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 نيجرياي (مركز جامعي للدراسات العربية) قسم الدراسات التأهيلية-قرية اللغة العربية انغاال
َّ املل
:ـخ ـ ـ ــص
 وهم،إن القبائل العربية املتعارف عليها حمليا بـ ـ (عرب ُش َوا) متثل جزء من اجملتمع النيجريي
 ويتحدثون هلجة عربية تتفق مع اللهجات،قد نزحوا أصال من اجلزيرة العربية بدوافع خمتلفة
 مما يدل على أهنا ما،العربية القدمية واحلديثة يف كثري من السمات اليت ورثوها عن أسالفهم
 إال، ومبا أن هذه اللهجة ختضع عموما للقواعد الصرفية العربية.زالت حتتفظ هبويتها العربية
أهنا قد تنفرد أحياان خبصائص صرفية لعل مردها يكون إىل أصول من اللهجات العربية
 إن الصرف حيظى أبمهية ابلغة يف الوصول إىل فهم مدلول اجلمل والعبارات والكلمات.العريقة
من خالل بنية الكلمة؛ومن أجل اكتشاف هذه احلقيقة يف اللهجة العربية النيجريية رأى
الباحث أن يتناول هذا املوضوع ابلدراسة عرب الوقوف على القضااي الصرفيةالبنيويةللمفردات
.لعله يظفر بضالته
. اخلصائص، الصرف، اللهجة، اللهجة العربية النيجريية:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT:
The Arab tribes locally known as Shuwa Arabs represent a segment of
Nigerian society. They came from Arabian Peninsula for varied aims. And
they spoke an Arabic dialect which conforms or differs with other ancient or
modern Arabic dialects in many traits which they inherit from their fore
fathers, which shows that they preserve their Arabic Identity. Although this
dialect is strictly following Arabic morphology. But at times they have their
unique morphology perhaps it can be traced to some ancient Arabic dialects.
Morphology has gained great importance because it helps to understand the
meaning of phrases and words through usage. In order to fathom this fact in
the Nigerian Arabic dialects, the researcher tries to tackle this topic by
studying the morphological issues which may help to reach what he wants.
Key words: Nigerian Arabic Dialect, Dialect, morphology, features.
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الـم ـقـدم ـ ـ ـ ـ ــة
متثّل القبائل العربية املتعارف عليها بـ ـ ـ ــ[عرب ُش َوا] جزءاً من اجملتمع النيجريي ،وقد نزحوا من
اجلزيرة العربية بدوافع ختتلف من فرد آلخر ،واستوطنوا املناطق الشمالية والشرقية من مملكة برنو (ما
والييت بـَ ْرنُو ويُ يوِب) ،ويستخدمون هلجة عربية تتفق مع اللهجات العربية القدمية
يدخل اليوم حتت َ ْ
شعيب يستحوذ
واحلديثة يف كثري من السمات،ابإلضافة إىل متتعهم بعادات وتقاليد تنطوي على تراث ّ
على أساليب وخصائص ورثوها عن أسالفهم ،ابإلضافة إىل ثروة لغوية ما زالت حتتفظ هبويتها العربية.
وإن شاء هللا تعاىل ستتم معاجلة هذا املوضوع من خالل النقاط التالية؛ حملة عن التعرف هبؤالء
العرب وهلجتهم؛ مفهوم علم الصرف وأمهيتة ووظيفته يف العبارات الداللية؛الوقوف على القضااي

املتوصل
الصرفية اليت خالفت فيها هذه اللهجةُ اللغةَ العربية الفصحى من نوحي خمتلفة؛ اخلامتة والنتائج َّ
إليها.
ومن هللا تعاىل نرجو السداد يف اخلطى ،وصون القلم من الزلل ،وأن جيعل هذا البحث رقعة لثغرة
من الدراسة هلذا الرتاث .وصلى هللا تعاىل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
حملة عن العرب [ ُش َوا] وهلجتهم:

[ش َوا] ،وتسمية القبيلة ابسم غري ما تعارفت عليه أمر
يطلق جمتمع نيجرياي على عرهبا اسم عرب ُ
شائع قلما خال منهبلد ذو أجناس متعددة ،واشتهرت هذه التسمية لدى قبائيل الكانوري

( ،(Kanuriمث تناقلتها القبائلوخاصة اجملاورة ملنطقة برنو (.)Borno
إن تسمية القبيلة بلقب غرياللقب الذي تسمي به نفسها ظاهرة hجتماعية ال يكاد خيلو منها
يسمون من قبل قبائل البالال (سوجوي)
بلد تعددت أجناس سكانه ،فالعرب يف مجهورية التشاد مثالَ ،
( ،)Sougueويلقبون بـ(سولونج )Solongيف منطقة دارفور جبمهورية السودان،وتعين عند قبائل
الفور (عرِب بدوي) (إبراهيم علي (الدكتور)1975 ،م  :ص ).30
وهذه الظاهرة شائعة يف نيجرياي على نطاق واسع ،فالقبائل النيجريية اليت تعيش يف املناطق الغربية
واجلنوبية الشرقية تطلق على القبائل اليت يف املناطق الشمالية لقب (هوسا) ) (Hausaابلرغم من
تعدد قبائلها ،بينما تطلق القبائل الشمالية على قبائل (اإليبو) ) (Igboومن جاورها من القبائل
يَت ،بتاريخ2018 /11 /22 :م ، ).كما
س بِ َْ
اجلنوبية الشرقية لقب (نيامري) (( )Nyamiriأَنَ ْ
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ي
تسمي قبائل اهلوسا قبائل الكانوري بـ(بَيربَيري) ()Barebariويلقبهم الكانوريون بـ (أَفُـنـُـو))(Afuno
ّ
(احلاج مصطفى ّلول ،بتاريخ2018/12/12 :م.).

أما عن حقيقة احلافز إىل هذه التسمية فال يزال لغزا مستعصيا على احلل رغم االفرتاضات

الفائضة اليت قدمها املؤرخون واعتربوها حلوال هلذه القضية .و من ضمن تلك االفرتاضات ما يلي -:
 -1يذهب الدكتور إبراهيم علي طرخان إىل إن" :كلمة "شـوا" مشتقة أصال من الكلمة العربية
"ش َـوى" مبعىن رعاة األغنام ،وذلك على النحو
"شاء" يف صيغة اجلمع ومجعها أي مجع اجلمع ُ

(األابلة) وهم رعاة اإلبل ،و(البَـ ّقارة) وهم رعاة البقر
الذي اشتهر به آخرون من العرب ،منهم ّ
واملاشية عامة يف دار فور ما حوهلا" (املصدر نفسه ،ص.)30 :

 -2ولقد أورد الدكتورعلي أبوبكر رأاي يفيد أبن أصل هذه التسمية مأخوذ من كلمة (الشو ّام)
مجع ي
شام ّي؛ ألن أجدادهم (أي العرب) نزحوا من الشام إىل هذه البالد ،وأسقطوا امليم
(وضموا الشني) ألنه أسهل يف النطق (أبوبكر1976 ,م  :ص ).221
 -3و يذهب رأي آخر إىل أن كلمة (شوا) مستعارة من اللغة احلبشية ،ومعناها البدو أو الرعاة
() p 7 :1983 ,Ibrahim Modu

