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 ملخص البحث

 ."على مستوى الكلمات" دراسة وصفية تحليلية بين اللغة العربية ولغة الهوساب ث اله ا  

ها وطرق م ككيفية بناوتوضيح وحتليل ما حيدث للكلمة العربية واهلوسوية يهدف ه ا الب ث إ 
م كما يهدف الب ث إ   اللغتنالكلمة يفتصريفهام وك ل  العوامل اليت تؤدي إ  تغيري دتلة 

 اوبناء   دراسة وحتليل بعض الكلما  املعر بة واملتهو سةم وخاصة دراستها على املستو الصويت والصريف.
املنهج الوصفي التقابلي الت ليليم وقد يلج  إ   ب ثال اه ه األهداف انتهج الباحث يف ه  لىع

الب ث مل جانبم وتتباع ج ل  الدراسا  العلمية احلديثة ه ا  منهج املالحظة املباشرةم نظرا لطبيعة
املنهج مل جانب آخر؛ أل  املنهج التقابلي الت ليلي يقوم على املقابلة والت ليل بن اللغتنم سواء 

أو مل فصيلة لغوية واحدةم أو بن هلجتن يف  -كما هو حال الب ث احلايل–منفصلتن خمتلفتن 
وتتم  املقابلة على املستويا  اللغوية األربعة: الصوتية والصرفية والن وية والدتليةم أو اللغة الواحدةم 

اقتصر الب ث على الكلما  املتداولة بن العامة مل ه ام ولقد  اتكتفاء على مستوين لغوين.
هتا شعب اهلوسام واليت يسهل فهمها للدار  العريبم كوهنا مشاهبة لكلما  لغتق األم م يف أصوا

َيتها؛ كما حاول الب ث تقليل الكلما  الدينية العربية اليت دخلر لغة اهلوسام وك ل  اقتصر  وبِنرْ
الب ث على حتليل مواطل الشبق واتختالف بن الكلما  يف اللغتن املدروستنم دو  التطرق أو 

 املناسبة مل الب ث. اإلشارة إ  تطو راهتما أو أصوهلما التارخييةم إت  بشكل يسري يف بعض األماكل
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Abstract 

 This research is a descriptive and analytical study between Arabic language and Hausa, "at 

the level of words." 

This research aims to clarify and analyze what is happening to the Arabic and Hausa words, 

such as how to form them and methods of disposal, as well as the factors that lead to change 

the connotation of words in both languages, as the research aims to study and analyze some of 

the Arabized and Hausalized words, especially the phonetics and morphological 

aspects. Based on these objectives the researcher pursued to descriptive and approach a 

contrastive analytical study, that why he resorted to the method of direct observation, given 

the nature of research on the part of, and follow the bulk of modern linguistics studies of this 

approach, from the other side; because the curriculum contrastive analytical based on the 

interview and analysis between the two languages, both separate different - as is the case of 

current research - or between the dialects of a single language, and the interview is on the four 

levels of language: acoustic and morphological and syntactic, semantic, or sufficiency on two 

levels for linguists. Thus, I have limited search for words in circulation among the public of 

the Hausa people, and that is easy to understand for the student Arab, being similar to the 

words of his mother tongue, in their voices and their structure; also try to reduce the religious 

Arabic words which entered Hausa language, as well as limited the analysis of the similarities 

and differences between words in two studying languages, without addressing or referring to 

their origins of their evolution historically. 
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 الشكر والتقدير

ال ي يَرْبلَو عبده ليشكر أم يكفرم فمل يشكر فإمنا يشكر لنفسق ومل يكفر فإ   اهلل غين   احلمد هلل 
صى ثناء ا  م شكر ا يلي  تالل وجه  وعظيم سلطان م فإن ق ت حي  كرمي؛ فل  الشكر واحلمد يا ريب 
علي  أنر كما أثنير على نفس م والصالة والسالم على سي دنا وحبيبنا املصطفى حمم د بل 

 م وسل م تسليم ا كثريا..داهللم وعلى آلق وأص ابقعب

 ستاذ املشاركم األب ث املتواضعال اه  ىعل الكرمي شرفامل إ  وتقديري   أقدم ج يل شكريأ ر ينيس
ا يف توجهي فلم ي ل جهد   م حفظق اهللمداود عبد القادر إيليغاالدكتور  عميد كلية اللغا  باجلامعةم

اجلامعة  إدارة وك ل  أقدم ج يل الشكر إ  .إلخراج ه ا الب ث ما هو األحسل إ  وإرشاديو 
 .واألقسام واملنتسبن إليها يف ش  الكليا 

أم  امري صاحل عبداهللم ورقية صاحل عبداهللم  مأخوايت الشقيقا  والتقدير إ  رشكتقد م خبالص الوأ
كما روحيا م ومادي ا ومعنوي ام   املباركةم وخدجية صاحل عبداهللم على ما ق مَل بق أثناء ه ه الرحلة العلمية

عايشتهم من  الصغر وال يل درسنا أصدقاوي ال يل  أشكر بقية إخواين وأخوايت يف األسرةم وت أنسى 
 . يف ش  املراحل التعليمية امع  

العلمية جلنة املناقشة وتقييم الب ثم علي مالحظاهتم  فوتين أيضا أ  أقدم ج يل شكري إ وت ي
امتام أشكر كل مل دعا يل بامري  وىف .على أحسل وجق ه ا الب ث املتواضع وإخراج لتنقيح القي مة

ونعم  اجل اء األوىف إنق نعم املو  أ  جي يكمس ل هلل أأشكرهم مجيعا وا والتوفي  يف السر والعلل.
 النصري.

عمر علي  وعلى والدي  وأ  وأخري ا يقول الباحث مقتبس ا: يا رب  أوزعين أ  أشكر نعمت  اليت أن
أعمل صاحل ا ترضاهم وأصلح يل يف ذر ييت إين تر ْبر  إلي  وإين مل املسلمن. وصلى اهلل تعا  على 

 اهلادي األمن حمم د املصطفى صلى اهلل عليق و على آلق وص بق الكرام وسل م تسليم ا كثريا. 
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 اإلهداء

طيلة حياهتما يف خدميت وتربيت تربية إسالميةم كما قاما إ  روح َواِلَدي  املرحومن الل يل سعيا 
مل يل إت  أ  أ ْهِدي هلما  ابإرشادي وتوجيهي إ  ما فيق امري والسعادةم بغية سعاديت يف الداريلم فم

الغفور الرحيم أ  يتغمَّدمها مبغفرة منق ورمحةم إن ق هو  م وأدع و هلما موتَي الكرميممثراهتما املتواضعة
 ور الرحيمم ويا رب  اغفر هلما وارمحهما كما رب ياين صغريا.الغف

 إ  شقاوقي الثالثم اللطيفا  احلنونا م الالوي َيْسَعَن مدميت ليل هنارم بغية ارتياحي وسعاديت.

كرميم إن ق قريب إليكم مجيع ا أهدي ه ا العمل املتواضعم وأس ل اهلل العظيم أ  جيعلق خالص ا لوجهق ال
 جميب..
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 المقدمة:

خال  األممم وبارئ النِّسمم عل م اإلنسا  ما مل يعلمم وأهلمق البيا م فهو يورده تارة هلل  احلمد
باللسا م ومر ة بالقلم؛ فل  احلمد يا ريب  على ما أولير بق مل النعمم فجعلر مل آيات  الباهرة 
ا يلي  تالل وجه  ويوايف نعم   اختالف األلسل والنرََّغمم وأسدير مل اجلود والكرمم محد 
ويكافئ م يد إحسان ؛ والصالة والسالم على خري خلق  وأحسنهم صوت ام حبيب  حمم د 
املصطفى النيب العريبم املبعوث بالديل املتنم وعلى آلق و أص ابقم وعرتتق الربرة املتقنم ومل 

 بإحسا  إ  يوم الديل.. وبعد...تبعهم 

إ  الدراسا  اللغوية اليت تكشف أسرار عالقة بعض اللغا  مل الدراسا  املهم ة اليت تساعد  
كثري ا مل الدارسن واملتعل من يف معرفة بعض أوجق اتت فاق واتختالف بن لغاهتم املتباينة؛ 

يف بعض أسرارها وخصاوصها اللغويةم فاللغتن العربية واهلوسا مل ضمل اللغا  ذا  العالقة 
ح  و ِجد مل اللغوين مل يرو  باحندار اللغتن العربية واهلوسا حتر فيصيلة لغوية واحدةم بينما 
البعض ت يرو  ب ل . وه ه الدراسا  )التقابلية( حظير باهتمام اللغوين من  زمل بعيدم مبا 

هودا  قي مة كشفر الكيثر عل اللغتن العربية فيهم العرب والغربين واهلوسوينم فقد ب لوا جم
واهلوسا؛ وقد أد ى ذل  إ  أ  رأى بعض الباحثن املعاصريل ب   ت جدوى للدرسا  التقابلية 
اآل م كوهنا قد أفرغر حبث ام وأهنا حتاول كشف أوجق التشابق واتختالف بن اللغتن ف سب. 

سا  يف اجملالم كو  أغلب تل  الدراسا  هنجر لكل وباملقابلم فهناك مل يرو  مبواصلة الدرا
منهجا قدمي ا عند عرضها للموضوعا م وح  إ   بعضها ت تكاد تر ْفَهم لدى بعض الدراسن 
واملتعل من يف ه ا العصر؛ ل ل  حتتاج إ  إحياءم وإْلباسها الثوب اجلديد وف  املنهج احلديث يف 

 لغتن أو أكثر على امصوجب. الدراسا  اللغوية بوجق عامم والدراسا  بن
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ه ام ومل ه ا املطل  يراى الباحث ما يراه بعض اللغوين بضرورة مواصلة الدراسا  بن لغتن 
أو أكثرم واليت تكو  على هنج الدراسا  اللغوية احلديثةم كوهنا تساعد الكثري مل الدارسن 

للغوية بن اللغتن. وهل ا أراد واملتعل من العرب واهلوسوينم وخاصة أثناء حتليل العالقا  ا
الباحث أ  يدلو بدلوه يف اجملالم وكونق ي عد  ابنا  لرِررل غة اهلوسام وَعل ق  ي فيد  بعض الدارسن 

دراسة )واملتعل من يف جمتمعق خاصة مث  جمتمع غريه عامة. ولقد جاء موضوع الب ث برررررررعنوا : 
. فهو حبث وصفي لهوسا(، "على مستوى الكلمات"وصفية تحليلية بين اللغة العربية ولغة ا

(م وليس  حتليلي يف ضوء علم اللغة احلديثم ال ي يدر  اللغة على حنٍو موضوعيٍّ )علمي 
م منها قضية األصوا  وكتابتها صوتيام  انطباعي  ذايت ؛ فيدر  بِنيَة اللغة مل جوانب لغوية ش  

الوحدا  الصرفية املختلفةم فيختص  بالوحدا  وي عىن ك ل  بوساول تكويل الكلما م مل بناء 
 الصرفية والتغيريا  اليت تطرأ على البنية الصرفية تعتبارا  صوتية.

فه ه الدراسة تسعى مثال م إ  دراسة اللغتن العربية واهلوسام هبدف حتر ي ما جيمع بينهما مل 
التماثل بن اللغتن حتتاج إ   عالقا  لغويةم وما ميي  مها مل اختالفا . فهناك الكثري مل أوجق
 دراسا  تعن الدارسن واملتعل من يف الدراسا  اللغوية احلديثة...
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:دراسات تمهيدية، وتحته مبحثانالفصل األول:   

أساسي ات البحث، وتحته ما يلي:المبحث األول:   

 

 أواًل: إشكالية البحث.

 ثانياً: أسئلة البحث.

البحث.ثالثاً: أهداف   

 رابعاً: أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع.

 خامساً: منهج البحث.

 سادساً: حدود البحث.

 

الدراسات السابقة.المبحث الثاني:   
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وجد الباحث مل خالل اطالعق على الدراسا  السابقة ب   هناك  :إشكالية البحثأو اًل: 
ربم وباألخص  املصرينم ِعلما  ب   هناك جهود ا مل أحباث ا تقابلية  مل ِقَبل اللغوين الغربين والع

اللغوين اهلوسوينم إت  أ  تل  الدرسا  ت عدُّ قدمية م كو  الدراسا  التقابلية انشغل هبا كثرٌي 
مل اللغوين من  زمل بعيدم وأ  معظمها مستواها مرتفعم وات بعر ك ل  طرقا  تقليدية م وقد مر 

تمامها على دراسة القواعد اللغوية يف كليت اللغتن؛ فه ه مواد منفصلةم وصب ر جل  اه
اإلشكالية هي الدافع األساسي إ  القيام هب ه الدراسةم وإلباسها الثوب اجلديد يف ضوء علم 
اللغة احلديثم وك ل  مل خالل احتكاك الباحث يف ش   مراحلق الدراسية مع طلبة اهلوسا 

التباٌ  يف فهم بعض الظواهر الصوتية والصرفية يف كليت  وغريهم مل العربم ات ضح لق ب   هناك
 اللغتنم ل ل  بد  احلاجة إ  ب ل جهودا  علمية يف مثل ه ه الدراسا .

 

إ   مما ت ش  فيق أ  ال ي يقبل على عمل تبد  أ  حتضره تساؤت  قبل : أسئلة البحثثانًيا: 
 تدور يف بال الباحث كاآليت:اموض يف العمل ال ي أقبل عليقم فالتساؤت  اليت 

 

 كيف تبىن الكلمة يف اللغتن العربية واهلوسا؟ وما طرق تصريفها؟   -1

 ما عوامل تغيري دتلة الكلمة يف اللغة العربية ولغة اهلوسا؟ -2

 ما مواطل الت شابق واتختالف يف الظ واهر املتعلقة بالكلمة يف لغيت العربية واهلوسا. -3

 



 

17 

 

هتدف ه ه الدراسة إ  إجابة األسئلة السابقة يف أهداف ه ا الب ثم  :لبحثأهداف اثالثًا: 
 وتكمل ه ه األهداف يف النقاط اآلتية:

 الت عر ف على كيفية بناء الكلمة يف الل غتن العربية واهلوسا وطرق تصريفها. -1

 دراسة عوامل تغيري دتلة الكلمة يف اللغة العربية ولغة اهلوسا. -2

 مواطل الت شابق واتختالف يف الظواهر املتعلقة بالكلمة يف لغيت العربية واهلوسا.بيا   -3

 

إ  لكل حبث علمي أمهيةم وتكمل أمهية ه ا  وسبب اختيار الموضوع: أهمية البحثرابًعا: 
 الب ث يف النقاط التالية:

خمتلفتنم وتربز  حاجة الدار  اللغوي إ  مثل ه ه الدراسة العلمية اليت تقوم بدراسة لغتن -1
 مدى تشابق اللغتن يف بعض الظواهر اللغويةم وخاصة األساسية منها.

استطاعة الدار  اللغوي التعر ف على املناهج اليت تسري عليها مثل ه ه الدراسا م فيتعر ف  -2
 مثال م على املنهج الوصفي التقابلي الت ليليم ومنهج املالحظة املباشرة ب نواعق.

الب ث الوقوَف على بعض أوجق اتت فاق واتختالف بن اللغتنم فيساعد  ومل أمهية -3
 الب ث مثال  كالًّ مل الدار  اللغوي العريب واهلوسوي على اكتشاف العالقة اللغوية بن لغَتيهما.
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هنج ه ا الب ث املنهج الوصفي التقابلي الت ليليم وقد يلج  إ  منهج  :منهج البحثخامًسا: 
باشرةم نظرا لطبيعة الب ث مل جانبم وتتباع ج ل  الدراسا  العلمية احلديثة ه ا املالحظة امل

املنهج مل جانب آخر؛ أل  املنهج التقابلي الت ليلي يقوم على املقابلة والت ليل بن اللغتنم 
أو مل فصيلة لغوية واحدةم أو بن  -كما هو حال الب ث احلايل–سواء منفصلتن خمتلفتن 

اللغة الواحدةم وتتم  املقابلة على املستويا  اللغوية األربعة: الصوتية والصرفية والن وية  هلجتن يف
 (1)والدتليةم أو اتكتفاء على مستوين لغوين.

ه ام فاملنهج الوصفي التقابلي ي عد  ج ء ا مل املنهج املقار م إت  أنق خيتلف عنق يف موضوع 
ل ه ا املنطل  رأى كثري مل الباحثن احملدثن ب   الب ثم واهلدف املتوخي مل الب ث. وم

 .(2)املنهج التقابلي لو  مل ألوا  املنهج املقار  ويندرج حتر إطاره..

 

لقد اقتصر الب ث على الكلما  املتداولة بن العامة مل شعب  :حدود البحثسادًسا: 
َيتها؛   اهلوسام واليت يسهل فهمها للدار  العريبم كوهنا مشاهبة لكلما  لغتق األم م يف أصواهتا وبِنرْ

كما حاول الب ث تقليل الكلما  الدينية العربية اليت دخلر لغة اهلوسام وك ل  اقتصر الب ث 
على حتليل مواطل الشبق واتختالف بن الكلما  يف اللغتن املدروستنم دو  التطرق أو 

يف بعض األماكل املناسبة مل  اإلشارة إ  تطو راهتما أو أصوهلما التارخييةم إت  بشكل يسري
 الب ث.

 
                                                           

 .235-- 221 -)اللغة العربية( جب مناهج البحثجامعة املدينة العامليةم مالي يام كتاب املادة:  ( ينظر:1)
 م.2112ط: 

 املرجع الساب .( ينظر: 2)
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 :الدراسات السابقة المبحث الثاني:

إ  مل املعلوم يف النظام األكادميي أ  تبىن الب وث العلمية على دراسا  سابقةم ويل م أ  تكو  
الب ث اجلديد أو شكلقم مل  هلا صلة مبوضوع املراد الب ث فيقم وه ه الصلة قد تكو  مبضمو 

ط اتتفاق واتختالف بينهام وكما يتجل ى اجلديد أو املضاف إليق يف الب ث حيث تتبن  نقا
اجلديد؛ وبناء ا على ذل  لقد وقف الباحث حسب اطالعق على بعض الدراسا  اليت هلا صلة 

 بالدراسة اجلديدة؛ وهي كالتايل:

. بدأ  الدراسة (1)"ظواهر صرفية مشتركة بين اللغة العربية والهوسا" :الدراسة األولى
احلديَث عل اختالط العرب بسك ا  غرب أفريقيا بشكل موج م مث  ذكر صاحبها ما اعتمد عليق 
فيهام ف كر منها كتاب ش  العرف يف فل  الصرف للشيخ احلمالويم مث كتب األدب اهلوسوي؛ 

كتب هنا يقف الباحث وقفة مع ما اعتمد عليق يف الدارسةم فكتاب ش  العرف يف فل الصرف و 
األدب اهلوسوي ت تعد  مصادر مناسبة ملثل ه ه الدراسةم إت  أنق قد يت خد كتاب الشيخ 
احلمالوي مرجع ا ثانوي ا يف الدراسةم ذل  إذا أراد اتستفادة مل األوزا  الصرفية الواردة يف 
ا  الكتابم أل  ه ا الكتاب يعد  مل أحسل الكتب املختصر يف علم الصرف يف ه ا العصرم وإمن  
كا  ينبغي اتعتماد على الكتب اللغوية اليت ناقشر تل  الظواهر مناقشة أوسع مل كتاب 
الشيخ احلمالوي؛ وأم ا بالنسبة لكتب األدب اهلوسويم فإهنا ت تناسب ه ه الدراسة اللغويةم 
فكا  ينبغي ك ل  اتعتمادة على الكتب اللغوية اليت أل فر خبصوجب لغة اهلوسا قبل الدراسةم 

 Someناك كتب كثرية يف اجملال أل فر مل ِقبل اللغوين اهلوسوين والغربينم مثل كتاب: فه
problems in Hausa Phonology, Language). Greenberg, H.J. 

