ظواه ُر مختارة من اللهجة العمانية المعاصرة؛ دراسة صوتية وصرفية
د .سالم بن عبدهللا البلوشي -وزارة التربية والتعليم

ال ُملخص
يعرض البحث لبعض الظواهر اللهجية في عمان .ويبين صلتها بلغة القبائل العربية ،كقيس
وتميم واألزد وهذيل ،وغيرها من القبائل العربية .ويُعْنى بالتَّغيُّرات الصوتية لهذه اللهجات،
ُرجعها إلى تغيرات صوتية كاإلبدال اللغوي ،والمخالفة اللغوية ،والقلب المكاني ،واالتمام،
وي ِ
المنهج الوصف َّي
والتوافق الحركي ،وغير ذلك من الدراسات الصوتية .وقد اعتمدت الدراسة على
َ
التحليلي .وخلصت الدراسة إلى ارتباط هذه الظواهر اللهجية المعاصرة المختارة بلهجات بعض
القبائل العربية القديمة سالفة الذكر .وإ َّن هذه اللهجات تندرج ضمن تغيُّرات صوتية وصرفية محددة
اعتمدها علما ُء العربية.

الصفحة1

الكلمات المفتاحية :عمان ،لهجات ،قبائل عربية.

1

مقدمة
صد ٌ
ق لِ َسانًا ع ََر ِبيًا
يعبر القرآن الكريم عن اللغة بكلمة لسان ،مثل قوله تعالىَ " :و َٰهَ َذا ِكتَابٌ ُم َ
لِيُ ْن ِذ َر الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا َوبُ ْش َر َٰى لِ ْل ُمحْ ِس ِنينَ " األحقاف ،12 :وقوله تعالى :نَ َز َل بِ ِه الرُّ و ُح ْاألَ ِم ُ
ين ()193
ين( )195الشعراء .195-193 :وقد كان
َعلَى قَ ْلبِ َ
ك لِتَ ُكونَ ِمنَ ْال ُم ْن ِذ ِرينَ ( )194بِلِ َسا ٍن َع َربِ ٍّي ُمبِ ٍ
علماء العربية يعبرون عما نسميه اآلن باللهجة بكلمة (اللغة) حينًا وباللَّحن حينًا آخر .ويتجلى ذلك
في المعجمات القديمة ،وفي بعض الروايات األدبية ،فيقولون مثلً( :الصقر) بالصاد من الطيور
أن أعرابيًا قال في معرض الحديث ْ
الجارحة ،وبالزاي لغة .وقد روي َّ
عن مسألة نحوية" :ليس لحني
وال لحن قومي"( .)1وكثيرا ما يشير أصحاب كتب اللغة إلى لغة هذيل ولغة طيىء ولغة تميم ،وهم
بذلك ال يعنون إال ما نعنيه نحن اآلن بكلمة (اللهجة)( .)2ومم ا تتميز به اللهجة عن اللغة اختلف
في نطق بعض األصوات وفي طبيعتها ،وكيفية صدورها ،فالذي يفرق بين لهجة وأخرى– قديما -
هو بعض االختلف الصوتي في غالب األحيان( .)3فيروى أن قبيلة تميم كانوا يقولون في (فزت):
(فزد) كما كانوا ينطقون بالهمزة عينًا .و يروى َّ
أن (األجْ لَح) ،وهو األصْ لع ،ينطق بها (األجْ له) عند
بني سعد(.)4
وقد تتميز اللهجة بص فات ترجع إلى بنية الكلمة ونسجها ،و إلى معاني بعض الكلمات ،فيروى أن
بني أسد كانوا يقولون في ( َس ْكرى) َس ْكرانةَّ ،
بعض تميم كانوا يقولون ( َمديون) بدال من َمدين.
وأن
َ
كما تذكر كتب اللغة أن َكلِمة (الهَجْ رس) تعني القرد عند الحجازيين ،وتعني الثعلب عند تميم(.)5
وينبغي ْ
أن تكون هذه الصفات التي َمرجعُها بنية الكلمة وداللتها من ال ِقلَّ ِة بحيث ال تَجْ عل اللهجة
غريبة على أخواتها بعيدة عنها َع ِسرة الفهم على أبناء اللَّهجات األخرى في اللغة نفسها؛ ألنَّه متى
كثرت هذه الصفات الخاصة ،بَعُدت اللهجة ْ
عن أخواتها ،فل تلبث أن تَ ْستق َّل وتصب َح لغةً قائمة
بذاتها.
وال َعلقة بين اللغة واللهجة علقة الخاص بالعام ،وسبب ذلك كما يراه إبراهيم أنيس( )6أن بيئةَ
اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ،لكلٍّ منها خصائصها ،لكنَّها تشترك جميعًا

الصفحة2

في مجموعة من الظواهر اللغوية ،التي تيسر اتصال بعض أفراد هذه البيئات ببعض ،وفَهْم ما يدور

2

بينهم من حديث فه ًما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللغات وتلك البيئة الشاملة التي
تتألف من عدة لهجات ،التي اصطلح على تسميتها باللغة.
يُعنى هذا البحث بدراسة ظواهر عدة ْ
من لهجة أهل ُعمان ،دراسة صوتية وصرفية،
ويعزوها إلى الناطقين بها من القبائل العربية قدي ًما ،وقد برز للبحث َّ
أن كثيرًا من الظواهر اللغوية قد
تنسلخ ْ
من جغرافية المكان أو الزمان ،فهي اختيارات شخصية مرتبطة باالستعماالت على وفق
مواقف تَعْرضُ للمتكلم .وقد تناول البحث مجموعة من الظواهر اللغوية ،كظاهرة اإلبدال اللغوي،
وظاهرة اإلتمام ،والتحريك والتسكين ،والتوافق الحركي ،والقلب المكاني ،والمخالفة اللغوية.
أوال .اإلبدال اللغوي:
كالتبادل بين
تبرز بعض مظاهر اإلبدال اللغوي في لهجة أهل عمان في أصوات متعددة،
ِ
الهمزة والعين ،والجيم والياء ،واإلبدال في صوت القاف ،وكلُّ ذلك امتدا ٌد لما كان شائعًا قدي ًما في
لغة العرب كتميم وطيء ،وهذيل ،وغيرها من القبائل العربية القديمة.
اإلبدال لغة:
اإلبدال لغةً :مصدر من الفعل المزيد أبْدل إبداال ،وهو جع ُل شيء مكان شيء آخر واألصل
في التبديل تغيي ُر الشيء عن حاله ( )7واصطلحاَ " :ج ْع ُل حرف مكان آخر مع اإلبقاء على بقية
أحرف الكلمة"(.)8
ويتقاطع اإلبدال من ناحية داللية مع مفاهيم أخرى مثل :التعويض ،والقلب ،والقلب المكاني
أن التعويض يطلق عند جعل حرف َخلفًا ْ
فالفروق بينها دقيقة ،وذلك َّ
عن حرف آخر أو أكثر ،سواء
كان المعوض في غير مكان المعوض عنه مثل عدة وابن ،أم في مكانه نحو اصطبر ومخيريج في
تصغير مستخرج ،وعليه فكل إبدال هو تعويض وال عكس أما القلب :فهو مختص بالتغير في
أًصوات العلة ومعها صوت الهمزة على التعيين ،مثلما هو في قام وقائم (.)9
حقيقة اإلبدال:
يرى العلماء َّ
أن اإلبدال ينشأ ُ من اختلف اللهجات ،يقول أبو الطيب اللغوي:

