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 التي یتحدث بھا أھالي مدینة طرسوس التابعة لمحافظة مرسیناللھجة العربیة 
 1تصریف الفعل والضمائر) (التدقیق في إطار  

 Yusuf ÖZCAN/ *یوسف أزوجان

قد تم التحدث بلغات عدیدة غیر اللغة التركیة الرسمیة في األناضول كنتیجة طبیعیة الستضافتھا الكثیر  -ملخص
التاریخ. وإن إحدى ھذه اللغات ھي اللغة العربیة التي یتحدث بھا العرب الذین ھاجروا في من الحضارات على مر 

الربع األول من القرن التاسع عشر على شكل مجموعات إلى منطقة تشوقورأووا. ونستطیع أن نقتسم العرب الذین 
یسكنون في المنطقة التي تمتد  مرسین إلى ثالث مجموعات. األولى، ھم العلویون الذینلیسكنون في طرسوس التابعة 

مرسین وساحل البحر المتوسط ویشكلون األغلبیة التي تتكلم اللغة العربیة. أما المجموعتان  -بین جنوب طریق أضنة 
األخریان خارج العلویین ، فتتكون من العرب النصارى وأھل السنة الذین یّدعون أنھم یتكلمون لھجات خاصة بھم منذ 

لعلویون العرب أن یحافظوا على لغتھم بسبب تحدثھم بالعربیة مع بعضھم وتلقى تعلیمھم الدیني باللغة القدیم. واستطاع ا
العربیة. أما عند العرب من النصارى والسنیین فاألمر مختلف. إن في بحثنا ھذا تم تدقیق اللھجة التي یُتكلم بھا في 

حیث تصریف الفعل والضمائر الذي یلعب الدور  طرسوس التابعة لمرسین اعتمادا على "منھج البحث النوعي" من
وفي خالصة األمر، تم الوصول إلى نتیجة مفادھا ھي أن أفراد المنطقة األساسي في تصنیف اللھجات العربیة. 

المذكورة الذین ھاجروا إلى منطقة تشوقورأوا یتكلمون اللھجة المحلیة المنتشرة في (سوریا، الالذقیة). ونتیجة التأثّرات 
تبادلة بین اللغات وضمن فترات من الزمن، دخلت كلمات من اللغة التركیة إلى اللھجة المحلیة وأثرت على علم الم

األصوات والمورفولوجیا، وعلى إثر ھذا تشكلت كلمات مؤلفة من اللھجة المحلیة ومن اللغة التركیة، وبھذا تشكلت 
 اللھجة الطرسوسیة كفرع من فروع اللغة.

 اللھجة العربیة الطرسوسیة، لھجات األناضول العربیة، اللھجة، الفصحى، عرب. :الكلمات الرئیسیة

ARABIC DIALECT SPOKEN IN MERSIN’S TARSUS DISTRICT 
(AN ANALYSES WITHIN THE CONTEXT OF PRONOUNS AND VERBS 

CONJUGATIONS) 

Abstract 
As a result of being a host to countless civilizations in the past, there are many 

spoken languages today in Anatolia besides Turkish which is the official language. One of 
these languages is Arabic which is spoken by Arabs, majority of whom have immigrated to 
Cukurova as groups in the first quarter of the 19th century. Arabs living in Tarsus - Mersin 
can generally be grouped into three major communities. First is Arab Alawites, who 
constitute the majority group speaking Arabic and live mostly from the south of Adana – 
Mersin Highway to the Mediterranean coasts. Other groups consist of Sunni and Christian 
Arabs which have their own dialects. Arab Alawites were able to largely maintain their 
own pristine language by means of speaking Arabic among themselves and giving 
especially religious education to their youth orally. Sunni and Christian Arabs are not in 
the same conditions in terms of understanding or speaking Arabic as Arab Alawites. In this 
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study, semi-structured interview technique was used and Arab dialects spoken in Mersin’s 
Tarsus district was discussed within the context of pronouns and verb conjugations which 
plays an important role for classification of Arabic dialects. It’s found in this study that 
Tarsus Arabs are speaking Syrian-Latakia (Suriye-Lazkiye) dialect, which is the place they 
mostly emigrated from. Due to interaction between languages all these years, they adopted 
some words or usages that are specific to Turkish phonologically and morphologically. A 
new sub-category of Syrian Dialect has been built over these years that has elements 
specific to Turkish, which is Tarsus Dialect. 
Keywords: Tarsus Arabic dialect, Anatolian Arabic dialects, dialect, classical Arabic, 
Arabs. 

 
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KONUŞULAN ARAP DİYALEKTİ 

(ZAMİR VE FİİL ÇEKİMİ BAĞLAMINDA İNCELEME) 

Öz 
Geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının tabi bir 

sonucu olarak Anadolu’da resmi dil olan Türkçenin haricinde birçok dil konuşulmaktadır. 
Bu dillerden biri, çoğunluğu XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde gruplar halinde Çukurova’ya göç 
etmiş Araplar tarafından konuşulmakta olan Arapçadır. Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 
Arapları genel olarak üç grupta toplayabiliriz. İlk grup, genelde Adana-Mersin 
karayolunun güneyinden Akdeniz sahillerine kadar olan bölgede yaşamlarını idâme ettiren 
ve bölgede Arapça konuşan gruplar içerisinde çoğunluğu teşkil eden Alevi Araplardır. 
Diğer gruplar, Alevi Araplar dışında geçmişte kendilerine has lehçeleri olduğu belirtilen 
Sünnî ve Hristiyan Araplardan oluşmaktadır. Alevi Araplar, kendi aralarında Arapça 
konuşmaları ve dini eğitimlerini sözlü olarak Arapça yapmaları gibi sebeplerden dolayı 
kendi dillerini büyük ölçüde muhafaza edebilmişlerdir. Sünnî ve Hristiyan Araplarda ise 
dili anlama ve konuşmaya yönelik Alevi Araplara benzer bir durum söz konusu değildir. 
Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Mersin’in Tarsus ilçesinde 
konuşulan Arap diyalekti, Arap dili lehçelerinin sınıflandırılmasında önemli bir rol 
oynayan zamir ve fiil çekimleri yönünden ele alınmıştır. Neticede, günümüzde Tarsus 
Arapları tarafından temelde Çukurova’ya göç ettikleri bölge olan Suriye-Lazkiye bölgesi 
lehçesinin konuşulduğu görülmüştür. Diller arası etkileşim sonucu süreç içerisinde 
sesbilim ve biçimbilim açısından Türkçeye özgü bazı unsurlar lehçeye dâhil olmuş ve 
yerleşik Suriye lehçesinin alt kolu olarak içerisinde Türkçeye özgü unsurlar barındıran 
Suriye lehçesinin Tarsus ağzı inşa edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tarsus Arap lehçesi, Anadolu Arap lehçeleri, lehçe, fusha, Arap 
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 مقدمة
باللغة على مر التاریخ. تم تعریف اللغة بشكل عام على أنھا  من المعروف أن ھناك العدیَد من التعاریف المتعلقة

اللغة بأنھا  (Doğan Aksan)ف دوغان آقسان ". وبمعنى خاص یعرّ 2"الوسیلة التي یعبر بھا كل قوم عن مرامھ
ن "الجھاز المتطور والمتعدد الجھات الذي یساھم في انتقال األفكار والمشاعر في مجتمع ما وعن طریق االستفادة م

 ".3العناصر المشتركة من ناحیة المعنى والصوت إلى اآلخرین
ً من تعاریف اللغة فإن علم اللغة، تتناول موضوع اللغة على أنھا ظاھرة ثابتة ل في أذھان  4انطالقا ونظام ُمسجَّ

أفراد المجتمع على شكل رموز صوتیة، أي تتناولھا على أنھا مصطلح تخضع لمواصفات اللغة المشتركة ولیس 
. أما مصطلح اللھجة، فإنھ علم اللغة یقیّمھا على أنھا بنیة متغیرة ومرنة یتم استخدامھا من قبل 5لمجموعة اللغات

. وتطلق كلمة اللھجة على النمط المختلف من اللغة التي یُتحدث بھا في 6األشخاص في المجتمع كلٌّ حسب موقعھ ومكانھ
یراً عن الھیكل الرئیسي للغة. أما الثغرة، فھي نمط كالم ضمن اللھجة مجتمع ما، لكن ھذا النمط المختلف ال یبتعد كث

وخاصة بمنطقة أصغر من منطقة اللھجة، كما أنھا تحوي على فروقات أقل. بحسب ھذه التعریفات فإننا نتوصل  7نفسھا
ضمن ھذا النظام، في حین  إلى أن اللغة ھي التي تكّون البنیة األساسیة للنظام، أما اللھجة فھي الفرع األدنى التي تكمن

أن الثغرة ھي التي تحوي االختالفات الصوتیة ضمن الفرع األدنى. بینما اللغة ظاھرة ثابتة تحتل مكانھا ضمن النظام، 
 فإن اللھجة والثغرة تتمیزان ببنیة متغیرة من ناحیة ألفاظھما.

