين إىل حد الشرق على هجر إىل جبلي طيء ممتداً على ظهر اليمامة إىل حبر فارس من 

 (. 42م: ص2591احلجاز.)الشيباين 
آراء املتقدمني من الفقهاء واجلغرافيني واملؤرخني يف حتديد ومن خالل العرض السابق ألهم 

إقليم احلجاز، ورغم التفاوت الظاهر بني بعض اآلراء يف دقة التحديد إال أن من املتفق عليه بينهم أن 
جبال السراة، متثل احلجاز من حيث الوصف اجلغرايف ومتتد من ابدية الشام إىل ختوم اليمن، وينحصر 

لتارخيي من جنوب الطائف يف السراة، والسرين يف الساحل حَت العقبة وجبال الشراة مسمى احلجاز ا
يف ختوم األردن، وساحل البحر بني العقبة مشااًل والسرين جنواًب يسمى هتامة احلجاز وهو جزء منه 

ملتفق ويظهر االختالف كثريًا يف احلد الشرقي إال أن الرأي ا .وتقع مكة يف هتامة واملدينة يف احلجاز
 .عليه أن شرقي السراة وما سال من ذات عرق شرقاً يسمى جنداً 

 :وفيما يلي عرض ألهم آراء املؤرخني واجلغرافيني والفقهاء املتأخرين واملعاصرين
يذكر فؤاد محزة أن جبال السراة هي اليت تقسم جزيرة العرب إىل قسمني شرقي وغريب، وهي حماذية 

ين إىل اليمن، وقد مسيت حجازًا ألهنا حجزت بني ساحل البحر لساحل البحر األمحر من مشال مد
األمحر وهو هابط عن مستواها وبني النجاد الشرقية املرتفعة ابلنسبة إىل الساحل الغريب، وقد مسى 

ه: 2299)محزة  القسم اهلابط عن مستوى احلجاز إىل الغرب بتهامة، ومسي القسم الشرقي منه جنداً.
ا كحالة جمموعة من التعاريف واآلراء حول حتديد احلجاز جغرافياً، (. ويستعرض عمر رض27ص

فيقول: "احلجاز يقع يف الناحية الشمالية الغربية من شبه جزيرة العرب وهو إقليم مستطيل اختلف يف 
حدوده السياسية ابختالف العصور والدول كما تعددت األقوال يف حدوده الطبيعية" وينقل رأايً 



 
 

احلجاز ميتد من معان مارًا برأس خليج العقبة إىل نقطة بني الليث والقنفذة على  حلافظ وهبه من أن
شاطئ البحر األمحر كما ينقل عن شرف الربكايت الذي حيدد احلجاز غراًب ابلبحر األمحر وشرقاً 
 ابلبادية الكربى وجنواًب بالد قبيلة بين مالك جببل السراة ووادي دوقة على الساحل، ومشااًل من جهة

أما أمني الرحياين فيوضح حدود احلجاز يف جهة الغرب ابلبحر األمحر ويف  .البحر األمحر العقبة
الشمال ابلعقبة ويف اجلنوب ابلقنفذة وجبال عسري، أما يف الشرق فريى أهنا خمتلف عليها وغري معروفة 

سراة هي احلجاز (، ويرى صاحل العلي أن القول أبن ال222-25م: ص2514متاماً يف رأيه )الرحياين 
غري واٍف وال دقيق، فمن املعروف أن بعض أقسام السراة وخاصة ما كان فيها يف اجلنوب والشمال ال 
تسمى حجازًا وإن مسمى احلجاز يرتكز يف وسط السلسلة، وبعد عرض ونقاش آلراء املؤرخني 

لتحديد احلجاز فاعتربوه احلد واجلغرافيني املتقدمني ينتهي إىل أن الرواة العرب أدركوا األسس اجلغرافية 
الفاصل بني هتامة وجند غري أن التوسع يف اجلهة الشرقية كان متأثرًا ابلتنظيمات اإلدارية يف زمان كل 

 (.72-12م: ص2552مؤلف. )العلي
ويقدم أمحد الشريف حتديًدا للحجاز لعله أكثر وضوحًا حيث يرى أن احلجاز يف العرف ال 