الصفحة3

"ليس المراد باإلبدال َّ
العرب تتعم ُد تعويض حرف من حرف ،وإنما هي لغات مختلفة
أن
َ
لمعان متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين والمعنى واحد ،والدليل على ذلك َّ
أن قبيلة واحدة ال تتكلم
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بكلمة طورًا مهموزة وطورًا غير مهموزة وال بالصاد مرة وبالسين أخرى ،وكذلك إبدال الم
التعريف ميما والهمزة ال ُمص َّدرة عينا كقولِهم في نحو ْ
(أن) (ع َْن) ال تشترك العرب في شي ٍء من
ذلك  ،إنما يقو ُل هذا قوم وذاك آخرون"( .)10وهذا المفهوم أي :ر ُّد ظاهر ِة اإلبدال إلى التنوع
اللهجي ملحظ عند ابن السكيت( ت244هــ) ،وأبي علي القالي (ت356هـ) ،وابن خالويه
(ت370هـ) ،وأبي محمد البطليوسي (521هـ)( ،)11وتظهر هذه الرؤية كذلك عند بعض المحدثين
مثل إبراهيم السامرائي؛ إذ يرى أن كثيرًا مما حمل على اإلبدال داخل ضمنَ هذه اللغات ،وعلى هذا
فليس هناك إبدال بل هناك اختلف بين ال ُمعربين فالذي يقول (صراط) ال يقولها بالسين (سراط) و
العكس حاصل أيضا( .)12وقد اختلف القدما ُء في معنى اإلبدال اللغوي وسببه على رأيين:
 -1فريق يرى َّ
أن ك َّل لفظين اختلفا في حرف واحد ،واتفقا في سائر الحروف هو من باب اإلبدال،
ْ
ومن هؤالء أبو الطيب اللغوي الذي يرى َّ
أن اإلبدال بجميع صوره ال يقع إال بين لغتين مختلفتين،
وقد وضَّح هذا بقوله" :ليس المراد باإلبدال َّ
تعويض حرف من حرف ،وإنما هي
العرب تتعمد
أن
َ
َ
لغات مختلفة لمعان متفقة ،تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى ال يختلفا إال في حرف واحد.
والدليل على ذلك َّ
أن قبيلةً واحدة ال تتكل ُم بكلمة طو ًرا مهموزة ،وطو ًرا غير مهموزة ،وال بالصاد
مرة ،وبالسين أخرى ،وكذلك إبدال الم التعريف مي ًما ،والهمزة المص َّدرة عينًا ،كقولهم في (أن):
عن ،ال تشترك العرب في شيء من ذلك ،إنما يقول هذا قوم ،وذاك آخرون"(.)13
 -2وفريق آخر يشترط تقارب الصوتين ليكون إبداال ،أي :وجود علقة صوتية بينهما تسوغ إحلل
أحدهما محل اآلخر ،كقول األصمعي" :النَّ َغر وال َم َغر ،الميم بدل من النون لمقاربتها في
المخرج"( .)14وكان تلميذه ابن جني يرى -كذلك – " َّ
ت المتقاربة
أن
َ
اإلبدال ال يق ُع إال في األصوا ِ
المخارج"( .)15وقال ُ
غير متقاربين فل
ابن سيده" :ما لم يتقارب مخرجاه ألبتة ،فقيل على حرفين
ِ
يسمى بدالً ،وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق"( .)16وفي عبارة
موجزة علل األزهري حدوث اإلبدال في لغات العرب بقوله :إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا
في اللغات"( .)17وقد وصل هذا الخلف إلى المعاصرين ،فمنهم من يرى إمكانية حدوث اإلبدال في

الصفحة4

جميع أصوات العربية سواء فيما تقارب منها مخرجًا وصفة ،أو ما تقارب صفة وتباعد مخرجًا.
ومن أشهر القائلين بهذا الرأي عبدهللا أمين في كتابه (االشتقاق)(.)18
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ومنهم من يقول بوجوب التقارب بين الصوتين ،ومن هؤالء إبراهيم أنيس الذي يقول" :حين
نستعرض تلك الكلمات التي فُسرت على أنَّها من اإلبدال حينًا ،أو من تباين اللهجات حينًا آخر ،ال
نشك لحظة في أنها جميعًا نتيجة التطور الصوتي … غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلقة
ت كفيلة ْ
ت بين
بأن توقفنا على الصل ِ
الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه .ودراسةُ األصوا ِ
ت ك ٍّل منها أيَّ :
تطور
القرب في الصفة والمخرج شرط أساس ٌّي في كل
أن
ُّ
َ
الحروف وصفا ِ
ِ
صوتي"(.)19
اإلبدال في صوت القاف:
يشيع استعمال صوت القاف في لهجة أهل ُعمان ،فيأتي على أشكال خمسة:
أوال :هناك طائفة منهم تنطق القاف كما هي في لغة قراء القرآن الكريم ،وهو النطق السائد في
اللغة الفصحى (المشتركة) ،ذلك "الصوت اللهوي االنفجاري المهموس"( ،)20يقولون مثل ( :قُ ْ
لت
ُ
القانون ي ْقبل ذلك  ) ...وهذا النطق شائع في لهجة أهل محافظة الداخلية ،ومحافظة ظفار
لك) ،و(
وال سيما مدينة صللة وسكان الجبال منها ،وكثير من أهل محافظة مسقط ،وهذا النطق مطرد
عندهم في اللهجة المستعملة وفي الفصحى .ومن قب ُل قال سيبويهَّ " :
إن مخر َج القاف من أقصى
اللسان ،فلم ينحدر انحدار الكاف إلى الفم وتصعدت إلى ما فوقها من الحنك األعلى"(.)21
ثانيا :

القاف األقصى حنكية المجهورة ،وهي تشبه الجيم القاهرية في نطقها ،ويرمز لها

بالرمز( .)Gولهذه الصورةُ جذو ٌر ضاربة في القِدَم ،فقد قيلَّ :
إن قبيلة تميم كانت تنطق القاف صوتًا
شديدًا مجهورًا ،في حين َّ
أن الحجازيين كانوا ينطقونها صوتا ً مهموسا ً( ،)22وهذا ينسجم مع بداوة
ُ
حيث ميلُها لألصوات المجهورة ،ومع حضارة الحجاز وميلهم للنطق باألصوات
تميم من
المهموسة ،بل َّ
إن شيوع هذا النطق جعل بعض الباحثين يميلون(" :)23على سبيل االحتمال
والترجيح إلى َّ
أن القاف كانت حرفًا مجهورًا في العربية القديمة ،ويمكن أن يكون نطقه مهموسًا في
العربية الفصحى اليوم ناتجًا عن كونه أصبح مهموسًا في اللهجات الحضرية المدنية؛ َّ
ألن أغلبية
المثقفين اليوم هم من أصل مدني".
ثانيا :و من العمانيين من ينطق القاف بـ( الكاف ) ،ذلك "الصوت الذي يخرج من أقصى