 -4و لقد أورد الشيخ الشريف إبراهيم صاحل احلسيين (:1983 ,Ibrahim Modu
 - )p 7.رضي هللا عنه  -ثالث تفسريات للكلمة حمتملة ،أوالها :مبعىن :مجيل يف لغة
الكانوري ،وقد مساهم هبا سلطانربنو الذي دخلوا البالد يف عهده .اثنيتها :أهنا مبعىن قليل

(شوي) ابلعربية الدارجة ،وهي وردت يف صيغة جواب العرب على سؤال السلطان الذي
ّ
سأل فيه عن كثافتهم .اثلثـتها :من (آش َـوا) مجع ،ومفرده (آشي) بلغة الكانوري مبعىن العصاة
أو اخلوارج حتريفا لكلمة (عاص)؛ ولكثرة االستعمال حذفوا اهلمزة فبقيت الكلمة مستعملة
يف تسمية العرب ساكين أرض برنو.
إن االفرتاضات اليت تقدم ذكرها متثل وجوها من االحتمال تكون السبب يف تسمية العرب بـ
(شـوي) تصغريا لـ ي
(ش َّي)
(ش ـوا) ،و ْ
لكن بعضها أنسب من بعض ،فنرى الرأي القائل أبن أصلها من ُ َ ّ

العجمي منها
قليل ،ابلعربية العامية ،وهذه الكلمة أسهل ألن حترف ،وأخف ألن ينطق هبا اللسان
ّ
ي) يكون يف آخر الكلمة ،وهو األقيس ،بينما اليتم حتريف
(ش َو َّ
من كلمة (آش ـوا)؛ ألن حتريف ُ
(آشوا) إال يف أول الكلمة.وخالصة احلديث أن هذه الكلمة صارت وحدة عنصرية وجمموعة لغوية
ُ
لعرب نيجرياي متيزهم عن القبائل الوطنية األخرى.
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[ش َوا] يف هذه البالد كان نتيجة لسلسلة من اهلجرات العربية اليت تدفقت من اجلزيرة
وجود العرب ُ
العربية إىل إفريقيا بعد فتح اإلسالم ملصر يف القرن األول اهلجري ،وانتهت هبا الطرق إىل مصر
(احلسيين ،ص.)19 –18 :

ي
"كان-بـَ ْرنـُ ْو"( )Kanem-Bornoيف الفرتة ما
مث توجه فريق منهم غراب إىل أن حطوا يف بالد ْ

بني القرن الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني (املصـدر نفسه ،ص .)7 :ومن َمثَّ عربوا ،يف القرن
ي
"كان" ألسباب خمتلفة واستوطنوها ،وذلك
الغرِب ململكة ْ
السادس عشر امليالدي ،إىل "بَـ ْرنـُ ْو" اإلقليم ّ
يف عهد السلطان إدريس َكتَ َك ْرَمييب (1504( )Katakarmabeم1526-م) (القايل2003 ،م،
ص.)8 :

إن هجرة العرب إىل كان-برنو تتلخص يف صورتني:أ -هجرات األفراد أو األقليات ،وهي اهلجرات
اليت قام هبا أفراد أو أقليات من القبائل العربية ألغراض ما ،ب -وهجرات مجاعية متت يف أشكال

وأزمنة خمتلفة ،وتنحصر يف املوجات اآلتية:
املوجة األوىل :هجرة القبائل العربية اليت رافقت األسرة السيفية احلاكمة حني نقلت مقر سيادهتا من
إقليم كان إىل إقليم برنو الواقع غرِب حبرية تشاد.
املوجة الثانية :اهلجرة اليت وقعت استجابة للدعوة االنتصارية اليت وجهها الشيخ األمني الكامني إىل
زعماء العرب يف القرن التاسع عشر امليالدي طالبا منهم العون على اجليش "الفالين".
املوجة الثالثة :هجرة القبائل اليت رافقت رابح بن فضل هللا السوداين عندما غزا بالد برنو،مث استقرت
يف البالد بعد مقتل رابح وانتهاء محلته.
إن أمة العرب [الشوا] يف نيجرياي تتألف من قبائل عديدة تنتسب مجيعها إىل شجريت النسب
العرِب؛ القحطانية والعداننية ،وتتفرع هذه القبائل إىل بطون وأفخاذ يقرتب عددها من املائة قبيلة،
تنقسم تقليداي  -بغض النظر إىل شجرة النسب األصلية  -إىل جمموعتني؛ غواملة وسالمات ،وحتت
كل قبائل متعددة .ويرى بعض املؤرخني (هو الشيخ إبراهيم صاحل ,ص  210ـ  ).211انعدام
ٍّّ
الدقة واالستقامة يف هذا التقسيم النتفاء كون مجيع القبائل اليت تتألف منها اجملموعة الواحدة من
شجرة نسب عربية واحدة ،ويدرك العرب الشوا أنفسهم ذلك .وهذا ابلتايل يؤدي إىل انقطاع البطون
عن قبائلها وانتساهبا إىل األب غري احلقيقي ،و عليه فإن التقسيم الصحيح هلذه القبائل ينبغي أن
يؤخذ من داللة أمسائها األصلية ليتيسر متييز البطون القحطانية من العداننية.
حبثا عن حتري الدقة ،اخرتان التقسيم الذي اعتمده الشيخ إبراهيم صـاحل  -رضي هللا عنه  -يف
كتابه :اتريخ اإلسالم وحياة العرب يف إمرباطورية كان  -برنو" ،وهو كالتايل( :انظر أيضا الصفحة:
 211 - 210منه).
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 - 1القـبائل القـحطانيــة:

تتألف القبائل العربية القحطانية يف نيجرياي من القبائل اآلتية ،وهي :بنو حسني ،و بنو راشد،
وبنو فَضالَة ،وأو ي
ي
احلماديّة ،وبنو حسن (غري األشراف) ،و َّ
الد َغنَة،
ْ
الد غان ،وأوالد داوود ،وأوالد محَْيد ،و ّ
وبنوس ْعد ،وأوالد موسى ،وأوالد َّأم يخ َديْر ،وبنو ُمَّرة (حلفاء
واحلَبّانية ،و يّ
الش َج ْريات ،وأوالد أبو عيسىَ ،
الس ي
عادنَة( ،وهم فرع من احلمادية) ،واملجابيرة (ويُعرفون ابجلَبَّارات واجلـَبُّورة وهم بطن من
املساعيد) ،و َّ
َ
َّج يميَّة والبَ ْك يريّة (املوجودون
العجا ينَة والن ْ
كالعثَـلَة و َ
مهدي بن جذام من القحطانية) ،ومجيع قبائل جهينة؛ َ
يف بالد البلقي) ،وهكذا القبائل القحطانية من فَـّزارة وهي كثرية .وهذه القبائل كلها انزحة من جنوب
اجلزيرة العربية كاليمن وعدن وبقية والايت اجلنوب الغرِب من اجلزيرة.