                                                           

مقالة للدكتور مصطفى حجازي السيد حجازيم نشرهتا جملة جممع اللغة العربية بالقاهرةم يف اجل ء امامس واممسو م  (1)
 ( صف ة فقط.16م. وهي مكونة مل سر عشرة )1984هرر املواف  1415سنة 
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 :Hyman L.M. New York 1975.(Phonology.وكتاب: .1941
Theory and Analysis ( :وكتابA Study of Vowel Alternation in 

Hausa), Sani, M.A.Z. Ph.D. Thesis, University of London. 
Published 1983. ( :وكتابAhmadu Bello Zaria (Mal), Nahawun 

Publishing 1981 A.D. Thomas Nelson (Nigeria)  stHausa. 1
Limited, Ikeja-Lagos. .وغريها مل الكتب 

اللغة العربيةم مث  بن  الفعل نفسق يف لغة ه ام ويف صميم املوضوع بدأ الباحث بالفعل املضارع يف 
اهلوسام والفعل املستقبلم وقد صب  جل  اهتمامق على اللواص  وخاصة ال منية منهام اليت تلعب 
دورا مل وظا  يف تغيري بنية اجلملةم مث ذكر بعض الصيغ الصرفية مثل: )فع ل( يف كلتا اللغتنم 

( و)ألف الت نيثم املقصورة واملمدودة( مع األمثلةم وك ل  )فعول( و)فعيل( و)ِمفعال( و)ِمفعل
وهك ا إ  آخر صف اتق يقارهنا … مث تطر ق إ  اسم الفاعلم واسم املكا م واآللةم مث النسبةم

فاملطلع هل ه الدراسة احلالية قد يظل ب   الدراسة السابقة ت عد  اجل ء الثاين مل … مع اللغة العربية
 ر إ  موضوع الدراستنم إت  أهنما خمتلفتن يف املضمو .ه ه الدراسةم مبجر د النظ

ا  الصرفية اليت تطرأ فالدراسة الحالية م قد تضم نر الكلما  فقط دو  اجلملم مث  حتليل التغريُّ
 على الكلمةم كاإلعالل واإلبدالم والقلب املكاين وحتري  الساكل أو العكس...
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. بدأ  الدراسة بتمهيد (1) اللغتين العربية والهوسا" "وسائل صوغ األبنية في :الدراسة الثانية
قصري ذكر فيها صاحبها وساول توليد وتنمية األلفاظ يف خمتلف لغا  البشرم ووض ح ب   صوغ 
األبنية يف اللغة العربية يقوم بالدرجة األو  على اتشتقاق والرتكيبم مث  أشار إ  أ  لغة اهلوسا 

ي يف صوغ معظم ألفاظهام مع أ  هناك طرق أخرى تلج  تعتمد على اإللصاق بشكل أساس
 …إليق لغة اهلوسا يف ه ا األسا 

وأخريام ذكر صاحب الدراسة نتيجة دراستق التقابلية بن اللغتن العربية واهلوسا يف وساول صوغ 
 قد األبنية؛ ف كر أوجق التشابق واتختالف بينهمام مث  ختم الدراسة ب كر الصعوبا  املتوق عة اليت

 تواجق الدار  اهلوسوي يف تعل م وساول صوغ األبنية العربية.

–ومل ه ا املنطل  ندرك ب   الدراسة احلالية ختتلف عل تل  الدراسةم حيث إ   ه ه الدراسة
ستكو  دراسة وصفية حتليلية بن اللغتن العربية واهلوسا مل خالل بعض الظواهر  -كما سب 

صوتيا صرفيام على مستوى الكلما م إت  أنق قد يكو  هناك نوع مل املشرتكة بن اللغتن حتليال 
مع بعض األلفاظ اليت ورد   -بعض األمثلة اليت تناوهلا الباحث يف ه ه الدراسة-اتتفاق يف 

يف الدراسة السابقةم وخاصة األلفاظ اهلوسويةم وكما بن  الباحث سابقا فإنق يعتمد كثريا على 
 …ها يف كليت اللغتن إ  أصل واحداأللفاظ اليت ترجع ج ور 

 ه ام وقد قس م صاحب الدراسة السابقة وساول صوغ األبنية يف اللغة العربية قسمن مها:

 وميث ل الوسيلة األو  اليت يقوم عليها صوغ معظم ألفاظ العربية. االشتقاق: -1

                                                           

الدكتور/يهوذا سليما  إمام. نشر  ه ه الدراسة يف جملة )دراسا  أفريقيا( يف العدد الثاين واألربعنم جامعة أفريقيا  (1)
 م.2119العامليةم 
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ومجعي امل كر واملؤنث وميث ل وسيلة حمدودة ب نواع معي نة مل األبنيةم كالتثنية  اإللصاق: -2
 اللواص  الدتلية.. –اللواص  اتشتقاقية.  -الساملن. مث  قس م اإللصاق نوعن مها: 

ويف املقابل ذكر وساول صوغ األبنية يف لغة اهلوسام وبن  ب هنا أكثر مل اللغة العربية جلوء ا إ  
اهلوسويو م وهي على الرتتيب م ف كر ه ه الوساول كما قر رها اللغويو  (1)اللواص  الدتلية

 التايل:

 .Ninkiالتكرار أو التضعيف:  -Dafau.                  2اإللصاق:  -1

 TsirarKalma.(2)اتشتقاق:  -Kumburin Kalma .  4الرتكيب:  -3

 "طرق توليد المعاني واشتقاق األلفاظ في اللغتين العربية والهوسوية" :الدراسة الثالثة
. بدأ  الدراسة مبقد مة وجي ةم حتدث فيها صاحبها عل اللغتن العربية (3))دراسة مقارنة(

واهلوسام وذكر ب    هناك بعض الظواهر اللغوية اليت تؤك د احندار اللغتن مل أصل واحدم 
دراستقم وهو الوقوف على  هدفوبعد ذل  ذكر … وباألخص عالقة اتشرتاك يف األصول

                                                           

مل دراسة  11صف ة  مل منشورا  جامعة أفريقيا العاملية؛ ؛42ينظر جملة دراسا  أفريقيام العدد مل يد مل التوضيح  (1)
 الدكتور يهوذا.

 ينظر املرجع الساب . (2)
الدكتور حمم د داؤد حمم د داؤد؛ األستاذ املساعد يف كلية اللغا م قسم اللغة العربيةم )جامعة السودا  للعلوم  (3)

 والتكنولوجيا(م ن شر  الدراسة يف )جملة دراسا  أفريقيا(م جامعة أفريقيا العاملية. د/ .
السودا م إت  أ   –  أفريقيا( مل منشورا  جامعة أفريقيا العاملية ه ه الدراسة ن شر  يف جملة )دراسا مالحظة:*** 

الباحث مل يقف على رقم عدد اجمللة وتاريخ النشرم ولكل مل احملتمل أ  تكو  الدراسة يف اجمللة اليت تلي العدد الثاين 
  عنوا  دراستق كا  بعنوا : واألربعن مل جملة )دراسا  أفريقية(م وذل  لتصريح الدكتور يف مطلع هامش دراستقم مل أ

وسائل صوغ (م وبعد اطالعق على حبث الدكتور يهوذا سليما  إمامم املسوم بررررر)االشتقاق في اللغتين العربية والهوسوية)
( وبعد مقارنتق مع دراستق أيقل ب   ج ء ا كبريا مما كا  بصدده قد تناولق الدكتور يهوذا األبنية في اللغتين العربية والهوسا

)طرق توليد المعاني واشتقاق األلفاظ في اللغتين العربية تناوت  أوسعم وألجل ذل  عد ل عنوانق إ  العنوا  احلايل: 
 )دراسة مقارنة(. والهوسوية(.
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تشاهبة واملتباينة بن اللغتن يف طرق توليد املعاين وأساليب القواسم املشرتكةم وامصاوص امل
 …اشتقاق األلفاظ

دراستقم حيث ترجع إ   حدودال ي سار عليقم وهو املنهج الوصفي... مث  بن   المنهجمث  ذكر 
ما ذهب إليق العامل اللغوي )ماري باي( يف كتابق )أسس علم اللغة(م مل أ  خل  الكلما  

 اجلديدة يتم  بطرق متعد دة خمتلفةم وهي :

التغيري  -6الوضع.  -5التقصري.  -4اتقتطاع العج ي.  -3الرتكيب.  -2اتشتقاق.  -1
 (1)اتقرتاض. -7الوظيفي. 

دراستقم ف ورد نقاط اتتفاق وأوجق اتختالف بن اللغتن؛  نتائجمتام أشار إ  ه ام ويف ا
وتوص ل إ  أ  اللغتن تتشاهبا  يف طرق توليد املعاين واأللفاظ يف اتشتقاق العام واألصغرم 
وبعد ذل  ذكر أوجق اتختالفم ف شار إ  أ  اللغتن خيتلفا  يف أ : املصدر هو أصل األفعال 

 .(2)اهلوسا؛ بينما الراجح يف اللغة العربية هو أ  أصل األفعال ليس واحد. يف لغة

وميكل اإلشارة هنا ب   املس لة خالفية بن الن اةم إت  أ  الدراسة وقفر منها موقف وسٍطم فلم 
تتناوهلا بشكل دقي ؛ أل  الراجج عند الن وين العرب كما ذكر ابل مال  األندلسي يف كتابق 

 .(3)لم أ  املصدر يعمل عمل الفعل كونق أصال لقم والفعل فرعق؛ شرح التسهي

                                                           

م عامل الكتبم القاهرة 8م طم158 – 154 -:جبترمجة د/ أمحد خمتار عمر؛  مأسس علم اللغةينظر: ماريو بايم  (1)
 م. وينظر ك ل  الدكتور حمم د داؤد حمم د داؤدم  جملة دراسا  أفريقيام جامعة أفريقيا العاملية. د/ .1998عام 
 ( ينظر املرجع الساب  حملمد داؤد.2)
اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين  الرمحل بل حممدمينظر: ابل األنباريم أبو الربكا  كمال الديل عبد (3)

  ينظرو  .199—192 -م( جب2112م تح/جودة مربوك حممد مربوكم )القاهرة: مكتبة اماجنيم 1م ط/والكوفيين
عبد الرمحل السي دم وحممد /تح م1ط ؛شرح التسهيل م مجال الديل حممد بل عبداهلل بل عبداهلل الطاويمابل مال ك ل : 
 . 116 -جب/3 .(م1991 مهجرم )جي ة: إمبابةم دار املختو  بدوي
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الحاجة إلى دراسات عميقة ومتخص صة بين يرى فيها  توصيةً وأخري ام ذكر صاحب الدراسة 
م عل ها ت فضي إ  نتاوج تغري  بعض اآلراء املسل م هبا يف الدراسا  اللغتين العربية والهوسا

 …اللغوية

يدرك القارئ مدى اختالف الدراسة احلالية والدراسة السابقة يف  ه ام فمل خالل ما سب 
املوضوع واملضمو م واهلدفم واحلدود. إت  أنق قد ترد بعض األمثلة يف ه ه الدراسة وقد سب  أ  

 تناولْتها الدراسة السابقةم علما  ب   طريقة الت ليل خمتلفة...

الدكتور  عربية المقترضة في لغة الهوسا""اإلبدال الصوتي في الكلمات ال :الدراسة الرابعة
بدأ  الدراسة بتاريخ موج  عل اإلمرباطوريا  القومية يف  (1)مصطفى حجازي السيد حجازي.

غرب أفريقيا يف العصور الوسطىم والعالقا  املختلفة اليت قامر بن ه ه اإلمرباطوريا  والبالد 
ا  غرب أفريقيا اإلسالَم قامر عالقا  اجملاورة يف الشمال والشرقم وأنق باعتناق معظم سك  

ه ام وقد بن  صاحب الدراسة … أكثر قو ة وتنو عا  بن تل  اإلمرباطوريا  والبالد اإلسالمية
 Joseph -ب   موضوع الكلما  العربية املقرتضة يف لغة اهلوسام قد تناولق عاملا  كبريا  مها: 

H. Greenberg و .– Hiskett   وأشار ب .Hiskett  تتب ع املنهج التارخيي يف حتديد
م؛ ويرى 1285 --هرررر 1349دخول الكلما  العربية يف لغة اهلوسام ورد ها إ  ما بن سنة 

Hiskett  ب   أول ما دخل لغة اهلوسا مل كلما  عربيةم هي مصطل ا  الديل
اسة ب   ؛ وذل  قبل منتصف القر  الرابع عشر امليالدي؛ ويف حن أوض ر الدر (2)والفروسية

H. Greenberg  قد قس م يف حبثق الكلما  املقرتضة إ  جمموعتن متمي  تن ِطبقا  ملا حيدث
ألصول الكلما  مل ظواهر صوتيةم وتتمث ل اجملموعتا  يف مصادر اتقرتاض املختلفة مل حيث 

                                                           

 م.1978 --هررر 1398منشورا  جملة جممع اللغة العربية بالقاهرةم العدد الثاين واألربعو م سنة  ه ه الدراسة مل (1)

 .178 --177( املرجع الساب م جب: 2)
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وقد وج َهر ه ه الدراسة … الفص ى والعاميةم واختالف تاريخ اقرتاض الكلما  وموضوعها
. وبعد ذل  (1) يف ظواهر كثريةم ت يت سع اجملال ل كرها... H. Greenbergنتقادا  إ  ا

بدأ  الدراسة بتعريف اتقرتاض اللغويم فقال صاحبها: "إ  اتقرتاض اللغوي ليس نقال مباشرا  
لكلمة مل لغة إ  لغة أخرى؛ أل  الوحدا  الصوتية ختتلف مل لغة إ  أخرىم حيث توجد 

لغا  وت توجد يف غريهام كما خيتلف النظام املقطعي ونظام بناء الكلمة على حنٍو أصوا  يف 
جيعل انتقال الكلمة مل لغة إ  أخرى مؤد يا  إ  حدوث تغيريا  يف بنية اللغة اليت دخلتها 

إبدال األصوا  الساكنة.  -. وبعد ذل  قس م الدراسة إ  قسمن: األول:(2)…"الكلمة
مث  ذكر املصادر اليت استمد  منها مادتق اللغويةم ومل أمه ها ما أل فق …  حلركا إبدال ا -والثاين:

احلاج أبوبكر إمامم واحلاج أبوبكر تَرَفاوام ونوح باَملِّيم و وايل َكْتِسيَنا احلاج بللوم وأمحد أنغ و. 
اللغوية دو  وهؤتء هم كبار األدباء يف لغة اهلوسا. ه ام ولقد كا  ينبغي الرجوَع إ  املصادر 

األدبيةم إت  للضرورة املاسة عند فر ْقدا  املصادر اللغوية أيام الدراسةم غري أهنا )املصادر اللغوية( 
 موجودة أل فر مل ِقبل اللغوين الغربين واهلوسوين...

اليت توص ل إليهام وأشار إ  ما ملخ صق: "أ  متكل مي اهلوسا األصلين  النتائجويف النهاية ذكر 
تبدلو  األصوا  اليت يصعب عليهم النط  هبام ب صوا  أخرى سهلة موجودة يف لغتهمم يس

ذل  حينما يستعملو  كلمة مقرتضة مل اللغة العربيةم وك ل  يف احلركا م فإهنم قد يستبدلو  
 .(3)…"احلركة الطويلة بالقصريةم والعكس

                                                           

 ة إليها يف بداية ه ه الدراسة.ومل يد مل التفاصيل ميكل الرجوع إ  اجمللة اليت سبقر اإلشار  (1)

 املرجع الساب . :ينظر (2)
 ( ينظر: نفس املرجع.3)



 

26 

ومل ه ا املنطل م يتجلى الفرق بن الدراسة احلالية والدراسة السابقةم وقد ت يكتشف القارئ 
الكرمي مدى صلة الدراستن مل خالل املوضوعم حيث إ  الدراسة السابقة تناولر اإلبدال 

تكو  دراسة  -كما سب –الصويت يف الكلما  العربية املقرتضة يف لغة اهلوسام والدراسة احلالية 
صفية حتليلية بن اللغتن العربية واهلوسام على مستوى الكلما م فهما خمتلفتن يف الشكلم إت  و 

أ  هناك نقطة مهم ة ت عد  مل باب األمانة العلميةم وهي وجود العالقة القوية بن الدراستنم 
وإمنا سي اول  -ج اه اهلل خريا–وسيستعن الب ث بالدراسة السابقةم إت  أنق ت َيِسري على منوالق 

السري على النظام املت بع يف علم اللغة احلديث؛ كو  تل  الدراسة ت عد  اآل  قدمية يف ه ا اجملالم 
حيث إهنا شارفر على األربعن مل العمرم حيث وجدنا صاحبها استعمل الرموز العربية بدت  

 يعرفو  تل  األصوا م مل الالتينيةم عند كتابتق الكلما  اهلوسوية؛ ومعظم الدارسن اآل  ت
وح  الدارسن املعاصرين واملتعل من اهلوسويو م وك ل  العرب املعاصرينم أل  تل  الرموز قد 
استبدلر بالرموز الالتينية من  زمل بعيدم ل ل  فإ  حتليل الباحث لأللفاظ يف دراستق احلالية 

أخرى أ  األلفاظ اليت سيختلف عم ا سب  يف الدراسة السابقةم ه ا مل جهةم ومل جهة 
سي ل لها الباحث ت ي عد  أكثرها مقرتضة مل اللغة العربيةم وإمنا هي تشبهها يف بعض األصوا م 

 .(1)وختتلف عنها يف الصفا  واملخارج.***

                                                           

إنق مل األمهية مبكا  أ  يعرف القارئ الكرمي ب   فكرة السيد حجازي يف دراسة األلفاظ اهلوسوية و  مالحظة:*** (1)
كتب الباحث حبث ا لنيل درجة اإلجازة العالية   حتليليها كانر يف فكر الباحث من  مثاين سنوا م أي ام دراستق يف الكليةم وقد

باجلامعة  بعنوا : )ظاهرتا النرب والتنغيم بن اللغتن العربية واهلوسام "دراسة تقابلية صوتية"( )الباكلوريو ( يف اللغة العربيةم
م وه ا ما ليال  شخصيةاإلسالمية بالنيجرم يف مثل ه ه الدراسة التقابليةم وه ا الب ث جعل الباحث يقوم بتطبيقا  وحت

جعل الباحث يواصل السري يف مثل ه ه الدراسا  اللغوية التقابلية؛ عل ق ي وف   أ  يقيد الدارسن يف الدراسا  اللغوية 
 املعاصرة.
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لقد  (1))األثر العربي في لغة الهوسا "أنموذج من تأثير األمثال العربية"(. :الدراسة الخامسة
موج ة عل تاريخ هجرا  العرب الفردية واجلماعية إ  غرب أفريقيام وذكر بدأ  الدراسة بنب ة 

ب   بعض الباحثن يرو  ب   سك ا  تل  البالد عرفوا اإلسالم من  القر  السابع امليالديم وكا  
ومل أهم اآلثار اليت تركها العرب يف البالدم  … ذل  عل طري  التجارة واملصاهرة واتندماج

بامط العريب املغريبم وظل ر تكتب بق ح  وصل اتستعمار الربيطاين إليهام  كتابة لغة اهلوسا
 (2)…فاست عمل الرم  الالتيين بدت مل العريب

بن  فيها ب   انتقال األمثال العربية إ  لغة اهلوسا مت  على مستوينم  نتيجةوأخريا توص ل إ  
العاميةم حيث اختلط اهلوسا باملهاجريل املستوى األول عل طري  الفص ىم واملستوى الثاين هو 
 (3)…العرب ال يل استوطنوا البالدم ونقلوا عنهم أمثَاهَلم العامية

ه ام فإ  املط لع على الدراسة احلالية سوف يتبن  لق الفرق اجللي بينها وبن الدراسة السابقةم 
وسام واخت   األمثال تناولر األثر العريب يف لغة اهل -كما سب –مل مجيع النواحيم حيث إهنا 

العربية أمنوذجا  على األمثال اهلوسويةم بينما ه ه الدراسة درسر بعض الظواهر املتعل قة 
بالكلما  وصفا  وحتليال  بن لغيت العربية واهلوسام فهي مقي دة بالكلما  وليس اجلملم إت  أنق 

                                                           

الدكتور مصطفى حجازي )معهد الب وث والدراسا  األفريقية( مل منشورا  جملة جممع اللغة العربية بالقاهرةم العدد  (1)
 .87—85 -م. جب1983 --هررر 1414 واممسو م سنة الثاين

*** مالحظة: قد بن  السيد حجازي ب نق استطاع خالل إقامتة القصرية يف مدينة كانو )مشال نيجرييا( أ  جيمع أكثر مل 
ه ه  ثالثة آتف وست ماوة َمَثل هوسوي مل مصادر خمتلفة؛ وأ  ه ا العدد مل يتوف ر ألي  باحث يف ذل  الوقرم وأهم  

املصادر تكمل يف كتب األدب اهلوسوي وأفواه املتكل من. )املشافهة(. ومل خالل كل ه ا تحظ ب   األثر العريب واضح يف 
 …أكثر مل ماوة َمَثلم إت  أنق قد اكتفى ب كر عشريل منها نظرا لطبيعة الدراسة عنده

 .88—86 -( ينظر املرجع الساب ؛ جب2)
 .92—88 -ينظر املرجع الساب ؛ جب (3)
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بدراستها الدراسة السابقة واردة  قد تكو  بعض األلفاظ اليت كو نر هبا مج َِل األمثَال اليت قامر
ج اه اهلل –يف الب ث احلايلم دو  أ  تكو  على النمط ال ي استعملها صاحب الدراسةم ألنق 

ترجم بعض األلفاظ ترمجة حرفيةم وهتويس بعضها بنفس الرموز العربيةم وه ا قد يكو   -خري ا
ال  للمعىن املراد حتليلقم تبعا للقواعد املرسومة يف  جمال الرتمجة بن اللغا . ل ل  فإ  الباحث خمِ 

حياول يف ه ه الدراسة أ  يَرَتقي د باأللفاظم وحتليلها صوتيا وصرفيا قدر اتستطاعةم دو  التطر ق 
إ  حتليل اجل َمل أو األْمثَالم ودو  بيا  الت ثري والت ث ر بن اللغتنم مع أ  ه ا الت ثري موجود 

ديَث فيقم وإ  كا  الباحث يرجو مل اهلل تعا  أ  ي يس ر لق يف حق ام ولكل ليس ه ا جمال احل
املستقبل احلديَث عنقم وغريه مل املوضوعا  اليت يطمع الب ث فيها يف اجملالم وعلى ضوء علم 

 اللغة احلديث.