الصفحة5

الحنك االنفجاري المهموس"( )24أي "القاف اللهوية قد صارت كافا حنكية… أي بتقدم المخرج إلى
25
ور َكبة في َرقَبة " ،و( َكهَرني ،هللا
األمام( ) .من ذلك قولهمَ " :ك ْلب  Kalbفي قَ ْلب ،و َكال في قَالَ ،
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يُ ُكهرُه) ،و(ماعندي َو ْكت) وهذا النطق شائع في عمان وال سيما عند أهل والية الرستاق ،وحمراء
العبريين ،وعبري ،وقد سمعتها في نطق بعض قبائل الباطنة .وهي ظاهرة قديمة أيضا ً فقد قالت
العرب قديما ً َ " :دقَ َمة يَ ْدقُ ُمه ،و َد َك َمه يَ ْد ُكمه َد ْكماً ،إذا دفعه في صدره"(.)26
وقيل :ا ْمتَ َّ
ق الفصيل ما في ضرْ غ أمه يَ ْمتقُّه ا ْمتقاقاً ،وي ْمكتُهُ امتكاكاً ،إذا َش ِربه أجْ مع  ،27وقرأ بعضُ
ب قولَه تعالى" :فَأ َ َّما ْاليَتِي َم فَ َل تَ ْقهَرْ " الضحى ، 9 :قرأ (ت ْكهر) وقد نُسبت القراءة إلى بعض
األعرا ِ
قبيل ِة بني أسد(.)28
ثالثا :وقد تنطق القاف غينا؛ ذلك الصوت الذي يخرج من أقصى الحنك الذي يوصف
بالجهر( ،)29أو يمكن أن نقول  :إنَّه إشراب القاف غينا في أثناء نطقها ،والغين قافا كما يقول
بعضهم( :نعزمكم على القدا) يعني ،الغداء ،كما هو الحال في والية صور من سلطنة عمان،
فنجدهم يقولون" :الديمغرافية ،علغة ،اغتصادي ،يغدر" و(من َغال أَ َذيْه) ،وهم يقصدون:
(الديمقراطية ،علقة ،اقتصادي ،يقدر ,و من قال هذا) وكذلك الحال في بعض لهجات قرى فلسطين
(طولكرم ،نابلس) ،وتشيع هذه اللهجة في السودان ،وعند أهل دولة الكويت وال سيما الحضر
منهم ،ولع َّل التواصل التجاري الذي ساد في مرحلة من التاريخ بين سكان هاتين المدينتين هو السبب
في هذه المقاربات النطقية.
وق ْد قالت العرب قديما :ال َغ َم ُز من الناس والقَ َم ُز :الرُّ ذال ،ومن ال خير فيه ،ومن ذلك قولهمَ :غ ْل َغل
في األرض ،يغلغ ُل َغ ْلغلَة و ِغ ْل َغاال ،وقلقل يُقلقَ ُل قَلقَلة وقِلقاال :إذا ذهب في األرض ،بمعنى سار فيها
بخفَّة وسرعة( .)30وهذا النطق ال يطرد اطرادا إال في بعض كلمات وفي نواحي معينة في عمان
والوطن العربي .وال سيما والية صور العمانية كما ورد سابقا.
الج ْبلة بدال من
رابعا :قد تنطق القاف جيما ،كما يشيع في دول الخليج وعمان ،كأن يقول بعضُهم ِ
(القِ ْبلة) .وهي "لهجة قديمة من أمثلتها ،الجُصُّ والقُصُّ " ()31ومن ذلك أيضا قول بعض أهل عمان:
ْرج؟) يقصد (ماذا
(جدام) بدل (قدام) ،وسمعت بعضا من أهل والية صور يقول( :هيش يسوي يِس ِ
يصن ُع أيسرق؟) فيقلب القاف جيما معطشة( ،وأنِ ْي ِج ْلت لك ،من هذاك ال َوجْ ت) .أي :أنا قُ ُ
لت لك من
ومخرجه من و َسط
ذلك الوقت .وهم بذلك ينطقون به جيما مزدوجا بين الشدة والرَّخاوة مجهور،
َ

الصفحة6

الحنك(.)32
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خامسا :تنطق القاف في لهجة بعض أهل عمان بصوت( )gوهو (القاف) المجهور ،الذي يشبه
الكاف الفارسية .وقد ُعربَ ْ
ت في بعض الكلمات بالجيم في مثل (ال َك ْد َكد -الج َدجْ دَ) ،ومعناها "وما
استوى من األرض وأصْ َحر"( .)33ويرى بعض الباحثين(َّ )34
أن قري ًشا كانت تنطق بالقاف خالصة
ومن هنا نجد َّ
أن ابن دريد كتب البيت القائل(البسيط):
القوم قد َغ ْ
ليت
در
ِ
وال أقو ُل لقِ ِ

ار مغلو ُ
ق
وال أقو ُل لبا ِ
ب ال َّد ِ

بالقاف تضييعًا لفوارق اللهجات .وهناك رواية أخرى للبيت في الجمهرة بالكاف المف َّخمة وقيل إنها
دالة على لهجة تميم ( .)35وهو انتقال المخرج إلى الوراء قليل ،وانحباس النفس معه انحباسا كامل،
فهو بذلك صوت من أقصى الحنك .وهذا النطق شائع في لغة أهل اليمن الدارجة والرسمية في
عصرنا الحاضر فهم ينطقون الجيم االنكليزية .وهذا النطق هو ما عليه ال َج ُّم الغفير من أهل عمان؛
في محافظة الشرقية ،ومحافظة الوسطى ،معظم سكان ومحافظة الباطنة ،ومعظم سكان محافظة
البريمي ،وهي لهجة البدو بخاصة.
إبدال الجيم ياء:
ُ
يتحدث جم ٌع من أهل عمان فيقولون :من وين ِييْت؟ وب ْنروح يوم ال ِي ْمعة اليَاية ،بدال
من :من أين جئت؟ وسنذهب الجمعة يوم الجمعة الجاية (القادمة) ،وغير ذلك من األمثلة
كثير .وهذا اإلبدال لغة كثير من أهل عمان (محافظة الباطنة ،ومحافظة الشرقية ،والبريمي،
ولهجة البدو في الوسطى وبادية ظفار) ،ولغة كثير من أهل حضرموت ،وجمع كثير من أهل
الخليج العربي ينطقون الياء بدال من الجيم في مثل الجمعة > اليمعة ،وما جد > مايد).
ووصف سيبويه صوت الياء بقوله" :منها الحروف اللينة وهي الواو والياء َّ
ألن مخرجها
ي" وإن شئت أجريت الصوت
يتسع لِهواء الصوت أش ُّد من اتساع غيرهما كقولك "وأ ٌ
وم َد ْدت( .)36ويتميز صوت الياء بطبيعته االزدواجية ،وقابليته التحولية من صائت طويل،
إلى صامت في تشكيل معالم الداللة ،وتبادل المواقع في الوحدة اللغوية .فعند إنتاج هذا
الصوت الصامت ،يخرج الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة ،فيهتز الوتران الصوتيان،