 - 2القـبائل العــداننيــة:

وتتألف جمموعة القبائل العداننية من ُخزام ،و بين ُحما يرب ،و بين بَ ْدر ،وبين يهالل ،وأوالد يع َم ْري،
مجع  ،واجللَيفات ،وأوالد ي
بين وائل ،وعلْيان َ -غيالن ،و أوالد أِب يي
ساِل (أي السالمات) ،وأوالد
َ
ُْ
ْ
سليمان ،واملساعيد ،و بين جعفر( اجلَعافيَرة ) ،وبين سلطان (ويدعون سلطان -بدون إضافة) ،وأوالد
َ
زيد ،وأوالد سالم ،أوالد َسّرار ،وأوالد يرَمْيم ،واحلَ َسنـيني و احلسينـيني – أبناء السبطني احلسن واحلسني

ابين علي بن أِب طالب -كرم هللا تعاىل وجهه -من فاطمة الزهراء بنت رسول هللا  -صلى هللا عليه
و سلم  ،ويعرفون يف نيجرياي ابلشََّرفَة (الشـرفاء/األشراف).
وفيما خيص مناطق استيطان العرب [الشوا] يف البالد فإنه منذ أن دخل هؤالة العرب بالد برنو،
استقر معظمهم يف مناطقها الشرقية ،بينما ِل يزل بعضهم يتنقل ابجتاه الغرب حىت سكنوا مناطق غرب
مدينة ميدغري ،فأصبح لكل قبيلة منطقة أومناطق عرفت هبا .ووضع لتـلك املناطق مسميات ال زالت
مستعملة يف جمتمعات العرب الشوا .إال أن حدود تلك املناطق قد أخذت أشكاال جغرافية جديدة
نظرا للتقسيمات اإلدارية والسياسية اليت طرأت على نيجرياي بعد استقالهلا (1960م) فتجزأت تلك

املناطق ،حبيث توجد املنطقة الواحدة موزعة بني عدة حكومات حملية .مثال ذلك منطقة (البلقى:
البلقع) اليت صارت أبعاضا حتت ثالث حكومات حملية؛ ابما ،وكاالَ -بـَ ْلقى ،واينْغاال.

هـ-

مـنـازلـهم الرعـو يــة:

إن حياة الظعن والتنقل بني أماكن الكأل واملياه رغبة يف سد حاجات البهائم حدت العرب إىل
استكشاف أماكن تتوفر فيها حاجاهتم؛ ففي الصيف عندما تغور األهنار وجتف الربك واحلياض وينعدم
احلشيش يقصدون مناطق معينة ،يتوفر فيها الكأل واملياه بغزارة ،يقضون فيها فرتة الصيف ،حىت إذا
أخذت األرض زخرفها وازينت خبضرهتا عادوا إىل مواطنهم ليستغلوا فرصة الزراعة .أما العرب السيارة
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أو النشَّاقَة ،وهم الذين يتتبعون أذانب املواشي طوال السنة ،فريحلون يف موسم اخلريف إىل أماكن
أخرى يقل فيها البعوض واحلشرات األخرى املضرة ابملواشي.
وهذه الرحالت أتخذ شكلني؛ رحالت تشرتك فيها األسرة كافة ،ويستوي يف هذا الشكل العرب
السيارة و العرب سكان القرى أو الريف ،ورحالت ينفرد فيها الذكران فقط  ،حبيث ميثل كل أسرة
ـ"الع يزيب"( .وجاء يف معجم ,ص ).204 /3
فرد من أبنائها ،ويسمى هذا الشكل ب َ
وتقسيمنا هلذه املنازل يتم على حسب فصول السنة ،وهي كالتايل:

أوال  :املنـازل الصيـفية:
 )1اليا ِري  -ابإلمالة :وهي منطقة واسعة تقع شرقي منطقة البلقي على حدود نيجرياي مع
الكامريون ،ومتتد داخل أرض الكامريون حىت هنر " لوغون ".
ِ
ْمة :هي مساحة كبرية تقع يف الطرف الشرقي من منطقة الفضاء ،وهي عبارة
 )2د َيرا َن الْ ُقـل َ
عن حوض واسع ال ينقطع عنه الكأل طول الصيف لشدة ارتوائه.

 )3أَلَ ْـو :وهي أرض فالة تقع حول هنر " ألـو " جنواب من ميدغري .
 )4التَّش ْلـتَشلَ ْه :وهي عبارة عن السواحل اجلنوبية لبحرية تشاد الواقعة يف الركن الشمايل الشرقي
لوالية برنو ،متده األهنار واجلداول يف موسم اخلريف ،وخاصة عندما هتطل األمطار ،فيغ يطّي
فيضانه مساحة واسعة من األرض ،فإذا تقلص كسا تلك املساحة من األرض الكألُ و اخلضرةُ
اليت تظل ابقية مدة الصيف والشتاء .و سـر ذلك أن َغ ْور املاء يف سواحل حبرية تشاد ال يتجاوز
املرت أو املرتين حيت يف غري فصل اخلريف.

كل هذه املناطقماعدا (أَلً ْو) ال تصلح للرعي إال يف الصيف ،ألن تربتها طني الزب ال متتص املاء
بسرعة وابلتايل ُحي يدث وحال تغوص فيه قوائم املاشية .أما ألو فرتبتها رملية ال ُحت يدث بسبب
األمطار وحال.
اثنيا  :مـنازل اخل ـريف:
(أ) اَل ِْمْنـشاق :وهي منطقة واسعة تقع مشال غرِب مدينة ميـدغري ،ومشال منطقيت انقمات
واجلريية .تربتها رملية ،وكثرية الكأل والعشب ،وتقل فيها احلشرات السامة واهلوام املضرة
الرحل أوالسيارة يف فصل اخلريف؛ ألن املناطق األخرى مأهولة
ابملاشية .يقصدها العرب ّ
ابحلشرات الضارة يف ذلك الفصل .وهذه املنطقة عبارة عن جمموع املنازل اآلتية -:
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ي
قاجـرم " ( )Gajiramو" كييـكوا " ( :)Kukawaتقع مشاال من منطقة انق ي
ـمات
 )1أرض " َ ْ
َ
ومتتد مشاال وغراب حىت منطقة " ما قُ َم ْيريي (.)Magumeri
 )2أرض" أ َْونـُْو "( :)Aunoو متتد من غرب ميدغري مشاال حىت أرض "قَ ْـي َد ْم"
(.)Geidam
 )3أرض " قُـْبـيُو "( :)Gubioومتتد من مشال ميدغـري وغـرب "ماقُ َم ْيريي" حىت أرض " قَـْي َد ْم
" داخل حدود والية (يُ ْـوبـي .(Yobe
حضري ،ويتألف من س ّكان املدن
هذا ،وتنقسم حياة العرب يف نيجرياي اجتماعيا إىل طابعني؛
ّ
وبدوي ،ويتمثل يف سكان ال ُقرى الذين يعيشون
الذين احتكوا بعادات وتقاليد من األجناس األخرى؛
ّ
حياة تنقل بني املراعي اخلصبة ،وقلما قضوا يف قراهم متام السنه .ويتكسب عرب نيجرياي كغريهم من
األممعن طريق وسائل متباينـة من فرد آلخر حسب ما مسحت به األوضاع والبيئة كالتجارة والزراعة
وتربية املاشيـة وغري ذلك (مصدر سابق ،ص).31 :