)دراسة تقابلية بين اللغة العربية ولغة الهوسا "على مستوى  :الدراسة السادسة
 (1)الظروف"(.

لباحث الب َث إ  أربعة أقسام مث  امامتة ويليها قاومة املراجع واملصادر. القسم األول لقد قس م ا
عبارىة عل حمتويا  الب ثم كاملقدمة وأغراض الب ث وموضوعق وأهدافق وأمهي تق ومنهجق؛ مث 
ت ثري ذكر تاريخ موج  عل موقع بالد اهلوسام ودخول اإلسالم واللغَة العربية إ  نيجرييا؛ ومل مَثَّ 

لغة اهلوسا باللغة العربية. والقسم الثاين تناول الباحث تعريف الظرف يف لغة اهلوسام وأقسامق يف 
اجلملة ووظيفتق يف اجلملة يف لغة اهلوسا. والقسم الثالث مل الب ث تناول تعريف الظرف يف 

قسم الرابع واألخري مل اللغة العربيةم وأقسامق يف اجلملةم و وظيفتق فيها يف اللغة العربية. بينما ال
الب ثم أجرى الباحث فيق مقارنة  بن اللغتن العربية واهلوسا على مستوى الظروف؛ ف كر أوجق 

                                                           

مل معهد امرطوم الدويلم إعداد:  يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها ( حبث تكميلي لنيل درجة الدبلوم العايل1)
 م.1986علي جعفر غ سو. إشراف: د/يوسف امليفة أبوبكر. عام 
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التشابق بن اللغتن يف تعريف الظرفم ومواضع اختالفهما فيق؛ مث  قار  أقسام الظروف بن 
جلملة. وأخري ام ذكر اللغتن؛ وك ل  أجرى مقارنة  بن اللغتن مل حيث وظيفة الظرف يف ا

 الصعوبا  اليت يواجهها اهلوساوي يف تعليم اللغة العربية.

ه ام فمل خالل ما سب  يدرك القارئ الكرمي مدى اختالف الدراسة احلالية والدراسة السابقة 
يف املوضوع واملضمو م واهلدفم واحلدود. وقد سب  ذكر ما ترمي إليق الدراسة احلالية مل مجيع 

  أثناء احلديث عل بعض الدراسا  السابقة.النواحيم يف

 (1))دراسة تقابلية بين اللغة العربية والهوسا "على المستوى النحوي"(. :الدراسة السابعة

ا ذكر مباشرة حمتويا  حبثقم  مل يرت ب الباحث حبثق ترتيب الب وث العلمية املعرتف عليهام وإمن 
بالتمهيد. ومل هنا بدأ احلديث عل الضماور يف اللغة فبدأ بالشكر والتقدير مث  املقدمة ووليها 

العربية وانقسامها إ  مفرد ومرك بم وتناول ضمريي الفصل والش  . وبعد ه ا انتقل إ  
الضماور يف لغة اهلوسام فتناول الضماور املتصلةم وضمريي اتستفهام والتنكري. مث  أجرى مقابلة 

ا ألوجق اتتفاق واتختالف بينهما. وبعد ه ا تناول بن اللغتن يف الضماورم مع ذكر ملخص  
اسم اإلشارة يف كلتِن اللغتن مع مقارنة اسم اإلشارة بينهما. مث  تناول اسم املوصول يف اللغتن 
العربية واهلوسا مع املقارنة بينهما؛ مث  ذكر ملخص ا ألوجق اتتفاق واتختالف بن اللغتن يف اسم 

 الب ث خبامتة موج ة واتقرتاحا .املوصول. وأخريا ختم 

ه ام إ  مل املط لع على الدراسة احلالية سوف يتبن  لق الفرق اجللي بينها وبن الدراسة السابقةم 
تناولر الضماور يف لغيت العربية واهلوسام  -كما سب –مل مجيع النواحي الب ثيةم حيث إهنا 

                                                           

عثما  معهد امرطوم الدويلم إعداد: مل  املاجستري يف تعليم اللغة العربية للناطقن بغريهاحبث تكميلي لنيل درجة  (1)
 م.1984. عام إبراهيم أمحد َمك وِشي. إشراف: د/إبراهيم موسى
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لدراسة تناولر بالوصف والت ليل بعض وك ل  تناولر امسي اإلشارة واملوصول. بينما ه ه ا
الظواهر الصوتية والصرفية بن لغيت العربية واهلوسام وهاتا  الظاهرتا  تتعل قا  بالكلما م 

 فالدراسة م َقي دة  بالكلما م وحتليلها صوتي ا وصرفي ا قدر اتستطاعة.

 

صولم فالفصل األول لقد مت  تقسيم ه ا الب ث إ  مقد مةم وثالثة ف وتقسيماته: هيكل البحث
ي عد  فصال  متهيدي ا حيتوي على مب ثنم املب ث األول: أساسي ا  الب ثم واملب ث الثاين: 
الدراسا  السابقة؛ والفصل الثاين عبارة عل اإلطار النظري للب ثم وحيتوي على مب ثن 

يلية لبعض حتل تقابليةوحتتهما ثالثة مطالب؛ بينما خ ص ص الفصل الثالث واألخريم بدراسة 
على مستوى الكلمةم وحيتوي على ثالثة مباحث  تنمبن اللغ املشرتكة لظواهر الصوتية والصرفيةا

وحتتها ثالثة مطالبم ويَرْنتهي الب ث خبامتة حتتوي على نقطتن اثنتنم األو  عبارة عل سرد 
 ؛ مث  تليها قاومة نتاوج الدراسة ومناقشتها؛ بينما النقطة األخرية خ ص صر للتوصيا  واملقرتحا

 ب هم املصادر واملراجعم والفهار  الفني ة. والب ث على التقسيم اآليت:

 

 :دراسة تمهيدية، وتحته مبحثانالفصل األول: 

 أساسي ا  الب ثم وحتتق ما يلي: المبحث األول:

 إشكالية الب ث. أواًل:

 أسئلة الب ث.ثانياً: 

 أهداف الب ث. ثالثاً:
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 أمهية الب ث وسبب اختيار املوضوع. رابعاً:

 منهج الب ث. خامساً:

 حدود الب ث. سادساً:

 الدراسا  السابقة. المبحث الثاني:

 

الكلمة في اللغتين العربية والهوسا: طرق تصريفها وأثرها الداللي، وتحته : الثانيالفصل 
 :مبحثان

 

 .دتتهتاالكلمة العربيةم طرق تصريفها وت ثري  المبحث األول:

 بنية الكلمة العربية وتغيرياهتا. المطلب األول:

 عوامل تغيري دتلة الكلمة العربية وت ثرياهتا. المطلب الثاني:

 حتليلية لبعض الكلما  املعر بة. دراسةالمطلب الثالث: 

 

 .الكلمة اهلوسويةم طرق تصريفها وت ثري دتتهتا المبحث الثاني:

 اهلوسوية وتغيرياهتا.بنية الكلمة  المطلب األول:

 عوامل تغيري دتلة الكلمة اهلوسوية وت ثرياهتا. المطلب الثاني:
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 حتليلية لبعض الكلما  املتهوسة. دراسة المطلب الثالث:

 

 تينبين اللغ المشتركة لظواهر الصوتية والصرفيةتحليلية ل الفصل الثالث: دراسة تقابلية
 وتحته ثالثة مباحث: .على مستوى الكلمات

 العربية واهلوسا. يتلغ بن الظواهر الصوتيةدراسة وحتليل بعض  المبحث األول:

 اإلمالة والتسهيل يف لغيت العربية واهلوسا. المطلب األول:

 حتري  الساكل وتسكن املت ر ك يف اللغتن العربية واهلوسا. المطلب الثاني:

 وسا.تطويل الصو  وتقصريه يف لغيت العربية واهل المطلب الثالث:

 العربية واهلوسا. تناللغ رفية بنالظواهر الصدراسة وحتليل بعض  المبحث الثاني:

 اإلبدال والقلب املكاين يف لغيت العربية واهلوسا. المطلب األول:

 احل ف واإلعالل يف اللغتن العربية واهلوسا. المطلب الثاني:

 اإللصاق يف اللغتن العربية واهلوسا. المطلب الثالث:

دراسة بعض أوجق التشابق واتختالف للظواهر املشرتكة بن اللغتن العربية  المبحث الثالث:
 واهلوسا.

 حتليل بعض أوجق التشابق للظواهر الصوتية والصرفية يف لغيت العربية واهلوسا. المطلب األول:

 ربية واهلوسا.حتليل بعض أوجق اتختالف للظواهر الصوتية والصرفية يف لغيت الع المطلب الثاني:
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 نتاوج الدراسة الت ليلية التقابلية بن اللغتن املدروستن. المطلب الثالث:

 : وتحتوي على:الخاتمة

 نتاوج الدراسة ومناقشتها. -

 التوصيا  واملقرتحا . -

  المصادر والمراجع. بأهم   قائمة

 الفهارس الفن ية.
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العربية: طرق تصريفها وأثرها الداللي، وتحته أربعة الكلمة في اللغة : الثانيالفصل 
 :مباحث

 

 

 .الكلمة العربية، طرق تصريفها وتأثير دالالتهاالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: بنية الكلمة العربية وتغييراتها.

 

 المبحث الثالث: عوامل تغيير داللة الكلمة العربية وتأثيراتها.

 لبعض الكلمات المعر بة.المبحث الرابع: دراسة تحليلية 
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 :الكلمة في اللغة العربية: طرق تصريفها وأثرها الداللي: الثانيالفصل 

 تمهيد:

لو حبثنا عل ماهية الكلمة عند القدماء أمثال سيبويق وغريهم فال نكاد جند تعريف ا واحد ا حيد د لنا 
حرفم واحلرف جاء ملعىن مفهوم الكلمة عندهمم فسيبويق مثال  يقول: "الكلمة: اسم وفعل و 

م واقتفى املرب د أثر سيبويق فقال: "الكالم دو  الكلمةم والكلمة اسم (1)ليس باسم وت فعل"
 (2)".الثالثة ه ه مل أعجمي ا أو كا  عربي ا - الكالم خيلو وفعل وحرف جاء ملعىن. ت

للكلمة كما جند عند ال خمشري ولكل العلماء ال يل جاءوا بعد هؤتء حاولوا أ  يضعوا لنا تعريف ا 
حيث يقول ابل يعيش عنق يف شرحق لكتاب املفص ل: "الكلمة هي اللفظ الدال على معىن مفرٍد 

 .(3)بالوضعم وهي جنس حتتق ثالثة أنواع: اتسم والفعل واحلرف."

ر وأما الكلمة عند الن اة بصفة عامة فتعين اللفظة الدالة على معىن مفرٍد بالوضعم سواء أكان
م أم أكثر. كما يف املعجم الوسيط مادة )ك ل م(م عل اجملمع اللغة العربية  ا كررررراَلِم اجلر  حرف ا واحد 

 بالقاهرة. ونستخلص مل ه ا ب    الكلمة تدل  على معىن مفرد م ولو كانر حبرف واحد.

                                                           

هرر(م 1413م تح/عبدالسالم هارو م )بريو : عامل الكتبم 3ط/ الكتاب،( سيبويقم أبو بشرم عمر بل عثما م 1)
 .12/جب 1
تح/حمم د عبدامال  عضيمةم )القاهرة: اجمللس األعلى للشؤو  ط م المقتضب، املرب دم أيب العبا م حمم د بل ي يدم  (2)

 .1/12م(م 1994اإلسالميةم 
 .18(م جب د/ م الطباعة املنريية ةدار إ: مصرم )شرح المفص ل( أبو البقاءم يعيش بل علي بل يعيشم 3)
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الكلمة: هي ه ام وللكلمة عند علماء علم اللغة احلديث تعريفا م فنجد )أوملا ( مثال  يقول: "
أصغر وحدة )صوتية( ذا  معىنم بيد أنق ليس هناك تعريف وحيد جامع مانع ملثل ه ا النوع 
مل املصطل ا  اجملر دةم فهي مصطل ا  يصعب تعريفهام وإ  كا  مل السهل التعرف 

م ويقول )فاشي (: "إ  الكلمة هي ج ء مل احلديث الكالمي لق صلة بالواقع امارج (1)عليها."
غةم ويكل اعتبارها وحدة غري قابلة للتقسيمم ويتغري  موضعها بالنسبة لبقي ة احلديث عل الل

: "الكلمة أصغر وحدة صوتية متتابعةم ت ميكل Mathesiusالكالمي."؛ وقال )ماثيسو (
. وعلى الرغم مل ه ه التعريفا م وجد علماء اللغة ب    كل (2)أ  تربط ب ي  وحدا  أخرى."

ْهِمل بعض امصاوص اللغوية وغري اللغوية للكلمةم كما ت ينطب  على كل تعريف غالب ا ما ير  
اللغا م على اختالف عاوالهتا وخصاوصهام وعلى ه ا ميكل األخ  بفكرة وضع تعريف جامع 
مانع للكلمةم مع املعايري العامة اليت يتوخ اها كل مل يتصد ى لت ديد ماهية ه ا اللفظ )الكلمة( 

 -ايري هي:املعق دم وه ه املع

 التعاقب. -3   اتبدال. -2  اإلدراج. -1

 اجلانب غري الفونيمي. -6  الرتكيب الفونيمي. -5 اتستقالل. -4

هل ا وجدنا علماء املعاجم سل موا بوجود الكلما  مل حيث هي عالما م وهي أيض ا ج ٌء مل 
م ويستوي يف ذل  مل يعرف النظام اللغوي ألي ة لغةم كما يستعملها ويدركها املتكل م هب ه اللغة

 .(3) القراءة والكتابة ومل ت يعرفها

                                                           

هرة: دار غريب للطباعة والنشرم القا: كمال بشرم )/تحترمجة 1ط/ دور الكلمة في اللغة،( ينظر: أوملا م ستينب أوملا م 1)
 .49(م جب م1997

 .17م(م جب 1993م )اسكندرية: دار املعرفة اجلامعيةم 2ط/ الكلمة دراسة لغوية معجمية،( ينظر: حلمي خليلم 2)
 .21---17( ينظر: املرجع الساب م جب 3)
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ومل خالل ما سب  ندرك ب   للعلماء يف القدمي واحلديث تعريفا  خمتلفة للكلمة بصفة عامةم 
سواء يف اللغة العربية أو لغة اهلوسا أو غريمهام وهل ا ستظهر جلي ا التغريا  اليت تصيب بنية 

ة عند تصريفها يف النظام الصريف للُّغتنم ويظهر ك ل  أثرها الدتيل الكلمة العربية واهلوسوي
 لسبب تل  التغريا . وذل  مل خالل املباحث اليت تندرج حتر ه ا الفصل.
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 .الكلمة العربية، طرق تصريفها، وتأثير دالالتهاالمبحث األول: 

وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم حمد د لقد اختلف علماء اللغة يف حتديد الكلمة ومفهومهام 
 للكلمةم ويرجع ذل  إ  كثرة التعريفا  وتعد دهام ترتباط الكلمة بكثري مل العلوم.

 مالصعبة مل األصوا  املتنافرة والتلخص موالتيسري إ  التخفيف امليل منهج لغة كلل إ ل ام ف
 يف واجلمال يف النط م امفة األسا م وهو ه ا على تقوم العربية يف بنية الكلمة كانر ول ل 
 يطرأ تهام وفيمايَ نرْ بِ  يف العربية الكلمة تشكيل يف الدور األهم الصوتية للقوانن فكا  ؛السمع
 الكلمة هلا تتعرض اليت ثريةالك واهرالظ مل واحدة هي املكاين وظاهرة القلب .التغريا  مل عليها
 موقعية يف فالتغيري وظيفةم األصوا  مل تؤديق ما إ  مدينة أسباهبا كثري مل يف وهي العربيةم

 (1).النط  يف واليسر مبادئ السهولة على أساسق يف يقوم الصيغة الصو  يف

وتعرب اللغة هب ا العدد  ؛تتكو  كل لغة مل اللغا  مل عدد حمدود مل الوحدا  الصوتيةل ل  
البنية اللغوية ت تتكو  مل و احملدود مل الوحدا  الصوتية عل اجلوانب املتنوعة مل احلياة والفكر. 

 مبنية خمتلفةأالوحدا  الصوتية مركبة يف ج ور ويف  ف اللغة ملبل تت ل   مالوحدا  الصوتية مفردة
 ررك  ررت مك ررت ررب م  ررب رك  مب ررت ر: )كوهي م  تتخ  عدة ترتيبا أ.ب( ميكل رر.تر)ك رفالصوام
 لكل و لغة لكل احلديث أ  اللغة علم أبرزها اليت وهل ا فهناك احلقاو  ك(. ررب ررت م  ررك  ررب مب

                                                           

 :سكرةم )عشر احلادي العدد ماإلنسانية العلوم م جملةبنية الكلمة العربية والقوانين الصوتيةأ. ربيح عم ارم  ينظر: (1)
 .137(م جب 2007 م خيضر حممد جامعة
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 اإلعرايب والتغري الداخلى للتغري وقابليتها مفرداهتا بنية يف اللغا  وختتلف. هبا اماجب منطها هلجة
 لغة مل ختتلف الكلما  ه ه أمناط لكل الكلما م تعرف هلجة وكل لغة كل.  بيرِّن ا اختالفا
 لغة كل  تتخ ها اليت األمناط بدراسة احلديث اللغة علم يهتم وهنا. ألخرى هلجة ومل ألخرى
 بناء وساول حتديد حياول أو حيدد بل أو القبحم احلسل مبعيار إليها ينظر أ  غري مل ملفرداهتام
 (1).مدح أو قدح غري مل احلقاو  تقرير هادفا أ   لغة كل  يف الكلمة

وأما طرق تصريف الكلمة العربيةم تكو  خاضعة للمي ا  الصريفم فتت ول الكلمة مل حال إ  
آخر طبق ا للقوانن الصرفيةم فتكو  إم ا لل يادة أو النقص طرأ عليها يف املي ا . فالكلمة العربية  

حرف ام واحلرف ت دخل لق يف األوزا  العربيةم والفعل إم ا كما سب م إم ا أ  تكو  امس ا أو فعال  أو 
ا؛ فاجملر د هو ال ي كانر مجيع حروفق أصليةم ت يسقط حرف منها يف  أ  يكو  جمر د ا أو م يد 

 تصاريف الكلمة بغري عل ة. وامل يد ما زِيَد فيق حرف أو أكثر على حروفق األصلية.