الصفحة7

ويتقلص اللسان إلى الخلف في وسط الحنك ،ثم يرتفع وسطه نحو الحنك ،فيخرج الهواء من
هذا الممر الضيق محدثا صوت الياء الصامت( .)37و َر َو ْ
ت كتب اللغة َّ
بأن العرب قدي ًما قد
نطقوا الجيم ياء في ألفاظ قليلة  ،فقد حكى أبو الفضل الرياشي عن أعرابي بأنه قرأ (ال َّشيَرة)
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بإبدال الجيم ياء في قوله تعالىَ " :و َال تَ ْق َربَا َٰهَ ِذ ِه ال َّش َج َرةَ فَتَ ُكونَا ِمنَ الظَّالِ ِمينَ " البقرة٣٥ :
فالعرب تقول ( َشيَرة) في ( َش َجرة)( .)38وقد سُئلت أ ُّم الهيثم المنقرية هل تبدل العرب من
الجيم ياء؟ فقالت :نعم ،وأنشدت(الطويل):
إذا لم ْ
يكن فيكن ظلٌّ وال َجنى

فأ ْب َعدكن هللا من شـ َيَرات()39

يكون دليل على َّ
ُ
أن الجيم أصل وأن الياء مبدلة منها .ولكن أ َّم الهيثم قالت:
فقو ُل أم الهيثم( :نعم) قد
ُ
تكون(الياء) أصل في لفظة ( َش َجرة) وليست
(جنَى) ولم تُبدل الجيم ياء في هذه الكلمة ،وبهذا قد
مبدلة ،و الحال كذلك في القراءة القرآنية ،و في تقديري أن الذين نطقوا بإبدال الجيم ياء في عصرنا
الحاضر استسهلوا هذا النطق وجرى على ألسنتهم ،وقاسوه على كثير من الفاظهم التي بها صوت
الجيم ،وتداوله ال َخلَ ُ
ف منهم عن السَّلف.
وهذه الظاهرة شائعة عند بعض القبائل النجدي ة في القديم والحديث كبني تميم ،فقد وجدت في
(الحوطة) جنوبي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ،ويسكنها من بني تميم العدد
الكثير( .)40ويرى ابن جني (ت 392هـ) َّ
بأن الياء في ( َشيَرة ) أص ٌل وليست بمبدلة ،وحجته في
ذلك تصغيرها على ( ُشييرة)

()41

لكن المرجح َّ
أن كلمة ( َش َجرة) وجمعها (أش َجار) بالجيم أكثر من

وأن المتحدثين بالجيم أكثر من المتحدثين بالياءَّ ،
الياءَّ ،
وأن (الياء) بدل من الجيم وأن الجيم أصل.
وهذه الظاهرة جلية واضحة في التراث العربي ،وقد وسمها علماء اللغة القدماء بـ(اإلبدال اللغوي)
وتبعهم المحدثون في ذلك( .)42وقد روى اللغويون إبدال الياء جيما في لغة تميم ،فقد روى
األزهري عن ابن الهيثم أنها لغة في تميم معروفة( ،)43وأشار ابن منظور إلى ذلك في اللسان(.)44
ومن األمثلة على هذا اإلبدال ،قولهم في (صهريج)( :صهري) ،وقولهم في ( َش َجرة)ِ ( :شيَرة )،
ْ
أزيم بدلْ :
وقاس عليهما بعض العلماء" :بعير ْ
(األزيَم)
(أز َجم) بمعنى ال يرغو"( ،)45وليس بين
ْ
واألز َجم إال إبدال الجيم ياء ،وهي لغة في تميم معروفة ،وقد أنشد أبو جعفر الهذيمي وكان
عال ًما(الكامل):
من كل ْ
ْ
ك أنيابـــ َه
أزيَ َم شائ ٍ

ف بالهَ ْدر كيــف يَصُو ُل
ومقص ٍ

()46

وقاس ابن سيدة على ذلك(" :يار) في (جار)"( .)47وبين صوتي الجيم والياء وشائج من القربى

الصفحة8

كبيرة  ،فقد أثبت البحث اللغوي في العصر الحديث اتفاق صوتي الجيم والياء في المخرج فكلهما
من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى وكلهما مجهور مستفل منفتح مسمط(.)48
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التبادل بين الهمزة والعين:
ينط ُ
أهل محافظة الداخلية ،فيقولون :هذا الشيء بـ ( َعرْ ب َعة) رياالت،
ق بعضُ
ِ
واشتريت البيت بـ ( َعرْ بَ َعة و َعرْ بعين ألف لاير) ،يَ ْعنُون :أربعة رياالت ،وأربعةً وأربعين
ألف لاير .وذلك بإبدال الهمزة عينا .وهناك بعض من قبيلة بني غيث في البريمي ،وجبال
شمال الباطنة من يقول :ا ْدآه ،وهللا ْ
يألَنُهَ ،وبَئد أنَّي ،وهم يعنون :أي اتركه ،وهللا يلعنه.
وابتعد عني .بإبدال العين همزة .والهمزة صوت حنجري ،انفجاري ،ال مجهور وال
مهموس( ،)49والعين صوت حلقي ،احتكاكي (رخو) مجهور( .)50ويتضح من الوصف
السابق َّ
أن بين صوتي العين والهمزة قربٌ في المخرج ,وهو األمر الذي س َّوغ اإلبدال بين
هذين الصامتين .وتذكر كتب اللغة قول العرب":آدَيتُه على كذا وأ ْعديته ,أي قويتُه
51
ب المخرج بين الهمزة والعين -وهو أمر يسو ُغ اإلبدالَّ ،
فإن
وأعنته"( ) ومع ذلك-أي قر ِ
نطق (العين) ،ويمكن
أث َر العُجم ِة عند بعض الناطقين قد يكون سببًا في هذا اللَّحن وهو ُعسْر
ِ

ملحظة ذلك عند بعض أهل محافظة مسندم في سلطنة عمان لمجاورتهم الفرس،
واختلطهم بهم في فترة زمنية سابقة ،وربما أخ َذ هذا النطق َخلَفُهم عن سلفِهم .ومحاولة
تحقيق (العين) دفع هؤالء الناطقين إلى توهم َّ
أن أص َل الهمزة في بعض الكلمات عين
فيجري نطقهم لها بالعين في قولهم" :فَقَع ُ
ْت عينَ الرجل ،بدل :فَقَأْت ،وحصان أصْ دع ,بدل
أصْ دأ"(.)52
ومن التبادل بين الهمزة والعين في لغة العرب ،قول الف َّراء" :سمعت بعض بني نبهان
من طيء يقولونْ :
دأنِي يريدونَ :د ْعني ،فيجعلونَ مكانَ العي ِن همزة"( .)53وال يزا ُل بعضُ
الناس في األردن يقولونَ :م ْس َعلة في َمسْأَلة ،و ُس َعال في ُس َؤال(.)54
ظاهرة اإلتمام:
يتحدث كثي ٌر من أهل عمان ،بل أغلبُهم في لغتهم العامية فيقولون( :الل ْعبَة َم ْعيُودة)،
(وهذي البنت ْ
مزيونَة)( ،وهذا الثوبُ َم ْخيُوط)( ،وهذي البِضاعةُ َمبْيوعة) ،و(أنا َم ْديون).

