التبدّالتّالصوتيّةّفيّلهجةّالحمراء ّ
ّ
الظواهرّالصرفيّةّوالصوتيّةّفيّلهجةّالحمراء؛ّدراسةّوصفيّةّتحليليّة ّ
دّ.خالدّبنّعبدهللاّبنّمحمدّالعبريّ-محافظةّمسقطّ-نائبّواليّبوشر
ّ
ملخَّصَّ
يدرس َّالبحث َّالتبدالت َّالصوتية َّفي َّلهجة َّالحمراء؛ َّإذ َّيعالج َّالجزء َّاألول َّإبدالَّ
الهمزة َّبصوت َّآخر َّفي َّالبداية َّوالوسط َّوآخر َّالكلمةَّ ،مستعرضا ً َّفي َّالجزء َّالثانيَّ
التبدالتَّالصوتيةَّبينَّاألصواتَّنتيجةَّلماَّحدثَّلهاَّمنَّناحيةَّالمخرجَّكالمماثلةَّاألنفيةَّ
وجهرَّالمهموسَّوهمسَّالمجهورَّ،أوَّمماثلةَّاالحتكاكيَّواالنفجاريَّ،أوَّفيماَّاعترضَّ
الكلمةَّمن َّتفخيمَّوترقيقَّ،ويمكنَّقبولَّمعظمهاَّمنَّالناحيةَّالصوتيةَّ،كماَّجاءَّاإلبدالَّ
نتيجةَّطبيعيةَّلصوتينَّفيَّالفصحىَّكونَّاللهجةَّفقدتَّهذينَّالصوتينَّوهما"َّ:الضادَّ:
["َّ ،"]₫القاف" ] .[qوجمعت َّلهجة َّالحمراء َّفي َّالجزء َّالثالث َّمن َّالبحث َّكثيراً َّمنَّ
الخصائصَّالصوتيةَّ،hyأهمهاَّ:شيوعَّظاهرةَّالشنشنةَّوالكشكشةَّفيَّهذهَّاللهجةَّبشكلَّ
واضحَّبينَّالضميرَّالمخاطبَّالمذكرَّ،والضميرَّالمخاطبَّالمؤنثَّ،وكذلكَّالتخلصَّمنَّ
الهمزَّفيَّهذهَّاللهجةَّعنَّطريقَّإبدالَّالهمزةَّبأحدَّأصواتَّاللينَّ،أوَّبحذفهاَّ،كماَّتكثرَّ
ظاهرةَّاإلمالةَّ،خاصةَّإمالةَّالفتحةَّقبلَّهاءَّالتأنيث .أوضحَّالبحثَّفيَّجزئهَّالرابعَّأنَّ
اللهجة َّتحتوي َّعلى َّستة َّمقاطع َّأساسية َّكما َّفي َّالفصحىَّ ،وأضافت َّمقطعين َّيبدآنَّ
بصامت َّخالف َّعما َّورد َّفي َّالعربية َّنتيجة َّالتغيرات َّالفونولوجيةَّ ،وهذان َّالمقطعانَّ
هما(َّ:صَّصَّحَّص)(َّ،صَّصَّحَّحَّص) ،مماَّتقدمَّيتبينَّأنَّاللهجةَّأثبتتَّبوجودَّ
هذهَّالظواهرَّليستَّبوجوهَّمنَّوجوهَّالعيبَّ ،إنماَّتمثلَّامتداداً َّلبعضَّاللهجاتَّالعربيةَّ
القديمة.
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مقدّمة ّ
الهمزززةَّصززوتَّحنجززريَّالَّيمكززنَّنطقززهَّفززيَّبعززضَّاألحيززانَّفززيَّاللهجززةَّ،وكززأنََّّلززهَّ
معاييرَّعدَّةَّكيَّتنطقَّبهَّأيَّلهجزةَّ،حتزىَّبزاتَّفزيَّدرجَّالكزالمَّوالمعتزادَّأنَّتسزقطَّوسزطَّ
السرعةَّفيَّالقول؛َّألنَّالمفهومَّاعتادَّعلزىَّمثزلَّهزذاَّالنطزقَّدونَّوجزودَّأيَّإشزكالَّ.وقزدَّ
تسقطَّالهمزةَّفيَّبدايةَّالكالمَّأوَّوسطهَّأوَّنهايتهَّ،والَّيعنيَّذلكَّأنََّّإهماالًَّوقعَّعندَّنطزقَّ
الهمزةَّ-فهوَّصوتَّاختلفَّفيهَّالقدماءَّوالمحدثونَّ.وفيَّهذهَّاللهجةَّحزينَّيصزدرَّصزوتَّ
الهمزززةَّينغلززقَّالمزمززارَّ،ويحززبسَّالهززواءَّخلفززهََّّويسززمعَّانفجززارَّبشززكلَّمفززاج َّ،وينززدفعَّ
الهواءَّعبرَّالفمَّالنغالقَّالتجويفَّاألنفيَّ .
وبعدَّإبدالَّالهمزةَّفيَّالفصحىَّولهجةَّالحمراءَّفيَّاألولَّوالوسطَّواآلخزرَّتحزدثتَّ
عزززنَّالتبزززدالتَّالصزززوتيةَّاألخزززرحَّفزززيَّلهجزززةَّالحمزززراءََّّك بزززدالَّالكزززافَّجيمزززاًَّمهموسزززةَّ
(الكشكشة)َّ،إبدالَّالقافَّكافاَّفارسيةَّ،إبدالَّالهمززةَّعينزاَّوهزذاَّنزوعَّمسزتقلَّعزنَّاإلبزدالَّ
السابقَّذكرهَّ،إبدالَّالسينَّصاداًَّ،إبدالَّالصادَّسينَّا ًَّ،إبدالَّالسينَّزاياَّ،إبدالَّالصادَّزاياَّ،
إبدالَّالجيمَّشينَّا ًَّ،إبدالَّالالمَّنوناَّ،إبدالَّالنونَّالمَّا ًَّ،إبدالَّالنونَّميماًَّوإبدالَّالضادَّظزاءَّ.
ثمَّيعرضَّالبحثَّالحزديثَّعزنَّالظزواهرَّالصزوتيةَّاألخزرحَّفزيَّلهجزةَّالحمزراءَّكظزاهرةَّ
كسززرَّالحززرفَّاألولَّمززنَّاألفعززالَّكالمضززارعَّوالماضززيَّ،كسززرَّالحززرفَّاألولَّمززنَّفعززلَّ
األمززرَّوكززذلكَّاألسززماءَّ،كسززرَّوضززمَّعززينَّاألسززماءَّالثالثيززةَّالسززاكنةَّالعززينَّ،تسززكينَّعززينَّ
االسمَّالثالثيَّالمتحزر َّالعزينَّوالحزرفَّاألولَّمزنَّاألسزماءَّوأواخزرَّاأللفزاظَّ،ثزمَّظزاهرةَّ
اإلمالزةَّوظززاهرةَّالفززتحَّالخزالصَّ،وفززيَّنهايززةَّالبحزثَّيززأتيَّالحززديثَّعزنَّاسززتخدامَّالمقطززعَّ
الصوتيَّالمرفوضَّفيَّالعربيةَّالفصحىَّ .