تسھّل المحادثة بین الناس. وتُستخدم  إن كل لغة تكّون ضمن بنیتھا باالستناد إلى عوامل مختلفة، لغات شعبیة
الكلمات في اللغات الشعبیة كاختصارت للكلمات األصلیة، وال یخضعون لقواعد اللغة على األغلب ویكتفون بالقواعد 
األساسیة العامة فقط. وتؤّدي عدم استخدام اللغة األدبیة الصحیحة بین الناس لصعوبتھا، إلى اختالق نمطین من التحدث 

اللغة  –، اللغة الرسمیة ’لغة الكتابة –لغة التحدث ‘واحدة. وتسمى ھذه االختالفات بتسمیات عدیدة منھا  ضمن لغة
اللغة غیر المرتبطة بالقواعدة. وتُطلق على ھذه الحالة في علم اللغة اسم "ازدواجیة  –الشعبیة، اللغة المرتبطة بالقواعد 

 ".8اللغة
. حیث 9ملیون شخص، إلى العائلة السامیة 250بھا في یومنا الحالي من قبل  تُنسب اللغة العربیة التي یتم التحدث

یتم التحدث بھذه اللغة التي تنتشر على جغرافیة تمتد من غربي آسیا إلى شمالي أفریقیا في حوالي عشرین دولة مختلفة، 
المملكة السعودیة، والبحرین، منھا: المغرب، والجزائر، وموریتانیا، وتونس، ولیبیا، ومصر، والسودان، والصومال، و

 .10والیمن، والكویت، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة، عّمان، واألردن، وسوریا، والعراق، ولبنان، وجیبوتي
وإلى جانب العشرین دولة التي ذكرناھا فیتم التحدث بالعربیة في تركیا أیضاً، في مناطق جنوب شرق 

اردین، وسیرت، وموش، وشیرناق، وباطمان، وغازي عنتاب، ودیار بكر، األناضول، ووالیة ھاتاي (أنطاكیا)، وم
وأورفة، وأضنة (في مركز المدینة، آقّابي، قوزان وقادیرلي) وفي مرسین وباألخص في قضاء طرسوس. یُقّسم 

(Jastrow Otto) ث بھا في جوسترو أوتتو الخبیر باللھجات العربیة في بالد األناضول، اللغة العربیة التي یتم التحد
تركیا إلى ثالث مجموعات. ھي: اللھجة المحلیة السوریة، اللھجة البدویة ولھجة بالد الرافدین. ویذكر أنھ یتم التحدث في 
مناطق ھاتاي (أنطاكیا)، أضنة، مرسین وطرسوس باللھجة المحلیة السوریة، وفي منطقة أورفة یتم التحدث باللھجة 

 –في مناطق ماردین، شیرناق، دیار بكر، سیرت، موش وباطمان (قوزلوق البدویة (الصحراویة) السوریة، أما 
 .12بالد الرافدین 11صاصون) فإنھ یتم التحدث بلھجة (قِلُت)
                                                

؛ محمد علي التھانوي، كشاف 192، ص. 9711محمد بن علي السید الشریف الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت   2
 .1408، المجلد الثاني، ص. 1996اِصطالحة الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، بیروت 

 .55، المجلد األول، 2009، منشورات مؤسسة اللغة التركیة، أنقرة Ana Çizgileriyle Dilbilim-Her Yönüyle Dilدوغان آقسان،   3
 .184، ص. 1958یاریة والوصفیة، مكتبة المصریة، قاھرة تمام حسن، اللغة بین المع  4
 .24، المجلد األول، Ana Çizgileriyle Dilbilim-Her Yönüyle Dilأقسان،   5
 .184حسن، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص.   6
 .141، المجلد األول، Ana Çizgileriyle Dilbilim-Her Yönüyle Dilأقسان،   7
 .8، ص. 2002نشورات جامعة أكسفورد، نیویورك ، مThe phonology and morphology of Arabic جانیت واتسون،  8
 .53، ص. 1994صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، دار العلم للمالیین، بیروت   9

 .8-7، ص. The phonology and morphology of Arabicواتسون،   10
تنقسم إلى قسمین: في تلفظ فعل قُلُت ا بین النھرین. إن لھجة بالد ما بین النھرین بسبب اإلختالفات تُقصد اللھجة العراقیة بلھجة بالد م  11

 األولى ھي لھجة قِْلُت التي یتحدث بھا العرب المسیحیون واألخرى ھي التي یتحدث بھا العرب المسلمون كـ "قِلِْت". انظر، جاسترو أوتو،
“Anatolian Arabic”2006ریة وآدابھا، ، موسوعة اللغة الع ،I ،87 . 
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 منھج البحث
تم اعتماد "منھج البحث النوعي" في بحثنا. ویُعّد "منھج البحث النوعي" من بین مناھج البحث التي تستند إلى 

وتحلیل المعطیات وفي النھایة وضع النتائج بشكل واقعي على األرض. وتم تصنیف تقنیة  المراقبة، وإجراء  المقابالت
. ألن 13" المقابالت" في منھج البحث النوعي إلى عدة تصانیف ھي، منھا "المنظم"،  "غیر المنظم"، "نصف المنظم"

ة، بتوجیھ األسئلة الجدیدة التي تظھر في ھذا المنھج، یقوم الباحث الذي یجري المقابلة إلى جانب تحضیره المسبق لألسئل
أثناء إجراء الحوار. ویوفر لنا ھذا المنھج الذي یتیح التحرك بأریحیة أكثر للباحث، وظیفیة أكثر من ناحیة وصولنا إلى 

 معلومات مفصلة أكثر في  بحثنا.
ً في قرى وبلدیات طرسوس التابعة بمرسین. وللوصو 45تم بحثنا بالمقابالت مع نحو  ل إلى معلومات شخصا

عاماً،  80- 50أكثر دقة وصحة فقد تم اختیار المشاركین في ھذا البحث من األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین الـ 
وممن یسكنون األریاف المحیطة بمركز القضاء. ألن فھم وتحدث اللغة العربیة یتناسب المسنین بشكل مباشر. وإن 

بشكل سلیم أمر خاص بالعرب الذین یعیشون في ریف المدینة على شكل جماعات  ازدیاد فھم اللغة العربیة والتحدث بھا
ویتكلمون العربیة مع بعضھم، مما جعلھم یحافظون على لغتھم. لذلك وّجھنا بحثنا بشكل أكبر إلى العلویین العرب الذین 

 من مركز المدینة. مرسین، وممن یعیشون في األریاف بدالً  –یعیشون في المنطقة الواقعة جنوب طریق أضنة 
وقارننا حروف الصامتة والصائة بین اللغة العربیة الفصحى وبین اللھجة التي یتم التحدث بھا في طرسوس. وتم 

في الترجمة الكتابیة لألحرف  (Hayati Develi)اعتماد كتاب "دلیل التركیة العثمانیة" لألستاذ الدكتور حیاتي دولي 
 .14العربیة

 عرب طرسوس
الحادي عشر) لغرض المكافحة ضد الحمالت  –ون في عھد الخلیفة ھارون الرشید (القرن الثامن قام العباسی

. ویُذكر أن أول من 16-كانت طرسوس آنذاك مدینة حدودیة  – 15البیزنطیة، بإسكان األتراك على حدود األناضول
استقر في تلك المنطقة العشائر استوطن من األتراك آنذاك كان تركمان الوارساق. بعد ذلك وفي القرن الرابع عشر 

التابعة ألذرع األسھم الستة  ler)-(Yüreğirالمنسوبة إلى بكویة بني رمضان الذین ینحدرون من نسب یوراغیرلر 
، نستطیع ان 18. إلى جانب كون أغلبیة سكان طرسوس من األتراك اعتباراً من القرن الخامس عشر17(Oğuz)ألوغوز 

 Evliya)وعربیة في تلك المنطقة. كما أن السیاح الشھیر أولیاء جلبي  19عات أرمنیةنقول أنھ كان ھناك وجود مجمو
Çelebi) /یذكر عن طرسوس في أثره المعروف بعنوان سیاحتنامھSeyahatnâme   :الذي ألّفھ في القرن السابع عشر

من التركمان. كما أنھ یوجد  "بسبب قسوة وثقل ھواء المدینة كان الناس یخرجون إلى مصیف بولغار. (....) وسكانھا ھم
إن سكانھا اناس أصحاب “أما فیما یتعلق بأضنة فإنھ یذكر:  “.  20فالحي العرب. وشكل مآذنھم یشبھ مآذن السعودیة

 “.21آداب وأخالق. ویتكلمون بالعربیة. في المدینة یوجد العرب، والفالح، والروم، واألرمن والیھود

                                                                                                                                              
 .I ،87، موسوعة اللغة العریة وآدابھا، ”Anatolian Arabic“أوتو،   12
 .39، ص. 2008، منشورات سْجكین، أنقرة Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleriحسن شیمشك، -علي ییلدیریم  13
، ṭ، ط ż، ضـ ṣ، صـ ş، شـ s، سـ jژ ، z، ز r، ر ẕ، ذ d، د ẖ، خـ ḥ، حـ çچـ ، c، جـ s، ث t، ت pپ ، bب ، a, e, ı, i, u, ü, âا (آ)   14

حیاتي داولي،  انظر،. y, ı, i, î، یـ h, a, e، ھـ v, û, u, ü, o, ö، و n، نـ m، مـ l، لـ gگـ ، k، كـ ḳ، قـ f، فـ ġ،غـ ‘، عـ ẓظ 
Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 15لد األول، ص. ، المج2010، منشورات َكسیت، إسطنبول. 

، 2005، 1، ر. 5، ج. مجلة كلیة اإللھیات، جامعة تشقورأووا، Osmanlı Döneminde Tarsus (1516“-”(1923عبد هللا بوش،  15
، 5، ج. مجلة أبحاث العلوم االجتماعیة، جامعة تشوقورأووا، ”Osmanlı Kaynakları Ve Tarsus“؛ سونغول أولوتاش، 265ص. 