الصفحة9

وهذا النط ُ
ق ظاهرة من الظواهر اللغوية المتداولة على ألسنة أبناء اللغة العربية وهي
ظاهرة (اإلتمام) وهو مصطلح صرف ٌّي بعكس النقصَّ ،
الفعل المعتل العين (األجوف)
فإن
َ
نحو( :قال) و(باع) يأتي اسم المفعول منه ( َمقُول) و( َمبِيع) فاسم المفعول في (قال):
9

(م ْق ُو ُول) حذفت إحدى الواوين فصارت ( َمقُوْ ل) ،واختلفَ في المحذوف ،والرَّاجح َّ
أن
المحذوفَ واو مفعول؛ َّ
ث النقص فيه
ألن اليا َء ثابتةٌ في (م ْبيُوع) بح َسب أص ِل الفِعل َ
قبل حدو ِ
إذا كان (قَ َول) في (قال) و (بَيَع) في (باع)ْ ،
وأن يُقال في خاطَ ( :م ِخيط) وفي دانَ ( :م ِدين)
وفي اسم المفعول من الواو في قادَ ( :مقُود) وفي عَادََ ( :معُود) هذا هو النقصُ وهو القياسُ
الذي جاء به القرآن الكريم ،قال تعالى" :يَوْ َم تَرْ ج ُ
ت ْال ِجبَا ُل َكثِيبًا
ُف ْاألَرْ ضُ َو ْال ِجبَا ُل َو َكانَ ِ
َّم ِه ً
يل" المزمل.14 :
أما اإلتما ُم فهو إبقاء الوزن على األصل فيقالَ " :مبْيوع ،و َم ْخيوط ،و َم ْديون) في
المفعول من الياء ،و( َم ْقوود و َمعْوود) في المفعول من الواو"(.)55
قال ابن عصفور في الممتع "يجوز اإلتمام في مفعول من ذوات الياء في لهجة تميم
قال الشاعر(مجزوء الكامل):
وكأنها تفاحة َم ْ
طيوبَة
وقال علقمة(البسيط):
يو ٌم رذا ٌذ عليه الد ُ
جن َم ْغيوم
وقال آخر(الكامل):
قد كانَ قو ُمك يَحْ سبونك ســـــيدا وإخا ُل أنَّك سي ٌد َمع ُ
ْيون
واإلعل ُل أفصحُ ،وال يجوز اإلتمام في ذوات الواو إال فيما سمع .والذي سمع من ذلك
ِم ْس ٌ
َّاجز:
ك َم ْدووف قا َل الر ِ
وف
وال ِمسْك في َع ْنبَره ال َم ْد ُو ِ
واألشهر َم ُدوف ،وقالوا :رجل معْوود ،وفرس م ْقوود ،وثوب َمصْ وون ،وقول
ت الواو إال فيما شذ؛ َّ
ألن الوا َو أثق ُل من
َم ْق ُوول ،وإنما لم يجُز اإلتمام في َمفعول من ذوا ِ
الياء( .)56ومما يجد ُر ذكره َّ
أن هذه الظاهرة ليست قصرًا على أهل عمان بل يكاد المتحدثون
بالعربية في أنحاء الوطن العربي ينطقون بذلك في لهجتهم .وهو في الحق التاريخي وجه

الصفحة10

تميمي ،وقو ٌل ثان ال سبيل إلى دفعه في بناء اسم المفعول.
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ظاهرة التحريك والتسكين:
يُسكن بعض العمانيين الحرف الثالث في لهجتهم ،في كلمات مثلَ ( :عضُد ،يقولون:
َعضْ د ،و َكتِف يقولونَ :ك ْتف ،و َكبِد يقولونَ :كبْد) ويقولون( :هذا ال ُع ْنق مثل ُع ْنق الضبي) في
كلمة ( ُعنُق) .وربَّما حركوا الحرفَ الثاني في كلمات مثل :قَ ْلب ،يقولون :قَلِب ،و َدرْ س،
َرسْ ،
ونذل ،يقولون :نَ ِذل .ويقولون( :هذا الكلم َك ْذب) ،ويشارك أهل عمان ج ُّم
يقولون :د ِ
غفي ٌر من الناطقين بالعربية في أنحاء الوطن العربي .هذا وقد عرفت العربية الفصحى نظا َم
الحركات الذي يتألف من ثلث حركات قصار هي :الضمةُ ،والفتحةُ ،والكسرةُ ،وثلث
حركات طوال هي :الواو ،واأللف ،والياء ،إذا جانستها حركة ما قبلها ،وي ْ
ُط ِلق عليها
ُ
الحركات في
ت المد الطويل ِة والقصيرة وتؤدي
المحدثون اس َم األصوات الصائتة أو حركا ِ
العربي ِة على المستوى الصرفي وظيفةَ
والتنويع ال َّداللي فيه ،وتؤدي
تشكيل المبنى الصرفي
ِ
ِ
على المستوى النحوي وظيفة في التعليق اإلعرابي ،وما يتصل به ،ويتجلى أثر الحركات في
ظاهرة ما ُعرف بالتحريك والتسكين ،أو التخفيف والتثقيل ،أو اجتماع الساكنين ،وهي
ظاهرة لها حضور في مستويات اللغة العربية كلها.
ت (األصوات الصائتة) أهميةٌ أخرى في بيان اختلف اللهجات فيما
وللحركا ِ
بتأثير البيئ ِة والمجتمع والمستوى
ت بعينها،
بينها ،إذا كان مي ُل ناطقي هذه اللهجات إلى حركا ٍ
ِ
الحضاري ممي ًزا حسنًا في توضيح االختلف بين لهجات اللغة الواحدة أوال ،وفي بيان
خصائص لهجة بعينها ثانيًا.
ومفهوم تحريك الساكن عند الخليل بن أحمد الفراهيدي هو مصطلح التثقيل ،ومفهوم
تسكين المتحرك هو مصطلح التخفيف ،ويظهر ذلك في قوله" :وال ُعنُق معروف يخفف
ويثقل( .)57وقد عقد سيبويه في الكتاب بابًا بعنوان :هذا بابُ ما يسكن استخفافا ً وهو في
األصل متحرك .وضرب أمثلة عديدة على ذلك ثم علل بقوله" :وإنَّما حملهم على هذا أنهم
كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور ،والمفتوح أخف عليهم ،فكرهوا ْ
أن