َّ
َّ
َّ
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إبدالّالهمزةّفيّالفصحىّولهجةّالحمراء
تسمح َّاللهجة َّبوجود َّصوتين َّصامتين َّفي َّبداية َّالكلمةَّ ،وهو َّيعد َّفرعا ً َّللمقاطعَّ
الرئيسة َّالموجودة َّفي َّالتركيب َّ ،وحين َّتتبعي َّلسلو َّاللهجة َّفي َّالنطق َّبالهمزة َّوقفتَّ
علىَّحاالتَّعدةَّ،هيَّ :
َّ
َّ)1إبدالَّالهمزةَّإلىَّصوتَّآخرَّ :
األمثلـــةَّ :
َّ-أَيــنَََََََََََّّّّّّّّّّّ ? a j n

َّويــنََّّw e : n

ََََََّّّّّّهـيـنَََّّّ َّ َّh e : n

عــــرَّظَّ َّ a r ₫؟َّ َّ
َّأََّرَّضَََّّّ َََََََََّّّّّّّّّ ? a r dعَــــرَّضَّ  a r d؟َََََََّّّّّّّ ََّفأينَّ(هين)َّكماَّمرََّّفيَّأسماءَّاالستفهامَّ،أبدلتَّالهمزةَّهاءَّوكسرتَّالهاءَّلمناسبةَّ
الياءَّ.ويبدوَّأنَّهذهَّاللهجةَّتسهلَّهمزةَّالقطعَّهذهَّ،أوَّتبدلهاَّصوتا ًَّآخرَّ،وتبدلَّاللهجةَّ
همزةَّ(إيه) َّلالستزادة َّفيَّالكالمَّمعَّتسكينَّالهاءَّاألخيرةَّ،فيقـولون(َّ:هيه)َّ،كماَّتحذفَّ
همزةَّاثنتينَّكماَّفيَّهنتينَّ،فوقوعَّصوتَّالهمزةَّفيَّأولَّالكلمةَّيجعلهَّعرضةَّلإلبدالَّ
أوَّالحذفَّ ،فمنَّذلكَّماَّحدثَّفيَّبعضَّالمفرداتَّالعربيةَّالمفتتحة َّبالهمزة؛ َّإذَّتحولتَّ
همزتها َّفي َّبعض َّاللهجات َّالعامية َّإلى َّفاءَّ ،أو َّواو(َّ ،)1فيتخلص َّالناطقون َّمن َّنطقَّ
الهمزةَّلصعوبتهَّ،فيلجأونَّإلىَّإبدالهَّبصائتَّإنزالقيََّّ semi – vowelطلبا ً َّللسهولةَّ
واليسر(َّ .)2
فمثالً(َّ:ياَّخيََّّ:فيَّياَّأخي)َّ،حذفتَّالهمزةَّ،وتترددَّهذهَّالكلمةَّعلىَّألسنةَّالعامةَّ
كثيرَّاًَّ،ومثلَّذلكَّ،ماَّيترددَّفيَّالعاميةَّمنَّقول(َّ:ياَّباَّ،أيَّياَّأبي)َّ.وصححَّابنَّالحنبليَّ
الًَّ:إنَّياءَّالمتكلمَّقلبتَّألفاًَّكماَّفيَّمثل(َّ:ياحسرتا)َّ،وصححَّحذفَّهمزةَّ
هذاَّالتعبيرَّقائ َّ
ياَّباَّ،قائالًَّ:إنهاَّوردتَّفيَّحديثَّنبويَّ،قالَّﷺَّ:فيَّأولهَّ:ياَّباَّبكرَّ.ياَّهلَّالخيرَّ:
بكسرَّالخاءَّ،فيَّأهلَّالخيرَّ،أيَّالكرم(َّ،)3وفيَّالحديثَّ،جاءَّ:أشهدَّ(عنك)َّرسولَّهللاَّ

-2-

ﷺَّ.وخصتَّبأنَّالمفتوحةَّ،ف ذاَّكسرتَّرجعواَّإلىَّاأللف(َّ.)4تشتر َّبعضَّالقبائلَّ
العربيةَّوالعاميةَّفيَّهذاَّاإلبدالَّ،ويسميهَّاللغويون َّالعنعنةَّ:وهيَّإبدالَّصوتَّالهمزةَّ
عينًاَّ،ويقولون"َّ:إنهاَّكانتَّشائعةَّفيَّلغةَّتميمَّوقيسَّ،أسد"(َّ .)5
َّ)2إسقاطَّالهمزةَّفيَّبدايةَّالكلمةَّ :
تسززقطَّالهمزززةَّفززيَّبدايززةَّالكلمززةَّ،والعربيززةَّبصززفةَّعامززةَّتميززلَّإلززىَّإسززقاطَّالهمزززةَّ
الساكنةَّفيَّأولَّالكلمةَّ.6ويبدوَّأنَّاللهجةَّوهيَّتسمحَّبوجودَّصوتينَّصامتينَّفزيَّبدايزةَّ
المقطعَّ،تجدَّمسوغَّا ًَّإلسقاطَّالهمزةَّفيَّبدايةَّالكلمةَّ،األمثلـــةَّ :
َّأنتَََََّّّّّ? a n t aنتهَّ (َّn t a hفيَّاإلخبار)ََّّنتاهَّ (َّn t a : hفيَّالسؤال)َّ .َّإزكيَّ َََََََّّّّّّّ? i zk i :إزﭼـي ََََََّّّّّّ? i z ϛ i :زﭼـيَّ َّ َّz ϛ i :َّأحمدَّ ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ? a ћ m a dحمدَّ َّ ََّّћ m a dَّ)3إسقاطَّالهمزةَّوسطَّالكلمةَّ :
إذاَّوقعَّصزوتَّالهمززةَّحشزواًَّسزاكناًَّ،يؤلزفَّمزعَّمزاَّقبلزهَّمقطعزاًَّمغلقزَّا ًَّ،يحزلَّمحلزهَّ
الًَّ،
صائتَّطويلَّمنَّجنسَّالصائتَّالقصيرَّالذيَّقبلهَّ،وتصبحَّقمزةَّالمقطزعَّصزائتاًَّطزوي َّ
األمثلـــةَّ :
َّفــأرَّ ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّf a ? rفارََّّ َّ َّf a : rَّبئــرَّ ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّb i ? rبيــرَّ َّ َّb i : rَّزئبقَّ ََََََََّّّّّّّّzi ? b a qزئبكَّ ََََََّّّّّّzi ? b a kزيبكََّّ َّ َّzi : b a kواحتفظتَّلهجةَّالحمراءَّفيَّبعضَّاألفعالَّبالهمزةَّفيَّوسطهاَّ،فيقزالَّ:سزألَّيسزألَّ
و(اسأل)َّ.وقالواَّفيَّاسمَّالمفعولَّ:مسئولََّّ.وقالواَّفزيَّالمصزدرَّ:سزؤالَّومسزألةََّّ.وقزالواَّ
فززيَّاسززمَّالفاعززل(َّ:سززائل)َّ.وهززذهَّالظززاهرةَّ،أيَّسززقوطَّالهمزززةَّفززيَّوسززطَّالكلمززةَّ،ظززاهرةَّ
لهجيةَّقديمةَّفيَّاللهجاتَّالعربيةَّالقديمةَّالمشهورةَّ،تميزَّلهجةَّقريشَّ،نحوَّسألَّوسزالَّ،
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ويسألَّويسل(َّ.)7وإنَّبعضَّاأللفاظَّمنَّذواتَّالهمزةَّ،قدَّوردتَّمحذوفةَّالهمززةَّ،مثزالَّ
ذلكَّ :
َّبأسََّّ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّb a ? sبـاسَّ َّ َّb a : sَّرأسََّّ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّr a ? sراسََّّ َّ َّr  : sوقدَّقالَّداوودَّسلومَّ،بعدَّأنَّأوردَّأمثلةَّمشابهة"َّ:مماَّيدلَّعلىَّأنَّمرحلةَّوسزطىَّ
فيَّالتطورَّ،اضطربتَّفيهاَّالهمزةَّاضطراباًَّبينَّا ًَّ.ويبزدوَّأنَّحزذفهاَّأوَّإثباتهزاَّاضزطرا َّ
سببتهَّاللهجاتَّالمتشابكةَّالمتصارعة"(َّ.)8فمنَّقالَّأرداتهَّلَينَّالهمزةَّ،ومنَّقالَّأرديتزهَّ
عنَّالهمزةَّ،شبهَّأرديتَّبأرضيتَّ،ومثلَّهذاَّقولَّالعر َّ:قرأتَّبتحقيقَّالهمززَّ،وقزرأتَّ
بتليينَّالهمزَّ،وقريتَّبتر َّالهمزَّ،واالنتقالَّعنزهَّإلزىَّالتشزبيهَّبقضزيتَّورميزتَّ،وكزذلكَّ
يقالَّاقرأَّبالتحقيقَّ،وَّاقزرأَّبزالتليين(َّ.)9كمزاَّيالحز ََّّأنَّالكلمزاتَّالتزيَّوقزعَّفيهزاَّصزوتَّ
الهمزززةَّحشززواًَّمتحرك زَّا ًََّّ-أيَّكززانَّصززوتَّالهمزززةَّبدايززةَّمقطززعََّّ-كانززتَّبنصززفَّصززائتََّّ
فتحولَّإلىَّهمزةَّفيَّالفصحىََّّوبقىَّعلىَّماَّهوَّعليهَّفيَّاللهجةَّومثلهاَّ :
َّ-صائمَّ َََََََََّّّّّّّّّṢ : ? i m