 .529، ص. 2012، 6ر. 
؛ أولوتاش، 3، ص. 1963، أنقرة 10، ج. مجلة أبحاث التاریخ، ”Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar“فاروق سومر،   16

“Osmanlı Kaynakları Ve Tarsus” .529، ص. 
 .529، ص. ”Osmanlı Kaynakları Ve Tarsus“أولوتاش،   17
 .20، ص. ”Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar“سومر،   18
م. انظر،  1071األرمن قد ھاجروا إلى كیلیكیا جمیعا خالل االحتالل السلجوقي الذي وقع بعد حرب ماالزكیرت في عام   19

 .269، ص. ”Osmanlı Döneminde Tarsus (1516-1923)“بوش،
 .IX ،40، 1985، منشورات أوجدال، إسطنبول Seyahatnâmeأولیا جلبي،   20
 .Seyahatnâme،IX ،40جلبي،   21
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بشكل جماعي إلى طرسوس، ھو تمرد والي مصر محمد علي باشا والد أما السبب الرئیسي في انتقال العرب 
خلیل  إبراھیم باشا ضد الدولة العثمانیة. وكان ھدف محمد علي باشا من التمرد ھو إقامة إمبراطوریة مستقلة في مصر، 

والذي  وجعل سوریا التي كانت سھلة الحمایة حدوداً لمصر، وتعویض النقص الذي یحتاجھ جیشھ من خشب البناء
. وكان أغلبیة جیش  خلیل إبراھیم باشا یتكون من الجنود 22قطعتھ إنكلترا عن مصر، من منطقة تشوقورأووا وطرسوس

المصریین. وكان من المتوقع مشاركة أناس وخاصة من سوریا في الجیش ضمن مسیر الجیش الذي كان سیتحرك من 
ة الالذقیة في سوریا كان أغلبیتھم من العرب. ومن المعروف . أما الذین انضموا إلى جیش إبراھیم باشا من مدین23مصر

، واستقروا في محافظات مرسین، أضنة وطرسوس. وفي ھذا 24أن الوحدة العسكریة التي أتت من سوریا لم ترجع إلیھا
السیاق یتم تجاھل احتمال أن أسر الجنود العرب مع مرور الزمن أتوا من مصر إلى طرسوس وبعد أن تالءموا مع 

م. تحت إدارة خلیل إبراھیم 1841-1832لمحیط لم یعودوا إلى أوطانھم. ألنھ في النتیجة كانت طرسوس بین األعوام ا
 .25م. تم انتزاعھا منھ وإعادة ضمھ إلى والیة أضنة1840باشا أي ابن محمد علي باشا. وفي عام 

العصور القدیمة، باإلضافة إلى ھناك واقعة بأن الناس عربیو األصل قد جاؤوا إلى طرسوس وقطنوا فیھا في 
ذلك یمكننا أن نؤكد ھنا أنھم استوطنوا المنطقة نتیجة احتالل من قبل خلیل إبراھیم باشا وبعد االشتباكات المذھبیة لواقعة 
في لبنان وعقب تجارة األخشاب من مصر. قد احتاجوا إلى األخشاب واألحطاب إلنشاء قناة سویس وأنتجوا األخشاب 

في األراضي المبذولة لغابات على جبال طوروس ونقلوھا إلى مصر عبر الطریق البحري من میناء  بكمیة كبیرة
مرسین. وھذا الوضع قد تسبّب إسكان األشخاص الكثیرین الذین جاؤوا من مصر إلى مرسین بدال من رجوعھم إلى 

المعارك المذھبیة الواقعة بین الدروز بالدھم. باإلضافة إلى ذلك إن المارونیین كثیري العدد ھاجروا إلى طرسوس عقب 
 .26م 1860والمارونیبن في عام 

وفي یومنا ھذا یعیش العلویون العرب بأغلبیة جنوب الطریق الواصل بین مدینتي أضنة ومرسین على طول 
تم الخط الساحلي. أما في شمال ھذا الطریق خاصة في المنطقة الجبلیة فیعیش األتراك (الیوروك) وألكراد أیضا. و

 تمركز العرب في األراضي الزراعیة الخصبة نتیجة اإلجراءات التي تمت لتجفیف مستنقع اآلیناز التي حدثت في القرن 
 األماكن التي استطعنا الوصول إلیھا. 1ذكرنا في جدول رقم 

 المناطق لعرب طرسوس :1جدول رقم 

حي یشیل كوي، حي فاتح  حي عمر القدیم، حي عمر الجدید، حي یشیل (المصلى)، حي یشیل أولر،
، حي دعاء تبھ، حي 82(دمیر قابى)، حي بارباروس، الحي الجدید، حي المعلمین، حي منازل 

 شاھین، حي الجمھوریة، حي عممر القدیم.
 األحیاء

 البلدیات بلدیة یشیل تبھ، بلدیة أتاالر، بلدیة حضور كنت.

كوي، قریة علي أفندي، قریة كفلي، قریة  قریة حسن آغا، قریة كل أحمد، قریة علي آغا، قریة یشیل
 خالد آغا. 

 القرى

                                                
 Tarsus Şer’iye Sicilleri Ve Arşiv Belgeleri Işığında Menemencioğlu Aşireti’nin“سونغول أولوتاش،   22

Mısırlılara Ve Osmanlı Devleti’ne İkili Yardım Faaliyetleri (1832-1841)” ،جامعة ، مجلة معھد العلوم االجتماعیة
 .374، ص. 2006، 1، ر. 15ج. تشوقورأووا، 

 Tarsus Şer’iye Sicilleri Ve Arşiv Belgeleri Işığında Menemencioğlu Aşireti’nin Mısırlılara Ve“اش، أولوت  23
Osmanlı Devleti’ne İkili Yardım Faaliyetleri (1832-1841)” ، .374ص. 

ي، مترجم إسماعیل أوزدمیر، ، منشورات جیوي یازیالرArap Alevilerinin Tarihi-Nusayrilerانظر، محمد أمین غالب الطاویل،   24
. كانت في محافظة مرسین سكنیة باسم "حي الالذقیة وكانت سكانھا األوائل جاؤوا من الالذقیة وحلب 308-306، ص. 2000إسطنبول 

 Dünden Bugüneوالشام. وھذا الحي موجود في یومنا ھذا بمرسین ومعروفة باسم " حي كیرامیت خانھ ". انظر، شیناسي دولي، 
Mersin (1836-1987) 46،  ص. 1987، مطبعة غازییورد، مرسین. 

مؤسسة التجارة والصناعة في ، منشورات I Kehf-Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi Ve Ashâbأحمد آقكوندوز،   25
 .123، ص. 1993طرسوس، إسطنبول 

قبل عزیز مارون بسریة في العصر الخامس المیالدي ـ مارنیتا. وھم إن المارونیین ھم الناس التابعون لكنیسة مارون التي تم تأسیسھا من   26
أصال تابعون للطوائف المسیحیة في منطقة سوریا رغم أن معظمھم یعیشون في لبنان. تم الذكر أیضا أن المارونیین المھاجرین إلى 

 .273. ، ص”Osmanlı Döneminde Tarsus (1516-1923)“طرسوس، ھم جاؤوا من لبنان. انظر، بوش، 
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من الصعب جداً الوصول إلى تثبیت أعداد حقیقیة مئة بالمئة فیما یتعلق بعدد السكان من العرب العلویین. فقد 
 30 م. بأن عدد سكان العلویین العرب في طرسوس آنذاك1924ذكر محمد أمین غالب الطویل في كتابھ الذي ألّفھ سنة 

ً منھم في الریف والباقي في المدینة 15ألفاً،  م 2004. كما ادعى جاھد أصالن في كتابھ الذي ألّفھ سنة 27ألفا
. كذلك ادعى ستیفن بروشازكا 28من عدد سكان طرسوس %80"سوسیولوجیة الفالحین" بأن العلویین العرب یشكلون 

ألفاً وكأقصى حد یبلغ  247وما حولھا) یبلغ على األقل  أن عدد العلویین العرب في منطقة تشوقورأووا (أضنة، مرسین
ً من بین ھؤالء فقط ھم من یتكلمون العربیة 55ألفاً، و 329 . إن وجود المواطنین العرب في المنطقة حقیقة ال 29ألفا

والمقابلة یمكن ألحد أن ینكرھا. لكن ال یوجد لدینا معطیات محسوسة ودقیقة بشأن أعدادھم. بحسب مساعینا في المنطقة 
إن في تحت عنوان ألف نسمة.  50 – 40مع أھل المنطقة فإننا نقدر أن عدد المواطنین الذین من أصول عربیة حوالي 

 الضمائر واألفعال تناولنا خصائص اللھجة الطرسوسیة في بحثنا ھذا.

 الضمائر .1
 الضمائر المنفصلة .1.1

ضمیراً منفصالً في اللغة  14المنفصلة. بینما توجد تسمى الضمائر التي تأتي منفردة في اللغة العربیة بالضمائر 
الفصحى، توجد في اللھجة ثمانیة ضمائر فقط. وسنشرح الضمائر المنفصلة المستخدمة في اللھجة في الفصول القادمة. 

قائمة . وكما رأینا في ال30وتشبھ ھذه الضمائر المستخدمة في اللھجة تلك الضمائر المستخدمة في اللھجة المحلیة السوریة
أنھ یوجد في اللھجة الطرسوسیة صیغ الجمع، وصیغة جمع المؤنث الغائب والمخاطب، الموجودین في اللغة  2رقم 

 الفصحى.

 تصریف الضمائر المنفصلة :2جدول رقم 

 الضمائر المتصلة .1.2
 الضمائر المتصلة باالسم .1.2.1

المضاف إلى تعرب الضمائر المتصلة باألسماء في اللغة العربیة كمضاف إلیھ مجرورا. ویتغیر إعراب االسم 
الضمائر المتصلة باالسم حسب موقعھا من الجملة. أما في اللھجة الطرسوسیة فیتم تلفظ االسم المتصل بالضمیر على 

 .3نفس الشكل مھما تغیر موقعھا. تم اعتماد حالة الرفع لكلمة كتاب في القائمة رقم 

                                                
 .360، ص. Arap Alevilerinin Tarihi-Nusayrilerغالب الطاویل،   27
 .197، ص. 2005، مكتبة قاراحان، أضنة Fellahların Sosyolojisiانظر، جاھد آسالن،   28
o The Arabic speaking Alawis of the Çukurova: The transformation of a linguistic intستیفن بروشاسكا، -غیسلھ  29

https://www.academia.edu/3857818/The_Arabic_speaking_a purely religious minority.  
nto_a_purely_religious_minorityAlawis_of_the_%C3%87ukurova_The_transformation_of_a_linguistic_i  

 :A xolloquial handbook in the Syrian dialect for the use of Arabic manualجیراو،  نظر،  فرانسیس إدواردا  30
visitors to Syria and Palestine, containing a simplified grammer, a comprehensive English and Arabic 

dictionary and dialogues 59، ص. 1901، منشورات لوزاج وجو، لندن. 