الصفحة11

ٍّ
األخف إلى األثقل ،ومع هذا أنه بنا ٌء ليس من كلمهم إال في هذا الموضع من
ينتقلوا من
الفعل فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى االستثقال"(.)58
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أن التحريك هو األصل ،والتسكين عدول عن ذلك األصلَّ ،
فسيبويه يرى َّ
وأن سبب
التسكين االستخفاف أو كراهية تحويل األلسنة من األخف إلى األثقل ،أو ما يطلق عليه في
علم اللغة الحديث االقتصاد في الجهد ( Principle of Least Effort or economy of
 )59()Effortولم يزد النحويون الذين جاءوا بعد سيبويه شيئا ً جديدًا ،فالمبرد يكتفي باإلشارة
إلى حذف الضمة والكسرة في وزني (فَ ِعل وفَعُل)( )60وذكر ابن جني في المحتسب()61
اللغات األربع في (فَ ِعل) وأن هذه التغيرات تتم في األسماء واألفعال والصفات.
وذكر كذلك في الخصائص(َّ )62
أن ( َكلِمة) حجازية و ( ِك ْلمة) تميمية ،وذكر
كذلك حذف الضمة والكسرة في ُرسُلُ :رسْلَ ،عجُزَ :عجْ زَ ،عضُدَ :عضْ دَ ،كرُمَ :كرْ مَ ،علِم:
صر :عُصْ ر(.)63
ع َْلمَ ،كتِفَ :ك ْتفَ ،كبِدَ :كبْدُ ،ع ِ
أما برجستراشر فيطلق عليه "مصطلح حذف الحركات وزيادتها"( )64والميل
عندي يتجه إلى إطلق تسمية إعادة الترتيب المقطعي؛ ألن الحذف الذي هو جزء من أجزاء
الكلمة ْ
إن ت َّم فإنَّه سيعيد بناء المقاطع التي تشكل الكلمة بصورة تجعلها تختلف عما كانت
عليه قبل حدوث الحالة الجديدة ،واألمر كذلك في حال إضافة أي جزء آخر.
ويضع العلماء تقسيما قَبَليا لهذه الظاهرة ،فيذكر سيبويه َّ
أن ظاهرةَ التخفيف هي
خصائص لهجة تميم( ،)65وهذا العزو هو الذي اعتمده تشيم رابين فقسم
خصيصةٌ من
ِ
الجزيرة العربية إلى قسم غربي وقسم شرقي( ،)66وفسر إبراهيم أنيس إسناد سيبويه هذا إلى
أنه "قسَّم البيئات في الجزيرة إلى بيئات متحضرة في الحجاز ،وبيئات من البدو على صلة
بالبيئات المتحضرة ،وبيئات بدوية هي التي تسكن نجدًا"(.)67
وفي الحقيقة أن عزو هذه المصادر كثيرًا من الخصائص اللغوية إلى قبيل ٍة أو
بيئة معيَّنة هو عزو تنقصه الدقة وذلك َّ
أن كثي ًرا من الخصائص اللغوية يمكن أن تنسب إلى
قبائل متعددة ،كما َّ
أن قبيلة واحدة يمكن أن ينسب إليها الخصيصة ونقيضتها  .ومما يزيد

الصفحة12

األمر صعوبة أنَّه يجو ُز ْ
أن تَ ِر َد هذه الخصائصُ في النصوص األدبية ،وفي ذلك يقول
سيبويه" :وقد يجوز أن يُ َسكنوا الحرفَ المرفو َع والمكسور في الشعر"(.)68
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ظاهرة تعاقب الواو والياء:
يتحدث بعض العمانيين في لهجتهم فيقولونُ :كلوة ،و ِكلية ،وكذلك يقولونَ :
ط ْه ُو
كي الملبس ،و َكوْ ي الملبس و لَوْ ي الحبل ،ولَي الحبل .م َّرة بالواو
ي الطعام ،و ُّ
الطعام وطه ُ
وأخرى بالياء وهذا ما ي ْ
ُطلِ ُ
ق عليه اللغويون بالتعاقب الواوي واليائي.
69
صنع ُ
ابن ِجني كتابًا في
فقد جعل له ابن السكيت موضعا في إصلح المنطق( ) ،و َ

وت العود ولحيته ق َّش ُ
التبادل بين الواو والياء س َّماه التعاقب .فقال" :في لَ َح ُ
رت ماعليه من
ُ
ذكرت ذلك في كتابنا الموسوم بالتعاقب"( .)70وجعل له ابن سيدة موضعا
اللحاء" ،قال" :وقد
في المخصص(.)71
ظاهرة كسر حرف المضارعة:
يكا ُد أه ُل عمانَ يُجمعون على كسر حرف المضارعة في لهجتهم فيقولون :هو يِلعب،
ويِقرا الكتب ،ونحن نِرمي المخلفات ،وفلن يِركض ويهاوش .ويُنسب كسر حرف
المضارعة إلى قبيلة بهراء العربية التي تنتمي إلى قضاعة  ،فهم يقولون( :أنت تِسمع  ،وهو
يِعلم  ،وما إلى ذلك) ،وقد ورد هذا العزو في كثير من المصادر العربية"( .)72وقضاعة
شعب عظيم تفرعت إلى سبعة أحياء :بلي ،وجهينة ،وبنو كلب ،وعذرة ،وبهراء ،وبنو نهد
وجرم( .)73وقد عزا صاحب لسان العرب هذه اللغة إلى كثير من قبائل العرب؛ فقال "وتِعلم،
بالكسر ،لغة قيس ،وتميم ،وأسد ،وربيعة ،وعامة العرب ،وأما أهل الحجاز فيقولون :تَعلم،
والقرآن عليها .وزعم األخفش َّ
أن ك َّل من َو َر َد علينا من األعراب لم يَقُل إال تِعلم
بالكسر"( .)74ونسب أبو حيان األندلسي في البحر المحيط( )75هذه اللغة أيضا لقبيلة كلب
فقال :وبعض كلب يكسرون أيضا في الياء .فيقولون" :هل يِعلم" .ودليل أصالة الكسر في
المضارع استمراره في لغة الناس حتى يومنا هذا ،فترانا نقول :نِلعب ،ونِقرأ ،ونِرمي،
وفلن ِيركض ،ويِهاوش ،ويِلكم.
ويسمي الدكتور رمضان عبدالتواب هذا النوع "الركام اللغوي للظواهر المندثرة في