ََََّّّّصايمَّ َّ ََّّṢ  : j o m

َّكائمَّ(َّقائمَّ)َّ ً ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّk a : ? i mكايـمَّ َّ َّk a : j o mَّخائفَّ َََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّx  : ? i fخايفَّ َّ َّx  : j o fَّ)4إسقاطَّالهمزةَّفيَّنهايةَّالكلمةَّ :
يؤديَّسقوطَّالهمزةَّفيَّآخرَّاألفعال َّإلىَّالتباسهاَّباألفعالَّالمعتلةَّاآلخرَّ،فتعاملَّ
معاملتها َّعندَّإسنادهاَّإلىَّالضمائرَّ،يقولَّابنَّاألنباريَّ:9ويقالَّأردأتَّالرجلَّوأرداتهَّ
وأرديتهَّ…َََّّّ،األمثلـــةَّ :
َّذكاءَّ ? ََََََََّّّّّّّّð a k aذﭼاءَّ ? ََََََََّّّّّّّّ ð a ϛ a :ذﭼـىََّّ َّð a ϛ a :َّ-وضوءَّ ? َََّّّw i d u :وظوءَّ ? ََََََّّّّّّw e ₫ u :وظوَّ َّ w e ₫ u :
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َّقِرأَََّّّ ? َََََََََََّّّّّّّّّّّq i rكـرأَّ ? َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّk e rكرحََّّ َّ َّk e r a :تسقط َّالهمزة َّفي َّاالسم َّالممدودَّ ،وتقصر َّالحركة َّالطويلة َّقبلهاَّ ،ثم َّتضاف َّإلىَّ
آخره َّهاء َّللوقف َّوتكاد َّتطرد َّهذه َّالظاهرة َّفي َّمعظم َّاللهجات َّالعامية َّالحديثةَّ .وبهذاَّ
أقولَّإنَّصوتَّالهمزةَّفيَّآخرَّالكلمةَّالَّتنطقَّعلىَّاإلطالقَّ.ويؤديَّسقوطَّالهمزةَّإلىَّ
نوع َّمن َّاالشتقاق َّالجديدَّ ،ف ن َّسقوط َّالهمزة َّمن َّالفعل َّيؤاسي َّمضارع َّآسىَّ ،ويؤديَّ
الًَّ ،هو َّالمسؤول َّعن َّاشتقاق َّالماضيَّ
مضارع َّأدح َّوتحولها َّإلى َّيواسيَّ ،ويوديَّ ،مث َّ
الجديدَّواسىَّووديَّ،غيرَّذلكَّمماَّهوَّشائعَّفيَّاللهجاتَّالحديثةَّ،وكانَّفيَّلهجةَّطيءَّ
القديمةَّ .9لهذا َّف ن َّاللهجة َّإذا َّوجدت َّمناصا ً َّمن َّوجود َّالهمزة َّعند َّالتحقيق َّخدمتَّ
وسهلتَّ،و ُعرفتَّقريشَّبأنهاَّتسهلَّالهمزةَّوالَّتحققهاَّ،وتميمَّالتيَّوردَّعنهاَّأنهاَّ"تنبرَّ
الهمزة َّأي َّتحققهاَّ ،وتلتزم َّالنطق َّبها َّيشاركها َّفي َّذلك َّأكثر َّالبدوَّ ،على َّحين َّيسهلَّ
الحجازيون َّالهمزة َّوال َّينبرونها َّإال َّإذا َّأرادوا َّمحاكاة َّالتميميين َّاستلطافا ً َّلهذه َّالصفةَّ
الحلوةَّمنَّصفاتَّلهجاتهم"(َّ .)10
الًَّ،فيقول"َّ:وأعلمَّأنهَّمنَّكانتَّلغتهَّتخفيفَّ
ويخصصَّابنَّالجزري َّبحثا َُّمفص َّ
الهمزَّف نهَّالَّينطق َّبالهمزَّإالَّفيَّاالبتداءَّ.والقصدَّأن َّتخفيفَّالهمزَّليس َّبمنكر َّوالَّ
غريبَّ،فماَّأحدَّمنَّالقراءَّإالَّوقدَّوردَّعنهَّتخفيفَّالهمزَّإماَّعموما ً َّوإماَّخصوصاًَّ،
وقالَّبعضهمَّ:لغةَّأكثرَّالعر َّالذينَّهمَّأهلَّالجزالةَّوالفصاحةَّتر َّالهمزةَّالساكنةَّفيَّ
الدرج َّوالمتحركة َّعند َّالسكت َّ(قلت) َّوتخفيف َّالهمز َّفي َّالوقف َّمشهور َّعند َّعلماءَّ
العربية َّأفردوا َّله َّبابا ً َّوأحكامَّا ًَّ .واختص َّبعضهم َّفيه َّبمذاهب َّعرفت َّبهم َّونسبتَّ
إليهم"(َّ .)11
ونستنتجَّمما َّسبقَّ،إنَّالعاميةَّتكثرَّمنَّتسهيلَّالهمزةَّفيَّاألسماءَّ،كماَّأكثرتَّ
منهَّفيَّاألفعالَّ،ومنَّصيغَّاألسماءَّالتيَّأكثرتَّفيهاَّمنَّالتسهيلَّ:صيغةَّاسم َّالفاعلَّ
منَّالفعلَّالثالثيَّاألجوفَّ،ف نهاَّتقلبَّفيهَّالهمزةَّياءَّ،كماَّمرَّفيَّمثل"َّ:صايمَّ،قايمَّ،
خايفَّ،شايبَّ،وتقولَّالعامةَّمنَّالفعلَّاألجوفَّالواويَّ:خايلَّ،دايمَّ،عايمَّ،صاينَّ،اليمَّ.
فأهاليَّاللهجةَّالمدروسةَّعندما َّيتخلصون َّمنَّالهمزة َّالَّيكونونَّقدَّشذواَّعنَّغيرهمَّ
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من َّالعر َّ ،ما َّدامت َّالقبائل َّالعربية َّالمعروفة َّبالفصاحة َّوالجزالة َّقد َّتخلصت َّمنهاَّ
وكانتَّالغايةَّمنهاَّهيَّالتسهيلَّوالتخفيفَّفيَّاللف َّ َّ.
َّ
التبدالتَّالصوتيةَّاألخرحَّفيَّلهجةَّالحمراء َّ
َّ)1إبدالَّالكافَّجيماًَّمهموسةَّ(الكشكشة)َّ ََّّ:
وهززيَّإبززدالَّالكززافَّ(جيم زاًَّمهموس زَّا ًََّّ)ϛوهززوَّصززوتَّقريززبَّمززنَّالجززيمَّأوَّ(الشززينَّ
الكشكشةََّّ .)َّʃتنتشرَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّفيَّجـميعَّقرحَّوبلداتَّواليةَّالحمراءَّحيزثَّ
يبدلونَّالكافَّصوتاًَّقريباًَّمنَّالجيمَّأينمزاَّكانزتَّفزيَّبدايزةَّالكلمزةَّأوَّفزيَّآخرهزاَّ،وسزواءَّ
كانتَّحرفاًَّأصيالًَّأمَّكافاًَّللمؤنثَّ،مثلَّ :
َّ