من خليج العقبة إىل عسري بل يشمل هتامة. ويقدر املسافة من الشمال  يقتصر على اجلبال املمتدة
إىل اجلنوب بـ سبعمائة ميل طواًل، ومائتني ومخسني مياًل عرضاً. إال أنه ينبغي اإلشارة إىل أن هذه 
األطوال قد تتفاوت من موقع إىل آخر حبسب قرب اجلبال وبعدها عن البحر، ويشمل القسم 

 رأيه أرض مدين "وحسمي"، وهي اجلبال الواقعة مشال تبوك مما يلي أيلة الشمايل من احلجاز يف
(، ويرى الباحث املعاصر عاتق البالدي أن أوسط األقوال 25، ص2م: ج2595"العقبة".)الشريف 

يف حتديد احلجاز أنه ميتد من الشراة يف األردن إىل َحِلي، وتثليث، وجرش جنوابً، وتدخل فيه هتامة 
ي إىل العقبة، ومن الشرق ينتهي إىل أن خري األقوال من حدد احلجاز ابلقرب من املمتدة من حل

(، ويف مقدمة كتابه "معجم معامل احلجاز" يقول: "أما 214-212م: ص2590احلناكية. )البالدي 
املعامل اليت تناوهلا الكتاب فهي من جنوب الليث جنواًب إىل العقبة واملدورة )سرغ( مشااًل ومن الشرق 

اخلرمة واملوية وحرة كشب ورحرحان ـ شرق احلناكية ـ مث شرق تيماء إىل الطبَّيق )جوش("،  على
 (، فهذه حدود احلجاز عنده. 5م ص2579)البالدي 

عضو هيئة  -وبعد استعراض دقيق آلراء املؤرخني واجلغرافيني حول حتديد احلجاز ينتهي بكر أبو زيد 
إىل أن احلجاز ابجلملة مكة، واملدينة،  -والفقيه املعروف كبار العلماء ابململكة العربية السعودية



 
 

م: 2557وخماليفهما، وتلك احلرار، وما احناز عنها غراًب إىل ساحل البحر األمحر. )أبو زيد 
 (.01ص

وبعد عرض آراء الباحثني واجلغرافيني والفقهاء مبتدأً برأي اإلمام الفقيه الشافعي رمحه هللا ومنتهياً برأي 
ر أبو زيد الفقيه املعاصر يتضح لنا أن  املدينتني املقدستني مكة واملدينة، وخماليفهما الشيخ بك

وحرارمها، وساحل البحر األمحر من أيلة " العقبة" حَت ميناء السرين جنوب الليث وما يقابل الساحل 
 شرقًا ويسامته من جبال السراة جنوب الطائف هو املقصود ابحلجاز. وأما االختالف من جهة

الشرق فإن للتقسيمات اإلدارية عرب العصور أثرًا يف هــذا االختــالف حيث تتسع يف زمن وتضيق يف 
  .زمن آخر، فقد اعترب اإلمام الشافعي اليمامة من احلجاز ألهنا كانت يف عصره اتبعة لوايل احلجاز

بب قوي ويرى الباحث أن  االختالفات يف حتديد جغرافية منطقة احلجاز على مر العصور س
ا تتمتع بوجود املدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة  يف نشأة اللهجة احلجازية احلديثة وال سيما أهن 
املنورة واألماكن التارخيية األخرى ومبساحتها الشاسعة وتضاريسها املتنوعة من مرتفعات ومنحدرات 

ة املناطق من مكان إىل ومنخفضات وهضاب وسهول ووداين وشواطئ... وانتقال وهجرة أهل هذ
مكان وخاصة إىل مكة واملدينة. ومن انحية أخرى فإن احلدود اجلغرافية له صلة ابلسياسة فمَت قامت 

 السياسة على االنفتاح للمناطق والدول األخرى أضافت إىل هلجتها ظاهرة جديدة. 