  المفرد الجمع
 اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى
/  ھُوَ  hinînِھنیْن/  ھم  huvviھُوِّ
 hiyyi/ ِھيِّ  ِھيَ  hinînِھنیْن/  ھُنَّ 
 hintِھْنْت/  أْنتَ  hintûِھْنتو/  أْنتُمْ 
 hintiِھْنِت/  أْنتِ  hintûِھْنتو/  أنتُنَّ 
 ene’أنا/  أنا nihneنِْحَن/  نَْحنُ 
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 تصریف الضمائر المتصلة :3جدول رقم 

ساكن مثل  ، أن الضمائر المتصلة المجرورة إذا كانت نھایتھا ساكنة وتنتھي بحرف3كما رأینا في القائمة رقم 
 كلمة "كتاب" تكون على الشكل التالي.

 u- ھو
 in-  ھُم   a, -e- ھي
 kin-  أنتُم   ek- أنتَ 
 nâ-  نَحن   ik- أنتِ 
 î, -iy, -ey- أنا

في الحاالت التي ال تكون فیھا نھایة الكلمة ساكنة، یحدث تغییر في تصریف الضمائر المتصلة باالسم. وإذا جاء 
ھا حرف صوتي ضمیر متصل، تُقرأ الصوائت القصیرة طویلة، وتصرف بعد ذلك على الشكل مع الكلمات التي نھایت

عند اإلضافات التي تأتي في نھایة الكلمة. مثل: إن كلمة "ِحوال" التي انتھت بصوتیة  4الذي ورد في القائمة رقم 
على ذاك النحو. إال أنھ عندما بحسب نھایة صوت حرفھا األخیر وتصّرف  4طویلة، یضاف إلیھا ضمیر من القائمة رقم 

، تظھر التاء المربوطة "ة" ویتم تصریفھا مثل تصریف ”e, i“یأتي الضمائر المتصلة في نھایة الكلمات المؤنثة 
الكلمات التي تنتھي بأصوات صائتة. إن نتیجة ظھور ھذه التاء یحدث تغییر في أوزان الكلمات المؤنثة. ونفس األمر 

إلى جانب ھذا یتم التلفظ بالتاء المربوطة في بعض الكلمات غیر المضافة  ”ây-“التي تنتھي بـ  یكون أیضاً في الكلمات
 أیضاً. المثال: 

 (بَقََرتُھ). baḳrituبَْقِرتو/ (بَقََرة) >  baḳraبَْقره/    fa‘lit > فَْعلِْت/  fa‘la فَْعلھ/
 (نَحلتكم). naḥlitkinنَْحلِْتِكْن/  (نَْحلَة) > naḥliنَْحلي/   fa‘lit> فَْعلِْت/  fa‘liفَْعلي/ 

 dinyâyti> ِدْنیاْیتي/  dinyâyِدْنیاي/   âyt’-> آْیت/  ây’-آْي/ 

 إضافة الضمائر المتصلة حسب األشخاص :4جدول رقم 
 أنتُن أنتُم نحن ھي ھو أنتِ  أنت أنا 

 (آ)
(â)31,(ê)32 

ي-  
-yi 

كْ -  
-k 

كِ -  
-ki 

هُ -ْه، -  
-h, -hu 

ھا-  
-ha 

نا-  
-nâ, -nê 

ِكنْ -  
-kin 

ِھنْ -  
-hin 

 (ي)
(î)33 

ي-  
-yi 

كْ -  
-k 

كَ -ِك، -  
-ki, -ke 

هْ -ي، -  
-y, -h 

ھا-یا، -  
-ya, -ha 

نا-  
-nâ, -nê 

ِكنْ -  
-kin 

ِھنْ -یِْن، -  
-yin,-hin 

 (و)
(û)34 

ني-  
-ni 

كْ -  
-k 

كِ -  
-ki 

وْ -  
-v 

وا-  
-va 

نا-  
-nâ, -nê 

ِكنْ -  
-kin 

ِونْ -  
-vin 

                                                
، (ھي) -h (hu) -mevlêَمْوالهُ/-، (ھو) َمْوالهْ -ki -mevlê، (أنِت) َمْوالِك/-k -mevlê، (أنت) َمْوالْك/-yi -mevlâ(أنا) موالي/  31

 . mevlê-hin، (ھم) َمْوالِھْن/ mevlê-kin-، (أنتم) َمْوالِكْن/ mevlê-nê-، (نحن) َمْوالنا/ mevlê-ha-َمْوالھا/
، (ھي) h (hu) -ḥıvêlê، (ھو) ِحواالهُ/ki -ḥıvêlê، (أنِت) ِحواالِك/k -ḥıvêlê، (أنت) ِحواالْك/yi -ḥıvêlêالِي/(أنا) ِحَوا  32

 . ḥıvêlê-hin، (ھم) ِحواالِھْن/ ḥıvêlê-kin، (أنتم) حواالِكْن/ ḥıvêlê-nâ، (نحن) ِحواالنا/ḥıvêlê-haِحواالھا/
، (ھي) yh -misêri، (ھو) ِمساِرْي/ki -misêrî، (أنِت) ِمساریِك/k -misêrî/، (أنت) ِمساریكْ yi -misêrî(أنا) ِمساریِي/  33

  . misêrî-yin، (ھم) ِمسارییِْن/ misêrî-kin، (أنتم) ِمساریِكْن/ misêrî-nâ، (نحن) ِمسارینا/misêrî-yaِمسارییا/

  المفرد  الجمع
ةاللھج الفصحى  اللھجة الفصحى 

 kitêbuِكتابُو/ -ھُوِّ  ِكتابُھُ  -ھو /kitêbin ِكتابِن-ِھنینْ  ِكتابُھُمْ  -ھم
 kitêbeِكتابَھ/ -ِھيِّ  ِكتابُھا -ھي /kitêbin ِكتابِن-ِھنینْ  ِكتابُھُنَّ  -ھُنَّ 
 kitêbekِكتابَْك/ -ِھْنتْ  ِكتابُكَ  -أنتَ  /kitêbkin ِكتاْبِكن-ِھْنتو ِكتابُُكمْ  -أْنتُمْ 
 kitêbikِكتابِْك/ -ِھْنتِ  ِكتابُكِ  -أنتِ  /kitêbkin ِكتاْبِكن-ِھْنتو ِكتابُُكنَّ  -أنتُنَّ 

 kitêbîِكتابي/ -أنا ِكتابي -أنا /kitêbnêِكتاْبنا -نِْحنَ  ِكتابُنا -نَْحنُ 



e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi                                                    
Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)                                 	www.esarkiyat.com ISSN:	1308-9633 

 
(JOSR) Nisan-2016 Cilt:8 Sayı:1 (15)           (s. 234-250)                 (JOSR) April-2016 Volume:8 Issue: 1 (15) 

 

 241 

تعرب حسب موقعھا من الجملة باألحرف بدالً من الحركات. وھذه ھي األسماء توجد في اللغة الفصحى أسماء 
الخمسة التي تتألف من "أب، أخ، حم، ذو، فو". ویتم إعراب ھذه األسماء بالواو في حالة الرفع، وباأللف في حالة 

عند إضافتھا إلى اسم . وفي اللھجة الطرسوسیة یتم استخدام اسمي " أب، أخ " فقط، و35النصب وبالیاء في حالة الجر
في حالة  5معین یتم تصریفھا بالواو بغض النظر عن موقعھ من الجملة. تم اعتماد تصریف اسم " أب " في القائمة رقم 

 .36الرفع
 تصریف األسماء الخمسة حسب األشخاص :5جدول رقم 

 لضمائر المرفوعة المتصلة بالفعلا .1.2.2
ھناك نوعان من الضمائر المتصلة بالفعل في اللغة العربیة الفصحى وھي: مرفوع / فاعل و منصوب / مفعول. 

تُّن في اللھجة الطرسوسیة إلى , تُمْ , تُ , تِ  ,تَ  , ا, و, ن, تتحول األحرف التي تقابل الضمائر المتصلة المرفوعة نا
ن التي تقابل مضارع الضمائر المتصلة تتحول في  ,ا  ,و ,ي ,تُو بالترتیب. وكذلك فإن أحرف  ,تُ  ,تِ  ,تْ  ,و ,أحرف نا

ي. وسبب وجود الضمائر المتصلة /ا، ن / في اللھجة ھو عدم وجود صیغ التثنیة والجمع،  ,اللھجة الطرسوسیة إلى و
ً ال توجد / ن / التي تدل على عالمة اإلعراب لجمع المذكر وصیغ جمع الم ؤنث السالم وجمع مؤنث المخاطب. وأیضا

 السالم والتثنیة، في اللھجة الطرسوسیة.
 الضمائر المرفوعة المتصلة بالفعل :6جدول رقم 

ً ھو مجیئھ مفعوالً ومن ال ً الضمائر المتصلة المنصوبة. وسبب تسمیتھا منصوبا ضمائر المتصلة باألفعال أیضا
بالنسبة للفعل. وسنستمر على ذكر تصریف الضمائر المتصلة المنصوبة، في الملحقات التي ذكرناھا في فصل الضمائر 

عال َدبَْح و ِدبْحت المنتھیة بالساكن على الشكل ویكون تصریف الضمائر المتصلة المنصوبة باألفالمتصلة المجرورة. 
 التالي.