َّكتا َّ:ﭼتا َّ َّ

َّ

َّأبو َّ:أبوچََّّأبوش َّ?abok

َّ

َّأمكَّ:مچَّمش َّ

ََّّkitab

َّ?umok

َّ

َّϛetab

ََّّ ?aboʃَََََََّّّّّّّ?aboϛ
ََّّ miʃََََََََََّّّّّّّّّّmaϛ

اتجاهاتَّلهجةَّالحمراءَّفيَّظاهرةَّالكشكشةَّ :
َّوقدَّسلكتَّلهجةَّالحمراءَّثالثةَّاتجاهاتَّ:عندَّنطقَّالكافَّوهيَّكاآلتيَّ :
أ)َّكلماتَّأبدلتَّفيهاَّالكافَّ(جيماًَّمزدوجة)َّ :
األمثلـــةَّ :
َّكعبََّّb؟ َّ َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّk aﭼـعبَّ َّb؟ََّّ َََّّّϛ aَّاحتكار َََّّّ? i ћ t i k a rحتكارَّ َََّّّћ e t i k a : rحتـﭽارَّ َّ ћ e t i ϛ a : rَّ-محتكَّ َََّّّm u ћ t a kمحتكَََََََّّّّّّّm o ћ t a kمحتـچََّّ َّ ََّّm o ћ t a ϛ
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َّويالح َّهذاَّالنطقَّأيضَّا ًَّ،فيَّبعزضَّاللهجزةَّالعربيزةَّفزيَّدولزةَّاإلمزاراتَّالعربيزةَّ
المتحدةَّ،وفلسطينَّ،واألردنَّ،والكويتَّ،والبحرينَّ،واليمنَّ،والعراقَّ ََّّ.
َّ
)َّكلماتَّجاءتَّالكافَّفيهاَّللمخاطبَّالمذكر:
األمثلـــةَّ :
َّﭼيرانكَّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ʓ i : r a : n a kﭼيرانـچَّ َّ ʓ i : r a : n a ϛَّحيتك(َََََّّّّّћ i : t a k َّ)12حيتكَّ َََََََّّّّّّّћ e : t a kحيتـچََّّ َّ َّ ћ e : t a ϛَّأحالـكَّ َََََََََّّّّّّّّّ? a ћa: akحالكَّ َََََََََّّّّّّّّّћa: akحالـچَّ َّ َََّّّћ a :  a ϛج)َّكلماتَّتكونَّالكافَّفيهاَّللمخاطبةَّالمؤنثةَّ :
األمثلـــةَّ :
َّ-عمـكََّّ ammik؟َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ

َّ-صفريتك(َََََََََََّّّّّّّّّّّ Ṣufri:tikَّ)13

َّعمشَّ ammiʃ؟ََّّ َّ
َّ

َّصفريتشََّّ َّ Ṣufritiʃ

َّيــد َّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّjadikيــد َََّّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّjdikيـ ِدَّشَََّّّ َّ َّ jdiʃَّيالح َّمما َّتقدم َّأن َّالجيم َّالمزدوجة َّالمشربة َّصوت َّالشين ََّّ ،ليس َّلها َّوجودَّ،
وهوَّماَّسميَّقديما ًَّبالشنشنةَّ،وهذاَّماَّنطقتَّبهَّقبائلَّربيعةَّوقبائلَّاليمنَّ.فيقلبَّحرفَّ
الكافَّشيناًَّفيَّهذهَّاألمثلةَّ،كماَّنطقتَّبهَّقبيلةَّأسدَّ،وخاصةَّفيَّخطا َّالمؤنثََّّ:يد َّ:
يدشَّ ،عمكَّ :عمشَّ ،أبو َّ :أبوشَّ .والوصف َّالعلمي َّلهذه َّالشين َّأنهاَّ :صوت َّرخوَّ،
مهموسَّ ،متفشَّ(َّ ،)14مخرج ه َّمن َّبين َّوسط َّاللسان َّووسط َّالحنك َّاألعلى َّ– َّوعندَّ
النطقَّبهَّيرتفعَّاللسانَّنحوَّالحنكَّاألعلىَّ،وتقتر َّاألسنانَّالعلياَّمنَّالسفلىَّ،والصفيرَّ
الذيَّيحدث َّفيَّصوتَّالشينَّأقلَّمنَّصفيرَّالسين()15؛َّويبدلَّأهلَّاليمنَّالجيم َّمنَّ
كاف َّالمخاطبة َّالكاف َّالمؤنثةَّ ،فيقولونَّ ،في َّعمك َّ(عمج)(َّ .)16ونسب َّنطق َّالكافَّ
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المخاطبة َّشينا ً َّلربيعة َّأيضاًَّ ،وقالواَّ :إن َّبعضهم َّيضيف َّعلى َّالكاف َّشينا ً َّأحياناًَّ:
(عليكش)َّوَّ(اليكش)َّ،وخصهاَّبعضهمَّببنيَّأسدَّمنَّمضر(َّ َّ.)17
التفسيرَّالصوتيَّ :
تعد َّالكاف َّمن َّاألصوات َّالعربيةَّ ،ومخرجها َّمن َّأقصى َّالحنكَّ ،وهو َّصوتَّ
مهموس َّشديدَّ ،وينطق َّفي َّلهجة َّالحمراء(َّ ،جيما ً َّمزدوجة ََّّ ،)ϛفي َّكل َّالمواقع َّ َّفيَّ
البدايةَّ،والوسطَّ،والنهايةَّ،وكذلكَّعندَّمخاطبةَّالمذكرَّ،سواءَّأكانَّجمعا ًَّأمَّمفردَّاًَّ،أوَّ
ينطـق َّ(شينا ً َّ َّ ،)َّ َّ ʃعند َّمخاطبة َّالمؤنث َّالمفردَّ .ووصف َّعبد َّالعزيز َّمطر َّ َّظاهرةَّ
الكشكشةَّ :بأنها َّظاهرة َّصوتيةَّ ،حين َّقال"َّ :والجديد َّهنا َّيدخل َّفي َّنطاق َّاألصواتَّ
(الصوتي)َّ،وإنَّكانَّيبدوَّفيَّهذهَّظاهرهَّداخالً َّفيَّنطاقَّالتصريفَّ(المورفولوجي)؛َّ
ألنه َّبحث َّفي َّضمائر َّالخطا َّ ،وإنني َّأؤثر َّتناول َّالكاف َّفي َّضمائر َّالخطا َّ ،منَّ
الناحية َّالصوتيةَّ ،التصاله َّبظاهرة َّصوتيةَّ ،هي َّظاهرة َّ(الكشكشة) َّوليكن َّتناولهَّ
الخاصَّبنظامَّالضمائرَّ،فيَّإطارَّمنهجَّالتصريف"(َّ َّ.)18
والظاهرةَّاألولىَّغريبةَّإلىَّحدَّماَّ،ذلكَّألنَّاللهجةَّاألخرحَّحينَّتنطقَّصوتَّ
الجيمَّالمزدوجةَّالَّتنطقهاَّفيَّجميعَّمواضعهاَّ،فمثالً َّلهجةَّالكويتَّتنطقَّهذاَّالصوتَّ
فيَّالبدايةَّوالنهايةَّ،وإنماَّأنَّيشيعَّنطقَّهذاَّالصوتَّفيَّالبدايةَّوالوسطَّوالنهايةَّ،مثلماَّ
مرَّمنَّقبلَّ،ذلكَّأمرَّمستغر َّيكادَّالَّنجدَّلهَّنظيراًَّفيَّاللهجةَّالعربيةَّ،وهوَّماَّيميزَّ
لهجةَّالحمراءَّعنَّباقيَّاللهجةَّ،ونستطيعَّأنَّنردَّالحاالتَّالسابقةَّالموجودةَّفيَّالجيمَّ
المزدوجةَّ ،إلى َّقانون َّصوتيَّ ،وهو َّأن َّالفتحة َّفي َّكاف َّالخطا َّصوت َّلين َّأماميَّ،
وكذلكَّهوَّالحالَّفيَّكافةَّمواقعَّالجيمَّالمزدوجةَّ .
بيد َّأن َّعبد َّالعزيز َّمطرَّ ،لم َّيستطع َّأن َّيرد َّكاف َّالمذكر َّإلى َّلهجةَّ ،أو َّقانونَّ
صوتيَّ،فهوَّيقول"َّ:أقولَّإذاَّأمكنَّردَّنطقَّكافَّالمذكرَّإلىَّلهجةَّقديمةَّ،ف نَّمنَّغيرَّ
الممكن َّرد َّالكشكشة َّفي َّ(ﭼــم َّ(كم) َّ َّ )ϛumإلى َّقانون َّصوتي َّحديثَّ ،أو َّإلى َّنطقَّ
عربي َّقديم"(َّ .)19وهذا َّالكالمَّ ،وفق َّما َّأورده َّأن َّالكاف َّفي َّالضمير َّ(ﭼم) َّمتلوةَّ
بضمةَّ،وهيَّصوتَّلينَّخلفيَّ،أماَّفيَّلهجةَّالحمراءََّّ-موضوعَّالدراسةَّ–َّفهيَّ(ضمةَّ
ممالة)َّأيَّبينَّالضمةَّوالفتحةَّ،أيَّأنَّمؤخرةَّاللسانَّترتفعَّمعهَّأقلَّمنَّارتفاعهاَّمعَّ
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الضمةَّالخالصةَّ.وإذاَّأمكنَّتاريخياًَّأنَّنردَّالكشكشةَّفيَّكافَّالمذكرَّإلىَّماَّرواهَّأحمدَّ