 عامل الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات 
يتكلم أهلها لغة أخرى، فيحدث صراع عنيف بني اللغتني الغازية قد يغزو شعب من الشعوب أرضا 

واملغزوة، وتكون النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتني قضاًء قد يكون اتماً، أو أن ينشأ من 
 على عناصر من هذه وأخرى من تلك.  هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتني الغازية واملغزوة يشمل

قد غزا العرب جهات كثرية متعدد اللغات واستطاعت اللغة العربية آخر ويف هذا الشأن ف
األمر أن تصرع تلك اللغات يف مهدها وأن حتل حملها، فقد تغلبت على اآلرامية يف العراق والشام، 

 وعلى القبطية يف مصر والرببرية يف بالد املغرب والفارسية يف بعض بقاع مملكة فارس القدمية. 
هجرة جمموعة كبرية من احلكم العثماين الذي دام ألربعة قرون يف املنطقة و إن  ومن جانب آخر ف

مسلمي البالد املغروة وغري املغزوة إىل أرض احلجاز للجوار ببيت هللا احلرام أو لطلب العلم أو العيش 
  وبقاءهم فيها لفرتة طويلة أد ت إىل حدوث صراع لغوي أد ت إىل ظهور اللهجة احلجازية احلديثة.

 



 
 

وإذا ألقينا الضوء على تركيبة سكان أو جمتمع مكة املكرمة جند أهنا تتكون من خليط 
وأجناس خمتلفة كاهلنود الذين قدموا من اهلند وابكستان وبنقالدش وسريالنكا، أما العنصر اجلاوي 

 فيشمل على كل من ماليزاي واتيلند وكافة اجلزر األندونيسية.
ج على القادمني من خمتلف مناطق االحتاد السوفييت والصني أما البخارية فهو اصطالح يندر 

والسليمانيون تعبري يشمل القادمني من أفغانستان ، واملغاربة هم سكان ليبيا وتونس  الشيوعية.
واجلزائر واملغرب وموريتانيا. والشام تعين القادمني من أقطار بالد الشام، وهي سورية واألردن 

تشمل مجيع األفارقة ممن دون الصحراء الكربى من احمليط األطلسي غرابً  وفلسطني ولبنان، والتكارنة
حَت البحر األمحر شرقًا ابإلضافة إىل املصريني واليمنيني واألتراك واجلاليات األخرى... كل هؤالء 

 جبانب السكان األصليني الذين ينحدرون من ساللة قريش.
بًا إىل جنب مع سكان مكة وقد وجد كل هؤالء على ثرى مكة الطهور وعاشوا حن

األصليني، وامتزج هؤالء يف البوتقة املكية، وأصبحوا يشكلون أبناء بلد هللا احلرام...واستقر اخلليط 
السكاين يف املدينة املقدسة وتصاهروا وتقاربوا ابجلوار وذابت الفوارق وأصبح اجملتمع املكي جمتمعاً 

بعه وداعة األنضويل وعظمة الرتكي، واستكانة اجلاوي موحدًا  قوامه املواطن املكي الذي مجع إىل ط
 (.00-02ص م:2522وكربايء الفارسي ولني املصري وصالبة الشركسي ولون احلبشي. )البتوين 

وحتد ث عبدهللا دمحم أبكر يف كتابه بعنوان صوٌر من تراث مكة املكرمة يف القرن الرابع اهلجري عن 
املكرمة خالصته أن معظم سكان مكة اليوم جمموعات من سائر تركيبة سكان احلجاز وال سيما مكة 

شعوب العامل، فهي أشبه بباقة من الزهر فيها من كل نوع ولون وردة، ويتفاضلون ويتمايزون فيما 
 بينهم ابلعراقة وإيغاهلا يف القدم. فمن كانوا أعرق قامة عدوا أنفسهم هم أهل مكة.