وأما عن احلياة السياسية فقدسجل التاريخ لألمة العربية يف نيجرياي دورا سياسيا ال ينمحي عن
صفحته ،حيث استوزر الشيخ األمني الكاَمنيي وجهاءهم يف جملسه االستشاري ،كأمحد غُني ي
يمي
ّ ُ
ي
وم َعلّ ْم تَْرياب ( )Terabمستشارا ومسئوال عن
( )Gonimiمستشارا وقائدا للقوات املسلحةُ ،
ود ياين ،والزالوا يتقلدون
حاج ُس َ
الشئون الدينية ،وإبراهيم َ
ودميه ( )Wadaimaمستشارا ،وكذالك ّ
املناصب السياسية يف احلقائب احلكومية املختلفة,1983 ,Ibrahim Modu( .ص-73 :
)74

ويتكلم هؤالء العرب هلجة عربية صرفة متأصلة من اللهجات العربية القدمية ،إال أن ظاهرة التطور
فأدت إىل إجياد بعض اخلصائص فيها ،ومن ذلك( :الشنشناوي ،أمحـد و
اللهجي قد أَثـََّرت عليها ّ
آخـرون ،ص).582/3 :
املخرج إىل ما وراء األسنان ،فحل
 -1انداثر األصوات أألسنانية وهي الذال والثاء والظاء بنقل َ

صوت كل من "الدال" و"الزاي" و"الضاد" حمل "الذال" يف حنوَ :د َكر :يف ذَ َكر (ضد األنثى) ،و َزَكر:
ي
وض َهب :يف ذَ َهب.
يف ذَ َكَر (الفعل من ال ّذ ْكر)َ ،

أحالت صوت القاف إىل صوت اجليم املصرية أي املعطشة ) (gغالبا ،يف حنو :قال )( )galقال)
ونقص)( )nagasنقص) ،وقلما نطقوها قافا،وذلك يف مثل :قلم (آلة الكتابة) ،قرب ،وقت ،قرآن،
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احلق .وينطقونه (مهزة) ىف كلمة واحدة وهى( :الديك أوأ) أي قوقأ الديك ،متاما كما تنطقها
وصدقةّ ،
اللهجتان :املصرية والشامية ،حسبما ثبت يف االستعمال القدمي يف نطق كلمة (القفز /واألفز).

 -2وقلبت الثاء إىل صاد مثل :ثالثة (صالصة) يف هلجة بعضهم من منطقة البلقع املشهورة،
وغري ذلك من اخلصائص.
 -3زايدة لفظ أو حرف (تش )ch :الذي ال يوجد ىف اللغة العربية الفصحى ،وهو صوت صلب
حنكى انفجاري احتكاكي مهموس ،وهو حرف مستعمل يف كثري من اللغات األجنبية اليت من بينها
لغة (ال َكانُويري) ا ليت احتك هبا العرب بسبب اجلوار لقرون عديدية ،وذلك ىف حنو( :تشاتشاين
علي ،ويقول الكانوري( :تشام )cham :حليب.
 )chachaniأي خدعين أو احتال ّ
ي
ب،
ب  /تَـكْتُ ْ
 -4التوسع يف استخدام أداة النداء (اي) ،إذ توظفوهنا ىف أسلوب النهي ،حنو :اي تكْتُ ْ
وهذا ال يعين نقلها من وظيفة النداء كليا إىل هذا الغرض ،بل تستخدم يف الغرض األساس نفسه،

حنو( :اي أهلل أفزعين) أي أغثين اي هللا!
(ه ْو) وهو ميثل احلرف (مث) يف غالب االستعماالت ،واحلرف نفسه
 -5زايدة حرف للعطف وهو َ
مستعمل عندهم للتعجب واالستغراب ،حنو :أ َغ َسل إيدك هو أكل) أي اغسل يدك مث كل ،هذا يف
(ه ْو! زايرة وهدية تشت!؟ أي :عجبا ،أزايرة وهدية معاً!؟.
العطف ،أما استعماله يف التعجب فنحوَ :
 -6ختلصت اللهجة العربية النيجريية "الشوا" كغريها من اللهجات العربيةاألخرى املعاصرة كافة
من وظيفة اإلعراب بصفة عامة إال ىف حاالت قليلة أيتياإلعراب فيها غري مقصود ،وذلك كما يف
التثنية ومجع املذكر الساِل يف حاليت النصب اجلر .والقول الصحيح يف هذه القضية أن اللهجات العامة
خالية متاما من اإلعراب ،ومفرداهتا مبنية.
من مسات اللهجة العربية النيجريية:
إن مفهوم اللهجة (الدكتور إميل بديع يعقوب وغريه  ،ص )1085 :

يف االصطالح العلمي احلديث يعين جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة ،ويشرتك
يف هذه الصفات مجيع أفراد البيئة .وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات،
لكل منها خصائصها ،ولكنها تشرتك يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه
البيئات بعض هم ببعض ،وفهم ما يدور بينهم فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه
اللهجات ( .أنيس2003 ،م ،ص).15 :
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تعترب اللهجة العربية النيجريية هلجة عربية متأصلة من اللهجات العربية القدمية املتباينة  ،محلتها
معها القبائل اليت نزحت إىل أقصى مشال نيجرياي أي مملكة برنو سابقا ،وهي تقرب من هلجة أهل
[ش َوا] أهنم قدموا منها( .دائرة املعارف اإلسالمية ،ص ).582 :
احلجاز البالد اليت يعتقد العرب ُ

إن الكثري من تعابري هذه اللهجة وكلماهتا شائعة االستعمال يف كثري من اللهجات العربية العامية

املعاصرة يف معظم األقطار العربية .و لقد تنازعت مؤثرات النحت والقلب واإلبدال وغريها من املظاهر
اللهجية بعض مفرداهتا ،حىت يُظَن -ألول وهلة -أهنا ذات خصوصيات بيئية حملية ،ولكن ميكن بعد
الدراسة والتمحيص إرجاع الكثري من اخلصائص اللغوية اليت نلحظها يف اللهجة العربية النيجريية إىل
هلجات عربية كانت شائعة عند العرب القدامى( .مصطفى صادق الرافعي 2000 ،م ،ص
).131/1

ُّوا] يف نيجرياي ،والختالف البيئة اإلجتماعية
ونظرا لسعة الرقعة اليت تسكنها القبائل العربية[الش َ

من منطقة ألخرى ،اليستبعد وجود اختالف هلجي بسيط داخل هلجتهم ،ويتمثل ذلك يف بعض
األصوات واملفردات ودالالهتا وغري ذلك .وهذا من سنن الكون ،و أصدق مثال على ذلك كثرة
اللهجات العربية يف العصر اجلاهلي ،ومن ذلك مثال اختالفهم يف عبارة (تعال)؛حيث يقول عرب
املناطق الشمالية الغربية من والية برنو ( :آتل ) ،ويقول أهل املناطق الشمالية الشرقية منهم فيها:
(اتل)  -بدون م ّد اهلمزة  -بينما يقول أهل املناطق اجلنوبية الشرقية –ما تعورف عليه مبنطقة البلقع-

تَشال( .)chaal( :إميل بديع يعقوب  ،1085،ص )2 :

استئناسا بعبارة علماء اللغة اليت تقول أبن اللغة كائن حي؛ ألهنا حتيا على ألسنة املتكلمني -وهم