بن َّفارس َّمن َّالحروف َّالتي َّال َّتتكلم َّبها َّالعر َّ ،إال َّضرورةَّ ،حيث َّقال"َّ :والحرفَّ
الذيَّبينَّالشينَّوالجيمَّوالياءَّ:فيَّالمذكرَّ(غالمچ)َّ،وفيَّالمؤنث(َّ:غالمش)"(َّ .)20
وقد َّذكر َّسيبويه َّنسبة َّالكشكشة َّ– َّلكنه َّلم َّيستخدم َّهذا َّالمصطلح َّ– َّإلى َّتميمَّ
وجماعةَّأسدَّ،وتميمَّوأسدَّمنَّالقبائلَّالتيَّسكنتَّوسطَّالجزيرةَّالعربيةَّوشرقهاَّ،فقالَّ:
"هذا َّ با َّالكافَّالتيَّهيَّعالمةَّالمضمرَّ،أعلمَّأنهاَّفيَّالتأنيثَّمكسورةَّ،وفيَّالمذكرَّ
مفتوحةَّ،وذلكَّقولكَّ:رأيتكَّ،للمرأةَّ،ورأيتكَّللرجلَّ،والتاءَّالتيَّهي َّعالمةَّاإلضمارَّ
َ
َّللمؤنثَّ،وذهبت َّللمذكرَّ،فأماَّناسَّكثيرَّمنَّتميمَّوناسٌ َّمنَّأسدَّ،
ت
كذلكَّ ،تقولَّ:ذهب ِ
ف نهم َّيجعلون َّمكان َّالكاف َّللمؤنث َّالشينَّ .وذلك َّأنهم َّأرادوا َّالبيان َّفي َّالوقفَّ ،ألنهاَّ
ساكنةَّفيَّالوقفَّ،فأرادواَّأنَّيفصلواَّبينَّالمذكرَّوالمؤنثَّ،وأرادواَّالتحقيقَّوالتوكيدَّ
في َّالفصل؛ َّألنهم َّإذا َّفصلوا َّبين َّالمذكر َّوالمؤنث َّبحرف َّكان َّأقوح َّمن َّأن َّيفصلواَّ
بحركة َّ،فأرادواَّأنَّيفصلواَّبينَّالمذكرَّوالمؤنثَّبالنونَّحينَّقالواَّ،ذهبواَّوذهبنَّ،وأنتمَّ
وأنتنَّ .وجعلوا َّمكانها َّ(أي َّالكاف) َّأقر َّما َّيشبهها َّمن َّالحروف َّإليها؛ َّألنها َّ(أيَّ
الشين)َّمهموسةَّ،كماَّأنَّالكافَّمهموسةَّ،ولمَّيجعلواَّمكانهاَّمهموسا ًَّمنَّالحلق؛ َّألنهاَّ
كَّ
ليست َّمن َّحروف َّالحلق َّوذلك َّقولكَّ :إنش َّذاهبةٌَّ ،ومالش َّذاهبةًَّ ،يريدَّ ،إن َِّ
كَّ ،ومال ِ
"(َّ َّ.)21
الًَّ :جمل َّإذا َّاضطروا َّإليهَّ
ونالح َّأن َّاللغة َّالسائرة َّفي َّاليمن َّتنطق َّالعكس َّمث َّ
قالوا(َّ :كمل)َّ ،بين َّالجيم َّوالكافَّ ،ومثلَّ :غالميَّ ،ف ذا َّاضطرواَّ ،قالواَّ :غالمــچَّ.
الحرف َّ(الصوت) َّالذي َّبين َّ(الياء َّوالجيم) ََّّ ،وبين َّ(الياء َّوالشين)َّ ،َّ ...َّ "َّ ،وهي َّلغةَّ
سائرةَّفيَّاليمنَّمثلَّجملَّ،إذاَّاضطرواَّقالواَّ:كملَّ،بينَّالجيمَّوالكافَّ،ومثلَّالحرفَّ
الذيَّبينَّالياءَّوالجيمَّ،وبينَّالياءَّوالشينَّ،مثلَّ:غالميََّّ،ف ذاَّاضطرواَّقالواَّ:غالمجَّ،
ف ذاَّاضطرَّالمتكلمَّقالَّ:غالمشَّ،وكذلكَّماَّأشبهَّهذاَّمنَّالحروفَّالمرغو َّعنهاَّ.فأماَّ
بنوَّتميمَّف نهمَّيلحقونَّالقافَّباللهاةَّفتغل َّجدَّاً"(َّ .)22
فالذينَّروواَّهذهَّالظاهرةَّبينَّاللهجةَّالعربيةَّالقديمة َّوقصروهاَّعلىَّقلبَّكافَّ
المؤنثةَّإلىَّ"شين"َّكانواَّأقر َّالجميعَّإلىَّالصوا ؛ َّألنَّالكسرةَّفيَّكافَّالمؤنثةَّهيَّ
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العامل َّاألساسي َّفي َّهذا َّاالنقال َّ .أما َّجعلها َّفي َّآخر َّالكلمة َّوقصرها َّعلى َّكافَّ
الخطا َّفي َّحالة َّالوقفَّ ،فليس َّله َّما َّيسوغه َّمن َّالناحية َّالصوتيةَّ .فالكشكشة َّالتيَّ
عاشتَّفيَّبعضَّاللهجةَّالعربيةَّالقديمةَّليستَّإالَّظاهرةَّلغويةَّشوهدتَّفيَّكثيرَّمنَّ
لهجةَّالعالمَّ،وهيَّقلبَّالكافَّالتيَّيليهاَّصوتَّلينَّأماميَّ،أياًَّكانَّموضعهاَّفيَّالكلمةَّ،
إلىَّنظيرهاَّمنَّأصواتَّوسطَّالحنك(َّ .)23
وقدَّتمنىَّإبراهيمَّأنيسَّ،أنَّيعثرَّعلىَّلهجةَّحديثةَّتنطقَّالكافَّشينَّا ًَّ.فنقولَّلهَّهاَّ
هيَّلهجةَّالحمراءَّتحققَّماَّكنتَّتتمناهَّ،فانقال َّالكافَّإلىَّالشينَّهيَّطريقةَّاللسانَّ
الحمراويَّلقلبَّالكافَّ(جيما ً َّمزدوجة)َّ،أوَّشينا ً َّعندَّمخاطبةَّالمؤنثَّ ،كماَّنطقتَّبهَّ
قبيلة َّأسدَّ ،قال َّالصاحبي"َّ :أما َّالكشكشة َّالتي َّفي َّأسد"َّ ،فقال َّقوم َّأنهم َّيبدلون َّالكافَّ
شيناًَّ،فيقولونَّعليشَّ،بمعنىَّعليكََّّ.قالَّالشاعرَّعلىَّهذهَّاللهجة(الطويل)َّ َّ:
َّفعيناشَّعيناهاَّوجيدشَّجيـــدهاَََََّّّّّولونـشَّإالَّأنهاَّغيــرَّعاطل(َّ )24
وفيَّروايةَّ"ولكنَّعظمَّالساقَّمنشَّدقيق"(َّ .)25
َّ