                                                                                                                                              
، v -beyidbeḥû، (ھو) بَیِْدبَحوْو/ki -beyidbeḥûبَیِْدبَحوِك/ ، (أنِت)k -beyidbeḥû، (أنت) بَیِْدبَحوْك/ni -beyidbeḥû(أنا) بَیِْدبَُحوني/  34

، (ھم)  beyidbeḥû-kin، (أنتم) بَیِْدبَحوِكْن/ beyidbeḥû-nâ، (نحن) بَیِْدبَحونا/ beyidbeḥû-va(ھي) بَیِْدبضحووا/
 . beyidbeḥû-vinبَیِْدبَحوِوْن/

، 1971تاح العلوم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت انظر، أبو یعقوب بن یوسف بن محمد بن علي السكاكي،  مف  35
؛ جمال الدین السیوطي، البھجة المرضیة في شرح األلفیة، تحقیق محمد حادي الشمرحي المردیني، مكتبة الشیداء، دیار بكر 233ص. 

اري، شرح قطر الندى و بل الصدى، تحقیق أمیل بدیع ؛ جمال الدین عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنص73-65، المجلد األول، ص. 2013
 .58-57، ص. 1971یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 36 / ، (ھو) î -beyy" بمعنى "أٌب" وفي اللھجة تصریف آخر على األشخاص السم "بي". المثال: (أنا) بَیّي/beyyiتستعمل في اللھجة اسم "بَيِّ
/ / beyy-uبَيُّ ، (ھم)  beyy-kin، (أنتم) بَیِكْن/ beyy-nâ، (نحن) بَْینا/ beyy-ik، (أنِت) بَیِّْك/ beyy-ek، (أنت) بَیَّْك/ beyy-e، (ھي) بَيَّ
 .beyy-inبَیِّْن/

 المفرد  الجمع 
 الھجة الفصحى اللھجة الفصحى

ن/-ِھنینْ  اَبوھُمْ  -ھم  bûhبوه/  -ھُوِّ  اَبوهُ  -ھو buvvinبُوِّ
ن/-ِھنینْ  اَبوھُنَّ  -ھُنَّ   bûva  بُووا/ -ِھيِّ  اَبوھا -ھي buvvinبُوِّ
 bûkبُوْك/  -ِھْنتْ  اَبوكَ  -أنتَ  buvkinبُْوكن/-ِھْنتو اَبوُكمْ  -أنتم
 bûkiبُوِك/  -ِھْنتِ  اَبوكِ  -أنتِ  buvkinبُْوكن/-ِھْنتو اَبوُكنَّ  -أنتُنَّ 

 bûyiبُویي/   -أنا اَبي -أنا bûnâ بُونا/ -نِْحنَ  اَبونا -نَْحنُ 

 اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى
ماضيال المضارع الماضي المضارع الماضي المضارع الماضي المضارع  

 X -ھُوِّ  X X -ھو X و -ِھنینْ  و- و -ھم و-
 X -ِھيِّ  X X -ھي X و -ِھنینْ  و- ن -ھُنَّ  ن-
 تْ  -ِھْنتْ  X تَ  -أنتَ  X و -ِھْنتو و- تُمْ  -أنتم و-
 تِ  -ِھْنتِ  ي- تِ  -أنتِ  ي- و -ِھْنتو و- تُنَّ  -أنتُنَّ  ن-

X  ُنا -نَْحن X  َنا -نِْحن X تُ  -أنا X تْ  -أنا 
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 debaḥ(ذبح) دبح/  
 (ذبحھ)  debaḥ-uَدبَُح/ 
 (ذبحھم)  debaḥ-inَدبَِحْن/  (ذبحھا)  debaḥ-aَدبََح/ 

 (ذبحكم) debaḥ-kinَدبَْحِكْن/   (ذبحَك)  debaḥ-akَدبََحْك/ 
 (ذبحنا)  debaḥ-nâَدبَْحنا/   (ذبحِك)  debaḥ-ikَدبَِحْك/ 
 (ذبحني)  debaḥ-niَدبَْحني/ 

 dıbaḥt(ذبَْحَت) ِدبَْحت/  
 (ذبحتَھ)  dıbaḥt-uِدبَْحتو/ 
 (ذبحتھم) dıbaḥt-inِدبَْحتِْن/   (ذبحتھا)  dıbaḥt-a/ ِدبَْحتَ 

 (ذبحتكم) dıbaḥt-kinِدبَْحْتِكْن/   (ذبحتَك) dıbaḥt-ekِدبَْحتَْك/ 
 (ذبحتنا) dıbaḥt-nâْحْتنا/ ِدبَ   (ذبحتِك) dıbaḥt-ikِدبَْحتِْك/ 
 (ذبحتَني) dıbaḥt-niِدبَْحتني/ 

على الرغم من كون فعل دبحْت من األفعال التي تنتھي بساكن، فإن كل فعل یأتي على صیغة المفرد الغائب، 
 تُصّرف كتصرییف الضمائر المتصلة المنصوبة.

 debḥat(ذبََحْت) َدْبَحْت/  
 (ذبحتھ)  debḥît-u/ َدْبحیتُ 

 (ذبحْتھم) debḥît-inَدْبحیتِْن/   (ذبحتھا)  debḥît-a/ حیتَ َدبْ 
 (ذبحْتكم) debḥît-kinَدْبحیْتِكْن/   (ذبحْتَك) debḥît-ekَدْبحیتَْك/ 
 (ذبحْتنا) debḥît-nâَدْبحیْتنا/   (ذبحتِك) debḥît-ikَدْبحیتِْك/ 
 (ذبحتني) debḥît-niَدْبحیْتني/ 

باألفعال التي تنتھي بـ / نا/ الصائتة كما في دبحنا، وبـصوتیة  /و/  أما تصریف الضمائر المنصوبة والمتصلة
 كما في دبحو على الشكل التالي.

-â- 
 (ذبحناه) debaḥnâ-huَدبَْحناهُ/ 
 (ذبحناھم) debaḥnâ-hinَدبَْحناِھْن/   (ذبحناھا) debaḥnâ-haَدبَْحناهَ/ 

 (ذبحناكم) debaḥnâ-kinَدبَْحناِكْن/   (ذبحناَك) debaḥnâ-kَدبَْحناْك/ 
 (ذبحناِك) debaḥnâ-kiَدبَْحناِك/ 

-û- 
 (ذبحوه) debaḥû-vَدبَُحوْو/ 
 (ذبحوھم) debaḥû-vinَدبَُحوِوْن/   (ذبحوھا) debaḥû-vaَدبَُحووا/ 
 (ذبحوكم) debaḥû-kinَدبَُحوِكْن/   (ذبحوَك) debaḥû-kَدبَُحوْك/ 
 (ذبحونا) debaḥû-nâَدبَُحونا/   (ذبحوِك) debaḥû-kiَدبَُحوِك/ 
 (ذبحوني) debaḥû-niَدبَُحوني/ 

 أسماء اإلشارة .1.3
تتطابق أسماء اإلشارة في اللغة  .أسماٌء توميء إلى شخص أو شيٍء ُمَعیٍَّن بواسطِة إشارٍة ِحّسیٍَة بالیِد أو نحِوھا

ً 37العربیة مع المشار إلیھ في التذكیر والتأنیث والجمع والمفرد والتثنیة في اللھجة الطرسوسیة  . نالحظ نفس األمر أیضا
 باستثناء التثنیة. 

                                                
 .126-123انظر، السیوطي، البھجة المرضیة في شرح األلفیة، المجلد األول، ص.   37
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ھَْودیْن/  -ھَْودینِ  -(ھَِذِه)، ھَْودینَكْ  hêye(ھذا)، ھاَي/  hêdeاألسماء التي تستخدم للداللة على القریب: ھادا/ 
hevdînek-hevdîni-hevdîn  .(ھؤالء) 

(تِْلَك)،  hêki-heykiھَْیِك/ -ھاكِ  (ذلَِك)، hêku-hêkeھاَك/ -األسماء التي تستخدم للداللة على البعید: ھاكُ 
 (أوالئَك). hevkînek-hevkinھَْوكیْن/ -ھَْوكینَكْ 

 األفعال .2
ینقسم األفعال في اللغة العربیة بحسب الزمن إلى ماضي ومضارع وأمر. وبحثنا في ھذا الفصل األفعال في 

الذي یُعرف باألقسام الستة مع زمنھا الماضي والمضارع واألمر. وتم تصریف أمثلة من أفعال العلة والصحیح و
 األزمنة الماضیة والحاضرة واألمر.

 الفعل الماضي .2.1
تسمى األفعال التي تفید شيء حدث في الماضي بالفعل الماضي. ویوجد في اللغة العربیة الفصحى أربعة عشر، 

ع أدوات النفي / ما / أو / وفي اللھجة الطرسوسیة ثمانیة نوعاً من األفعال الماضیة. یتم نفي األفعال بالماضي عبر وض
 ) بمعنى "ما َكتََب".ê-mê ketebما َكتَْب/  -آ/ قبل الفعل. مثل: فعل (آ 

توضیح تصاریف  7. تم في القائمة رقم 38تصریف فعل الماضي في لھجة طرسوس تشبھ إلى لھجة سوریة
 األفعال الصحیحة والمعلولة مع الزمن الماضي.

 تصریف الفعل الماضي :7جدول رقم 

                                                
 :e Syrian dialect for the use of visitors to Syria A xolloquial handbook in thArabic manualانظر،  جیراو،   38

and Palestine, containing a simplified grammer, a comprehensive English and Arabic dictionary and 
dialogues .25، ص. 