 -فِعل -الثي باعتبار ماِضيق لق ثالثة أبوابم وهي: )فَعلوالفعل ينقسم إ  ثالثي و رباعي؛ فالث
 -يَرْفِعل. فَرَعل -يَرْفع ل. فَرَعل-فع ل(؛ وباعتبار املاضي مع املضارع لق ستة أبوابم هي: )فَرَعل

 (2)يَرْفع ل. َفِعل يَرْفِعل(. -يَرْفَعل. فَرع ل -يَرْفَعل. َفِعل

 وأم ا امل يد فينقسم إ  ثالثة:

 )فع ل وأْفعل وفَاَعل(. -حدم وي يت على ثالثة أوزا  وهي:ما زيد فيق حرف وا -1

                                                           

م )دمش : اجملمع 4ط/أسرار العربية، ( ينظر: األنباريم كمال الديلم أيب الربكا  عبدالرمحل بل حمم د بل أيب سعيدم 1)
. 111م جب ح المفص لشر وينظر ك ل : أبو البقاءم يعيش بل علي بل يعيشم  .39(م جب  1957العلمي العريبم 

 .http://nurindahnalaratih.blogspot.com/2013/04/blog-post.htmlوك ل : 
)الرياض: دار الكيا  للنشر والتوزيعم د/ (م تقدمي  شذ العرف في فن  الصرف،ينظر: احلمالويم الشيخ أمحدم  (2)

 .66—61وتعلي : د/حمم د بل عبداملعطيم جب 



 

40 

 )انفعل وافرْتَرَعلم وفْعٌل وتفع ل وتَفاعل(. -ما زيد فيق حرفا م وي يت على مخسة أوزا  وهي: -2

 ما فيق ثالثة أحرفم وي يت على أربعة أوزا  وهي: )اْستَرْفَعل افَعوَعلم افعال  افعو ل(. -3

ق وز  واحٌدم هو: )فْعَلَل(م ويل   بق سبعة أوزا  وهي: )فْعَلَلم َفوَعلم وأم ا الرباعي اجملر د فل
فَرْعَولم فَيَعلم فَرْعَيَلم فَرَعَلىم وفَرْعَنَل(. وامل يد منق إم ا أ  يكو  ب يادة حرف واحٍد أو حرفن؛ 

ْعَولم تَرَفيَعَلم فامل يد حبرٍفم لق وزٌ  واحٌد هو: )تَرَفْعَلَل(؛ ويل   بق ستة أوزا  هي: )تَرَفعَلَلم تفَ 
َلَل وافرَْعَللَّ( ويل   بق وزنا :  تَرَفوَعلم مَتَْفَعلم و تَرَفْعلى(. وامل يد حبرفن لق وزنا  مها: )افرَْعنرْ

َعنرَْلى(. َلَل وافرْ  (1))افرَْعنرْ

وأم ا اتسمم فينقسم ك ل  إ  جمر د وم يد؛ فاجملر د ينقسم إ  ثالثي ورباعي ومخاسي. فللثُّالثي 
املت ف  عليها وهي: )فَرْعلم فَرَعلم َفِعلم فَرع لم ِفْعلم ِفَعلم ِفِعلم فر ْعلم فر َعلم وفر ع ل(.  عشرة أوزا 

وللرباعي اجملر د مخسة أوزا  املتف  عليها وهي: )فَرْعَللم ِفْعِللم فر ْعل لم ِفَعلَّم وِفْعَلل(. وأم ا 
 م وفر َعلٌِّل(.امماسي منقم فلق أربعة أوزا  هي: )فَرَعلَّلم فَرْعَلِلٌلم ِفْعَلل  

وأم ا امل يد مل اتمساء فلق أوزا  كثريٌةم لكل ت يتجاوز مع ال يادة سبعة أحرف. كما أ   الفعل مع 
 (2)ال يادة ت يتجاوز ستة أحرف.

ه ه هي األوزا  املتف  عليها اليت أقر ها الصرفيو  يف اللغة العربيةم واليت تصري عليها طرق 
ا  اليت طرأ  على تصريف الكلمة العربيةم ويت جل ى مل خالهلا الت ثريا  الدتليةم نتيجة التغري 

 الكلمة مل زيادة حرف أو أكثرم أو العكس.

 
                                                           

 .75-71جب  شذ العرف في فن  الصرف،( ينظر: احلمالويم الشيخ أمحدم 1)
 .118—116( ينظر: املرجع الساب م جب 2)
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 المبحث الثاني: بنية الكلمة العربية وتغييراتها:

 -:الكلمة بناء

 تشكل ألهنا اللغويةم الوحدا  أهم الصرفم وهي علم يب ثها اليت اتساسية املادة هي :الكلمة
 الصوتية الوحدا  مل تتكو  ت اللغوية وكما سب  أ   الِبْنية .الدتلية للوحدا  مستوى   أهم
ا .مفردة   -ك) فالصوامر خمتلفة؛ وأبنية ج ور يف املركبة الصوتية الوحدا  مل اللغة تت لف وإمن 
   م   ك ب م ب ك   كم   ب م   ب ك بم   ك) ترتيبا  تتخ  مثال م (ب- 
 إضافا  مل وتبد. مهمل وماهو الرتتيبا  ه ه مل مستعمل ماهو هناك أ   ك(. والواقع  ب

 والباء والفت ةم والتاء والفت ةم الكاف تتابع مل يتكو ( َكَتبَ ) ففي تظهر؛ ح  للكلمة
 مسير اآلخر يف تتابعر وإ ْ  (الدواخل) مسير البداية يف احلركا  ه ه تتابعر والفت ةم فإذا

 (1)وِكَتابَة(. َمْكت وبٌ ) يف كما  إضافة مل ب كثر صرفية أبنية تتكو  وقد(. اللواح )

وبناء الكلمة هو دراسة الوساول اليت تتخ ها كل لغة مل أجممال الب ث يف الصرف ل ام فإ  
 تت لففيها. ف يف القواعد املتصلة بالصيغ؛ اللغا  لتكويل الوحدا  الصرفية املتاحة يف تل  اللغة

 املعاينم َعِدمية تكو  ساكنة صامتة وهي واألصوا  بعضم إ  ضهابع األصوا  بضم الكلما 

                                                           

جامعة بابلم قسم لغة القرآ م  :)العراق بناء الكلمة،السعديم أ. عبد الكرمي حسن عبد السعديم عبد ( ينظر: 1)
 .3 -م(م جب2112
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 قاليقول سيبويق:   احلركا م أو اللن حبروف ذل  إ  يتوصل ح  هبا النط  يستطاع ت بل
 .(1)"هبا التكلم إ  ليوصل احلروف يل   ما وهلَّ  زواودم والضمة والكسرة الفت ة إ ": امليل

 إجياز وميكل الكلما م)بنية(   لت ليف بعض إ  بعضها األصوا  ضمِّ  يف خصاوصها وللعربية
 :يلي فيما امصاوص ه ه

 سهلة األلسنة على وجرياهنا هاتِ سَ وساَل  لغتهم تمال العرب لغويو أحس: األصوات نوع -1
 مسوه ما بن ميي و  وجدناهم ول ل  فصاحتقم لتتم اشروط   العريب فظلَّ لِ  أ  فقرروا مطواعةم
 واتساق النغمم تمال اإلحسا  دقي  امليل كا  وقد املتنافرةم واأللفاظ املتالومة األلفاظ
 استمع فيما ي لفق مل ثقل مسعق ص  إذا الكلما م وشناعة األلفاظ هبجنة حيس فكا  احلروفم

ت جتوز  يف الت ليف  عاءَ نْ شَ  كلمة   ر  مسع": قال أنق)امليل(   عنق روي فقد العربم فص اء مل
. س ِئل أعرايب  عل ناقتق فقال: تركت ها تَرْرَعى الع ْهع خم فس ْلنا الِثقاِ  مل علماوهم ف نَكروا  الرباعيِّ
أ  يكوَ  ه ا اتسم  مل كالم العرب. وقال الف ُّ منهم: هي َشَجَرٌة ير َتَداَوى بَورَِقها. وقال أعرايب : 

ا هو ام ْعخ ع م وه ا مواف  لقيا  العربية."  أو الشديد البعد مليَعدُّ   امليل ذكره ما؛ ف(2)إمن 
 الشديد القرب قرب وإذا الطفرم مبن لة كا  الشديد البعد بعد إذا أنق وذل  الشديدم القرب
 اللسا م على صعب وكالمها مكانقم إ  ورده. اللسا  رفع مبن لة ألنق املقيدم مشي مبن لة كا 

 (3).اتعتدال ذل  مل والسهولة

                                                           

 و ينظر: .315 -/جب2 ( 1988جنيماام مكتبة )القاهرة: 3ارو م ط/ه السالم م تح/عبدالكتاب ( ينظر: سيبويقم1)
 .139 -جب ،بنية الكلمة العربية والقوانين الصوتيةأ. ربيح عم ارم 

م ترتيب وحتقي : د/عبداحلميد هنداوي )بريو : دار الكتب العلميةم 1ط/ كتاب العين،( الفراهيديم امليل بل أمحدم 2)
 .139 -جب ،بنية الكلمة العربية والقوانين الصوتيةأ. ربيح عم ارم وينظر: . 314 -/جب4م(م 2113

أ. ربيح وينظر: . 5م( جب 1975النهضةم  )مصر: دار مالبالغي البحث في النحاة أثر حسنم القادر ( ينظر: عبد3)
 .139 -جب ،بنية الكلمة العربية والقوانين الصوتيةعم ارم 
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 كراهةررررر)ب عنها يعربو  وكانوا الظاهرةم ه ه إ  العربية علماء أشار :األمثال اجتماع -2
 سيبويق هلا وعقدم األمثال اجتماع كراهة  أو مواحد جنس مل حرفن اجتماع كراهة  أو )التضعيف

 امليل ومساه. (1)"درِ مبطَّ  وليس التضعيف ةيلكراه ياءَ ال الالم مكا  لَ بدِ    ش َّ ف ام باب" مساه بابا
 ه ه عل ماجِ النَّ  الثقل مل صوللتخل   اللغةم هت يب يف األزهري عنق رواه فيما( اتختالفررررر)ب

 م وهي:ذل  يف طرق ثالث هلا العربية فإ  الظاهرة

 نسج يناسب آخر حرفا املتماثلن احلرفن أحد يقلب فقد :خالفتال أو القلب -أ
م مل  تظننرم واألصل؛ ريْ تظنرَّ  أبردوام خبخبوا؛ :يقال وجرسهام الكلمة وتقصَّْير 
 أ  برجشرتاسرم املستشرق األملاين ويرى (2). وهك ا..ياء الثانية النو  قلبرالقص ة. ف
النا  غالبا ما  أل  ميف النط  امط  ٌض نظريهحم نفسي  م خالفلتا يف السبب

خيطئو  يف النط م ويلفظو  بشيء غري ال ي أرادوهم وأكثر ما يكو  ه ا إذا 
ب   برجشرتاسر . وذكر  (3)شبيهة بعضها ببعض" حروف يف الكلمة تتابعر

التخالف نوعا  مها: "منفصل و مت صل؛ فاملنفصل ما كا  بن حرفيق فارقم حنو  
كلمة: )اخضوضر( أصلها: )اخضرضر(م مل أخضرم ف بدلر الراء األو  واو ا جلوار 

يق احلرفا م وهو على األخص يف مثلها. وه ا النوع هو الغالب. واملت صل ما جتاور ف
احلروف املشد دة..." وأشار أيضا  ب    التخالف نادٌر بالنسبة إ  التشابقم وهو نادر 
يف اللغة العربيةم بالنسبة إ  بعض اللغا  السامية الباقيةم خصوصا األكدية 

                                                           

م )بريو : دار الكتب العلميةم 1تعلي : د/إميل بديع يعقوبم ط/ الكتاب،( سيبويقم عمرو بل عثما  بل قنربم 1)
 .563/جب 4م(م 1999

 .141 -جب بنية الكلمة العربية والقوانين الصوتية،أ. ربيح عم ارم  املصدر الساب م وك ل : ينظر: (2)
 

م )القاهرة: مكتبة 2تص يح وتعلي : د/رمضا  عبد التوابم ط/ العربية، للغة النحوي التطور ( ينظر: برجشرتاسرم 3)
 .35—34 -م(م جب1994اماجنيم 
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 فاملتماثال  محبتةٌ  صوتيةٌ     العلةَ : "بالتواب عبد رمضا رى ي بينما (1)واآلرامية.
 يقلب اجلهد ه ا ولتيسري واحدةم كلمة يف هبما للنط  عضلي جهد إ  حيتاجا 
 (2)..."أقل جمهودا تتطلب اليت األصوا  تل  مل آخر صوتا الصوتن أحد

 الصوتن اجتماع مل للتخلص أخرى طريقة هناك :المتماثلين بين الفصل  -ب
 ك   اجتماعهمام ثقل مل ليخفف آخر بصو  بينهما الفصل يف تتمثل املتماثلن
 ".آنر" العرب هبا تنط  اليت "أأنر ":مثل هلا التالية اهلم ة بعد األلف ت اد

 أخرى طريقة إ  والتقاوهمام املثيلن اجتماع مل للتخلص العربية متيل :الحذف -ج
 ف ما احلرفم وح ف احلركة ح ف ضربن؛ على يتم واحل ف يف احل فم تتمثل
 تاء حب ف وتفعللم وتفاعل لتفعَّ :الثالث الصيغ يف يتم احلرف فال ي ح ف

 بتاء اتكتفاء هو العربية يف فالكثري م"وتتبخرت تتقدم وتتناقل ":مثل املضارعةم
 (3)...ل ل  أمثلة الكرمي القرآ  ويف واحدةم

اليت ه ام فمل خالل ما سب  جتل ى لنا بشيء مل اإلجياز  كيفية بناء الكلمة العربيةم والتغريا  
قد تطرأ عليهام وك ل  فصاحتها وقب هام وخف تها وثقلها وغري ذل . ومل يد مل التوضيح ميكل 

 الرجوع إ  كتب البالغة العربيةم حيث أفاض البالغيو  احلديَث يف ذل  بالتفصيل.

 

 
                                                           

 ( ينظر: املصدر الساب .1)
 (م جب1981  اماجني مكتبة م ) القاهرة:2م ط/وقوانينه وعلله مظاهره اللغوي، التطور التوابم عبد ( ينظر: رمضا 2)

 .141 -جب العربية والقوانين الصوتية،بنية الكلمة أ. ربيح عم ارم  م وك ل :64
 ( املرجع الساب .3)
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 المبحث الثالث: عوامل تغيير داللة الكلمة العربية وتأثيراتها:

يل للكلمة هو أحد جوانب التطور اللغويم وميدانق الكلما  ومعانيهام إ   التغيري أو التطور الدت
ومعاين الكلما  ت تستقر على حالم بل هي يف تغيري مستمر ت يتوقفم ومطالعة أحد معاجم 

وأشار  (1)العربية تربهل على ه ا التطور وتبن  أ  معاين الكلما  متغرية مل عصر إ  عصر.
ا  دي سوسور ب   البعض قد يظل   أ   التغيري يعين التغيري الصويت ال ي خيضع لق الدال؛ أو رمب 

التغيري يف املعىن ال ي يؤثر يف فكرة املدلول؛ وقال ب   ه ا الرأي ت يوِف الغرضم ومهما كانر 
إ  تغيرٍي يف  -داوم ا–قوى التغريم سواء جاء  كل  واحدة مفردة أو مجيعها سوي ةم ف هنا تؤدي 

. بينما أشار أوملا  ب   تغري دتلة الكلمة ليس إت  جانبا  مل (2)دال واملدلول...العالقة بن ال
وأنق ت ميكل فهمق فهم ا تامًّا إت  بعد النظر إليق مل زاوية  -كما سلف–جوانب التطور اللغوي 

ا واسعة. أل   اللغة ليسر ساكل أو هامدة حبال مل األحوالم بالرغم مل أ   تقدُّمها يبدو بطيئ  
. ويرى ج. فندريسم ب    تغري املعىن غالب ا ما يكثر إذا تراخر الصلة (3)يف بعض األحاين...

الصرفية اليت املشت  باملشت  منقم وأفاد ب   هناك مثة كلما  يف بعض اللغا  ليس هلا معىن  
ا هي أمساٌء جمر دة مل األفعال..  .(4)اشتقاقيم وإمن 

                                                           

جمل ة الدراسا  اتجتماعيةم  التطور الداللي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث،( ينظر: حسن حامد الصاحلم 1)
 .65 -مم جب2113يونيو  —العدد امامس عشرم يناير

م ترمجة: د/يوويل يوسف ع ي م )بغداد: دار آفاق عربيةم 3ط/ علم اللغة العام،ينظر: دي سوسورم فردينا م  (2)
 .93 -م(م جب1984

ترمجة وتعلي : د/كمال حمم د بشرم )النرية: مكتبة الشبابم  دور الكلمة في اللغة،أوملا م ستيفل أوملا م  ينظر: (3)
 .155 -د/ (م جب

لقص اجبم )مصر: مكتبة األجنلو املصريةم ديسمرب تعريب: عبداحلميد الدواخليم وحمم د االلغة، ( ينظر: ج. فندريسم 4)
 .252—251 -م(م جب1951
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خمتلفة تؤدي إليقم كما أ  لرق مظاهر معينة يسلكها ه ا التغيري؛ وللتغيري الدتيل للكلمة عوامل 
 ويظهر ه ا التغري يف صورتن : 

 األو  : عندما يضاف مدلول جديد إ  كلمة قدمية.

 .(1)الثانية : عندما تضاف كلمة جديدة إ  مدلول قدمي

فمنها عوامل مقصودة متعمدةم  ه ام والعوامل اليت تؤدي إ  ه ا التغري أو التطور كثرية وخمتلفةم 
كقيام اجملامع اللغوية واهليئا  العلمية بوضع مصطل ا  جديدةم أو إضافة دتت  جديدة 
على ألفاظ قدمية جملاراة التطور يف جمات  احلياة املختلفة. وه ه العوامل ت ثريها حمدود يف 

املقصودة اليت تتم بال تعمد أو اللغا م وهي ت تنال اهتمام الدارسن. أما العوامل األخرى غري 
وقد استطاع الدارسو  احملدثو  مل خالل استقراء  (2)قصد فهي اليت حظير باتهتمام والدراسة.

اللغا  اإلنسانية وتارخيها واألطوار املختلفة اليت مر  هبا أ  حيددوا عددا  مل األسباب والعوامل 
نيةم أل  لغا  البشر على اختالفها ختضع اليت تؤدي إ  تغري  الدتلة يف كل اللغا  اإلنسا

لقوانن عامة يف التغري والتطور. كاحلاجة إ  كلمة جديدة ت عرب  عل معىن  جديدم والتطور 
اتجتماعي والثقايف للمجتمعا  اإلنسانيةم والتطور ال ي حيدث يف اللغة نفسهام مل ناحية 

مل خالل الب ث أ  بعض ه ه العوامل اليت إت  أن ق قد و ِجَد  (3)الصيغ والرتاكيب واألساليب.

                                                           

 .154 -جب مدور الكلمة في اللغة مستيفل أوملا أوملا م  ( ينظر:1)
أمحد وينظر:  م134 -م(م جب1984م )مصر: مكتبة األجنلو املصريةم 5ط/ مداللة األلفاظ مإبراهيم أنيس ينظر: (2)

 .242م(م 1998م )القاهرة: مكتبة عامل الكتبم 5ط/ مالداللةعلم  معمر م أمحد خمتارخمتار
التطور الداللي فـي العربية فـي ينظر: حسن حامد الصاحلم  . و251 – 247 -جب اللغة،ج. فندريسم  ينظر: (3)

 .66 -جب ضوء علم اللغة الحديث،
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حددها علماء اللغة احملدثو  كا  قد تنبق هلا علماؤنا األواولم وأشاروا إليها أثناء مباحثهم 
 ومؤلفاهتم.

وإ  مل أهم العوامل اليت تؤدي إ  تغري الدتلةم احلاجة إ  كلمة جديدة تعرب عل معىن جديد 
  بلغة مل اللغا  عندما يستجد لديهم معىن جديد مل يكل مل يكل معروفا  مل قبلم فاملتكلمو 

معروفا  مل قبلم حياولو  تعين داٍل لرق مل ذخريهتم اللفظية القدميةم وهنا تتغري العالقة بن ه ا 
اللفظ ودتلتق القدميةم ألنق أصبح يدل على شيء آخرم قد تكو  لرق عالقة باملعىن القدميم مثل: 

م أو غري ذل م وقد ت تكو  مثة عالقة بن املعنين. يقول إبراهيم أنيس: (1)املشاهبة أو اجملاورة
"وين رف النا  عادة باللفظ مل جمالرق امل لوف إ  آخر غري م لوف حن تعوزهم احلاجة يف 
التعبريم وتت احم املعاين يف أذهاهنم أو التجارب يف حياهتمم مث ت يسعفهم ما ادخروه مل ألفاظم 

مل كلما م فهنا قد يلجئو  إ  تل  ال خرية اللفظية امل لوفةم مستعينن هبا على وما تعلموه 
 .(2)التعبري عل جتارهبم اجلديدة ألدىن مالبسة أو مشاهبة أو عالقة بن القدمي واجلديد"

ومثة حات  أخرى يكو  فيها تغري املعىن غري مرتبط ب ية حاجةم إمنا يرجع إ  أسباب لغويةم 
. ومل الباحثن مل ص نف ه ه األسباب يف قسمن: القسم األول: يرجع (3)اجتماعيةوتارخييةم و 

إ  أسباب خارجيةم وهي اليت يكو  مصدرها األشياء واحلياة اليت يعيشها املتكلمو م والقسم 

                                                           

علم وينظر: أمحد خمتارم أمحد خمتار عمرم  .159—157-جب مدور الكلمة في اللغة مستيفل أوملا أوملا م  ينظر: (1)
 .752—752 -ص مالداللة

 .131 -جب مة األلفاظداللم إبراهيم أنيس ( ينظر:2)
التطور الداللي فـي العربية ينظر: حسن حامد الصاحلم . و  م161 – 154 -م جبالمصدر السابقأوملا م ينظر : ( 3)

 .67 -جب فـي ضوء علم اللغة الحديث،
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الثاين: يرجع إ  أسباب داخلية مرتبطة باللغة ذاهتا وصيغها وتراكيبها وعالقاهتا بفصيلتها 
 .(1)اللغوية

فالتطور اتجتماعي والثقايف للمجتمعا  اإلنسانية يعدُّ مل األسباب امارجية اليت تؤدي إ  
 انتقال الدتلة مل اجملال احملسو  إ  اجملال اجملردم نتيجة لتطور العقل اإلنساين ورقيق.