َّوهذهَّالروايةَّتدحضَّاستنتاج َّإبراهيمَّأنيسََّّ،حيثَّيقولَّفيَّذلك"ََّّ:إنَّماَّخيلَّ

للقدماءَّأنهَّشينَّليسَّشيناًَّخالصةَّ،كتلكَّالتيَّنعهدها"(َّ .)26
وقد َّعزا َّإبراهيم َّأنيس َّالسبب َّاألساسي َّفي َّظاهرة َّالكشكشة َّإلى َّوجود َّكسرةَّ
وفتحة َّمرققة َّبعد َّالكافَّ ،وقال"َّ :إننا َّال َّنسمع َّالصوت َّ(تش) َّحين َّتكون َّالكافَّ
مضمومةَّ ،فال َّيقول َّأصحا َّهذه َّاللهجة َّمن َّالمصريين َّفي َّ(كم َّالنور) َّمثالً َّ(ت ُشمَّ
النور)َّ،إالَّإذاَّكسرواَّالكافَّ،وقالواَّ(َّ:ت ِشمَّالنور)َّ.والذيَّيجعلناَّنرجحَّأنَّماَّسمعهَّ
الرواةَّليسَّ(شيناً)َّ،وإنماَّهوَّ(تش)َّ،شيوعَّهذهَّالظاهرةَّفيَّاللهجةَّالعربيةَّالحديثةَّعلىَّ
صورة َّ(تش)َّ .وال َّيعقل َّأنها َّكانت َّفي َّاللهجة َّالقديمة َّ(شيناً)َّ ،ثم َّتطورت َّفي َّاللهجةَّ
الحديثةَّإلىَّ(تش)َّ،فليسَّهذاَّماَّيبررهَّالتطورَّالصوتي"(َّ َّ.)27
وخالصة َّالقول َّإن َّلهجة َّالحمراء َّفي َّنطقها َّلصوت َّالكاف َّتفردت َّببعضَّ
الحاالت َّعن َّغيرها َّمن َّاللهجة َّالحديثةَّ ،وربما َّعن َّبعض َّاللهجة َّالقديمة َّالتي َّنسبتَّ
إليها َّظاهرة َّالكشكشة َّأو َّالكسكسة َّوليست َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّمقتصرة َّعلى َّلهجةَّ
الحمراء َّفقطَّ ،بل َّنجد َّمثل َّهذا َّاإلبدال َّالصوتي َّظاهراً َّفي َّلهجة َّوالية َّالرستاقَّ
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وبخاصةَّواديَّالسحتنَّوواديَّبنيَّخروصَّوواديَّبنيَّعوفَّ،إ ُذ َّيبدلونَّالكافَّجيماًَّ
مهموسةَّسواءَّكانتَّكافاًَّللمؤنثَّأمَّحرفَّبناءَّ،مثلَّ:كيفَّ:ﭼيفَََََّّّّّ َّ
َّki:f

ϛi:f

ﭼيفَّحالشَّﭼيهَّخالتشَّﭼريمهَّﭼذاچَّﭼماشَّحالـﭼنَّﭼريب(َّ ََّّ)28
ϛari:mah
ϛri:b

ħa: ϛan

ϛma:ʃ

ħa: iʃ ϛi:h

xa: tiʃ

Ϛi:f

َّ ϛða:ϛ

َّ-2إبدالَّالقافَّكافَّا ًَّفارسيةَّ :
تنتشر َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّفي َّجميع َّقرح َّوبلدات َّوالية َّالحمراءَّ ،في َّقرحَّ
غولَّ،القريةَّ،القلعةَّ،المسفاةَّ،العارضَّ،وذاتَّخيلَّ،الشريجةَّ،طويَّسليمَّ،السحمةَّ،
الحارةَّوقرحَّجبلَّشمسَّ،حيثَّيبدلونَّالقافَّكافاَّفارسيةَّ،فيقولونَّ :
القومَّ:لكومَّ

َّ

َّ

َّko:m

القريةَّ:لكريةَّ

َّ

َّ

َّkarih

القنةَّ:لكنة َّ

َّ

َّ

َّkanah

َّ

وهذاَّاإلبدالَّالصوتيَّلهَّماَّيسوغهَّمنَّالناحيةَّالصوتيةَّ ،فالصوتانَّمنَّمخرجينَّ
متقاربينَّ،فالقافَّصوتَّلهويَّ،والكافَّصوتَّطبقيَّ،كماَّأنهماَّصوتانَّشديدان(َّ،)29
باإلضافةَّإلىَّأنَّصوتَّالكافَّأسهلَّنطقاَّمنَّالقافَّ.فيقولونَّللقومَّ:الكومَّفتكونَّالقافَّ
بينَّالكافَّوالقافَّوهذهَّلغةَّمعروفةَّفيَّبنيَّتميمَّ .
َّ–3إبدالَّالهمزةَّعينَّا ًَّ :
تبدو َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّواضحة َّعند َّمعظم َّقرح َّوأحياء َّوبلدات َّواليةَّ
الحمراء َّوالواليات َّالمجاورة َّكوالية َّالرستاق َّوعبري َّوبعض َّمن َّوالية َّبُهلى َّوتكادَّ
تقتصر َّهذه َّالظاهرة َّعلى َّإبدال َّهمزة َّسأل َّوما َّيشتق َّمنها َّعيناَّ .وإبدال َّالهمزة َّعيناَّ
لهجة َّعربية َّقديمة َّتنسب َّإلى َّتميم(َّ .)30وقد َّروت َّكتب َّاللغة َّأمثلة َّلهذا َّالنوع َّمنَّ
اإلبدالَّنحوَّقولَّالشاعرَّذيَّالرمة(البسيط)َّ :
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ترسمتَّمنََّّخرقا ََّءَّمنزلةََّّ
ََّ
أعنََّّ

َّماءَّالصَّبابةَّمنََّّعينيكَّمسجوم(َّ )31

وإبدال َّالهمزة َّعينا َّأمرَّاً َّمألوفَّا ً؛ َّإذ َّإن َّالصوتين َّمتقاربان َّفي َّالمخرجَّ ،فالهمزةَّ
صوتَّحنجريَّوالعينَّمنَّالحيزَّالذيَّيليهَّمنَّأقصىَّالحلقَّ،وهوَّأقر َّاألصواتَّإلىَّ
الهمزةَّوأخفَّمنهاَّ،األمثلةَّاآلتيةَّ :
هاءه(َّ )32

َّ

َّهاعهَّ َّ

َّh؟ha:

أرض

َّ

َّ

َّعرظ َّ

َّar₫؟

أصيلة

َّ

َّ

َّعصيلةَّ

َّaṢi: ah؟ َّ

كماَّأنَّالقبائلَّتميلَّإلىَّإظهارَّالهمزةَّولذلكَّتبدلهَّعينا؛َّإذَّإنَّالعينَّأكثرَّوضوحاَّ
في َّالسمع َّمن َّصوت َّالهمزة؛ َّألن َّالعين َّصوت َّمجهورَّ ،والهمزة َّليست َّكذلك؛ َّألنَّ
األوتارَّالصوتيةَّمعهَّتغلقَّتماماَّ،فالَّيحدثَّفيهاَّذلكَّاالهتزازَّالالزمَّللجهر(َّ)33ومنَّ
هناَّنرحَّأنَّهذهَّاللهجة َّتقتصرَّعلىَّاألحياءَّوالقرحَّالتيَّتميلَّإلىَّإظهارَّاألصواتَّ
والمبالغةَّفيَّتحقيقَّالهمزةَّ .
َّ–4إبدالَّالسينَّصادَّاًَّ :
يظهر َّهذا َّاإلبدال َّالصوتي َّفي َّنطق َّبعض َّالناس َّفي َّوادي َّغول َّوبلدة َّمسفاةَّ
الخواطرَّحيثَّيقولونَّفيَّ َّ:
سبورةَّ:صبورةَّ َّ