 المفرد الجمع 
  اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى

 huvvi-ketebَكتَْب/ -ھُوِّ  َكتَبَ  -ھو hinîn-ketbû َكْتبو/  -ِھنینْ  َكتَبوا -ھم

الم
لس
ل ا
فع
ال

 

 hiyyi-ketbetَكْتبَْت/  -ِھيِّ  َكتَبَتْ  -ھي hinîn-ketbû َكْتبو/  -ِھنینْ  َكتَْبنَ  -ھُنَّ 
 hint-kitebtِكتَْبْت/ -ِھْنتْ  َكتَْبتَ  -أنتَ  hintû-kitebtû ْبتو/ ِكتَ  -ِھْنتو َكتَْبتُمْ  -أنتم
 hinti-kitebtiِكتَْبِت/  -ِھْنتِ  َكتَْبتِ  -أنتِ  hintû-kitebtû ِكتَْبتو/  -ِھْنتو َكتَْبتنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-kitebt’ِكتَْبْت/  -أنا َكتَْبتُ  -أنا nıḥne-kitebnâ ِكتَْبنا/  -نِْحنَ  َكتَْبنَا -نَْحنُ 
 ‘huvvi-vaḳaَوقَْع/ -ھُوَّيْ  َوقَعَ  -ھو hinîn-vaḳ‘û َوْقُعو/  -ِھنینْ  َوقَعوا -ھم

ال
لمث
ل ا
فع
ال

 

 hiyyi-vaḳ‘atَوْقَعْت/  -ِھيِّ  َوقََعتْ  -ھي hinîn-vaḳ‘û َوْقُعو/  -ِھنینْ  َوقَْعنَ  -ھُنَّ 
 hint-vıḳa‘tِوقَْعْت/ -ِھْنتْ  تَ َوقَعْ  -أنتَ  hintû-vıḳa‘tû ِوقَْعتُو/  -ِھْنتو َوقَْعتُمْ  -أنتم
 hinti-vıḳa‘tiِوقَْعِت/  -ِھْنتِ  َوقَْعتِ  -أنتِ  hintû-vıḳa‘tû ِوقَْعتُو/  -ِھْنتو َوقَْعتنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-vıḳa‘t’ِوقَْعْت/  -أنا َوقَْعتُ  -أنا nıḥne-vıḳa‘nâ ِوقَْعنا/  -نِْحنَ  َوقَْعنَا -نَْحنُ 
 huvvi-’aẖadاََخْد/  -ھُوِّ  اََخذَ  -ھو hinîn-’aẖdû و/ اَْخد -ِھنینْ  أَخُذوا -ھم

وز
ھم
الم

ل 
فع
ال

 

 hiyyi-’aẖdetاَْخَدْت/  -ِھيِّ  أَخَذتْ  -ھي hinîn-’aẖdû اَْخدو/  -ِھنینْ  أَخْذنَ  -ھُنَّ 
 hint-’ıẖadtاَِخْدْت/ -ِھْنتْ  أَخْذتَ  -أنتَ  hintû-’ıẖadtû اَِخْدتو/  -ِھْنتو أَخْذتُمْ  -أنتم
 hinti-’ıẖadtiاَِخْدِت/  -ِھْنتِ  أَخْذتِ  -أنتِ  hintû-’ıẖadtû اَِخْدتو/  -ِھْنتو أَخْذتُنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-’ıẖadt’اَِخْدْت/  -أنا أَخْذتُ  -أنا nıḥne-’ıẖadnâ اَِخْدنا/  -نِْحنَ  أَخْذنَ  -نَْحنُ 
 huvvi-ḥabَحْب/  -ھُوِّ  َحبَّ  -ھو hinîn- ḥabbû َحبَّو/  -ِھنینْ  َحبُّوا -ھم

ف
ضع
الم

ل 
فع
ال

 

 hiyyi-ḥabbetَحبَّْت/  -ِھيِّ  َحبَّتْ  -ھي hinîn- ḥabbû َحبَّو/  -ِھنینْ  ِحْبنَ  -ھُنَّ 
 hint-ḥıbbeytِحبَّْیْت/ -ِھْنتْ  ِحْبتَ  -أنتَ  hintû- ḥıbbeytû ِحبَّْیتو/  -ِھْنتو ِحْبتُمْ  -أنتم
 hinti-ḥıbbeytiِحبَّْیِت/  -ِھْنتِ  ِحْبتِ  -أنتِ  hintû- ḥıbbeytû ِحبَّْیتو/  -ِھْنتو ِحْبتُنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-ḥıbbeyt’ِحبَّْیْت/  -أنا ِحْبتُ  -أنا nıḥne-ḥıbbeynâ ِحبَّْینا/  -نِْحنَ  ِحْبنا -نَْحنُ 
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 الفعل المضارع .2.2
تسمى األفعال التي تدل على الحاضر أو المستقبل باألفعال المضارع. ویحقق الفعل المضارع زمنھ في الحاضر 

الفعل المضارع بین اللغة والمستقبل من خالل وضع حروف معینة قبلھ. وتختلف األفعال المساعدة التي توضع قبل 
الفصحى واللھجة الطرسوسیة. یتحقق الزمن الواسع في اللھجة الطرسوسیة عبر وضع حرف "بـ" قبل الفعل المضارع. 
مثل: إن المضارع من  فعل "راح" الماضي ھو "یروح" وبوضع "بـ" قبلھ یصبح "بیروح" وھذا ما یكسبھ الزمن 

 تصاریف األفعال الصحیحة والمعلولة مع الزمن المضارع.توضیح  8المستمر. تم في القائمة رقم 
 تصریف الفعل المضارعت:8جدول رقم 

 المفرد الجمع 
  اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى

 huvvi-râḥراْح/  -ھُوِّ  راحَ  -ھو hinîn-râḥû راحوا/  -ِھنینْ  راحوا -ھم

ف
جو
األ

ل 
فع
ال

 

 hiyyi-râḥatراَحْت/  -ِھيِّ  راحتْ  -ھي hinîn-râḥû راحوا/  -ِھنینْ  ِرْحنَ  -ھُنَّ 
 hint-rıḥtِرْحْت/ -ِھْنتْ  ِرْحتَ  -أنتَ  hintû-rıḥtû ِرْحتو/  -ِھْنتو ِرْحتُمْ  -أنتم
 hinti-rıḥtiِرْحِت/  -ِھْنتِ  ِرْحتِ  -أنتِ  hintû-rıḥtû ِرْحتو/  -ِھْنتو ِرْحتُنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-rıḥt’ِرْحْت/  -أنا ِرْحتُ  -أنا nıḥne-rıḥnâ ِرحنا/  -نِْحنَ  ِرْحنا -نَْحنُ 
 huvvi-bekeبََك/  -ھُوِّ  بَكى -ھو hinîn-bekû بَكو/  -ِھنینْ  بََكوا -ھم

ص
ناق
 ال
عل
الف

 

 hiyyi-beketبََكْت/  -ِھيِّ  بََكتْ  -ھي hinîn-bekû بَكو/  -ِھنینْ  بََكْینَ  -ھُنَّ 
 hint-’ıbkeytاِْبَكْیْت/ -ِھْنتْ  بََكْیتَ  -أنتَ  hintû-’ıbkeytû اِْبَكْیتو/  -ِھْنتو بََكْیتُمْ  -أنتم
 hinti-’ıbkeytiاِْبَكْیِت/  -ِھْنتِ  بََكْیتِ  -أنتِ  hintû-’ıbkeytû اِْبَكْیتو/  -ِھْنتو بََكْیتُنَّ  -أنتُنَّ 
 ene-’ıbkeyt’اِْبَكْیْت/  -أنا بََكْیتُ  -أنا nıḥne-’ıbkeynâ نا/ اِْبَكیْ  -نِْحنَ  بََكْینا -نَْحنُ 

 المفرد  الجمع
  اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى

 huvvi bi-yiktebبِیِْكتَْب/  -ھُوِّ  یَْكتُبُ  hinîn bi-yiktibû بِیِْكتِبو/  -ِھنینْ  یَْكتُبُونَ 

الم
لس
ل ا
فع
ال

 

 hiyyi bi-tiktebبِتِْكتَْب/  -ِھيِّ  تَْكتُبُ  hinîn bi-yiktibû یِْكتِبو/ بِ  -ِھنینْ  یَْكتُْبنَ 
 hint bi-tiktebبِتِْكتَْب/  -ِھْنتْ  تَْكتُبُ  hintû bi-tiktibû بِتِْكتِبو/  -ِھْنتو تَْكتُبُونَ 
 hinti bi-tiktibîبِتِْكتِبي/  -ِھْنتِ  تَْكتُبینَ  hintû bi-tiktibû بِتِْكتِبو/  -ِھْنتو تَْكتُْبنَ 
  ene bi-’ikteb’بإْكبَْب/ -أنا أْكتُبُ  nıḥne bi-nikteb بِنِْكتَْب/  -نِْحنَ  نَْكتُبُ 

 ‘huvvi bi-yıvḳaبِیِْوقَْع/ -ھُوِّ  یَقَعُ  hinin bi-yıvḳa‘û بِیِْوقَعو/  -ِھنینْ  یَقَُعونَ 
ال
لمث
ل ا
فع
ال

 

 ‘hiyyi bi-tûḳaبِتُوقَْع/  -ِھيِّ  تَقَعُ  hinin bi-yıvḳa‘û بِیِْوقَعو/  -ِھنینْ  یَقَْعنَ 
 ‘hint bi-tûḳaبِتُوقَْع/  -ِھْنتْ  تَقَعُ  hintû bi-tûḳa‘û بِتُوقَعو/  -ِھْنتو تَقَُعونَ 
 hinti bi-tûḳa‘îبِتُوقَعي/  -ِھْنتِ  تَقَعین hintû bi-tûḳa‘û بِتُوقَعو/  -ِھْنتو تَقَْعنَ 
 ‘ene bi-’ivḳa’بِئْوقَْع/  -أنا أقَعُ  ‘niḥne bi-nıvḳa بِنِْوقَْع/  -نِْحنَ  نَقَعُ 

 huvvi bi-yâẖadبِیَاْخد/  -ھُوِّ  یَأُخذُ  hinin bi-yaẖdû بِیَْخُدو/  -ِھنینْ  یَأُخُذونَ 