أل  أما األسباب اليت ت يت مل داخل اللغة نفسها فهي ترجع يف معظم األحيا  إ  اتستعمالم 
اللغة وجد  ليتم التفاهم هبا بن النا م فهم يتداولو  ألفاظها بينهم مثلما يتداولو  الدراهم 
ويستبدلو  هبا احلاجا م غري أ  التبادل باللغة يكو  بوساطة األذها  والنفو م وه ه ختتلف 
 مل شخص إ  آخر ومل بيئة إ  أخرىم ل ل  فإ  الدتلة تتشكل تبعا  ل ل م فهي تتنوع
بتنوع التجارب واألحداثم وعندما ترثها األجيال التالية مل األجيال السالفةم فإهنا ت ترثها على 
حاهلا األو م وإمنا تتلقاها مع بعض اتحنراف يف الدتلةم مث يتعاظم ه ا اتحنراف مع توايل 

مية نتيجة األجيال. وينجم عل استعمال اللغة وتداوهلام أ  تضاف دتت  جديدة إ  ألفاظ قد
م وقد ت بلى ألفاظ أخرى فيصيبها بعض التغري يف الصورة جيعلها تشابق ألفاظا  (2)سوء الفهم مثال  

أخرى فتدخل معها يف دتلتهام فتختلط الدتلتا م ويرى بعض الباحثن أ  ه ا األمر يعدُّ سببا  
 .(3)مل أسباب نش ة ظاهرة اتشرتاك اللفظي

                                                           

 رجع الساب . املينظر : ( 1)
ينظر: م و 253 – 252 -جب اللغة،ج. فندريسم  :ينظر م136—135-جب مة األلفاظداللم ينظر: إبراهيم أنيس (2)

 .69--68 -جب التطور الداللي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث،حسن حامد الصاحلم 
-67 -جب المرجع السابق،م الصاحلينظر: حسن حامد و  .138 -جب المصدر السابق،م ينظر: إبراهيم أنيس (3)

68. 
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اليت ت يت مل داخل اللغة نفسها : التبدل الناشئ مل كثرة استعمال ومل أسباب التطور الدتيل 
. فكلمة )اتقى( تعين يف األصل: وقى نفسق مث (1)لفظ يف موضع معن وتوار ألفاظ معينة

استعملر كلمة )التقوى( مبعىن أعم مل املعىن األصلي ف صب ر تفيد العمل الصاحلم وأصب ر  
الرجل الصاحلم ذكر ابل منظور يف معجم )لسا  العرب( كلما  : )التقي واملتقي( تدل على 

أ  العرب تقول : "رجل تقيم وجيمع على أتقياءم معناه أنق م وٍق نفسق مل الع اب واملعاصي 
. ولفظ )اتحتيال( مل يكل حيمل أية دتلة (2)بالعمل الصاحلم وأصلرق مل وقير نفسي أقيها"

. مث (3)العرب تقول : "حال الشخص حيول إذا حترك" سيئةم فقد قيل إنق م خوذ مل احلركة أل َّ 
. ولكثرة استعمال ه ا اللفظ (4)أصبح مبعىن : "احل ق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف"

يف العبارا  اليت تت دث عل حتصيل الرزق مل بيع أو شراٍء أو عمٍلم فيقال: )احتال لطعامق 
ل غٍش وغنبم وغري ذل  مل األمور ال ميمةم ولعيشق..( ونتيجة ملا يصاحب ذل  أحيانا  م

محلر ه ه اللفظة مع تقادم األيام ظالت  مل ه ه املعاينم ف صب ر كلما : )احليلة واتحتيال 
 (5)واحملتال( تفيد ال م القبيح.

وقد يرجع تغري املعىن إ  أسباب نفسية خالصةم كالبواعث اإلبداعيةم واجملازا  الفنية لغرض 
فتنا  )التفنُّل( يف التعبريم وهو ما يربع فيق األدباء والشعراء وأرباب البالغة. وميكل اتتساع وات

                                                           

 -جب المرجع السابق،م حسن حامد الصاحلو  .212 -م جبم حممد املباركفقه اللغة وخصائص العربيةينظر:  (1)
68. 
م )بريو : دار إحياء الرتاث 3م ط/لسان العرب ابل منظورممجال الديل حمم د بل مكرم بل منظور اإلفريقيم ينظر: (2)

 .381-377 -/جب15م(م 1999العريبم 
م(م 1998م )بريو : دار الكتب العلميةم1ط/م أساس البالغة جار اهلل ال خمشريم حممود بل عمر بل أمحدم ينظر: (3)
 .224-/جب1
 .11/185ينظر: لسا  العرب )حول(  (4)
 .69 -جب المرجع السابق،( ينظر: حسن حامد الصاحلم 5)
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ذكر بعض األسباب والعوامل اليت أحصاها احملدثو  تؤدي إ  تغري  الدتلةم ومل أهم تل  
 األسباب والعوامل باتختصار ما يلي:

  الكلمة.غموض معىن - 2  استعمال بعض الكلما  يف مدلوت  معينة. - 1

 اختصار العبارة. - 4    التطور الصويت. - 3

 اتبت ال أو اتحنطاط ملعىن الكلمة. - 6   كثرة اتستعمال.  - 5

ه ام فإ  أسباب تغري املعىن كثرية ومتنوعةم مل الصعب حصرهام وقد ذكر بعض علماء الدتلة 
انتهى حديثهم بالقول: "إ  عملية املعاصريل ما ت يقل عل واحد وثالثن سببا  لتغري املعىنم مث 

تغري املعىن مس لة صعبة ومعقدةم وبعضها فريد يف نوعهام إْذ يعتمد على النظر إ  األصل 
التارخيي للكلمةم وعلى الرغم مل ذل  ميكل استنباط عدة أسباب مهمة لتغري املعاينم وه ه 

. وهك ا تناول (1)ة إ  اسم جديد"األسباب لغوية وتارخيية ونفسيةم ومنها الت ثري األجنيب واحلاج
اللغويو  ه ه القضية بالتفصيل يف ش  كتاباهتم اللغويةم ميكل الرجوع إليها للتوضيح احلافل 

 باألمثلة املناسبة للقضية.

 

 

 

 

                                                           

-16-15 -م(م جب1981)بغداد: دار احلريةم   الترادف في اللغة، ال ي اديم حاكم مال م لعييبحاكم  ينظر: (1)
17-21. 
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 المبحث الرابع: دراسة تحليلية لبعض الكلمات المعر بة:

بعد الفتوحا  اإلسالمية اليت ة خاص ة أن ق إ  مل املعروف يف تاريخ اإلسالم عامةم واللغة العربي
 مأتي ر للكثري مل قاطين تل  البالد اهلجرة للدولة اإلسالمية آن اك وفار م جتاوز  بالد الروم

شابر لغتهم العربية الفص ى  مومبخالطة العرب لغريهم مل األجنا  الوافدة للدولة اإلسالمية
ومع الت اوج  ؛غري عربية األصل كلما ٍ ل كلماهتمأو ح  التبديل لكثري مل   منوعا مل التغري

 مانتشر استعمال ه ه الكلما  الغري عربية األصل ماسة وامدمة والعمل أو ح  جمرد اجلواريوالر 
 مب هنا باتر عربية األصل كثري مل اللغوين القدامى والباحثن املعاصريل  ومبرور ال مل اعتقد
 ..فظة أو تل لا مصدر ه ه الدرك مي  كل يومل  مأيضا وبعضها عامي  

هي  املدروسة كلما الملعرفة أ  مصدر بعض  جبتعت اآلتية قد الكلما ه ه  دراسةبه ام ف
لكل  م أو حبشي؛أو سرياين مأو آرامي مأو يوناين مق تركيلعل  ف ؛باألصل مل أصل غري عريب
 .الغالب األعم كا  الفارسي

ه د مبا قالق العامل ه ام وقبل اموض يف سرد وحتليل بعض ه ه الك لما م جيدر للباحث أ  مي 
اللغوي ج رجي زيدا  يف قاعدة تعين أصول الكلما  األعجميةم فقال: "وتعين أصل اللفظ 
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إلحلاقق باللغة امل خوذ منها حيتاج إ  نظرم ت يكفي فيق املشاهبة اللفظيةم إْذ كثري ا ما تت ف   
ا يقع ذل  على كلمتا  مل لغتن يف لفظ واحد ومعىن  واح ٍدم وت تكو  بينهما عالقةم وإمن 

سبيل النوادر باتتفاق.. إت  إذا دل ر القراول على انتقال أحدمها مل لغة إ  أخرىم وساعد 
 .(1)اتشتقاق على ذل "

فمل خالل ه ا النص اللغوي ندرك صعوبة احلكم على احندار بعض الكلما  إ  لغة أخرىم 
الكلما  اليت تتف  يف الرموز والدتلة مع ا يف لغتن خمتلفتنم إت  ذل  إلمكانية وجود بعض 

بالنظر العمي  إ  مثل ه ه الكلما  مل مجيع نواحي املستويا  اللغويةم وخاصة املستوى 
الصويتم ال ي حيكم على الرموز املستعملة يف الكلما  مل ناحية خمارجها وصفاهتام فيثبر 

غريهام كو  وجودها يف اللغة اليت أثبر هلا ملكية خصاوص تل  احندارها إ  لغة معينة دو  
الرموز؛ وبالنظر ك ل  إ  املستوى الصريف ال ي يثبر وجود الوز  ال ي عليق تل  الكلما  يف 
اللغة اليت مت  إحلاقها إليهام واحلكم على عدمية الوز  يف اللغة األخرى. وهل ا قال السيد اد ي 

وها شري: "واعلم أ  العرب ق د أبقوا بعض األلفاظ األعجمي ة على صورهتا األصليةم وبعضها غري 
قليال ؛ وأكثرها ص َّف وها أقبح تص يفم أو جعلوا فيا القلب واإلبدال. وهل ا قد صار الب ث يف 

. ولكل كيف لنا أ  حنكم على  (2)حتقي  أصل األلفاظ املعر بة مل أصعب وأدق  املباحث اللغوية"
ن رم ا  ودتلة  يف لغتن خمتلفتن؟ هنا جييب على ه ه اإلشكالية العامل اللغوي كلمتن مت ِفقتَ 

ج رجي زيدا م فيقول: "فإذا اتف  لفظا  متقاربا  لفظا  ومعىن  يف لغتنم وكا  بن أهل تين  
اللغتن عالقا  متبادلة مل جتارة أو صناعةم أو سياسةم فاز لنا الظل  أ  أحدمها اقتبسر مل 

.. فإذا كا  اللفظ مل أمساء احملاصيلم أو املصنوعا م أو األدوا م فريج ح إحلاقق باللغة األخرى

                                                           

 .19-18 -م(م جب1988م )بريو : دار اميلم 2م ط/اللغة العربية كائن حي  ( جرجي زيدا م 1)
 .3 -م.(م جب1988-1987م )القاهرة: دار العربم 2م ط/األلفاظ الفارسية المعر بة( السي د اد ي شريم 2)
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السابقة إ  ذل ؛ كررررلفظ )املس ( مثال م فإنق موجود يف اللغة العربيةم ويف الفارسيةم 
 .(1)والسنسكريتية وفروعها..."

وع قدر اتستطاعةم ويعتين ه ام ويقوم الباحث بسرد وحتليل بعض الكلما  املناسبة يف املوض
أكثر باملستوي الصويت والصريف عند الت ليلم دو  مراعاة الرتتيب املعجمي األلفباوي املعهودم 

 لكلما :ا نا البعض ملإليو 

)آمن(: اسم فعل؛ قيل بعدم عربيتقم أل  وزنق الصريف )فاعيل( ليس مل أوزاهنم )العرب(م   -1
مل يعهد للعرب اسم فعل غري عريبم وندرة وزنق ت تقتضي ذل م  كرررر)قابيل وهابيل(م وقد ورد أن ق

وإت  ل م كو  األوزا  النادرة كلها ك ل م وت قاول ب    حيتمل أ   أصلق القصرم فيكو  وزنق 
)فعيل( )أمن(م مث  أشبع؛ ألن ق للدعاء املستدعى ملدِّ الصو . وفيق أ   در ه اسم فعٍل مع أن ق قيل 

 (2)ب عجمي تق.

)أمنوذج(: قال يف القامو : "إنق حللم والصواب: منوذج بدو  ألفم وهو مثال الشيءم  -2
معر ب )منودة أو منودار(م وأصل معناه صورة تتخ  على مثال صورة الشيء ليعرف مل حالقم ومل 
ا عر هبا احملدثو ؛ وأشار امفاجي ب    ما ذكر يف القامو   تعر ب العرب ه ه الكلمة قدمي ام وإمن 
مردود كما أشار إ  ذل  قول صاحب )املصباح املنري(: "األ منوذج: بضم  اهلم ةم والنَّموذج بفتح 
النو : مثال الشيء. وأنكر الصاغاين "أ منوذج"م أل   املعر ب تي اد فيق. أ.هرر. كما يراه هوم أل  

 (3)وره كثرية.امفاجي أشار ب   العرب عر بوا )هليلة(م فقالوا: )أَهليلج وأ هليلج(م ونظا

                                                           

 .19 -م جباللغة العربية كائن حي  جرجي زيدا م  صيل واألمثلةم ينظر:مل يد مل التف (1)
م د/ م )مصر: املطبعة الوهبيةم شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل( ينظر: امفاجيم شهاب الديل أمحدم 2)

 .15 -هرر(م جب1383
 .19 -م جبالمصدر السابق( ينظر: 3)
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)أستاذ(: ليس بعريبم لعدمية مادة )    ذ( يف اللغة العربيةم ومعناها: املعل م؛ معر ب  -3
واملاهر يف الصناعة يعل مها غريهم ومل يوجد يف كالم جاهلي. والعامة تقولق مبعىن امص ي ألن ق 

 (1)يؤد ب الصغار غالبا م فل ا مس ي استاذا .

فارسي تقم وتقول الفر  بعربي تقم والكلمة موجودة يف اللغة )كافور(: قالر العرب ب -4
السنسكريتيةم والالتيني ة وفروعهما؛ ففي مثل ه ه احلال جيب الب ث يف مصدر الكلمة.. فيثبر 
ب ن ق ي صدر مل اليابا  والصن وامللقام وأ   امسق باللغة امللقية )كابور(م مل هنا يرتج ح أن ق ملقي  

ا حص  (2)ل قلب أحد حروف ليل   باللغة اليت أخ تق مل غريها.األصل؛ وإمن 

ا تعريل )شنكبيل( يف الفارسيةم  -5 )ال جنبيل(: هب ه اجل ور املعروفةم إت  أ   العرب تقول ب هن 
ا عربيةم ومل يوجد )شنكبيل( يف القامو  الفارسي. وإذا تتب عنا اسم ه ا العقار  والفر  يقولو  إهن 

جدنا امسق يف اليونانية )زجناريس( ويف الالتينية )زجنبار(م ف ول ما يتبادر إ  يف اللغا  األخرىم و 
ومسي ب ل  ألن ق كا  حيمل منق أو لسبب آخر...  (3)ال هل أنق مل )زجنبار( البلد املعروف

وك ل  إذا رجعنا إ  منبر ه ا العقار وجدناه هندي ا.. ووجدنا ك ل  امسق باللغة السنسكريتية 

                                                           

 .17 -م جبالمعجم الوسيط. و13 -م جبالمصدر السابق( ينظر: 1)
 .19 -م جبكائن حي    العربية اللغة( ينظر: جرجي زيدا م 2)
وتبتعد عل الساحل  شرق أفريقيا يف لتن انيا تابعة باحمليط اهلندي اسم يطل  على جمموعة ج ر واقعة زنجبار: (3)

و  مدار السالم ميال عل مشايل 29و  (كينيا )ممباسة ميال عل جنوب 118ميال( و  25كلم )  35تنجانيقا املسمى
زجنبار  أرخبيل لرويسية اليت تشكلواسعةم اجل ر ا بسلطة ذاتية م وتتمتعج ر القمرميال عن 511و  مدغشقر ميال عل 751
كلمة   :وزنجبارج يرة صغرية تتوزع حول مببام  27ج يرة مل اجل رم منها  52وتومباتو ومافيا مل بن  وج يرة مببا أنغوجا هي

وهي مركبة مل كلمتن أنغو  أنغوجا: وتسمى اجل يرة الكربى )زجنبار( باللغة السواحلية عربية محرفة أصلها بر الزنج،
 .ومعناها املنسف وجاء ومعناها امتالء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7
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( مشتق ة مل )كرينجا( أو )زرجنا( أي: القر م ملشاهبة ج وره بقم ومل هنا يرتج ح أن ق )زرجنابري
سنسكرييت  األصل.
(1) 

 (2))البنيقة(: لبنة القميصم وقالوا فيق )بن  ( تعريب )بني (. -6

)البهرج(: الباطلم ومعناه ال غلم ولق معا  أخرىم ويقال فيق: )هنْرج وهبْرج( ومجعق هنرجا   -7
وهنارج. ومل معانيق: الرديءم والدرهم ال ي فض ْتق ردي ةم معر ب )هبْره( بالفارسية عل األزهري 
ا لبهرٌج لكل  وابل األعرايب. و)البهرج(: املباحم ومنق قول األعرايب عندما نظر إ  دجلة: "إهن 

رايب: أ  الدجلة أحد" أي: مباحة. وهي معر بة مل )بَرْهره( ومعناها احِلصَّة. فيكو  معىن قول األع
 (3)ِحص ة كل أحد.

)الربزخ(: احلاج  بن الشيئن. وما بن الدنيا واآلخرة مل وقر املو  إ  البعث؛ وهو  -8
معر ب عل )برزك(م ومعناه الن يب و البكاء؛ ومعلوم أ  الربزخ باملعىن الثاين موضع البكاء 

 (4)والن يب.

م خوذ مل )َسْخر( الفارسيم ومعناه: الشديد )السُّخط و السَّخط(: الغضب الشديدم  -9
الضي   القاسي  اللفظ. وبىن العرب  مل أفعات  وقالوا: سخطق  وسخط عليقم وأسخط 

 (5)وتسخ ط...

                                                           

 .21-19 -جب مكائن حي    العربية اللغة( ينظر: جرجي زيدا م 1)
 .28 -م جباأللفاظ الفارسية المعر بة( ينظر: السي د اد ي شريم 2)
. وينظر أيضا : 39 -م جبشفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل( ينظر: امفاجيم شهاب الديل أمحدم 3)

 .29 -السي د اد ي شريم يف املصدر الساب م جب
 .49 -ملعجم الوسيطم مادة )الربزخ(م جب. وا19 -( السيد اد ي شريم املصدر الساب م جب4)
 .85 -( ينظر: السيد اد ي شريم املصدر الساب م جب5)
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)الَساذَج(: معر ب )َساَده(م وهو مات نقش فيق. ومنق )الساذج( عند املول ديل للبسيط  -11
 (1)ل  والسهولة.احلسل امل م ِلَسهلق؛ و)الس اجة( حلسل ام

)الَسرَاب(: ما تراه نصف النهار مل اشتداد احلر  كاملاءم يلص  باألرض وهو ت حقيقة لق؛  -11
ِقيل مس ي بق ل هابق على وجق األرض. وفارسي تق: )َسرَاب(م ومها مبعىن  واحدم وهو مرك ب مل 

مبعىن: يِبس  )َسْر( أي: فوق؛ ومل )آب( أي: ماء... وي رج ح أ  يكو  سرياين  األصل
..  (2)وجفَّ

)السُّكَّر(: ماء القصب إذا غ ِلَي واشتد  وق ف بال بد؛ وهو تعريب )َشَكر( بالرتكي ةم  -12
 بلغة اهلوسا. Sikariو (3)باإلجنلي ية. Sugarو

)الِشطَرنج( لعبة مشهورةم والسن لغة فيق )الِسطرنج(م وقيل هو معر ب )ش ْدَرْن ( مبعىن:  -13
. وقيل هو معر ب )َشتَرْرَرن ( أي: ستة ألوا م أل  لق ستة (4)ذهب عناؤه باطال .مل اشتغل بق 

 (5)أصناف مل القطع...