ىل أصول عربية هاجر أجدادهم إىل بالد اهلند أو وهناك من اجملتمع املكي ينتسب بعضهم إ
تركيا أو أندنوسيا مث عاد األحفاد أو أحفاد األحفاد مستعجمني ال يكادون ينطقون كلمة صحيحة 

 ابلعربية. 
إن احلجاز وال سيما مكة املكرمة واملدينة املنورة يتوافد إليها الناس من أجناس خمتلفة على 

العمرة أو الزايرة أو العمل أو اإلقامة فيها حبكم مكانتها بني الشعوب مدار السنة سواءًا للحج أو 
اإلسالمية. هذه األجناس اليت تتوافد إليها أتيت ومعها عاداهتا وتقاليدها وثقافاهتا، وهنا حيدث 
صراعات بينها وبني أهل املنطقة، ومنها الصراع اللغوي وخاصة عند اجلماعة اليت قررت اإلقامة فيها، 



 
 

ب يف ذلك ظاهرة التطور اللغوي، ولذلك جند أن اللهجة احلجازية احلضرية خليط من ويتسب
اللهجات املختلفة  مثل اللهجة املصرية والشامية واليمنية واللهجة احلضرمية كما تتشابه مع هلجة 

 (.979-974م: ص0225 0. ج0ابدية احلجاز يف بعض النواحي )أبكر ط
العربية احلديثة كان هلا بعض من التأثري على بناء اللهجة وميكن القول أبن ابقي اللهجات 

احلجازية كوهنا مثل ابقي اللهجات العربية هلجة شعوبية. وذلك لوجود املدينتني العظيمتني ابإلسالم 
مكة واملدينة وَهِوي أفواج من علماء الدين وطالب العلم والصاحلني منذ فجر اإلسالم من شَت 

مية، عدا عن أتثري اللغة الرتكية نظراً للحكم العثماين الذي دام ألربعة قرون يف األمصار العربية واإلسال
املنطقة. تعترب اللهجة احلجازية احلضرية من أبسط اللهجات العربية، تستخدم اللهجة يف اإلعالانت 

جي. والدعاايت التجارية السعودية بكثرة لسهولة فهمها من قبل مجيع شرائح اجملتمع السعودي واخللي
 وعندما يطلق مصطلح اللهجة احلجازية بدون تقييد فإن املقصود به غالباً اللهجة احلجازية احلضرية.

 صيغة أمساء االستفهام
الغالييين )اسم االستفهام "هو اسم مبهم ُيستعلم به عن شيٍء حنو: َمنن جاء؟ كيف أنَت؟ "

 (. 225م: ص0222

د أسقطت امسي االستفهام يف الفصحى مثل: )أاين( وما يتعلق أبمساء االستفهام يف احلجازية فق
( بـ )كيف(.   وأبدلتها بـ )ِمَت(، و)أّن 

وأما بقية أمساء االستفهام فإن احلجازية تتبع الفصحى يف استخدامها مع بعض التغريات يف حروف 
فصحى يف أمساء االستفهام، وفيما يلي جدول لتوضيح صياغة أمساء االستفهام يف احلجازية والعربية ال

 مجل استفهامية:

 أمساء االستفهام يف الفصحى أمساء االستفهام يف احلجازية
 مثاله يف مجلة اسم االستفهام مثاله يف مجلة اسم االستفهام

ن  ن كتب الرسالة؟ ِمنين  ِمنن كتَب الرسالة؟ َمنن  ِمنين
ن   أين دمحم؟ أين فني دمحم؟ ِفنين
 موعد السفر؟مََت  َمََت  ِمََت موعد السفر؟ ِمََت 



 
 

 ملاذا غبت عن احملاضرة ملاذا لينشن ِغبت عن احملاضرة؟ لينشن 
 ايش امسك؟ ايشن 

 ايش بك؟
 ما

 ماذا
 ما امسك؟
 ماذا بك؟

 كم سعر الكتاب؟ كم كم سعر الكتاب؟ َكم
 كيَف حالك؟ كينفَ  َكينفن حالك َكينفن 

  

( يف احلجازية وتعين يف الفصحى ن (، حيث ُكسر حرف  نالحظ أن اسم استفهام )ِمنين )َمنن
.) ( بداًل من )ِمنن ن  امليم مع إضافة ايء املد بعد امليم لتصبح )ِمنين

( يف احلجازية وتعين يف الفصحى )أين(، حيث حذفت اهلمزة وأتت بفاء  ن واسم استفهام )ِفنين
( مع إمالة الفاء للكسرة، بداًل من )أين(.   ن  فأصبحت )ِفنين

احلجازية وتعين يف الفصحى )َمَت(، حيث كسرت احلجازية حرف واسم االستفهام )ِمََت( يف 
 امليم بدال من الفتحة فأصبحت )ِمََت(.