وز
ھم
الم

ل 
فع
ال

 

 hiyyi bi-tâẖadبِتَاْخد/  -ِھيِّ  تَأُخذُ  hinin bi-yaẖdû بِیَْخُدو/  -ِھنینْ  یَأُخْذنَ 
 hint bi-tâẖatبِتاَخْت/  -ِھْنتْ  تَأُخذُ  hintû bi-taẖdû و/ بِتَْخدُ  -ِھْنتو تَأُخُذونَ 
 hinti bi-tâẖdîبِتَاْخدي/  -ِھْنتِ  تَأُخذینَ  hintû bi-taẖdû بِتَْخُدو/  -ِھْنتو تَأُخْذنَ 

 ene bi-’âẖad’بِآَخْد/  -أنا آُخذُ  niḥne bi-nâẖad بِناَخْد/  -نِْحنَ  نَأُخذُ 
/  -ھُوِّ  یُِحبُّ  hinîn bi-yḥıbbû و/ بِْیِحبُّ  -ِھنینْ  یُِحبُّونَ   huvvi bi-yḥıbbeبِْیِحبَّ

ف
ضع
الم

ل 
فع
ال

 

/  -ِھيِّ  تُِحبُّ  hinîn bi-yḥıbbû بِْیِحبُّو/  -ِھنینْ  یُْحبِْبنَ   hiyyi bi-tḥıbbeبِْتِحبَّ
/  -ِھْنتْ  تُِحبُّ  hintû-bi-tḥıbbû بِْتِحبُّو/  -ِھْنتو تُِحبُّونَ   hint bi-tḥıbbeبِْتِحبَّ
 hinti bi-tḥıbbîبِْتِحبِّي/  -ِھْنتِ  تُِحبِّینَ  hintû-bi-tḥıbbû بِْتِحبُّو/  -ِھْنتو تُْحبِْبنَ 
/  -نِْحنَ  نُِحبُّ  /  -أنا أِحبُّ  niḥne bi-niḥıbbe بِنِِحبَّ  ene bi-’iḥıbbe’بِئِحبَّ
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یوجد في اللھجة استخدامان للتعبیر عن الزمن الحاضر. األول عبر إضافة "َم" أمام الفعل المضارع، والثاني 
"، ولكي نصیغھ  yrûḥ-" ھو "یروح/ râḥذكر الفعل على صیغة اسم الفاعل. مثل، المضارع من فعل ماضي "راح/

" أو نصیغھ في زمن اسم الفاعل فتكون "ھو  meyrûḥ-في الزمن الحاضر نضع أمامھ حرف "م" فتصبح "میروح/
"، ومع الجمع  rîḥa-" مع التأنیث فتصبح "ریحھ/ râḥ". ویتغیر اسم الفاعل من فعل "راح/ huvvi râyıḥ-رایح/

 ". râyıḥ-مفرد تكون "رایح/"، ومع ال râyiḥîn-تصبح "رایحین/
كما أن خلق الزمن الحاضر في الفعل المضارع عبر وضع "َم" أمامھ یوجد في لھجات العلویین اآلخرین في 

. في اللغة الفارسیة یتم وضع "مى" أمام الفعل والتي تفید االستمراریة لكي تكسبھا 39سوریا ولبنان لكن بأشكال مختلفة
نظر في تأثر العلویین العرب سواء بسبب جغرافیتھم أو مذھبھم من اللغة الفارسیة في . إذا أمعنا ال40الزمن الحاضر

إیران، نجد أن تأثیر ذلك انعكس على اللھجة التي یستخدمھا العلویون الذین في منطقة تشوقوروأووا والذین یعود 
وضیح تصاریف فعل "كتب" مع الزمن ت 9أصولھم لسوریا ولبنان وبالتالي وجود أثر للغة الفارسیة. تم في القائمة رقم 

 الحاضر.

 تصریف الفعل المضارع/الحال (السالم) :9جدول رقم 

یكون الزمن المستقبلي في اللغة الفصحى من خالل وضع أداة "س أو سوف" قبل فعل المضارع. أما في 
> بّدو یروح أو  . مثل: راح > یروح41اللھجة فیتم ذلك من خالل وضع حرف "بـ، با أو بّدو" أمام فعل المضارع

 بیروح.
 أمثلة من فعل "كتب" في الزمن المستقبلي. 10ذكرنا في القائمة رقم 

                                                
 .113، ص. 2002، حرسوویت َورلَق، فیسبادن Die Arabischen dialekte der Çukurovaستیفن بروشاسكا،   39
 .78، ص. 2011، جامعة مرمرة ، إسطنبول اإللھیات، منشورات مؤسسة Sarf)-Farsça Dilbilgisi (Nahivنصر الدین بوللي،   40
 :A xolloquial handbook in Arabic manualانظر،  جیراو،  تصریف فعل المضارع في لھجة طرسوس تشبھ بلھجة سوریة.  41

the Syrian dialect for the use of visitors to Syria and Palestine, containing a simplified grammer, a 
comprehensive English and Arabic dictionary and dialogues .24، ص. 

 المفرد  الجمع
  اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى

  huvvi bi-yrûḥبِْیُروْح/  -ھُوِّ  یَُروحُ  hinîn bi-yrûḥû ُروُحو/ بِیْ  -ِھنینْ  یَُروُحونَ 

ف
جو
األ

ل 
فع
ال

 

 hiyyi bi-trûḥبِْتُروْح/  -ِھيِّ  تَُروحُ  hinîn bi-yrûḥû بِْیُروُحو/  -ِھنینْ  یَُرْحنَ 
 hint bi-trûḥبِْتُروْح/  -ِھْنتْ  تَُروحُ  hintû bi-trûḥû بِْتُروُحو/  -ِھْنتو تَُروُحون

 hinti bi-trûḥîبِْتُروحي/  -ِھْنتِ  تَُروحینَ  hintû bi-trûḥû بِْتُروُحو/  -ِھْنتو ُرْحنَ تَ 
 ene bi-’irûḥ’بِئُِروْح/  -أنا أُروحُ  niḥne bi-nrûḥ بِْنُروْح/  -نِْحنَ  نَُروحُ 
 huvvi bi-yibkiبِیِْبِك/  -ھُوِّ  یَْبكي hinîn bi-yibkû بِیِْبُكو/  -ِھنینْ  یَْبُكونَ 

ال
ص
ناق
 ال
عل
ف

 

 hiyyi bi-tibkiبِتِْبِك/  -ِھيِّ  تَْبكي hinîn bi-yibkû بِیِْبُكو/  -ِھنینْ  یَْبكینَ 
 hint bi-tibkiبِتِْبِك/  -ِھْنتْ  تَْبكي hintû bi-tibkû بِتِْبُكو/  -ِھْنتو تَْبُكونَ 
 hinti bi-tibkîبِتِْبكي/  -ِھْنتِ  تَْبكینَ  hintû bi-tibkû بِتِْبُكو/  -ِھْنتو تَْبكینَ 
 ene bi-’ibki’بِئِْبِك/  -أنا أْبكي niḥne bi-nibki بِنِْبِك/  -نِْحنَ  نَْبكي

 المفرد الجمع
 اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى
 huvvi me-yiktebَمیِْكتَْب/  -ھُوِّ  یَْكتُبُ  hinîn me-yiktibû َمیِْكتِبو/  -ِھنینْ  یَْكتُبُونَ 
 hiyyi me-tiktebَمتِْكتَْب/  -ِھيِّ  تَْكتُبُ  hinîn me-yiktibû َمیِْكتِبو/  -ِھنینْ  یَْكتُْبنَ 
 hint me-tiktebَمتِْكتَْب/  -ِھْنتْ  تَْكتُبُ  hintû me-tiktibû َمتِْكتِبو/  -ِھْنتو تَْكتُبُونَ 
 hinti me-tiktibîَمتِْكتِبي/  -ِھْنتِ  تَْكتُبینَ  hintû me-tiktibû َمتِْكتِبو/  -ِھْنتو تَْكتُْبنَ 

  ene me-’ikteb’مإْكبَْب/ -أنا أْكتُبُ  nıḥne me-nikteb َمنِْكتَْب/  -نِْحنَ  ْكتُبُ نَ 



e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi                                                    
Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)                                 	www.esarkiyat.com ISSN:	1308-9633 

 
(JOSR) Nisan-2016 Cilt:8 Sayı:1 (15)           (s. 234-250)                 (JOSR) April-2016 Volume:8 Issue: 1 (15) 

 

 246 

 تصریف الفعل المضارع/ اإلستقبال (السالم) :10جدول رقم 

 فعل األمر (األمر الحاضر والنھي) .2.3
وھو طلب فعل شىء ما من الشخص المخاطَب.  یتكون األمر النھي في اللغة الفصحى من الصیغ المضارعة. 

ً لكي  یتم أوالً نزع حرف المضارعة من الفعل. من بعد ذلك یتم وضع /أ/ في بدایة الفعل إذا كان الحرف األول ساكنا
نستطیع قراءتھ. ومن ثم یتم جزم الحرف األخیر من الفعل. وتتغیر حركة الھمزة التي أمام الفعل بحسب حركة الحرف 

فتحة وإذا كانت كسرة تكون  األوسط لھا. فإذا كانت حركة الحرف األوسط ضمة تكون ضمة وإذا كانت فتحة تكون
 . یوجد في اللھجة الطرسوسیة أمر مشابھ لھذا.42كسرة

 أمثلة من األفعال المعلولة والصحیحة على تصریف فعل األمر الحاضر 11أوضحنا في القائمة رقم 

 تصریف األمر الحاضر :11جدول رقم 

النھي وھو األمر الذي یتضمن نھي الشخص المخاطَب عن فعل أمر ما. ویتم ذلك في اللغة الفصحى من خالل 
 وضع أداة "ال"  قبل الفعل وجزم الحرف األخیر منھا. واألمر كذلك في اللھجة الطرسوسیة.