من األحياء -فتحيا يف أحضان اجملتمع وتستمد كياهنا منه ،ومن عاداته وتقاليده و سلوك أفراده،
فتتطور بتطور هذا اجملتمع وترقى برقيه وتنحط ابحنطاطه ،ولذا اعتربت ظاهرة اجتماعية( .عبد التواب،
1997م ،ص).9 :
اخلصائص الصـرفية للهجة العربية النيجريية
أوال :مفهوم الصرف وأمهيته:
 -1مفهومه :قبل أن نتناول اخلصائص الصرفية للهجة العربية النيجريية ينبغى أن نعرف

ماهية علم الصرف وأمهيته ووظيفته إبجياز .الصرف أو التصريف لغةً :مأخوذ من مادة (ص
"صرف الشيء :رده على
ر ف) ،وهي تعطي عدة معان ابعتبار األحوال ،ومن معانيها َ
صرف
صرف األمر :دبَّره َّ
صرف الرايحَّ ،
ووجهه ،ويقال َّ
صرف املال :أنفقهَّ ،
وجههَ ،
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واصطالحا :هو علم تعرف به أبنية الكلمات املتصرفة ،وما ألحرفها من أصالة ،وزايدة،
وصحة ،وإعالل ،وما يطرأ عليها من تغيري إما لتب ّدل يف املعىن ،أو تسهيال للفظ ،فينحصر
يف الزايدة واحلذف واإلبدال والقلب واإلدغام( .مصدر سابق ،ص).768 /2 :

 -2أمهيـ ــته ووظيف ــته:يعد الصرف أحد علوم اللغة العربية الرئيسة واملهمة ،وهو ذو أمهية ابلغة
يف فهم مدلول اجلمل والعبارات والكلمات ،وهو يعني املتكلم ابلعربية على تفهم القضااي
اللغوية ،ويه ّيذب لسانه حىت يستقيم على النهج العرِب السليم ،ويتهيأ أبداة البيان سليما من
اخلطأ بريئا من اللحن ،حىت يستطيع صياغة مفردات اللغة لألغراض املختلفة ،وبسبب هذه
األمهية قد وضع علم الصرف جنبا إىل جنب مع علم النحو( .شذا العرف يف فن الصرف،
ص).19 -18 :
اثنيا :اخلصائص الصرفية هلذه اللهجة:

حتتوي اللهجة العربية النيجريية على أغلب أبواب الصرف اليت ختضع هلا اللغة العربية الفصيحة،
ولكن من الطبيعي أن ختتلف هذه اللهجة عن العربية الفصحى يف بنية بعض الكلمات ،كما اختلفت

عنها يف بعض األصوات .وهذا اإلختالف انشئ بال ريب عن ما ورثه العرب الشوا من هلجات القبائل
العربية اليت أعقبتهم أو اليت خالطوها ،أو بسبب العامل البيئي .وألجل حتقيق ذلك تلزمنا دراسة هذه
اللهجة من احليثية الصرفية حتت بعض أبواب؛ ألن اخلصائص الصرفية هلذه اللهجة حتتاج إىل جهد
كبري ومتسع من الوقت؛ ولكون هذه املقالة حمدودة القدر نقتصر على دراسة بعض القضااي العالقة
هبذا املوضوع ،وذلك كالتايل:
 -1اإلعــالل:
اإلعالل اصطالحا هو" :تغيري حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه"( .أمحد سعيد
احلمالوي ،ص).112 :

(خوف) ،وقد
وقد يكون احلرفان اللذان دخلهما اإلعالل حريف علة ،مثل( :خاف) أصلها ّ
يكوانن صحيحني ،مثل( :اصطرب) أصلها (اصترب) ،وقد يكوانن خمتلفني :معتال وصحيحا ،مثل:
ي
ي
املبدل،
(خوف) أصل (خاف) ،بَ -
تص َل) .وله ركنان :أَ -
َّصل) أصلها (ا ْو َ
املبدل منه ،مثلَ :
(ات َ
(خ َوف)( .األمسر1993 ،م ،ص).9 :
مثل( :خاف) أصلها َ
(جيت) بدال من :ي
ومن قضااي اإلعالل تسهيلهم للهمزة اليت يف وسط الكلمة ،فيقولون :ي
(جْئت)
ْ
ابلنرب على لغة متيم ،وتسهيل اهلمزة شائع يف اللهجات العربية العامية املعاصرة .
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 -2اإلبــدال:

هو عبارة عن جعل مطلق حرف مكان آخر ،مثل( :اصطرب) فأصلها (اصترب) حيث أبدلت
الطاء من التاء ،وقد قيدوا اإلبدال بتسعة أحرف مجعت يف (هدأت موطيا) ،كما نص عليها ابن

مالك يف قوله( :أمحد سعيد احلمالوي ،ص).112 :
حرف اإلبدال "هدأت موطيا" ** فأبدل اهلمزة من واو وايء" (ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ص:
)10
وأما غري هذه احلروف فإبداهلا بغريها فشاذ أو قليل ،إال أن هناك اختالفات متعددة يف مجلة تلك
احلروف على اختالف الباحثني ،ولقد بلغ عددها عند بعضهم واحدا وعشرين حرفا جيمعها القول:
ف َشكي ٍّ ي
ي
ب عيَّزتييه( .مصدر سابق ،ص).19 :
ص ْر ُ
"جلد َ
س أَم َن طَ َّي ثـَ ْو َ
واإلبدال شبيه ابإلعالل من حيث كون ك ل منهما تغيري يف موضع من الكلمة ،إال أن اإلعالل
خمتص أبحرف العلة بينما اإلبدال يكون يف احلروف الصحيحة وقد وقع بني احلرف الصحيح واملعتل.
(عبد الغين ،أمين أمني2010 ،م ،ص).397 :

بناء على الرأي الذي يرى مجلة حروف اإلبدال واحدا وعشرين حرفا ،فإننا جند للهجة العربية

النيجريية يف ابب اإلبدال الصرفيتوسعا إىل إبدال حرف مكان حرف مما ِل يدخل ضمن حروف
اإلبدال املتفق عليها لدى علماء الصرف( ،مصدر سابق ،ص).19 :
ومن ذلك:
يي
يت)
أ -إبدال "ايء" امل ّد من العني :يبدلون منالعني الساكنة بعد كسر "ايء" امل ّد ،فيقولون( :مس ْ
(شبييت) بدالمن ي
(مسعت) ،و ي
يي
(شبي ْعت) .وإذا كانت العني ساكنة بعد فتح أبدلت "ايء" مع
بدال من ْ

(منَـ ْعت) .وال نرى
و(منَـْي ْ
إمالة احلرف الذي قبلها ،حنو( :قَطَْي ْ
ت) بدال من َ
ت) بدال من (قطَ ْعت)َ ،
لذلكسببا غري امهاهلم يف إعطاء احلروف حقها من املخارج.
ب -إبدال اهلمزة من العني :ويبدلون من حرف العني أيضا اهلمزة ،يف حنو  ( :إينْ َدك) بدال من
(عيْندك) ،و (أَنْ يطين) بــدال مـن (أ َْع يطين ) -عند بعضهم .ويشري الدكتور عون الشريف إىل أن هذا
توسع يف عنعنة متيم اليت تبدل فيها مهزة (أن) عينا ،فيقولون( :عن) بدال من (أن)( .عبد
اإلبدال ٌ

الرازق ،1987 ،ص ).45

ج-

إبدال الزاي من التاء :األصل أنت تبدل الزاي من الصاد ،إذا كان بعدها "قاف" فيقال يف:

(م ْزُدوقَ /م ْزدوقة)( .املصدر السابق ،ص).18 :
صدوقَ /م ْ
(م ْ
صدوقة) َ
َ
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وهذا االستعمال وارد يف اللهجة العربية النيجريية أيضاإال أهنم توسعوا يف إبدال الزاي فأُبدلت من
(استلف) فقالوا( :اَ ْسَزلَّف) إببدال الزاي من التاء ،مث أدغموا السني يف
التاء يف بعض الكلمات مثلْ :

الزاي فقالوا( :اََّزلَف) .وإبدال الزاي من غريه قليل جدا ،وتفعله قبيلة كلب.