( مع إمالة حرف األلف للكسرة يف احلجازية يعين يف الفصحى )ما،  واسم االستفهام )اينشن
وشيء ماذا(، وأصلها )أيش( ويف موقع ملتقى أهل اللغة أن )أيش( " كلمة منحوته من كلمتني أيَّ 

خفف منه. نصى عليه أبن السيد يف )شرح أدب الكتاب( ور حوا أبنه مُسع عن العرب" 
((www.ahlalloghah.com. 

( مع إمالة حرف الالم للكسرة، يف احلجازية وتعين يف الفصحى  واسم االستفهام )لَينشن
 )ِلماذا(، وأصلها من ألي شيء، فنحت الكلمتني لتصبح )ليش(. 

( مع كسر الياء املشد دة وتكون للمذكر واملؤنث، وتعين يف الفصحى )أيُّ( و  واسم االستفهام )أيِ 
 )أي ُة(. 

واسم االستفهام )َكمن( يف احلجازية ال ختتلف عن اللغة الفصحى )َكيَف( حيث تستخد  
 كما يف الفصحى.



 
 

( مع إمالة الكاف للكسرة، وتعين يف الفصحى   )َكيَف(.واسم االستفهام )َكينفن

 صيغة االسم املوصول
االسم املوصول "اسم مبين يدل على معني  بواسطة مجلة بعده تسمى صلة املوصول" )نعمة، 

 (.202م، ص2572

وتستخدم احلجازية لفظ )اللي(، وهو اسم موصول سواءًا للمتكلم: أان اللي، أو املتكلمني: 
املخاطبة: إنِت اللي، أو جلمع املخاطب: إنتم حنن اللي، أو للمفرد املخاطب: إنَت اللي، أو للمفردة 

وجدير  اللي، أو للمفرد الغائب: هو اللي، أو للمفردة الغائبة: هي  اللي، أو جلمع الغائب: هم  اللي.
ابلذكر أن اللهجة احلجازية أسقطت ضمري املثىن للمخاطب والغائب )أنتما ومها( وأتت ببديل 

سامل للمخاطب والغائب )أننت وهن( وأتت ببديل بضمري بضمري )ُهمَّ(، وضمري مجع املؤنث ال
 (. إنتم)

بينما يف العربية الفصحى تكون ألمساء اإلشارة ألفاظ خاصة هي: الذي للمفرد، اليت 
للمفردة، اللذان للمثين املذكر )يف حالة الرفع(، واللذين للمثين املذكر )يف حاليت النصب واجلر(، 

لة الرفع(، واللتني للمثىن املؤنث )يف حاليت النصب واجلر( والذين جلمع واللتان للمثىن املؤنث )يف حا
 املذكر، والاليت، واللوايت، واالئي جلمع املؤنث.

 اخلالصة

اللهجة احلجازية احلضرية هي هلجة من اللهجات العربية احلديثة اليت احندرت من العربية الفصحى، 
صيغة استخدام أمساء االستفهام  متعد دة منها يفيف جوانب  وقد اختلفت ومتيزت عن اللغة الفصحى

وهذه الدراسة  واالسم املوصول. يؤدي هذا اختالف نوعا ما إىل صعوبة فهم اللهجة احلجازية 
يف احلجازية والعربية  جاءت لتوضح وتبني الفرق يف استخدام أمساء االستفهام واالسم املوصول

وال سيما أهنا تتمتع مبوقعها اجلغرايف ومبكانتها عند الفصحى والغرض لتسهيل فهم اللهجة احلجازية 
 املسلمني لوجود قبلتهم فيها.