الصفحة13

أن الظاهرة اللغوية ،قبل ْ
اللغة ،ومعناه َّ
أن تموت ،قد تبقى منها أمثلة ،تعين على معرفة
األصل"( .)76وفي عا ِميَّات نجد والخليج العربي وفي عمان ،ومن األمثال المتداولة بين
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ضريع اليِسمن وال ِيغني من جوع  ،وقولهم :يد تِعْطي ماتِعطي،
الناس في عمان والخليجِ :
الطويل حتى وصلت األحفاد باألجداد ،والخالفين بالسالفين.
فهذه الظاهرة قد َعبَرت التاري َخ
َ
ظاهرة التوافق الحركي:
يتحدث أهل عمان في لهجتهم اليومية مع بعضهم بعضا فيقولون :هذا ِكثير ،وعندي
بِ ِعير ،ويبغى ِش ِعير .وقد ظهر لدى اللغويين العرب القدماء َّ
أن لبعض الحركات تأثيرًا في
بعض ،وبنَوا على ذلك ظاهرةَ (اإل ْتباع) ،وقد اصطلح عليها المحدثون مصطلح التوافق
الحركي ،أو االنسجام الحركي  ،vowel harmanyوهي ظاهرة من ظواهر التطور في
حركات الكلمات ،فالكلمة التي تشمل على حركات متباينة تميل في تطورها إلى االنسجام
بين الحركات حتى ال ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية.77
ويُشار هنا إلى أن اإلتباع إتباعان :أولهما إتباع فيما كان عينه حرفًا حلقيًا ،والثاني :إتباع فيما
لم يكن عينه حرفا حلقيا ،وكل اإلتباعين يشيع استعمالهما في لهجة بعض أهل ُعمان.
ظاهرة القلب المكاني:
يشيع في لهجة بعض الناس في عمان أن يقولواَ :كرْ هَباء ،و َع ْنبَكوتَ ،مرْ هَ َجان،
و َمرْ َسح ،وألفاظ غيرها كثيرة ،وهم يَعنونَ :كهْرباء ،و َع ْنكبوت ،ومهْرجان ،و َمسْرح ،فقد
يقولون ذلك تندرا ،أو بقصد إثارة االنتباه ،أو خطأً ،أو توه ًما .وال ِمرْ ية َّ
أن مثل هذا
صرْ ف ،وهو ما اصطلح عليه
التصرف في بنية الكلمات سالفة الذكر إنَّما هو تغير صوتي ِ
علماؤنا القدامى بـالقلب المكاني( .)78وللفظ القلب – لغة – عدة معان ،أو مستويات داللية
تنبجس كلها من المنبع عينه ،على أنها تتفرع بين المنبع والمصب ،وتتباعد كلها شيئا فشيئا
ليختص كل منها بمفردة متميزة عن غيرها ،لكن القلب إجماال تحويل الشيء عن وجهه،
وربما ترادفت في هذا المقام َكلِ َمةُ (العكس) مع َكلمة (القلب) ،ومنه عبارة :كلم معكوس أي
مقلوب ،لمن تكلم بغير الصواب(.)79

الصفحة14

ومما يُضارع ذ لك في لغة العامة في عمان وغيرها اآلن كلمات من مثل" :زنجبيل-
جنزبيل ،ومرزاب– مزراب ،وملعقة  -معلقة ،وكرهباء -كهرباء ،ونرجس– رنجس،
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وتغشمر– تغشرم .وال ريب كذلك َّ
أن القلب المكاني وسيلة من وسائل نمو اللغة وزيادة
مفرداتها على مستوى األلفاظ.
ظاهرة المخالفة الصوتية:
ُ
يتحدث الناسُ في أرجاء السلطنة فيقولون :اسْتفزيت ا ْفلن وقصيْت أظافري ،و استقريْت
فِ ْ
ظفَار ،و اهتميت باألمر ،ومد ْيت ارْ جولي .وما تلك الصيغ اللفظيةُ إال عدول عن صيغ :ا ْستَ ْف َز ْز ُ
ت
ت وم َد ْد ُ
ت وا ْهتَ َم ْم ُ
ت واسْت ْق َررْ ُ
و قصصْ ُ
ت .ومما سمعته ْ
من لغة الناس في ُعمان قو ُل بعضهم :تَ َمرْ َد َغ
ت الرَّاء الثانية داال .و(
في التُّراب وهو عدو ٌل عن كلم ِة ( تَ َمرغ فقد اجْ تَم َع ِمثلن هما (  ) rrفأبدل ِ
تَ َع ْث َو َر الول ُد) وهو عدو ٌل عن كلمة ( تعثر) فاجتمع مثلن ) (th thفأبدلت الثاء الثانية واوا.
ويقولون ( :تَ َس ْم َحل فلن ) بدال من ( تَ َسمح ) أي سار سيرًا سهل مريحا( ،)80فقد اجتمع مثلن (
 ) mmفحذف أحدهما وعوض عنه بصوت اللم .
والملحظُ في هذه األلفا ِظ اجتما ُ
ع ثلث ِة أحرف ( أصوات ) أو حرفين متواليين  ،فأبدل مكان
أحدهما صوت ( الياء ) .وال ِمرية عندنا أنها لغة عربية قديمة ،مازالت تتردد أصداؤها عند الجم
الغفير من الناطقين بالعربية والسيما أهل ُعمان.
اللم الياء لكراهية
فقد أشار سيبويه (ت 180هـ) إلى ذلك قائل" :هذا باب ماشذ فأبدل مكان
ِ
التضعيف وليس بمطرد"( .)81ويقول أبو العباس المبرد ( 185هـ) "واعلم َّ
أن التضعيف مستثقل
وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا الياء من الثاني لئل يلتقي حرفان من جنس واحد"(.)82
ويتضح مما سبق تنبه علماء اللغة القدماء لهذه الظاهرة ،وأنَّها لغة قوم من العرب ،وقد ذكر أبو
حيان األندلسي ( ت  745هـ) في تفسير البحر المحيطَّ " :
أهل الحجاز
أن ( أ ْملِلْ عليه الكتاب) لغةٌ ِ
وبني أسد ،و(أ ْملَي ُ
ْت) لغة تميم وقيس"( ،)83أما علما ُء اللغ ِة المعاصرون فقد كان لهم ُج ْه ٌد واض ٌح
وبُ ْع ُد نظر في هذه الظاهرة  ،ووسموها بالمخالفة الصوتية  .)84( Dissimilationولهذه الظاهرة
موقع ملحوظ في ر ْف ِد المعجم العربي بكثير من المفردات  ،والظاهرة ملحوظة في اللغات السامية