)الشهرة وشهره(: الطري  األعظم؛ وهو تعريب )َشاْه رَاه(م ومعناه: الطري  السلطاين . -14
(6) 

 

                                                           

 .88 -م جبالمصدر نفسه( 1)
(م جب المعجم الوسيط( نفس املصدر. ويف 2)  .425 -)السَّرَاب 
 .92 -م جبالمصدر السابقاد ي شريم  السي د ( ينظر:3)
 .131-131 -م جبالغليل فيما في كالم العرب من الدخيلشفاء ( ينظر: امفاجيم شهاب الديل أمحدم 4)
 .111 -م جبالمصدر السابق( ينظر: السي د اد ي شريم يف 5)
 .114 -م جبالمصدر السابق. والسي د اد ي شريم 139 -م جبالمصدر السابق( امفاجيم يف 6)



 

57 

لَشرغ وف والَشرن وع لغتا  )الَشرغ(: الضِّفدِع الصغريم تص يٌف لرررررر)ج غر(م وهو الضِّفدِع. وا -15
 (1)فيق..

 (2))الشوشب(: العقرب والقم ل؛ معر ب عل )ِشِبْشر(م ومعناه: الثقيل الكريق اللقاء. -16

. وهو )صابو (  -17 )الصابو (: مطبوخ مرك ب مل ال ير أو مل الش م وغريمها والقلي 
بلغة اهلوسا. وقيل: إ  أصلها  Sabuluباإلجنلي ي ةم و Soapبالفارسي ة والرتكي ة والكردي ةم و

م وهو: الش م. وقيل: إنق منسوب إ  مدينة Sebumأو  Sevumآلتيين م مشت   مل 
 (3)(م اليت فيها ص ِنع الصابو  ألو ل مرة...Savone)سافو  

 (4))الِصْهر(: زوج بنر الرجلم وزوج أختقم معر ب )َشوَهر(م وهو زوز املرأة. -18

وفم ت لبس يف الرأ ؛ معر بم مرك ب مل )َسْر( أي: رأ م ومل )الطربوش(: نسج مل ص -19
فيعين إذ : غطاء الرأ م وقد تلفُّ عليق العمامةم وجيمع على  (5))بوش( أي: غطاء بالفارسية.

 )طرابيش( على وز  )فعاعيل( لصيغة منتهى اجلموع.

 

 

                                                           

 .111 -م جبالمصدر السابق( السي د اد ي شريم 1)
 .115 -( نفس املصدرم جب2)
 .116 -صدر نفسقم جب( امل3)
 .119 -( نفس املصدرم جب4)
 .553 -م جبالمعجم الوسيط. وقد عد ه اجملمع اللغوي القاهري مل الدخيلم انظر: 111 -( املصدر نفسقم جب5)
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وضع تَرْ ع م  العرب  أن ق  )العبقري(: الكامل مل الشيء؛ قيل: إن ق منسوب إ  )َعْبقر( وهو م -21
م نسبوا إليق كل  شيء تعج بوا مل َحْ ِقق أو جودة صنعتق وقو تق. كثري اجِللِّم حيث إهن 
. ويرى (1)

 .(2) السي د اد ي شري ب ن ق معر ب )آِبَكار(م ومعناه: الرون  والع  ة والكمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

َقَر(م جبالمعجم الوسيط( ينظر: 1)  .581 -م مادة: )َعبرْ
 .114 -م جبالمصدر السابق( ينظر: السي د اد ي شريم 2)
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 :وأثرها الداللي، وتحته أربعة مباحثالكلمة في لغة الهوسا: طرق تصريفها : الثالثالفصل 

 

 

 .الكلمة الهوسوية، طرق تصريفها وتأثير دالالتها: األولالمبحث 

 المبحث الثاني: بنية الكلمة الهوسوية وتغييراتها.

 

 المبحث الثالث: عوامل تغيير داللة الكلمة الهوسوية وتأثيراتها.

 ة.المبحث الرابع: دراسة تحليلية لبعض الكلمات المتهوس
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 الكلمة في لغة الهوسا: طرق تصريفها وأثرها الداللي:: الثالثالفصل 

 تمهيد موجز عن شعب الهوسا ولُغتهم:

يقول املؤر خ أمحد شليب يف موسوعتق: "تقع بالد اهلوسا بن ص وْنغي يف الغرب وبر ْرن و يف الشرقم 
اورتنم ولكن ها مل تقع يف وه ه البالد عبارة عل سهول خصبة كانر مطلع اإلمرباطوريتن اجمل

ا ي ث ر  بالنظام املت بع يف  قبضة النفوذ السياسي يف أي  يوم مل األيام ألي ة واحدة منهمام بيد أهن 
 .(1)الشرقم وال ي كا  النظام اإلقطاعي أبرز خصاوصق..."

اهلوسا احلالية يف بينما يوض ح لنا الدكتور طاهر داود املوقع احلايل لبالد اهلوسا فيقول: "تقع بالد 
-8شم وخطوط العرض  18º-15مشال نيجرييا وجنوب مجهورية النيجر بن خطوط الطول 

12º  قم بن أرض برن و شرق ا إ  الضف ة الغربية لنهر النيجرم وحتد ها مشات  الص راء الكربى
األولم بل هي يف  وجنوب ا ح   قريبا مل هنر بِْنوي. وقعة بالد اهلوسا قد توس عر كثريا عل مرك ها

 .(2)توس ع مستمرٍّ ح   اليوم"

وشعب اهلوسا ليس قبيلة باملعىن املفهوم مل ه ه الكلمةم فهو شعب ت ين در مل دٍم واحٍد  
كالقبيلةم بل جاء ه ا الشعب نتيجة امت اج ظل  حيدث خالل عد ة قرو  بن مجاعا  قْبليٍة 

يكو  إ  شكل دولةم وذل  بفضل ما كا   وجنسيٍة كثريةم أخ   تنصهر يف شكل ما أقرب ما

                                                           

م )مصر: مكتبة النهضة املصريةم 4م ط/موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية( الكتورم أمحد شليبم 1)
 .6/128(م 1983

 SK Amoduم جامعة بايروم نيجرييام )كانوم شعب الهوسا "الموطن واللغة"( ينظر: الدكتورم طاهر حمم د داودم 2)
printers وما بعدها. 8(م جب2111م 
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هلم مل لغة مشرتكةم وبفضل اعت ازهم مجيع ا حبضارة واحدةم إت  أ   ه ه اجلماعا  مل تكل متث ل 
 .(1)دولة باملدلول الدقي  هل ه الكلمة

ه ام وقد نش   اهلوسا يف غرب أفريقيا مل عنصر هوسوي ترجع أصولق إ  العنصر ال جني 
ال ي استقر  يف غرب أفريقيام يف أربع عشرة وتيةم ع رِفر سبٌع منها ب هنا  -ب كما س–احلامي 

م وَززَّْو Katsinaم وَكْتِسينا Dauraم وَدورَا Gobirالوتيا  امل ص هلوسام وهي: )غ وِبر 
Zazzau م وِبري مBirom م وَرن وRano م وَكان وKano  وباملقابلم هناك سبع وتيا .

م وِكيب Nupeم ون ويف Yorbaم وي وربا Yawureهي: يَاو ري أخرى غري امل ص و 
Kebbi م وَزمَفراZamfara م وك وراKwara م وغوارِيGwari (2). 

ا مل -ومل اجلدير بال كر أ   شعب اهلوسا برم تق يديل بالديل اإلسالميم  إت  القليل النادر جد 
بعض املنظما  التبشريية النصرانية بن ال يل ما زالوا يعيشو  بالغابا  البعيدةم ذل  أل   

األمر ال ي جعل لغة  -سبقر مسلمو اهلوسا للدعوة إ  املنطقةم فاعتقوا النصرانية دين ا هلم
اهلوسا تت ث ر ت ثري ا كبري ا باللغة العربية يف ش   النواحي اللغويةم صوتي ا وصرفي ا وحنوي ا ودتلي ام بل 

اهلوسا لغة يتكلمها شعب اهلوسا وآخرو  مل بعض ويف من ى الشعر ك ل .. ه ام ولغة 
القباول اجملاورة لق. وتنتمي إ  األسرة األفريقية اآلسيويةم وهي متث ل رأ  اللغا  جملموعة اللغا  
التشادية. وعلى ه ا فإ   لغة اهلوسا مَت ر  بعالقة مباشرة مع اللغة العربيةم فكالمها مل األسرة 

 .(3)األفريقية اآلسيوية

                                                           

 .6/128م موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالميةلكتورم أمحد شليبم ( ينظر: ا1)
اللغات في ( ينظر: يوسف امليفة أبوبكرم أبو منقة حمم د األمنم قدرماري بابكر حسلم وجاه اهلل كمال حمم دم 2)

 .52م(م جب2116م العاملية )امرطوم: جامعة إفريقيا 1ط/ عريفية،تإفريقيا مقدمة 
 المصدر السابق. ميوسف امليفة أبوبكرم أبو منقة حمم د األمنم قدرماري بابكر حسلم وجاه اهلل كمال حمم د :( ينظر3)
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د جتل ى مما سب  ب    لغة اهلوسا ت صن ف يف أسرة اللغا  األفريقية اآلسيوية مل العشرية وق
التشاديةم وبال ا  مل األسرة التشادية الغربية اجملموعة )أ( اليت تضم  تانبها لغا : ب ويل 

Bole م تَرْنغايلTangale  م أْنغاAngas  ْم ر وRon م َبديBade م َوْرِجيWarji م
اليت تقطل  Gwandaraم وأقرب ه ه الغا  إ  لغة اهلوسا هي لغة غ وْندرا Zaarزَاْر 

 .(1)(Abujaالقريبة مل العاصمة الفدرالية اجلديدة يف نيجرييا )أبوجا  Keffiمنطقة ِكيفي 

وتوجد صلة رحم مع لغة اهلوسا ولغا  أخرىم مثل العربية والصومالية والب ارية والرببرية. وهناك 
ية وصرفية وحنوية مشرتكة تؤك د تل  الصلةم منها احتواوها على األصوا  عدة مظاهر صوت

اتنفجارية )الدفعية(م وهي موجودة ك ل  يف اللغة العربية والصومالية واألمهريةم ومل مالمح 
ه ه الشراكة توصيف الطاء يف لغة اهلوسا باعتباره صوتا جمهور ا كما يف اللغة العربيةم ومل 

املشرتكةم استخدام )امليم + حركة(م كساب  تشتقاق اسم الفاعلم واسم العناصر الصرفية 
املكا م واسم األداة... وتعد  ه ه الظاهرة مل أوسع الظواهر انتشار ا بن أفراد أسرة اللغا  
األفريقية اآلسيويةم وتعمل يف اللغتن العربية واهلوسا أكثر انتظام ام ولعل  أهم ما ميي   لغا  ه ه 

وجود ظاهرة الت كري والت نيث يف مجيعهام إت  أ   التشابق بن اللغة العربية واهلوسوية فيها األسرة 
ويف األنواع املختلفة لصيغ اجلمع أقوى مم ا هو عليق بن اللغة العربية وكثري مل لغا  ه ه 

يث . ويقف الباحث هنا خبصوجب ه ا التمهيد املوج  عل لغة اهلوسام ويواصل احلد(2)األسرة...
 عل املوضوع األساسي هل ا الفصلم وهو الكلمة يف لغة اهلوسا: طرق تصريفها وأثرها الدتيل.

 
                                                           

 وما بعدها. 21جب مشعب الهوسا "الموطن واللغة"كتورم طاهر حمم د داودم د ( ينظر: ال1)
 م"الهوسا والفوالني والسواحيلي"صوتيات لغات الشعوب اإلسالمية في إفريقيا ( ينظر: أبو منقةم حمم د األمنم 2)

)الرباط: مطبعة املعارف اجلديدةم طبع على نفقة إيسيسكوم بتعاو  مع منظمة الدعوة اإلسالمية بامرطومم  جامعة امرطومم
 .17-16م(م جب1998
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 :الكلمة الهوسوية، طرق تصريفها وتأثير دالالتها :األولالمبحث 

لقد اختلفر اآلراء وتضاربر األفكار حول تعريف الكلمة يف اللغة البشرية بصفة عامةم ولغة 
اهلوسا خاصةم ولغة اهلوسا مل أهم اللغا  األفريقيا اليت حظير اهتمام اللغوين الغربين وأبناوها 
اوير اللغوين ك ل م ل ل  وجد  تعريفا  متباينة حتد د مفهوم الكلمة ومنها مثال : يقول ب

Bawer"(1): "هي كل ما اصطلح عليق أص اب اللسا  بالكلمة. 

: " هي اللبنة اليت يبي نها أص اب اللسا  على David Crystalويقول ديبيد كرستال 
: "هي اللبنا  الصغرية ذا  Bloomfield. ويقول بلوم فيلد (2)ألسنتهم كتابة  أو تلف ظ ا"

يف القامو  اهلوسوي ب هنا: "احلروف امللفوظة ذا  املعىن . وجاء تعريف الكلمة (3)احلرية التامة"
 .(4)التامة"

ه ام فمل خالل ه ه التعريفا  يفهم ب   حد  الكلمة صعب الت ديد كما مر  بنا عند احلديث 
عنها يف الفصل الثاينم وعلى كل  فإ  تعريف األول والثاين يشريا  إ  العضو األساسي مل جهاز 

هو اآللة أكثر استعمات  وحتر ك ا عند النط م فبا  منهما ب    كل  ما نط  بق النط  وهو اللسا م و 
اللسا  عند الكالم واصطلح عليق أص اب اللسا  بالكلمة فهو كلمةم ح   وإ  كا  حرف ا إذا 

م استخدم Bloomfieldاصطل وا عليق بالكلمة فهو وت ش   ك ل  عندهم. وأما اللغوي 
هي العمود األساسي لبناء كل شيءم ويقصد باللبنة  -كما هو معروف–بنة يف تعريفق اللبنةم والل

                                                           

 .234. جبEnglish word formation 3rd Edition, 1983( ينظر: 1)
 .158. جبDictionary of linguistics and phonetics, 6th Edition, 2008( ينظر: 2)
 ,An Introduction to Hausa Morphology, Gidan Dabino Publishers, Fagge( ينظر: 3)

Kano 1993. 
 Kamusun-Hausa na Jami’ar Bayero, (Jami’ar Bayero: Cibiyar Nazarin( ينظر: 4)

Harsunan Najeriya, 2006) 227جب. 
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يف ه ا التعريف احلرَفم فاحلرف  امللفوظ أو املكتوب يصبح كلمة عند أص اب اللسا  عندما 
)ِإْي( مثال  عبارة عل حرف واحد ممدودم ويعين )نعم( يف  Eeeاصطل وا عليق ب ل م فكلمة 

ش   أن ق يفيد املعىن التام اليت حيسل السكو  عليها؛ ولكل مل يكل لغيت العربية واهلوسا؛ وت 
ه ا احلرف املمدود ذا معىن  تاٍم إت  عندما بن  أص اب ذل  اللسا  ب ل . ويفهم ك ل  ب    
ا إ  مل تكل  ه ه اللبنا  أو احلروف ت بد  أ  تكو  ذا  حر ية تام ة عند بناء الكلما م ت أهن 

أ  ت تصلح لبناء الكلمةم وه ه إشارة إ  أشباه احلروف وأنصافها وممدودهام  حر ة فمل احملتمل
فجميعها تفقد احلر ية التام ة حبد  ذاهتام إت  إذا أ سند  إ  غريها كما هو معروف لدى 

 الدارسن...

وهك ا جند شرط احلرية واملعىن التام يف التعريف األخري ينطب  على احلروف امللفوظةم قبل أ  
تكو  صاحلة لبناء الكلمةم فإذا فقد  ه ه احلروف املعىن التام واحلر ية فإن ق ت ميكل أ  تصلح 

 لبناء الكلمة.

وأما طرق تصريف الكلمة يف لغة اهلوسام فليس خمتلف ا عل طرق تصريفها يف اللغة العربيةم فهي 
إ  آخر طبق ا للقوانن خاضعة للمي ا  الصريف املعهود عليق يف اللغةم فتت ول الكلمة مل حال 

الصرفيةم فتكو  إم ا لل يادة أو النقص طرأ عليها يف املي ا . فالكلمة اهلوسوية إم ا أ  تكو  امس ا 
م طرق Bello Muhammadأو صفة  أو موصوف ا فعال  أو حرف ا. ولقد حصر لنا الدكتور

 تصريف الكلمة اهلوسوية مل حاٍل آلخرم وهي على الن و التايل:

 الكلمة مل املفرد إ  اجلمع. حتويل -1

 حتويل الكلمة مل امل ك ر إ  املؤن ث. -2

 حتويل الكلمة مل اتسم إ  الصفة. -3
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 حتويل الكلمة مل اتسم إ  املوصوف. -4

 (.AIKATAUحتويل الكلمة مل الالسم إ  الفعل ) -5

 حتويل الكلمة مل الصفة إ  املوصوف. -6

 (.AIKATAUحتويل الكلمة مل الصفة إ  الفعل ) -7

 حتويل الكلمة مل املوصوف إ  الصفة. -8

 حتويل الكلمة مل املوصوف إ  الفعل. -9

 ( إ  الصفة.AIKATAUحتويل الكلمة مل الفعل ) -11

 ( إ  املوصوف.AIKATAUحتويل الكلمة مل الفعل ) -11

 حتويل الكلمة عل طري  اإللصاق. -12

 حتويل الكلمة عل طري  ح ف بعض حركا  حروفها. -13

 مقطٍع منها.حتويل الكلمة عل طري  ح ف  -14

 حتويل الكلمة عل طري  قلب بعض حروفها. -15

 .(1)حتويل الكلمة عل طري  قلب بعض حركاهتا -16

                                                           

 ،HAUSA DA TASRIFINTA (1)م Bello Muhammad( ينظر: 1)
(Mujallar Makarantar Hausa Mayu 2007) ،) 8273-ISSN: 1597Nigeria. Sokoto  (. اإلصدار

 . ترمجة مل الباحث.19جب الثاين مل اجمللة. 
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ه ه هي الطرق الست ة عشر اليت يتم  مل خالهلا تصريف الكلمة اهلوسوية وحتويلها مل حال إ  
ِدث ت ثريا  دتلية خمتلفة حسب احلات  املباينة ال يت تطرأ آخر. وت ش   أ  ه ه احلات  حت 

 على الكلمة.
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 :بنية الكلمة الهوسوية وتغييراتها المبحث الثاني:

 الوحدا  أهم التصريفم وهي علم يب ثها اليت اتساسية املادة هي -كما سب - :الكلمة
 ت اللغوية وكما سب  أ   الِبْنية .للوحدا  الن وية والدتلية مستوى   أهم تشكل ألهنا اللغويةم
ا الصوتية الوحدا  مل تتكو   وأبنية ج ور يف املركبة الصوتية الوحدا  مل تت لف ف سبم وإمن 

وبناء الكلمة هو دراسة الوساول اليت تتخ ها كل لغة مل أجممال الب ث يف الصرف خمتلفة. وإ  
 فيها. القواعد املتصلة بالصيغ ؛ وعلى وف اللغا  لتكويل الوحدا  الصرفية املتاحة يف تل  اللغة

؛ ولغة اهلوسا مل بن اللغا  ذا  الوساول بعض إ  بعضها حلروفا بضم الكلما  تت لفف
املتعد دة لتكويل الوحدا  الصرفية. مع أ  علم التصريف اهلوسوي علم معق ٌد جدًّا وصعب 

م وذل  لعدم تطر ق اللغوين الغربين إليق يف ت ليفاهتم ودراساهتم يف لغة اهلوسا من  (1)اإلدراك
الِقَدم؛ ووظيفة التصريف يف لغة اهلوسا هي نفس الوظيفة اليت يؤديها يف اللغة العربيةم وهي 
الب ث عل قواعد حتويل الكلمة مل حال آلخرم وكل ما يطرأ عليها مل زيادة أو نقص وغري 
ذل ... وقد سب  ذكر الت ويال  اليت حَتدث للكلمة اهلوسوية يف ش   طرق تصريفها يف 

 ول مل ه ا الفصل.املب ث األ

والكلمة يف لغة اهلوسا هي: لفظ م خوذ مل اللغة العربيةم ومل اهلوسا مل ينطقها بكسر الالم 
( مبعىن KAI( أداة للنفيم و )BA)كِلمة(م ومعناها املقطع الواحد ذو معىن  تامٍّم مثل مقطع )

أيض ا )الرأ ( عندما  )أنر(م عندما تنط  بنغمة صاعدة أو نربة قوية على املقطع األولم وتعين
تنط  بنغمة هابطة أو نربة متوسطة على املقطع األول. والكلمة يف لغة اهلوسا: تكو  أحادية 

                                                           

 . ترمجة مل الباحث.9جب ،HAUSA DA TASRIFINTA (2)م Bello Muhammad( ينظر: 1)
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املقطع وثناوية م إ  أ  تصل إ  السادسيةم وت توجد كلمة زاد  على ه ا العدد يف لغة اهلوسام 
 .(1)وكل مقطٍع ذا معىن  تامٍّ ي عد  كلمة يف لغة اهلوسا

م أو صامر+صاور+صامر (2)املقطع يف ه ا التعريف يعين: )صامر+ صاوره ام و 
 صاور(. وإذا أمعن ا النظر هنا نالحظ ب    املقطع يف لغة اهلوسا ينقسم إ  قسمن مها:

( فه ه الكلمة مرك بة مل )صامر+ صاور و BABAاملقطع مايل مل السكو م مثل: ) -1
 صامر+ صاور(.