د -إبدال الصاد من السني :املعتاد يف اإلبدال الصريف هو أن تبدل "الصاد" من "السني" إذا
ي
َسبغ):
(سقر – سراطَ -سخر – أ ْ
كان بعدها "قاف" أو "حاء" أو "طاء" أو "عني" ،فيقال يفَ :
صقر-صراط -صخر -أصبغ( .املصدر نفسه ،ص).19 :

املفخمة -من الثاء ،وهذا اإلبدال مقصور على
ولقد أبدلت بعض القبائل العربية النيجريية الصاد – ّ
بعض أهل منطقة البلقع /البلقى ((Balgeدون غريهم ،فيقولون يف( :اثنني -ثالثة -مثانية -مثن-
ص ْور.
ثـُ ْور) أَصنني -صالصة -صمانية -صمنُ -
ه -إبدال الم "أل" التعريفية ميما ،فيقولون( :امباكر) ىف :الباكر،وكذا قول بعض هلجاهتم
(امبارح) ىف البارحة ،وهذا االبدال هو ما يعرف ابلطمطمانيةىف لغةمحري ،إذ يبدلون الم التعريف ميما
وعلى هذه اللهجة جاء احلديث يف خماطبة بعضهم "ليس من امرب امصيام ىف امسفر"أى ليس من الرب
الصيام ىف السفر (االرافعي2000 ،م ،ص).110 /1 :

ب) ) )janabaىف زينب،
و -إبدال الزاي (ز) جيما ىف بعض الكلمات،مثلَ :
(جنَ َ
حرك يده ىف خاصرة الصيب ليضحكه( .عبد التواب،
وج ْق َج َق()jaq-jaqaيف زقزق الطفل ،إذا َّ
َ
ص).29:
ي -وقد أبدلوا أيضا (الزاي) من (الصاد) ،و(الطاء) من (الدال) يف بعض الكلمات ،مثل:

(أ َْزلَط) يف (أصلد).
 -3االشتـقاق:
واالشتقاق يف االصطالح هو" :أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما يف املعىن وتغيري يف
اللفظ" ،أو توليد لبعض األلفاظ من بعض ،والرجوع هبا إىل أصل واحد حيدد مادهتا ،ويوحي مبعناها
اخلاص اجلديد ،وهوأنواع( .النادري2008 ،م ،ص ).257 :
واشرتطوا فيه أن يشرتك اللفظان يف األحرف؛ وأن يكون املعىن متحدا؛ وأن يكون ترتيب األحرف
يف الكلمة املشتقة كرتتيبه يف الكلمة املشتق منها أي األصل( .عبد الغين ،املصدر السابق ،ص:
).393
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ويف هذا اجلانب يظهر جليا ختالف اللهجة العربية النيجريية القياس الصريف يف صياغة بعض
األمساء ،فمثال :أيتون ابسم "املفعول" من الفعل الثالثي الذي عينه "ايء" على أصل الوزن من غري
حذف للياء ،فيقولون( :م ْديـون) و(مبـيوع) بدال من القياس الصريف :ي
(مبيـيع) بنقل ضمة
(مـدين) و َ
َ
َْ ُ
َ ُ
الياء إىل الساكن ،وحذف الواو اللتقاء الساكنني ،وقلب الضمة كسرة لتجانس الياء ،وهذا منهج لغة
متيم يف صياغة مثل ذلك( .الرافعى ،املصدر السابق ,ص).118/1 :

الصريف(سكَْرى
(س ْكران و َعطْشان) خالفا للقياس
َ
(س ْكرانَة و َعطْشانَة) ملؤنث َ
كما يقولونَ :
وعطْ َشى) ،و ينسب هذاإىل لغة بين راشد( .ابو سعيد1987 ،م ،ص). 45 :
َ

(م ْرسل)  -حيث
(م ْرسال) بدال من ُ
ولقد أشبعوا احلركات يف نطقهم لبعض الكلمات ،فينطقونُ :
أشبعوا حركة الفتحة فتولدت األلف.

 -4القلـب املكاين:
وهو عبارة عن تقدمي بعض أصوات الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها األصلي على الوزن اللغوي.
(مصدر سابق ،ص).92 -91 :

وعلى هذا األساس فإن اللهجة العربية النيجريية قلبت أمكنة بعض األصوات جراي وراء السهولة ،إال

(ج ْوْز) بدال من (زوج)
أن األلفاظ اليت وردت يف هذا الباب من هلجتهم قليلة،ومن أمثلتها قوهلمُ :
يي
ض)
بقلب األحرف رأسا على عقب ،و(فَ َح ْر) بدال
من(ح َفر) بنقل احلرف األول إىل الوسط ،و(جن ْ
َ
ي
(د َغل) بدال من(لَ َدغ)
بدال من(نَضج)و (جبد) بدال من (جذب)بنقل احلرف األخري إىل الوسط ،و َ
بنقل احلرف األول إىل ي
اآلخر ،و (جداد) بدال من (دجاج) ،أبدلوا من اجليم األخرية داال ،واحتلت
اجليم األوىل مكان الدال.
فك اإلدغــام:
ّ -5

لغة :اإلدخال ،واصطالحا هو" :اإلتيان حبرفني ساكن ومتحرك من خمرج واحد بال فصل بينهما

ب)وأصلها (شبَب) فسكنت الباء األوىل
(ش َّ
حبيث يرتفع اللسان و ينحط هبما دفعة واحدة" ،مثلَ :
ب) فاقتضت القاعدة اإلمالئية كتابة ابء واحدة فوقها شدة للداللة على
وحركت الثانية هكذا ْ
(شب َ
اإلدغام( .أمحد سعيد احلمالوي ،املصدر السابق  ،ص).130 :

ومنهج اللهجة العربية النيجريية عند احلاجة إىل فك اإلدغام إبقاء التضعيف كما هو ،خالفا
صْيت وحطَّْيت)
(مدَّيْـت وقَ َّ
للقاعدة الصرفية ،مث يضيفون ايءً إىل احلرف َّ
املضعف بدل فكه ،فيقولونَ :
وحطَطْت) ،وقدحكي مثل ذلك كثريا عن قبيلة بكر بن
صْ
(م َد ْدت وقَ َ
صت َ
– ابإلمالة -بدال منَ :
وائل( .مصدر سابق  :ص ).44