 عال المعلولة والصحیحة على تصریف فعل النھي الحاضر.أمثلة من األف 12أوضحنا في القائمة رقم  

                                                
 .45-44ابن ھشام، شرح قطر الندى و بل الصدى، ص.  42

 اللھجة الفصحى
 بَیِْكتِبُو -با  -ِھنیْن/ بَدِّینْ 

hinin/beddîn-bê-be-yiktibû 
/  huvvi/beddu-bê-be-yikteb بَیِْكتَب/ -با -بَدُّ  ھُوِّ

/ بَدَّ   hiyyi/bedde-bê-be-tikteb  بَتِْكتَب/ -با -ِھيِّ
 بَتِْكتِبُو -با -ِھْنتو/ بَْدكینْ 

hintû/bedkîn-bê-be-tiktibû 
 hint/beddek-bê-be-tikteb بَتِْكتَب/ -با -ِھْنْت/ بَدَّكْ 
 hinti/beddik-bê-be-tiktibî بَتِْكتِبي/ -با -ِھْنِت/ بَدِّكْ 

 بَنِْكتَبْ  -با -َن/ بَْدنانِحْ 
niḥne/bednâ-bê-be-nikteb 

 ene/beddî-bê-be-’ikteb’بَاِْكتَْب/ -با -أنا/ بَدِّي

 المفرد  الجمع
 اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى

 hint-’iktibاِْكتِْب/  -ِھْنتْ  أُْكتُبْ  -أنتَ  hintû-’iktibû اِْكتِبوا/  -توِھنْ  أْكتُبُوا -أنتم

الم
لس
ا

 hinti-’iktibîاِْكتِبي/  -ِھْنتِ  أُْكتُبي -أنتِ  hintû-’iktibû اِْكتِبوا/  -ِھْنتو أُْكتُْبنَ  -أنتُنَّ  
   ‘hint-’ıvḳı ْع/اِْوقِ  -ِھْنتْ  قعْ  -أنتَ  hintû-’ıvḳı‘û اِْوقِعوا/  -ِھْنتو قعوا  -أنتم

ال
لمث
ا

  hinti-’ıvḳı‘î اِْوقِعي/ -ِھْنتِ  قعي -أنتِ  hintû-’ıvḳı‘û اِْوقِعوا/  -ِھْنتو قَْعَن  -أنتُنَّ  
 hint-ẖadَخْد/  -ِھْنتْ  ُخذْ  -أنتَ  hintû-ẖadû َخُدو/  -ِھْنتو ُخُذوا  -أنتم

وز
ھم
الم

 hinti-ẖadîَخدي/  -ِھْنتِ  ُخذي -أنتِ  hintû-ẖadû َخُدو/  -ِھْنتو ُخْذَن  -أنتُنَّ  

 hint-ḥıbِحْب/  -ِھْنتْ  ِحبِّ  -أنتَ  hintû-ḥıbbû ِحبُّو/  -ِھْنتو ِحبُّوا  -أنتم

ف
ضع
الم

 hinti-ḥıbbîِحبِّي/  -ِھْنتِ  ِحبِّي -أنتِ  hintû-ḥıbbû ِحبُّو/  -ِھْنتو ِحْبَن  -أنتُنَّ  

 hint-rûḥُروْح/  -ِھْنتْ  ُرحْ  -أنتَ  hintû-rûḥû ُروُحو/  -ِھْنتو ُروحوا -أنتم

جو
األ  hinti-rûḥîُروحي/  -ِھْنتِ  ُروحي -أنتِ  hintû-rûḥû ُروُحو/  -ِھْنتو ُرونا -أنتُنَّ  ف

 hint-’ibkeاِْبَك/  -ِھْنتْ  إْبكَ  -أنتَ  hintû-’ibkû اِْبكو/  -ِھْنتو إْبكوا -أنتم

ص
ناق
ال

 hinti-’ibkiاِْبِك/  -ِھْنتِ  إْبكي -نتِ أ hintû-’ibkû اِْبكو/  -ِھْنتو إْبكینَ  -أنتُنَّ  
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 تصریف النھي الحاضر :12جدول رقم 

 الفعل المجھول .2.4
یكون الفعل المجھول في اللغة الفصحى على وزن الثالثي "فُِعَل". كما یستخدم األفعال التي على وزن "اِنفِعال" 

ً كأفعال مجھولة. لم نجد مجاھیل على وزن "فُِعَل" في اللھجة الطرسوسیة. ووجدنا أن وزن انفَِعال ھي المنتشرة  أیضا
نستطیع وضع األفعال التالیة كأمثلة لألفعال التي تستخدم في المجھول في اللھجة ھناك للتعبیر عن المجھول. 

(قُِرأ)؛ َسھَْل/  inḳara’(قََرأ) > اِْنقََر/  ḳara(ُذبَِح)؛ قََر/  indebaḥ’(َذبََح) > اِْنَدبَْح/  debaḥَدبَْح/ الطرسوسیة. المثال: 
sehel  /(سأَل) > ِْنَسھَْل’insehel  /(ُسئَل)؛ باَعbê‘a  /(باع) > اِْمباَع’imbê‘a .(بیَع) 

 خاتمة
بعد سقوط اإلمبراطوریة العثمانیة التي كانت ممتدة على جغرافیة واسعة وحكمت عبر العصور العدیدة، 

ه البنیة الغنیة التي ھاجرت في الربع استمرت بعض المجتمعات الِعرقیة حیاتھا في تركیا. والعلویون العرب جزء من ھذ
 األول من القرن التاسع عشر إلى منطقة تشوقورأووا واستقرت فیھا.

إن العرب الذین یقطنون منطقة طرسوس التي توجد في تشوقورأووا یستمرون التحدث بینھم باللغة العربیة إلى 
حلیة السوریة في حدیثھم الیومیة. ونرى صحة ھذا جانب اللغة التركیة. ویُذكر أن السكان ھناك یستخدمون اللھجة الم

االّدعاء عند تدقیقنا في الھجرات التي تمت إلى منطقة تشوقورأووا مصطحبة معھا لھجات المناطق التي ھاجرت منھا 
 (الالذقیة، سوریا، لبنان). 

ریخ، وذلك أمر طبیعي. قد تكون التغییرات واالنحرافات من اللغة األصلیة الفصحى في كل لغات العالم عبر التا
إن نقل اللھجة تنتج االزدواجیة في اللغة من توفیر سھولة نظق الكلمات لدى المتحدثین بھا ومن بنیة صوتیة عندھم. 

العربیة الطرسوسیة إلى األجیال بالسماع، والتعلیم الرسمي في المدارس باللغة التركیة وتحدث الجیل الحالي مع بعضھم 
ب أخرى نحوھا، تأثرت اللھجة الطرسوسیة بشكل واضح من اللغة التركیة. ولذلك نجد في اللھجة باللغة التركیة وأسبا

 الطرسوسیة العدید من الكلمات التركیة التي ال نجدھا في غیرھا من اللھجات والتي اختلقھا سكان طرسوس بأنفسھم. 

 المفرد الجمع
 اللھجة الفصحى اللھجة الفصحى
 hint-lê tiktebال تِْكتَْب/  -ِھْنتْ  ال تَْكتُبْ  hintû-lê tiktibû ال تِْكتِبُو/  -ِھْنتو ال تَْكتُبُوا

الم
لس
ا

 hinti-lê tiktibîال تِْكتِبي/  -ِھْنتِ  ال تَْكتُبي hintû-lê tiktibû ال تِْكتِبُو/  -ِھْنتو ال تَْكتُْبنَ  
 ‘hint-lê tûḳaال توقَْع/  -ِھْنتْ  ال تَقَعْ  hintû-lê tûḳa‘û ال تُوقَُعو/  -ِھْنتو ال تَقَُعوا

ال
لمث
ا

 hinti-lê tûḳa‘î تُوقَعي/ ال -ِھْنتِ  ال تَقَعي hintû-lê tûḳa‘û ال تُوقَُعو/  -ِھْنتو ال تَقَْعنَ  

 hint-lê tẖadال ْتَخْد/  -ِھْنتْ  ال تَأُخذْ  hintû-lê tẖadû ال ْتَخُدو/  -ِھْنتو ال تأُخُذوا

وز
ھم
الم

 hinti-lê tẖadîال ْتَخدي/  -ِھْنتِ  ال تَأُخذي hintû-lê tẖadû ال ْتَخُدو/  -ِھْنتو ال تَأُخْذنَ  

 hint-lê tḥibال ْتِحْب/  -ِھْنتْ  ال تُِحبْ  hintû-lê tḥibbû و/ ال ْتِحبُّ  -ِھْنتو ال تُِحبُّوا

ف
ضع
الم

 hinti-lê tḥibbîال ْتِحبِّي/  -ِھْنتِ  ال تُِحبي hintû-lê tḥibbû ال ْتِحبُّو/  -ِھْنتو ال تُْحبِْبنَ  

 hint-lê trûḥال ْتُروْح/  -ِھْنتْ  ال تَُروحْ  hintû- lê trûḥû ال ْتُروُحو/  -ِھْنتو التَُروُحوا

ف
جو
األ

 hinti-lê trûḥîال ْتُروحي/  -ِھْنتِ  التَُروحي hintû- lê trûḥû ال ْتُروُحو/  -ِھْنتو ال تَُرْحنَ  

 hint-lê tıbkiال تِْبِك/  -ِھْنتْ  ال تَْبكِ  hintû-lê tibkû ال تِْبُكو/  -ِھْنتو ال تَْبُكونَ 

ص
ناق
ال

 hinti-lê tıbkîال تِْبكي/  -ِھْنتِ  ال تَْبكي hintû-lê tibkû ال تِْبُكو/  -ِھْنتو ال تَْبكینَ  
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ظرا إلى األماكن التي ھاجروا یمكننا ملخصا أن نشاھد أن عرب طرسوس یتكلمون باللھجة السوریة أصال ن
منھا وإلى اللغة التي یتحدثون بھا. باإلضافة إلى ذلك فإن الذي یمیز لھجة طرسوس من غیرھا من سائر اللھجات 
العربیة ھو احتواؤھا على بعض الكلمات التركیة. ولذلك فإن اللھجة الطرسوسیة ھي لھجة محلیة سوریة بثغرة 

 طرسوسیة.
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