( املرك بة مل )صامر+ صاور WARWASو م مثل كلمة: )املقطع املت ل ى بالسك -2
 .(3)مث  صامر ساكل+ صامر+ صاور+ صامر ساكل(

م حبسب طبيعتها فإهنا أكثر مل اللغة العربية جلوءا اهتابنية كلمة لخاص وساولاهلوسا ه ام ولِل غِة 
استعمال السواب  وقد شاع فيها  إ  اللواص  الدتليةم وتكاد تشكل ج ءا مل بنية الكلمة فيها.

ه ه الوساول كما قر رها . و (4)حسب ما قرره اللغويو  اهلوسيو  واللواح  والدواخل والتكرارم
 اللغويو  اهلوسويو  على الرتتيب اآليت:

 .Ninkiالتكرار أو التضعيف:  -Dafau.                  2اإللصاق:  -1

                                                           

 . ترمجة مل الباحث.5جب . ،HAUSA DA TASRIFINTA (1) مBello Muhammad( ينظر: 1)
جهاز النط م وهو احلرف الص يح يف  ( الصامر: هو الصو  اللغوي ال  ي حيدث نتيجة احتكاك يف مكا  ما مل2)

هو و  الصاور: هو الصو  اللغوي ال ي حيدث عند خروج اهلواء حر ا  بال احتكاك إ  خارج الفمماللغتن العربية واهلوسا. و 
 احلركا  القصرية منها والطويلة.

 .9-6م جبHAUSA DA TASRIFINTA (1)م Bello Muhammadم السابقالمصدر ( مرتجم مل 3)
 Issues  in Hausa Dialectory ،Ph.D. Thesis (Indiana Universityم Ahmad B.Z ( ينظر:4)

)امرطوم: جملة دراسا   اللغتين العربية والهوسا،وسائل صوغ األبنية في وينظر: الدكتور/ يهوذا سليما  إمامم  (.1982
 .11-م(م جب2119أفريقيام العدد الثاين واألربعنم جامعة أفريقيا العامليةم 



 

69 

 .almaTsirarK(1)اتشتقاق:  -Kumburin Kalma .  4الرتكيب:  -3

 ويتعرض الب ث إ  احلديث عل ه ه الوساول األربعة بشيء مل اإلجيازم وهو كاآليت:

( لغة: ضم  شيء إ  شيء آخر. واإللصاق حيدث يف أي موضع مل Dafauاإللصاق ) -1
بنية مل أهم الوساول ل اإللصاق يعترب. و (2)الكلمةم فقد يكو  يف بدايتها أو حشوها أو آخرها

إ  أسا   مق يعتمد على إضافة سواب  أو لواح  أو أحشاءوأن  ية. و الكلما  اهلوس معظم
وه ه اللواص  عبارة عل ؛ الكلمة يف شكل مقاطع كاملةم تانب عملية الت ول الداخلي

 وت تستخدم مستقلة بل متصلة إلفادة معىن   مورفيما  متصلة أو مقيدة يف شكل مقاطع كاملةم
 ةثالث وهل ه اللواص  حات  العربيةم اللغة اجلماعة يف (واو)التعريف و (ل)اوهي تشبق  ممعن
 -هي:

i. :دخوهلا يف أول الكلمةم وتسمى سابقة Dafa goshi. 

ii. وتسمى حشوا: دخوهلا يف وسط الكلمةمDafa ciki . 

iii. وتسمى تحقة: دخوهلا يف آخر الكلمةم Dafa keya(3). 

 

                                                           

 .11-جب وسائل صوغ األبنية في اللغتين العربية والهوسا،ينظر: الدكتور/يهوذا سليما  إمامم  (1)
م )القاهرة: جملة الكلمات العربية المقترضة في لغة الهوسااإللصاق الصوتي في ( ينظر: السيدم مصطفى حجازيم 2)

 .63م(م جب 1979 -هر 1399جممع اللغة العربية بالقاهرةم العدد الرابع واألربعو م سنة 
 .11-5جب وسائل صوغ األبنية في اللغتين العربية والهوسا،( ينظر: ينظر: الدكتور/يهوذا سليما  إمامم 3)

 ,A Comparative Study of Hausa and Fulfulde Morphologyم Lawal Bawuro: وينظر
Department Of Nigerian Languages, Bayero University, Kano Nigeria. 2000 p7. 
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 معملية تكرار الكلمة اجملردة أو امل يدة هو عبارة عل :Ninki)التكرار أو التضعيف ) -2
 لكلمة يف لغة اهلوسا.ا معنم وهو يعترب مل وساول بنية ا إلفادة معىن  ا أو ج وي  ا كلي  تكرار  

 وتنقسم عملية التكرار إ  ثالثة أنواع هي:

 التكرار الكلي أو التام. (1

 التكرار اجل وي. (2

ا إلفادة بعض املعاين ا تام  جملردة أو امل يدة تكرار  وهو تكرار الكلمة ا التكرار الكلي أو التام: -1 
 :(1)املعينة حسب السياقم ومثال ذل  ما يلي

 املعىن املكرر أصل الكلمة

Fari أبيض fari-fari .شبيق ب بيض 

Dogoطويل : dogo-dogo متوسط الطول 

Jama'a :
 اجلماعة

Jama'a- jama'a مجاعة مجاعة 

تكرار الكلمة اجملردة أو امل يدة تكرارا ج ويا ملادة الكلمة وهو عملية  التكرار اجل وي: -2
 :(2) إلفادة معىن معنم سواء كا  ه ا اجل ء املكرر أول الكلمة أو آخرهام وذل  حنو

                                                           

 ,A Comparative Study of Hausa and Fulfulde Morphologyم Lawal Bawuro ( ينظر:1)
Department Of Nigerian Languages, Bayero University, Kano Nigeria. 2000 p9. 

 .12م جبالمرجع السابقوينظر: الدكتور/ يهوذا سليما  إمامم يف 
 .13-11-م جبالمرجع السابق( ينظر: 2)
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 املعىن املكرر أصل الكلمة

bugaالضرب : Bubbuga  الضربا 

yankaالقطع : yayyanka  القطع املتكرر 

maganaالكالم : Maganganu الثرثرة 

 

  مل أكثر مل مورفيم ليؤدي كل لفظ تكو  (: يعين بق  Kumburin Kalma) الرتكيب -3
. أو بعبارة أخرى "ضم كلمة إ  أخرى "اب  أم مرك   ا  ا أي مفردبسيط  "م سواء أ كا  ه ا املعىن معىن  

 .(1)عبارة واحدة ذا  مفهوم موحد" محبيث يتكو  مل جمموعهما

هو الدتت  اللغوية املفردة اليت اشرتك يف تكوينها أكثر مل وحدة صرفية  هنابالرتكيب  واملقصود
" أي "بياض داخل" ليدل على معىن farin cikiأو كلمة. وذل  كما يف قولنا يف لغة اهلوسا"

" أي "أيها املعلم malam bude littafiسعادة" ومنق أيضا تركيب " -هبجة -سرور–"فرح 
"عدمي  :" أيmara hankali". وتركيب "ى "فراشة أيب دقي ليدل جمازا عل افتح الكتاب"

 .(2)العقل" ليدل على "اجملنو ". وغري ذل 

ل بينهما فصَ حيث ت ميكل أ  ي   مواحدة   وه ه الكلمة املركبة تكتب منفصلة وتعترب وحدة  
 :هي ثالثة اهلوسا إ  أقسام لغة وميكل أ  يقسم الرتكيب يف بفاصلم

 

                                                           

 (291:  1989) ية لغة العلوم والتقنيةالعرب( ينظر: عبد الصبور شاهن : 1)
  . حبث غري منشور.3: 2116م الكلمات المركبة في لغة الهوسا دراسة صرفية( ينظر: صربي إبراهيم علي سالمةم 2)
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 املركب اإلضايف. -1

 املركب اإلسنادي. -2

 املركب اتتباعي.  -3

وقد  ميف لغة اهلوسا الكلمة مل أهم وساول بنية ي عد   :(Tsirar Kalma) اتشتقاق -4
كما يشت  املصدر مل اتسمم وه ا اتشتقاق لكل  يشت  اسم املفعول أو الفاعل مل الفعل.

حيث إ  كال مل اجملرد وامل يد  مصةمل الصيغ الفعلية أو اتمسية اجملردة أو امل يدة فلها طرقها اما
 .(1)عليهما عملية الت ول الداخلي ودخول اللواص 

 اشتقاق االسم من الفعل:   أمثلة

 المعنى اسم المشتق  المعنى أصل الفعل

Kona حرق Konanne احملروق 

Tsaya وقف tsayayye الواقف 

Tabbata ثبر tabbatacce الثابر 

 

 

 

                                                           

 .14-جب وسائل صوغ األبنية في اللغتين العربية والهوسا،( ينظر: الدكتور/يهوذا سليما  إمامم 1)
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 -اشتقاق المصدر من االسم: أمثلة

 المعنى اسم المشتق المعنى أصل االسم

Budurwa البكر Budurci البكارة 

Tajiri التاجر Tajirci التجارة 

Kasuwa السوق Kasuwanci التجارة 

Musulmi املسلم Musulunci (1)اإلسالم 

 

ه ام فإذا تحظر ما سب  أدركر أ  بنية الكلمة اهلوسوية تتم  عل طري  وساول لغوية حمدودةم 
(م Tsirar Kalma( واتشتقاق )Dafauاإللصاق ) -كما سب –وأهم  ه ه الوساول 

وهاتا  الوسيلتا  يلعبا  دورا هامًّا يف جمال بنية الكلمة يف لغة اهلوسام و ت عجب يف ذل م  
ة مل ضمل اللغا  اللصقية اتشتقاقيةم اليت تعتمد كثري ا على هاتن الظاهرتنم كو  ه ه اللغ

وكما أ   استفادهتا مل اللغة العربية جعلها تتكي ف معها يف بعض خصاوصها اماصة  
 كاتشتقاقم ذل  لت ثريها الواضح باللغة العربية يف كثري مل املستويا  اللغوية وظواهرها.

 

 

                                                           

 .14-جبم المرجع السابق( ينظر: 1)
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 امل تغيير داللة الكلمة الهوسوية وتأثيراتها:عو  المبحث الثالث:

لقد سب  أ   التغيري الدتيل للكلمة هو أحد جوانب التطور اللغويم وميدانق الكلما  ومعانيهام 
ومعاين الكلما  ت تستقر على حال يف كل اللغا م بل هي يف تغيري مستمر ت يتوقفم 

ه ا التغيريم وتبن  أ  معاين الكلما  تتغري   ومطالعة معاجم اهلوسا ومؤلفاهتا األدبية تكشف عل
 .(1)لظروف عديدةم فقد تكو  اجتماعية  أو سياسية  أو جتارية

 تستعريه بعض اللغويةم خيطر ببالنا ما تغيري دتلة الكلمة اهلوسوية وت ثرياهتا عل وعند احلديث
 اليت يستعملها اللغوية والثروة -ك ال لغة اهلوسا مع أختها العربية-اآلخرم  بعضها مل اللغا 
 .(2)اماصة ثروتنا اللغوية ن يد أ  الن و هب ا ميكننا األقل أننا واثقن على من ام كثري

 أي-فهي .سارية املفعول دامر ما متداولة   وتظل   الع مال م ت َس    كما ت َس    الكلما  وإ 
 .معينة ناصية لغة منتل  ما بقدرساولةم  أرصدة منها وحنل منتل  التفكريم ع ْملة -الكلما 
 سبيل على مل األصوا  ِسْلِسلة باعتبارها-املادية طبيعتها مل معانيها تستمد ت والكلما 
 تنقل ت غري املادي؛ فاللغة املضمو  يف نقل تؤديها اليت األغراض مل تستمد ها ولكنها املثالم
 بوصفق جنب إ  جنبا معها اتجتماعيطابعها  يسري وحبيث دتتهتام عنها ي ول حبيث األفكار
كو  اللغة تنعكس داوما عل -اللغة؛  عل مستقل بشكل توجد ت منفصال؛ فاألفكار كيان ا

                                                           

( ينظر: املب ث الثالث حتر الفصل الثاين مل ه ا الب ثم حيث تناول الباحث فيق ما قالق اللغويو  عل التغيري أو 1)
 التطور الدتيل للكلمة.

م ترمجة: د/أمحد عوضم مراجعة: عبدالسالم رضوا م )الكوير: عامل املعرفةم اللغة واالقتصادكوملا م  ( ينظر: فلوريا 2)
 .5 -م(م جب2111
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 تداوهلا يتم أ  أجل مل أخرى لغة إ  لغتها األصلية مل ت ؤخ  فالكلما  اليت -الفكر اإلنساين
 .(1)للتبادل والت غريُّ  قابلة تصبح دتتهتا

والتغيري الدتيل للكلمة أمره خمتلف نسبيا  يف لغة اهلوسا عنق يف اللسا  العريبم فهناك  ه ام 
كلما  وضعها أنا  مؤثرو  يف اجملتمع اهلوسوي شاعر ودخلر املعجم مع تغيريها الدتيلم 

 (2)(...Maimaita -Sak -Birk -Tazarceوأشهر تل  الكلما  ما ي يت: )

اهلا الرويس النيجري العسكري األسب  ثاين أباْتشام وقصد هبا (: قTazarce: )الكلمة األولى
السماحة لق مبواصلة احلكم مدنيا  بعد انتهاء فرتة حكمق العسكريةم والكلمة أصال  تدل  على 
مطل  املواصلة يف الشيءم ولكنها بعد ذل  تغري   دتلتها وصار  تدل على املواصلة يف 

اصل احلكم لوتيتن أو طالب بوتيتن أو أكثر كما فعل احلكمم وك ل  ت قال على كل رويس و 
 أوبا ساجنوم والرويس احلايل ج ونَرَتا  غ ْدتك بعد وفاة الرويس احلاج موسى يَرْرأَد َو.

(: قاهلا السياسي النيجريي الكنوي املعروفم أبوبكر رميي امللقب Birk: )الكلمة الثانية
ندما كا  يت دث عل ح بق السياسي ( عShugaban chanjiبررررر)مل  التغيري 

" وه ه الكلمة ت عد  مفعوت  مطلقا  يف لغة اهلوسام ولكل دتلتها mun birke birkفقال:"
تغري   وأصب ر تدل  على التفو ق العايل لل  ب السياسي أي ام اتنتخابا م ومعىن اجلملة 

 "(3)السابقة: "تفوقنا تفوقا ...

                                                           

 .12--6 -م جباللغة واالقتصادكوملا م  فلوريا  ( ينظر:1)
طرق توليد المعاني واشتقاق األلفاظ في ( ينظر: حمم د داؤد حمم د داؤدم )جامعة السودا  للعلوم والتكنولوجيا(م 2)

 .281-"دراسة مقارنة"م )امرطوم: جامعة أفريقيا العامليةم جملة دراسا  أفريقيام د/ (م جب اللغتين العربية والهوسوية
 .المرجع السابق( ينظر: 3)
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الرويس العسكري األسب  حممد خباري يف خماطبة سياسية انتخابية  (: قاهلاSak: )الكلمة الثالثة
م وقصد هبا )خالص( أو )فقطم أو بدو  ترد د( أو )على 2113شهرية يف مدينة كنو عام 

السمع والطاعة(م ولكل دتتلتها األصلية تعين: )مستقيم ا بدو  اعوجاج(م كما يقول بعض 
"م مبعىن: Sunnah Sakى اهلل عليق وسلم: "شباب اهلوسا املت مسو  بسن ة الرسول صل

"اتباع السن ة مستقيم ا بدو  اعوجاج". ولكل ه ه الكلمة اآل  تغري   دتلتها بنسبة كبريةم 
 .(1)وخاصة عند السياسينم مع أ  دتلتها السابقة ما زالر مستعملة عند اهلوسا

)اإلعادة( لكل مل رسب (: ورد  يف املعجم اهلوسوي مبعىن Maimaita: )الكلمة الرابعة
(م Allah Ya Maimaita manaيف اتمت ا م واملعايدة يف األعيادم فت قال أي ام العيد: )

مبعىن: "أعاد اهلل علينا بالص ة والسالم"م وتدل  أيض ا على: "التكرار" مثل طلب  ملل قال شيئ ا 
ا: ) فضل م  ( مبعىن: "مل Don Allah Maimaita abin da ka ceومل تسمعق جيد 

كر ر ما قلر". ولكل ه ه الكلمة تغري   دتلتها وتطو ر  دتلي ام وذل  عند تَلفَّظ هبا السياسي 
مامل إبراهيم شيكرو حاكم وتية كنو الساب  أثناء خطاٍب سياسٍي يف مدينة كانو النيجرييةم 

مرادفة لكلمة  وقصد هبا انتخابق مرة ثانيةم ليواصل بفرتة حكم أخرى على الرياسة. وه ه الكلمة
(Tazarceم اليت قاهلا الرويس العسكري الساب  ثاين أباْتشا)(2). 

يرى الباحث تناوهلا َهاهنا ملناسبتها مبا هو بصددهم وهي كلمة مر كبة  وهناك كلمة خامسة:
(م ه ه الكلمة مرك بة مل  BH( أو )Boko Haramشاعر يف مجيع أحناء العاملم هي:)

( )الكتاب(م Book( وهي م خوذة مل اللغة اإلجنلي ية: )Bokoكلمتن األو  تتينية )
ولكل  اهلوسا هو سوها وزادوها يف معجمهم اللغويم ف صب ر الكلمة مل ضمل ثروهتم اللغويةم 

                                                           

 .281 -جب طرق توليد المعاني واشتقاق األلفاظ في اللغتين العربية والهوسوية،( ينظر: حمم د داؤد حمم د داؤدم 1)
 .نفس المرجع( ينظر: 2)
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(م ف صب ر الكلمة o( ونقلق إ  وسط صويت )kوذل  بعد القلب املكاين لصو  )
(Boko م مبعىن: "التعليم الغريب)western education غري "التعليم الديين "

Religious knowledge"  ال ي يسعى إليق الشعب اهلوسوي برم تق. وأما كلمة
(Haram فهي عربية األصلم أخ هْتا اهلوسا وصر فتها على لساهنا ليسهل النط  هبام )احلرام( )

 يف وذل  بتجريدها عل "ال" التعريف وح ف املد منها؛ مل هنا تبي نر دتلة كل  مل الكلمتن
م إ  اليومم حيث أصب ر تدل على فئِة 2119األصلم ولكن ها تغري   دتلتها مرك بة من  

شباٍب متشد ديل يف الديل اإلسالمي غلو ا منهمم ولعدم فهمهم للتعليما  الدينة على وجق 
ص يحم ل ل  فكل ما جاء  ه ه الكلمة يراد هبا تل  الفئةم وليس يف اجملتمع اهلوسوي 

ا أصب ر متداولة يف مجيع أحناء العاملم وباألخص يف ميدا  الص افة واإلعالم.. ف سبم وإمن
( بن الشعب اهلوسويم وخاصة املناط  اليت تعاين مل BHوك ل  شاع اختصار الكلمة على )

 Bokoوتدل على نفس الدتلة للكلمة املركبة ) -هدانا اهلل مجيع ا-تل  الفئة املتشد دةم 
Haram.) 