 املصادر واملراجع



 
 

 . بريوت: دار صادر.لسان العربم(. 0222ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم. )
دار الكتب . حتقيق: دمحم علي النجار. بريوت: اخلصائصم(. 2590ابن جين، أبو الفتح عثمان. )

 العريب.
 . القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.يف اللهجات العربيةم(. 0222أنيس، إبراهيم. )

. االسكندرية: مؤسسة املقتبس من اللهجات العربية والقرآنيةم(. 2591حميسن، دمحم سامل. ) 
 شباب اجلامعة.

 لقاهرة: مكتبة وهبة.. االلهجات العربية نشأًة وتطوراً م(. 2552هالل، عبد الغفار حامد. )
 . بريوت: دار اجليل.اللهجات وأسلوب دراستهام(. 2595فرحية، أنيس. )

، حتقيق وتعليق: دمحم إبراهيم اخلفاوي. القاهرة: دار األم م(. 0229الشافعي، دمحم بن إدريس. )
 احلديث.

مني . القاهرة: مطبعة أكتاب أمساء جبال هتامة وسكاهناه(. 2272هارون، عبدالسالم. ) 
 عبدالرمحن.

 . بريوت: دار العلم للماليني.فقه اللغة العربية وخصائصهام(. 2590يعقوب، إميل بديع. )
. حتقيق: دمحم جابر احلسيين. وزارة الثقافة املسالك واملمالكم(. 2512دمحم، ابن إسحاق إبراهيم. )

 واإلرشاد القومي، اجلمهورية العربية املتحدة.
 . ليدن: مطبعة بريل.0. طكتاب صورة األرضم(. 2529النصييب، أيب القاسم. )

معجم ما استعجم من أمساء البالد م(.  2549األندلسي، أيب عبيدهللا عبدهللا بن عبدالعزيز. )
 . القاهرة: مكتبة اخلاجني. 2. ج2. حتقيق: مصطفى السقا. طواملواضع

. أبو 0عبدهللا بن حيي السرحيي. م. حتقيق: معجم البلدانم(. 0220احلموي، ايقوت بن عبدهللا. )
 ظيب: اجملمع الثقايف.

صفة بالد اليمن ومكة م(. 2591الشيباين، مجال الدين أيب الفتح يوسف بن يعقوب بن دمحم. ) 
 بريوت: دار تنوير.. حتقيق: أوسكر لوفغرينوبعض احلجاز املسماة "اتريخ املستبصر". 

 الطبعة الثانية، الرايض:مكتبة النصر احلديثة. .0. طقلب جزيرة العربه(. 2299محزة، فؤاد. )
. مكة املكرمة: 0. راجعه: أمحد علي. طجغرافية شبه جزيرة العربم(. 2514الرحياين، أمني. )

 مكتبة النهضة احلديثة.



 
 

 ، بريوت: مؤسسة الرسالة.2. طاحلجاز يف صدر اإلسالمم(. 2552العلي، صاحل. )
ظهور اإلسالم، حبث يف ندوة دراسات اتريخ اجلزيرة احلجاز قبيل م(. 2595الشريف، علي. )

. الرايض: العربية، الكتاب الثالث، اجلزيرة العربية يف عصر الرسول واخللفاء الراشدون
 جامعة امللك سعود.

 . مكة املكرمة: دار مكة.2. طبني مكة وحضرموتم(. 22590البالدي، عاتق. )
 . الدمام: دار ابن اجلوزي. 0ط. خصائص جزيرة العربم(. 2557ابو زيد، بكر. )

 املطبعة. اسم بدون مصر: طبعة .احلجازية الرحلة م(.2522) لبيب، دمحم البتوين،
. 0. ج0. طصور من تراث مكة املكرمة يف القرن الرابع اهلجريم(. 0225أبكر، عبدهللا دمحم. )

 دمشق: منار للنشر والتوزيع. 
املكتبة : بريوتجامع الدروس العربية يف ثالثة أجزاء. م(. 0222الغاليين، الشيخ مصطفى. ) 

 العصرية.
 . القاهرة: املكتب العلمي للتأليف والرتمجة.ملخص قواعد اللغة العربيةم(. 2572نعمة، فؤاد. )

 www.ahlalloghah.com)موقع الشبكة العنكبوتية: )

 

http://www.ahlalloghah.com/