 -6النحـت:
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اصطالحا هو" :أن تعمد إىل كلمتني أو مجلتني [أو أكثر] ،فتنزع من جمموع حروف كلماهتا
كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه اجلملة نفسها ...وتكون هذه الكلمة امسا كـ (البسملة) من
قولك( :ابسم هللا) أو فعال كـ(محدل) من قولك (احلمد هلل) أو حرفا ك َّ
ـ(إمنا) من(إي َّن +ما) أو خمتلطة
(عن َ +ما) (فقه اللغة مناهله ومسائله ،مصدر سابق ،ص).278 :
ـ(ع َّما) من َ
ك َ

وإذا تصفحنا مفردات اللهجة العربية النيجريية جند أهنا أيضا ِل ختل من كلمات منحوتة ،فقد
توجد فيها كلمات كثرية مركبة ،صارت تنطق كالكلمة الواحدة ،وهذا أمر شائع لدى العرب القدماء

(رمضان عبد التواب ,ص .)135 :
(شــنُو؟) املركبة من (أي شيء هو؟) ،و (اللَْيك ) –
و من أمثلة النحت يف اللهجة النيجريية قوهلمُ :
ك) أي ال عليك
(العلَْي ْ
ابإلمالة-وهي عبارة واردة يف التحية خاصة،ويبدو أهنا منحوتة منَ :
(اليل) -ابإلمالة ()lale
السوء،وهي عبارة تتضمن معىن الدعاء ،ولشيوع استعماهلا يف لغة الكانوري َ ْ

مبعىن مرحبا ،أو يف مطلق معىن التحية ،زعم بعضهم أهنا مستعارة منها إىل اللهجة العربية النيجريية.
نفسها ،ويدل على ذلك كثرة استعارة لغة الكانوري،كغريها من
وهذا زعم ترده صيغة الكلمة ُ
اللغات ذوات الغالبية املسلمة ،من اللغة العربية وغالبا يف األلفاظ الدينية كالصالة (صال) ،والصيام
َش ْم) ابلتحريف ،واإلميان (إمياان) وغري ذلك.
(أ َ
ي
ي
لسـاعة)،
ومن مجلة املنحواتاتلواردةيف اللهجة العربية النيجريية قوهلم( :لسـَّ ْـه) اليت حنتت من( :ل ّ
سافرت ؟ فتجيب قائال( :لي َّسـْه) ،أي ِل أسافر هلذه الساعة أو
كما يف إجابتك ملن سأل قائال :أما
َ
ض على القيام ابلعمل أو
حىت الساعة ،و(يـَلَّ ْه) أصلها من( :ايهللا) .وتقال هذه العبارة يف جمال احل ّ
للتأهب له .والكلمات املنحوتة شائعة بكثرة أمثلة ذلك كثرية حىت يف غري ها من اللهجات العربية
املعاصرة يف األقطار العربية املختلفة.
 -7احلــذف:
هو عبارة عن حذف املتكلم من كالمه حرفا من حروف اهلجاء بشرط عدم االلتباس( .احلموي،
1991م  :ص ).448/ 2

واحلذف ظاهرة واردة يف اللهجات العربية القدمية ،فهذه لغة خشعم زبيد حتذف نون (من) اجلارة إذا

وليها ساكن ،والشاهد على ذلك قول شاعرهم:
الزوار أقفية العداء ** مبا جاوز اآلمال م األ سر والقتل.
لقد ظفر َّ

أي من األسر والقتل( .الرافعى  ،مصطفى صادق.مرجع سابق ص).112:
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ب) بدال
ومن أمثلة ذلك يف هلجة العرب شوا قوهلم( :البي ْ
بَ /
إنت َكتَ ْ
ت) يف :البيْنت .و (أان َكتَ ْ
من( :كتَـبت) ،و( ص يحي) بدال من( :صحيح) ،و(فَ ي
صي)بدال من( :فصيح) حبذف التاء يف املثالني
ْ
َ
األولَ ْ ي
ني واحلاء يف األخريين ،و(إنْـتُو) بدال من( :إنتُ ْم) حبيث حذفت امليم مث أشبعت ضمة التاء فتولدت
َّ
بسبب ذلك الواو.
 -8كسر حروف املضارعة:

األصل يف حروف املضارعة الفتح أو الضم حسب القواعد املعتربة لذلك ،لكن هناك هلجات
لقوم من العرب تكسر بعض حروف املضارعة يف بعض األفعال ،وذلك كقوهلم( :أنت تي ْعلَم) و (أان
إي ْعلَم) و(هي تي ْعلَم) و(حنن ني ْعلَم)  ،وكسر حروف املضارعة شائع يف كثري من اللهجات العربية احلديثة،
وخباصة النجدية وبعض اللهجات املصرية( .آل غنيم 1985 ،م ،ص).110 /4 :
ي
َحنن يمنْ يشي= حنن َمنشي) ،و (إي يي
مش=
نت مت ْ
َ
ومن أمثلة ذلك يف اللهجة العربية النيجريية قوهلم( :أ ْ َ
ي
ي ي
أنت متشني) ،و ي
نت يمتْ يشي= ي
أنت متشي) ،و (إي ي
ني).
(ه َّم مبْشوا= ُه ْم ميَْشون) ،و (ه َّن مبْ َش ْن= ُه َّن ميش َ
ُ
َ
وال ينصبون حرف املضارعة إال مع املتكلم املفرد (أَان مبَْشي = أان أمشي) مذكرا كان أو مؤنثا.
إضافة إىل اجلوانب الصرفية اليت تناولتها الدراسة فإنه من املستحسن إيراد منط من االقرتاض الذي
قامت به اللهجة العربية النيجريية إلبراز ظاهرة عمت بلواه يف حياة اإلنسان من جانب اللغة اليت هو