اجملمع اللغوي اهلوسوي الش  اآلخر مل التغيري الدتيل للكلمة نتيجة التطور اللغوي  ه ام ويتو 
 ما يلي: (1)ال ي حيصل جلميع اللغا م ومما ورد مل ه ا كما يقول األستاذ أبومنقة

 دتلتها باللغة العربية: معناها احلريف: الكلمة:

farar hula مواطل عاديم غري عسكري القلنسوة البيضاء 

gidan waya مكتب الربيد دار األسالك 

                                                           

(م جب د/ م العاملية جامعة إفريقيا)امرطوم:  مكتاب تعريفي عن تاريخ لغة الهوسااألمنم  حممد أبو منقةم ( ينظر:1)
45. 
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فالتغيري الدتيل مل النظريا  اتفرتاضية اليت حتاول تفسري كيف تتطور اللغة اإلنسانية فهو مرحلة 
متر  هبا كل اللغا م ومازال التغيري الدتيل للكلمة موجودا  يف لغا  عديدة ولكل بنسب 

 .(1)متفاوتة

اك عوامل كثرية تؤدي إ  تغيري دتلة الكلمة يف كثري مل ه ام فمل خالل ما سب  ظهر ب    هن
اللغا م وه ه العوامل كثرية ومتنوعةم مل الصعب حصرهام والت ثريا  اليت تنتج بسببها واض ة 
وجليةم وقد ذكر بعض علماء الدتلة املعاصريل ما ت يقل عل بضع وثالثن عامال  لتغيري دتلة 

برررررر"أ  عملية تغري املعىن مس لة صعبة ومعقدةم وبعضها فريد يف  الكلمةم مث انتَهوا إ  القول
نوعهام إْذ يعتمد على النظر إ  األصل التارخيي للكلمةم وعلى الرغم مل ذل  ميكل استنباط 
عدة أسباب مهمة لتغري املعاينم وه ه األسباب لغوية وتارخيية واجتماعية وسياسية ودينية 

 -كما كا  حال لغة اهلوسا مع اللغتن العربية واإلجنلي ية-جنيبم ونفسيةم ومنها الت ثري األ
. وهك ا تناول اللغويو  ه ه القضية بالتفصيل يف ش  كتاباهتم (2)واحلاجة إ  اسم جديد"

 ومؤل فاهتمم ميكل الرجوع إليها مل يد مل التوضيح احلافل باألمثلة املناسبة...

 

 

 

                                                           

 .281 -جب طرق توليد المعاني واشتقاق األلفاظ في اللغتين العربية والهوسوية،( ينظر: حمم د داؤد حمم د داؤدم 1)
-16-15 -م(م جب1981)بغداد: دار احلريةم   اللغة،الترادف في  ال ي اديم حاكم مال م لعييبحاكم  ينظر: (2)

17-21. 
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 لبعض الكلمات المتهو سة:المبحث الرابع: دراسة تحليلية 

مل يكل تاريخ هجرا  العرب الفردية واجلماعية إ  غرب أفريقيا غامض ا عل الدارسنم مما جعل 
بعض الباحثن يَرو و  ب   سك ا  تل  البالد عرفوا اإلسالم من  القر  السابع امليالديم وكا  

الثقافية اليت تركها العرب يف ومل أهم اآلثار … ذل  عل طري  التجارة واملصاهرة واتندماج
البالدم كتابة لغة اهلوسا بامط العريب املغريبم وظل ر تكتب بق ح  وصل اتستعمار الربيطاين 

 (1)…إليهام فاست عمل الرم  الالتيين بدت مل العريب

كما -بالرغم مل القرابة اللغوية بن العربية واهلوسا حيث ينتميا  إ  أسرة اللغا  األفروآسيوية و 
لغاهتا فيما بن جنوب غرب  دِ وتعدُّ –هل ه األسرة  -ومع تفرق األفرع اللغوية املنتمية م-سب 

وتطور مل تطور منها  محبيث انقرض مل انقرض منها مآسيا إ  مشال وشرق وغرب أفريقيا
ولغة اهلوسا أهم  مخالل قرو  متطاولةم حبيث صار  اللغة العربية أهم لغا  الفرع السامي

ع احتكاك مباشر بن اللغتن يف القر  الرابع عشر امليالدى نتج عنق و وقو الفرع التشاديم  لغا 
م ويرجع ذل  إ  البدايا  املبكرة لدخول أهلها يف ر لغة اهلوسا باللغة العربيةم يف عدة نواحٍ ت ث  

 .(2)اإلسالم مث انتشار اإلسالم يف أراضيها

                                                           

)القاهرة: معهد  األثر العربي في لغة الهوسا "أنموذج من تأثير األمثال العربية"،مصطفى حجازيم  : السي دم( ينظر1)
م(م 1983-ر هرر1414الب وث والدراسا  األفريقيةم جملة جممع اللغة العربية بالقاهرةم العدد الثاين واممسو م سنة 

 .87-85جب
)القاهرة: معهد اإلبدال الصوتي في الكلمات العربية المقترضة في لغة الهوسا، مصطفى حجازيم  السي دم ( ينظر:2)

-م(م جب1978هرر 1398الب وث والدراسا  األفريقيةم جملة جممع اللغة العربية بالقاهرةم العدد الثاين واممسو م سنة 
: منتديا  ختاطب)الكوير: أثر اللغة العربية في لغة الهوسا، صالح خليل عبد العال سرورم  . وينظر:174-177

 (.http://www.ta5atub.com ملتقى اللسانين واللغوين واألدباء واملثقفن والفالسفة

http://www.ta5atub.com/
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 -وخاصة العرب واإلجنلي  املستعمر-لبالدهمم غريهم مل األجنا  الوافدة  هلوساومبخالطة ا
 ؛األصل هوسويةغري  كلما ٍ ل كلماهتمأو ح  التبديل لكثري مل   مرييشابر لغتهم نوعا مل التغ

انتشر استعمال ه ه الكلما  الغري  موامدمة والعمل أو ح  جمرد اجلوار والتجارةومع الت اوج و 
ب هنا  كثري مل الشعب اهلوسوي وبعض الباحثن املعاصريل  ومبرور ال مل اعتقد ماألصل هوسوية
 ..أو تل  الكلمةه ه  درك ما مصدري  كل يومل  ماألصل هوسويةباتر 
مل أصل غري  هاملعرفة أ  مصدر بعض جبتعت اآلتية قد الكلما ه ه  دراسة بعض ا ملبه ام ف
لكل الغالب األعم كا   فوتين  أو كانوري  أو يربوي م وإجنلي يم أو أو  عريبمق لعل  ف هوسوي؛

العريب الفصيح منق والعاميم مث  ي يت بعده اإلجنلي يم وهك ا مع بقية اللغا  اجملاورة للشعب 
 اهلوسوي.

ه ام ويقوم الباحث بسرد وحتليل بعض الكلما  املناسبة يف املوضوع قدر اتستطاعةم ويعتمد 
 والصريف عند الت ليلم دو  مراعاة الرتتيب املعجمي األلفباوي أكثر على املستوي الصويت

 لكلما :ا نا البعض ملإلياملعهودم و 

1- Katiifa  الَقِطيفة(: ت الحظ هنا إبدال صو  القاف كافا  وت خيفى قرهبما يف املخرج(
وبعض الصفا م حيث إ  القاف صو  هلوي  مفخ مم والكاف حنكي  إحتكاكي جمهورم 

الكلمة ك ل  إبدال صو  الطاء املفخم اجملهور بصو  التاء املررق   املهمو م وه ا وحصل يف 
لعدمية األصوا  املفخ مة يف لغة اهلوسا وغريها مل بعض اللغا  كاإلجنلي ية مثال . وبقي املد  كما 
ا هو يف الكلمةم وصو  الفاء ك ل م إت  أ  نطقق عند اهلوسا خيتلف عنق يف اللغة العربيةم وه 
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( pبسبب السفري ال ي يصاحبق يف العربيةم فاهلوسا تنطقق بدو  السفري قريب مل صو  )
مومطل  معناها يف  (1)اإلجنلي ي. والكلمة حمدثة يف اللغة العربية كما ورد يف املعجم الوسيط

 اللغتن )الفراش(.

2- Yarda  الرِّضى(: يرجع أصل ه ه الكلمة إ  العربيةم وقد أخ هتا اهلوسا وصر فتها(
حسب قواعدها الصرفية والصوتيةم وذل  ليسهل نطقها على لساهنام فقامر بتجريد الكلمة مل 
)ال( التعريفم وختفيف صو  الراء مع تسكينقم مث  إبدال صو  الضاد املفخ م اجملهور بنظريه 

الدال(؛ مث  ابدال األلف املقصورة ياءم وجعلها فاء ا للكلمة بعد أ  كانر تم ا هلا. املرق   اجملهور )
وت خيفى قرابة خمرجهما إ  مل يكل واحد. وتعين الكلمة املوافقة عل الشيءم وهناك كلمة مرادفة 

 (م وكلتامها مصدر يف لغة اهلوسا.Amincewaهلا وهي: )

3- Mutuwa ملكاين بن صو  التاء والووم حيث أصبح )املو (: تالحظ هنا القلب ا
الواو تما  للكلمة والتاء عين ا هلام بعد أ  كانا عكس ذل  متام ا يف اللغة العربيةم وتحظر  
ك ل  جتريد الكلمة مل )ال( التعريفم وقرابة صويت الواو وامليم الشفتي ا  اجملهورا م واختالفهما 

 نفي )امليم(.يف كو  أحدمها ان تقي )الواو( واآلخر أ

4- Mabudi  املفتاح(: اسم آلةم مبدوء بامليم يف كليت اللغتنم وقد تالحظ أيض ا إبدال(
الفاء باء ا والتاء طاء ا مرق قام وحتري  صو  الفاء بضم ةم وقلب حركة التاء كسرةم مث  ح ف املد 

املخرجم فكالمها وصو  احلاء مل الكلمة متام ا. وت خيفى عن  عالقة صويت الفاء والباء يف 
ما خيتلفا  يف الصفا م فالفاء احتكاكي مهمو  أسناينم بينما الباء انفجاري  شفتي ا م إت  أهن 
جمهور. وه ا تيعين أ  الكلمة م خوذة مل العربية بشكل قطعيم لوجود لفظ آخر مل بعض 

                                                           

ودثاٌرم أو فراش ذو أهداب ك هداب الط نافس... )حمدثة(. ( ورد يف املعجم الوسيط: )القطيفة(: كساء لق أهداب 1)
 .747جب يراجع: ومجعق: قطاوف  وق ط ٌف.



 

82 

 ( ومعناه: ما ير ْغل  بق الباب.Maku(Qu)lliو  Makuliاللهجا  اهلوسوية وهو: )
( Maku(Qu)lliوه ا  اللفظا  يكثر استعماهلما يف منطقة كانو يف مشال نيجرييام فررررر)

( بالتخفيف يكثر استعمالق عند Makuliبالتشديد يستعمل كثري ا داخل املدينةم بينما )
 الق َروين يف احملافظا  احمليطة بوتية كانو النيجريية.

1- Bindiga :)البندقية( 

2- Taka(qa)ma :)الت بخرت( 

3- Sabulu :) الص ابو( 

4- Sikari :)السُّك ر( 

5- Kujera :) الكرسي( 

6- Albasa :)البصل( 

7- Hidima :)امدمة( 

8- Shahara :)الشُّْهرة( 

9- Sha’awa :)الشَّْهوة( 

11- Laahira :)اآلخرة( 

11- Taasiri :)الت  ثري( 

12- Taawili :)الت  ويل( 
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13- Kaushi :)خشونة( 

14- Shawara :)الشُّورة( 

15- Lafiya :)العافية( 

16- Duuniya :)الدنيا أو العامل( 

17- Rashawa :)الرِّْشوة( 

18- Al-Kaaki :)الكعكة( 

19- Bakilawa :)البَرْقالوة( 

21- Siyaasa :)السِّياسة( 

21- Looma  :)اللُّْقمة( 
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 الخاتمة:

فاحلمد والشكر ل  يا ريب  على منَرْنر بق عليَّ مل إمتام ه ا احلمدهلل رب  العاملن أوت  وآخرام 
الب ث املتواضع وإخرجق على ه ه احلالم محدا وشكرا يليقا  تالل وجه  وعظيم سلطان م 
أس ل  يا ريب  أ  جتعلق خالص ا لوجه  الكرمي وأ  تنفع بق األمة اإلسالمية. وصلى اهلل تعا  

 ابق أمجعن. وبعدممم لقد اقتضر احلال أ  حتتوي ه ه على نبيق املصطفىم وعلى آلق وأص
 امامتة اآليت:

: إن ق بعد ه ه اجلولة اللغوية مع اللغتن العربية واهلوسا شاء اهلل تعا  ومناقشتها بحثنتائج ال
 وهي على النقاط اآلتية: الب ثمالنتاوج اليت توصل إليها  الباحث عرضي   أ 

وساول بنية الكلمةم حيث إ  بعض األبنية العربية ومعظم أبنية لغة إت فاق اللغتا  يف بعض  -1
 اهلوسا تصاغ باستخدام اللواص  أو ال واود.

إ  اللواص  يف اللغتن ت بد أ  تتكو   مل الصوامر والصواور يف شكل مقطع كاملم أو  -2
 مقاطع كاملة بناء ا على النظام املقطعي يف اللغتن.

لقلب واإلبدال عند إضافتهما كلمة يف خ انتهما اللغويةم وك ل  احل فم جلوء اللغتا  إ  ا -3
 وحتري  الساكل وتسكن املت ر ك. 

اجتماع اتشتقاق واإللصاق يف صوغ بعض األبنية للكلمة يف اللغتنم مع تغيري دتلتها  -4
 لمة.وت ثريها؛ ذل  لكوهنما مل أهم  الوساول اليت تعتمد عليها اللغتن عند بنية الك
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إ  اللغة العربية متمي  ة بتوحد األنظمةم حيث إ  لكل أبنيتها أوزانا تقا  عليهام وختضع هلا   -5
 كل الكلما م خبالف لغة اهلوسا اليت ليس هلا أوزا  ثابتة تقا  عليها بنية كلماهتا.

مة وجود نظام اشتقاقي يف اللغة العربيةم ال ي تت ول فيق احلركا  الداخلية ملادة الكل -6
األصلية يف تكويل األبنية إضافة إ  اللواص  اليت تدخل على الكلمة. بينما لغة اهلوسا ت يوجد 

 فيها ضابط معن للت ول الداخلي  يف الكلما  املشتقة.

إ  لغة اهلوسا تتمت ع بعملية التكرار والرتكيب كوسيلة مهمة لبنية كلماهتام وتعترب ه ا مل  -7
 نظامها الصريف.
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إن ق بعد معايشة الباحث لبعض الكتب اللغوية والب وث العلمية  :التوصيات والمقترحات
 العلم طالب ويقرتح على يوصيوالدراسا  اللغوية املنشورة يف بعض اجملال   احملك مةم يرى أ  

 باآليت: خاصة بصفة العربية اللغة وطالبةم عام بصفة

التقابلية الت ليلية ليقفوا على اهلبة اإلهلية اليت وهبها للبشر وحدهم  اللغوية دراسا القيام بال -1
ذل  ليسه لوا بدراساهتم  مل بن خالوقق اليت ت يعلمها إت  هو سب انقم )قدرة الكالم أو اللغة(

 -رمحهم اهلل–وت يتثب طوا بقول بعض الباحثن  .التعارف بن بين البشر ذكورهم وإناثهم وقباولهم
مثل ه ه الدراسا  تعد  اآل  قدميةم وت ترمي إت  كشف أوجق الشبق واتختالف بن  مل أ 

اللغا  البشرية املختلفةم أجل قد يصيبو  القولم إت  أهنم ت ينكرو  بالتجديد يف كل شيءم 
ا ل  عندما حتصل عليق.  وأ  كل ما ت متل  يبدو جديد 

لغا  اليت تنتمي إ  فصيلة لغوية واحدة كالعربية بعض ال بن ا  اللغويةالعالق يتناولوا أ  -2
ولغة اهلوسام أو اليت ت تنتمي إ  أسرة واحدةم كاإلجنلي ية وبقية لغا  السامية )أسرة 

 لغا  بين البشر أمجعن. أسرار على للوقوف التفصيل مل بشيء آسيوأفريقية(

اجل ورم ومتعددة املسال  متشعبة  ت ك د أ  وشاوج القرىب بن اللغتن العربية واهلوسا عميقة   -
الروافدم حتتاج إ  دراسا  عميقة ومتخصصة قد تفضي إ  نتاوج تغري بعض اآلراء املسلَّم هبا 

 يف الدراسا  اللغوية.

ويقرتح الباحث إنشاء خمترب صويت باجلامعة؛ لتهيئة األجواء املناسبة للطال ب مجيعا  عل هم  -3
 ن بعض اللغا .يكتشفو  العالقا  الصوتية ب
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وأخري ام يقرتح الباحث ك ل  بكتابة حبث مشرتك بن اللغا  الثالثة )العربية واهلوسوية  -4
واملالوية(م ملِا تحظق مل وجود عالقة لغوية بينهام وباألخص املستوى الصويت والصريفم ومل مث  

 الرتكييب والدتيل.
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م 4. ط6إلسالمية. ج أمحد شليب )الدكتور(م موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة ا -3
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 القاهرة.

األمن أبو منقة حممد )الدكتور(م صوتيا  الشعوب اإلسالمية يف أفريقيا )اهلوسا والفوتين  -5
ة الرباطم اململكة املغربيةم بالتعاو  مع منظمة الدعوة والسواحيلي(. مطبعة املعارف اجلديد

 اإلسالمية بامرطومم السودا .

هررررم الدار البيضاء 1421متام حس ا  )الدكتور(م العربية معناها ومبناها. دار الثقافةم  -6
 م.2112

 .م1985 --هررررر 1416متام حس ا  )الدكتور(م مناهج الب ث يف اللغة. الدار البيضاء  -7

م دار املعرفة اجلامعيةم 2حلمي خليل )الدكتور(م الكلمةم دراسة لغوية معجمي ة. ط -8
 م.1993إسكندرية 
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م مكتبة 3رمضا  عبد الت واب )الدكتور(م التطور اللغويم مظاهره وعللق وقوانينق. ط -9
 م.1997 --هرررر 1417اماجنيم القاهرة 

ن وي للغة العربية. )حماضرا  ألقاها املستشرق رمضا  عبد الت واب )الدكتور(م التطور ال -11
 م.2113؛ مكتبة اماجني بالقاهرةم 4م؛ ط1929األملاينم برجشرتاسر يف اجلامعة املصريةم 

؛ 3رمضا  عبد الت واب )الدكتور(م املدخل إ  علم اللغة ومناهج الب ث اللغوي. ط -11
 م.1997 --هرررر 1417مكتبة اماجنيم القاهرة 

هر حممد داود )الدكتور(م حتليل أوجق الشبق بن اللغة العربية واهلوسا. قسم اللغة الطا -12
 م.2111هررررررم املواف  يوليو 1422العربيةم جامعة بايرو بكنوم نيجرييا؛ شهر الربيع الثاين 

 ,S.K. Amoduالطاهر حممد داود )الدكتور(م التمهيد لدراسة علم اللغة. مطبعة  -13
No: 33, Bello Road-Bata – Kano-Nigeria.  م.2111هررررر 1422عام 

 ,S.K. Amoduالطاهر حممد داود )الدكتور(م شعب اهلوسا املوطل واللغة. مطبعة  -14
No: 33, Bello Road-Bata – Kano-Nigeria.  م.2111هررررر 1422عام 

وهبةم القاهرة م 5عبد الغف ار حامد هالل )الدكتور(م العربية خصاوصها ومساهتا. ط -15
 م.2114هرررر 1425

؛ حتقي  حممد علي النج ارم دار اهلدى 2عثما  ابل جين )أبو الفتح(؛ امصاوص. ط -16
 بريو م لبنا .

 ؛ دار هنضة مصرم الفجالةم القاهرة.8على عبد الواحد الوايف )الدكتور(م فقق اللغة. ط -17
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؛ حتقي  عبد السالم حممد 3. طعمرو بل عثما  بل قمرب )سيبويق أبو بشر( الكتاب -18
 م.1983 --هررررر 1413هارو م علم الكتب؛ عام 
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 -هررررر 1411؛ دار الفكرم بريو  لبنا م 7حممد مباركم فقق اللغة وخصاوص العربية. ط -23
 م.1981
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