الصفحة15

شقيقات اللغة العربية( ،)85بل هي ملحوظة في اللغات كافة(.)86
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فالمخالفة الصوتية عند الدارسين المحدثين ظاهرة لغوية تصيب المجاميع الصوتية المكدسة
التي يصعب نطقها  ،فتجري إزالتها عن طريق التخالف( .)87وتجري المخالفة بحذف أحد األمثال
والتعويض عنه بصوت الياء ،وجل ُء ذلك ما ي ُْلحظ في قولنا( :مديت رجلي) فالمتكلم َعدَل عن
ت) إلى (مدي ْ
( َمد ْد ُ
ْت) فلجأ إلى التخفيف من ثقل أصوات الدال الثلثة  ،فحذف أحدها وعوض عنه
بصوت آخر هو الياء.
واجتلبُ الياء في هذا الموضع يُبْقي المعنى الذي تتضمنه الكلمة قبل حذف الصامت ،فلو
أُدخل صامت غير الياء مكان الصامت المحذوف ،ألدى ذلك إلى تغيُّر المعنى ،ولو جيء بالواو شبه
الحركة لكانت أثقل في أدائها الصوتي ،من أداء الكلمة بوجود الياء ،وربما إحساس العرب بخفة
الياء إذا ما قيست بالواو كان الدافع الستعمالها( .)88ومن أنماط المخالفة الصوتية :إسقاط أحد المثلين
والتعويض عنه بصوت آخر ،ومنه ما ورد في التراث اللغوي" :الخدنَّق والخدرنق"( ،)89فقد أسقط
أحد المثلين والمبدل (الراء) ،ويحسن القول هنا َّ
أن الراء والنون من مجموعة صوتية واحدة ،وهي
التي تسمى عند علماء اللغة المحدثين باألصوات المائعة .)90(Liquids
وقد ظهر بجلء َّ
أن المخالفة الصوتية أبرزت مقدرة العربية الفائقة على التصرف في أصواتها
بطريقة سلسة ،وبطريقها تصبح الكلمة أكثر وضوحًا وإسماعًا ،وقد سعى المتحدث بها إلى ما يطلق
عليه في علم اللغة الحديث األخذ بالجهد األقل  .)91(Principle of leastوقد أرْ خت العامية ُ
لظاهرة المخالفة الحبْل في كثير من ألفاظها ،ونجد هذه الظاهرة في الفنون واألهازيج الشعبيةْ ،
وإن
كانت في لغة العامة أكثر شيوعا فإن الفصحى أخذت منها بنصيب وافر ؛ وبذلك ال يمكن االنتقاص
من شأنها؛ َّ
س من لغة العرب مصيبٌ غي ُر مخطئ وإن كان غير ما جاء به
ألن "الناط َ
ق على قيا ٍ

الصفحة16

خيرًا منه"(.)92
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خاتمة بنتائج البحث:
ناقش هذا البحث عددًا من ظواهر اللهجات المعاصرة في عمان ،وأرجعها إلى ظاهرة :
اإلبدال ،والتحريك والتسكين ،وظاهرة اإلتمام ،والتعاقب الواوي واليائي ،وظاهرة كسر حرف
المضارعة ،وظاهرة التوافق الحركي ،وأخيرا ظاهرة المخالفة الصوتية ،وخرج بالنتائج اآلتية:
أوال :وجدت ظاهرة اإلبدال في لهجة أهل عمان ،فمن ذلك ،اإلبداالت المختلفة في صوت
(القاف) التي جاء ذكرها في طيات هذا البحث ،وإبدال الجيم ياء ،و في المظنون أن هناك كثيرا من
اإلبداالت لم يتطرق لها البحث وبوسع الدارسين إجراء دراسة بحثية تُعنى بهذه الظاهرة.
ثانيا :تتبع البحث ظاهرة اإلتمام الذي هو (إبقاء الفعل المعتل العين (األجوف) على األصل
فيقال :في باع ،وخاطَ ،م ْبيوع و َم ْخيوط ،وخلص البحث إلى أنَّها لهجة ال تكاد تغادر لهجة أهل
عمان جمي ًعا ،وغيرهم من الناطقين بالعربية في هذه األرض ،وأنها في الحق التاريخي لغة تميمية.
ثالثا :وناقش البحث ظاهرة التحريك والتسكين ،في مثلَ :كلِ َمة و ِك ْل َمة ،و َعضُد وعضْ د ،و َكتِف
و َكتف ،وغيرها من الكلمات ،وتوصل إلى َّ
أن التخفيف ظاهرة موجودة عند أهل عمان ،وعند
غيرهم ،كما أن التثقيل موجود في لهجتهم أيضاَّ ،
وأن سبب التسكين االستخفاف أو كراهية تحويل
األلسنة من األخف إلى األثقل أو ما يطلق عليه في علم اللغة الحديث االقتصاد في الجهدEffort( .
.(Principle of Least Effort or economy of
رابعا :درس البحْ ث ظاهرة تعاقب الواو والياء في اللهجة العمانية ،وهي أن تدخل الواو على
الياء ،والياء على الواو لغير علة تصريفية ،في مثل كوْ ي الملبس ،وك ُّيها ،وط ْهي الطعام وطهوه،
أن مثل هذا موجود في لهجة أهل عمانَّ ،
وتوصل إلى َّ
وأن له امتدادا تاريخيًا في لغة العرب.
خامسا :تطرق البحث إلى ظاهرة كسر حرف المضارعة ،في مثل هو يِلعب ،ويِركض،
ويِلكم ،وتوصل البحث إلى َّ
أن هذا النطق هو ديدن أهل عمان في لهجتهم اليومية وحديثهم مع
بعضهم بعضا.

الصفحة17

سادسا :ومن الظواهر اللهجية التي قد نجدها عند بعض أهل عمان ظاهرة القلب المكاني ،فقد
ذكر البحث ارتباط هذه اللهجة ببعض من اللهجات العربية القديمة ،وورد من أمثلتها في لهجة أهل
عمان :كرهبا ،بدال من كهربا  ،وعنبكوت في عنكبوت ،مرهجان في مهرجان.
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سابعا :ناقش البحث ظاهرة المخالفة اللغوية ،وذكر أن حديث العامة في عمان ماهو إال امتداد
لما كان في لغة القبائل العربية القديمة .ففي مثل (أ ْملِلْ عليه الكتاب) لغة أهل الحجاز وبني أسد ،و
(أ ْملَ ُ
يت) لغة تميم وقيسَّ .
وأن هذه المخالفةَ الصوتيةَ أبرزت مقدرةَ العربية الفائقة على التصرف في
أصواتها بطريقة َسلِ َسة ،وبطريقها تصب ُح الكلمةُ
أكثر وضو ًحا وإسما ًعاَّ ،
وأن المتحدثين سعوا بها
َ
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علم اللغ ِة الحديث األخذ بالجهد األقل.Principle of least ،
إلى مايُطلق عليه في ِ
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Abstract
A study in:
"Selected Phenomenon from Omani Contemporary Dialect"
(A phonetic and morphology study)
Dr. Salem Abdullah Al Balushi
This research reviews some of the dialect phenomenon in Oman, shows its
connection with the dialects of some Arabic tribes, such as; Qais, Tamim,
Al Azd, Huthail, and others, and specialized in phonetic differences of
these dialects, such as; Linguistic Replacement, Dissimilation, Metathesis,
Vowel Harmony, etc.…
The study depended on the analytical descriptive approach, and concluded
to an existence of a connection between these phenomena and the dialects
of some old Arabic tribes. These dialects fall under specific phonetic and
morphology differences that confirmed by Arabic language scholars.
Key words: Oman, Dialects, Arabic Tribes. (A phonetic and morphology
study)
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