الوسيلة إىل تفسري نيات البشر يف سبيل إدامة احلياة على الكرة األرض يشرتك كل فرد مهما اختلف
األلفاظ اليت يستطيع التعبري هبا عن مسامهته يف احلياة.
عندما دخل العرب إىل منطقة (كان -برنو) ِل جيدوا يف املناطق اليت سكنوها من بالد برنو
غريقبائل الكانوري سادة البالد ومواطنيها ،فاحتكوا هبم من أوجه خمتلفة من التعايش االجتماعي مبا
فيه التجارة والسياسة والزواج بني اجملتمعني ،وال يزال الكانوري أكثر تعايشا للعرب من غريهم من
القبائل املنتشرة يف (بـَ ْرنُو).
غريوه مىت كان فيه ما
إن من عادة العرب أهنم ما اقرتضوا "امسا من أمساء األجناس أو األعالم إال ّ
ليس من حروفهم ،ورمبا عادوا فغريوا ىف احلروف العربية أيضا وتصرفوا ابحلذف والزايدة مبالغة ىف
اجلنسية اللغوية ،أما إذا كان اإلسم األعجمي من جنس حروفهم فقد يرتكونه على حاله"( .الرافعى،
ص).158:
وعلى منوال العرب القدامى درج العرب "الشوا" أيضا حيثأن هلم طريقتهم اخلاصة ىف الكلمات
الىت تفاعلت هبا هلجتهم حيث جندهم يغريون يف أصل الكلمة األجنبة ،ومنثل على مبا أجروه يف
املقرتض الكانوري إىل لغتهم ،فأحياان يغريون احلرف األخري إذا كان (واوا) مثال إىل (فاء) أو (ابء) ىف
ي
الوسخَ ( -ك َدابُو)،
حنو( :نْغ يرْو –)Ngriwابن زىن -يقولون(:اَنْـغُُروفُو) ،وىف ( َكداَْوَ -)Kadau
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وإذا كان الواو متوسطا ىف حنو( :تَـ ْوَرا  –)Tauraالباب -قالوا(:تَـ ْفَرايَة) .وأحياان يقلبون (الواو
(ديوو–)Diwoاحلفيد -يقو ي
ي
لون(:دي ُك ْو) بزايدة (واو) ىف األخري ،كماويزيدون مهزة
كافا)ىف مثلْ ُ :
وصل إذا كان احلرف األول نوان ساكنة،ىف حنو( :نْـغُم ي
ات –)Ngumatiاسم ملنطقة يسكنها بعض
َ
العرب -قالوا(:انغُ ي
مايت) تشبيها هلا بـ ــ(أل) التعريفية الىت تبدهلا العرب "الشوا" بــ(أم) أو (أن)ىف حنو:
(اَنباكر)أو (اَْمباكر)أي غدا،وهذا ما يعرف بطمطمانية محري( .إدريس 2006 ،م ،ص).29:
اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
[ش َوا]
لقد توصلنا حبمد هللا وعونه إىل هناية هذا البحث ،ولقد تناول التعرف بعرب نيجرياي ُ
وهلجتهم العربية ،وسرب أغوار بعض اخلصائص الصرفية هلذه اللهجة من حيث اختالفها عن العربية
الفصيحة يف بعض النواحي .واملستنتج من هذه الدراسة هو ما يلي:
 مبا أن العرب [شوا] وجدوا أنفسهم يف حميط بيئي تتموج لغات سكانه وعاداهتم ،إال أهنم ِليتخلوا عن تقاليدهم وابألحرى لغتهم األم خبصائصها وأساليبها.
 توصلت الدراسة إىل أن هذه اللهجة حتتوي على أغلب أبواب الصرف العرِب ،كاإلعاللواإلبدال والقلب املكاين والنحت وغري ذلك.
 وأهنا تتميز خبصائ ص صرفية ختتلف فيها عن العربية الفصيحة ابخلروج عن حدود بعضاألبواب الصرفية كاإلبدال؛ فإهنم يبدلون من العني الساكنة ايء م ّد ،يف مثلَ :ي
(مس ْعت)
فيقولون :يي
(مسيت).
 أوجزوا حروف املضارعة إىل ثالثة فقط ،وهي التاء ،والنون ،والباء (املبدلة من اهلمزة والياء)للمتكلم املفرد والغائب أبجناسه وعدده.
 كسر حروف املضارعة يف معظم هلجاهتم إال يف حالة اإلسناد إىل املتكلم املفرد.سرب
وهللا تعاىل نسأل أن يقيّيض هلذه الدراسة من يعطيها حقها من التبحر يف قضاايها حىت تُ َ
أغوارها وتتجلى فوائدها ،وينكشف مدى مسامهتها يف خدمة العربية الفصيحة .وآخر دعواهنا أن
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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امل ـ ـراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
-1

أبو سعيد ،أمحد ،قاموس املصطلحات والتعابري الشعبية ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط،1

1987م.

األمسر ،راجي (األستاذ) ،املعجم املفصل يف علم الصرف ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة

األوىل1993 ،م.
-2

الدكو ،فضل كلود ( :الدكتور) :الثقافة اإلسالمية يف تشاد يف العصر الذهيب المرباطورية
كان،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1998 ،م.

-3

آل غنيم ،صاحلة راشد غنيم ،اللهجات يف الكتاب لسيبويه ،اململكة العربية السعودية ،دار

-4

املدين ،الطبعة األوىل1985 ،م.
الكرمي ،حسـن سعـيد :اهلـادي إىل لغـة العـرب ،لبـنان ،بـريوت ،دار لبنانللطباعة والنشر،

الطبعة األوىل ،عام1991م.
-5
-6
-7
-8

ت ،ميدغري-
وس ْ
يرت ،العمر 55 :سنة ،مقابلة ،مبصتوصفه ،حبارة ديكوا لُوُك ْ
س ،بي َ ْ
أنَ ْ
نيجرياي ،بتاريخ /11 /22 :عام2018 ،م.
أنيس ،إبراه ــيم( ،الدكتور) ،يف اللهجات العربي ـ ــة ،القاهرة ،مكتبة األجن ــلو املص ـ ـرية ،الطبع ــة
الثالثة2003 ،م.
احلمالوي ،أمحد سعيد ،شذا العرف يف فن الصرف ،دار األقصى ،القاهرة ،د .ت.
احلموي ،تقي الدين أبوبكر بن حجة ،خزانة األدب وغاية األرب ،شرح :عصام شعيتو،

بريوت ،دار اهلالل ،الطبعة الثانية1991 ،م.
 -9الرافعي ،مصطفى صادق ،اتريخ آداب العرب ،اجلزء األول ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل2000 ،م ،ص .118
 -10الشنشناوي ،أمحـد و آخـرون ،دائـرة املعـارف اإلسالمـية مراجعة :الدكتور مهدي عالّم ،ج،3
د.ت.
 -11طرخان ،إبراهيم علي (الدكتور) :إمرباطورية الربنو اإلسالمية ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،الطبعة األوىل1975 ،م ،ص.30 :
 -12عبد التواب ،رمضان (الدكتور) ،التطور اللغوي :مظاهره وعلله وقوانينه ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،الطبعة الثانية1997 ،م.
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 -13عبد الغين ،أمين أمني ،الصرف الكايف ،دار التوفيقية للرتاث ،القاهرة2010 ،م.

للعرب[ش َوا] يف نيجرياي"،رسالة ماجستري
 -14القايل ،موسى كليم" ،دراسة حتليلية لألمثال السائرة
ُ
يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة ميدغري2003 ،م( ،غري منشورة).
ّ -15لول،احلاج مصطفى ،العمر  56ستة ،مقابلة مبكتبه ،بقرية اللغة العربية ،انغاال-نيجرياي،
بتاريخ2018/12/12 :م.
 -16حممد ،عبد الرازق حسن"،أمناط استعمال اللغات وسط جمتمعات عرب الشوا يف والية

برنو نيجرياي" ،رسالة

دكتوراه يف األدب العرِب جامعة أمحد بيلو ،زاراي،

نيجرياي1987 ،م( ،غري منشورة).
 -17النادري ،حممد أسعد (الدكتور) ،فقه اللغة مناهله ومسائله ،بريوت ،املكتبة العصرية ،الطبعة
األوىل2008 ،م.
 -18النوي ،إبراهيم صاحل احلسيين ،اتريخ اإلسالم وحياة العرب يف إمرباطورية كان  -برنو ،القاهرة،
مطبعة مصطفى الباِب احلليب وأوالده1976 ،م ،ص.19 –18 :
 -19ايقوت ،حممود سليمان (الدكتور) ،الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي ،الكويت،
اإلسالمية ،الطبعة األوىل1999 ،م.
مكتبة املنار

 -20يعقوب ،إميل بديع (الدكتور) وغريه ،املعجم املفصل يف اللغة و األدب ،اجلزء الثاين ،لبـنان،
بريوت ،دار العلم للماليـني ،الطبعة األوىل1987،م.
21- Ibrahim Modu (1983) The Shuwa of Borno, University of
Maiduguri, B.A. thesis, (unpublished).
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