َّ

ََّّ Ṣ bu:rah

سيارةَّ:صيارةَّ َّ

َّ

ََّّ Ṣija:rah

َّ

َّ

سلخَّ:صلخَّ

َّax

Ṣ

َّ َّ

وإبدال َّالسينَّصادَّاً َّظاهرةَّصوتيةَّعربيةَّقديمةَّ،قالَّسيبويهَّتحتَّعنوان(َّ:هذاَّ
با َّماَّتقلبَّفيهَّالسينَّصاداَّفيَّبعضَّاللغاتَّ)َّتقلبهاَّالقافَّإذاَّكانتَّبعدهاَّفيَّكلمةَّ
واحدةَّ ،وذلك َّنحوَّ :صقت َّوصبقتَّ .وذلك َّأنها َّمن َّأقصى َّاللسانَّ ،فلم َّتنحدر َّانحدارَّ
الكافَّإلىَّالفمَّ،وتصعدتَّإلىَّماَّفوقهاَّمنَّالحنكَّاألعلىَّ.والدليلَّعلىَّذلكََّّإنكَّلوَّ
الً َّبالقافَّولوَّفعلتهَّبالكافَّ
جافيتَّبينَّحنكيكَّفبالغتَّثمَّقلتَّ:ققَّ،ققَّ،لمَّترَّذلكَّمخ َّ
وما َّبعدها َّمن َّحروف َّاللسان َّأخل َّذلك َّبهن َّفهذا َّيدلك َّعلى َّأن َّمعتمدها َّعلى َّالحنكَّ
األعلى َّوبعبارةَّأخرحَّ :ف نَّالسببَّالوحيدَّفيَّإبدالَّالسينَّصادَّا ً َّهوَّالتماثلَّف ذا َّجاءَّ
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بعدَّالسينَّصوتَّمفخمَّف نَّالسينَّتفخمَّأيضاَّ.فلماَّكانتَّكذلكَّأبدلواَّمنَّموضعَّالسينَّ
أشبهَّالحروفَّبالقافَّليكونَّالعملَّمنَّوجهَّواحدَّوهيَّالصاد؛َّألنَّالصادَّتصعدَّإلىَّ
الحنك َّاألعلى َّلإلطباق َّفشبهوا َّهذا َّب بدالهم َّ َّالطاء َّفي َّمصطبرَّ ،والدال َّفي َّمزدجر؛َّ
وذلكَّألنهاَّقلبتهاَّعلىَّبعدَّالمخرجينَّفكماَّلمَّيبالواَّبعدَّالمخرجينَّلمَّيبالواَّماَّبينهماَّمنَّ
الحروفَّإذاَّكانتَّتقوحَّعليهاَّوالمخرجانَّمتفاوتان(َّ .)34
وقال َّسيبويهَّ :28والخاء َّوالغين َّبمنزلة َّالقاف َّوهما َّمن َّحروف َّالحلق َّبمنزلةَّ
القافََّّمنَّحروفَّالفمَّ،وقربهاَّمنَّالفمَّكقر َّالقافَّمنَّالحلقَّ،وذلكَّنحوَّ:صالغَّفيَّ:
سالغَّ ،وصلخ َّفي َّسلخَّ ،ف ذا َّقلتَّ :زقا َّأو َّزلق َّلم َّتغيرها؛ َّألنها َّحروف َّمجهور َّوالَّ
تتصعد َّكما َّتصعد َّالصاد َّمع َّالسينَّ ،وهي َّمهموسة َّمثلهاَّ ،فلم َّيبلغوا َّهذا؛ َّإذ َّكانَّ
األعر َّواألجودَّفيَّكالمهمَّتر َّالسينَّعلىَّحالهاَّ،وإنماَّيقولهاَّمنَّالعر َّبنوَّالعنبرَّ
وقالواَّصاطع َّألنهاَّفيَّالتصعدَّمثلَّالقافَّوهيَّأولىَّبذاَّمنَّالقافَّلقر َّالمخرجينَّ
واإلطباقَّ .ويعزوَّسيبويهَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّإلىَّعمليةَّالمضارعةَّالصوتية؛ َّإذَّإنَّ
ا لسينَّتتأثرَّبالقافَّوالغينَّوالطاءَّ،وهيَّمنَّأصواتَّاالستعالءَّ،فتتبدلَّالسينَّبنظيرهاَّ
المفخم َّوهو َّالصادَّ ،ليكون َّعمل َّاللسان َّمن َّوجه َّواحدَّ ،ولتسهيل َّعملية َّالنطق َّإذَّ
يصعب َّعلى َّ َّاللسان َّنطق َّصوت َّمستفل َّمثل َّصوت َّالسين َّإذا َّجاور َّأحد َّأصواتَّ
االستعالءَّواإلطباقَّومثلَّ:القافَّوالطـاءَّوالغينَّوالخاءَّ .
كماَّعزاَّسيبويهَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّإلىَّقبيلةَّبنيَّالعنبرَّوهيَّمنَّتميمَّ،وعزاَّ
أبوحيانَّهذهَّاللهجةَّكذلكَّإلىَّقريشَّفقالَّفيَّحديثهَّعنَّالصراط"َّ:وهيَّلغةَّقريشَّقرأَّ
بها َّالجمهور َّوبها َّكتب َّفي َّاإلمام"(َّ .)35وإبدال َّالسين َّصادا َّفي َّلهجة َّالحمراء َّلمَّ
يقتصرَّعلىَّمجاورةَّالسينَّألحدَّحروفَّاالستعالءَّ،بلَّيبدلونهاَّصاداَّعلىَّحدَّسواءَّ
معَّحروفَّاالستفالَّوحروفَّاالستعالءَّ َّ.
َّ
َّ–5إبدالَّالصادَّسينَّا ًَّ َّ:
هنالك َّظاهرة َّصوتية َّفي َّلهجة َّالحمراء َّتسير َّعكس َّالظاهرة َّالصوتية َّالسابقةَّ،
حيثَّيبدلَّبعضَّالناسَّفيَّالقريةَّوذاتَّخيلَّوالحمراءَّنفسهاَّالصادَّسينَّا ًَّ،فيقولونَّفيَّ َّ:
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َّ

َّ

َّsifr

صفرَّ:سفرَّ

َّ

صرصورََّّ:سرسورَّ

َّ

َّ

َّsarsur

صورةََّّ:سورةَّ َّ

َّ

َََّّّ

َّsu:rah

صغيرََّّ:سغيرَّ َّ

َّ

َّ

َّsaƔ i:r

وهذاَّاإلبدالَّلهَّماَّيسوغهَّمنَّالناحيةَّالصوتيةَّإذَّإنَّالصوتينَّمهموسانَّوهماَّمنَّ
مخرج َّواحدَّ ،فهما َّصوتان َّأسنانيان َّلثويانَّ .وتميل َّاللهجات َّالحديثة َّإلى َّالتخلصَّمنَّ
هذهَّاألصواتَّالمفخمةَّوفيَّاألحياءَّالحديثة َّخاصة؛َّإذَّيبدلونَّالصوتَّالمفخمَّبنظيرهَّ
المرقق(َّ .)36
ومنَّأمثلةَّهذاَّاإلبدالَّفيَّاللهجاتَّالعربيةَّالقديمةَّماَّوردَّفيَّلسانَّالعر َّالبنَّ
منظورَّمنَّقوله(َّ:الصماخَّمنَّاألذنَّ:الخرقَّالباطنَّالذيَّيفضيَّإلىَّالرأس َّتميميةَّ،
والسماخَّلغةَّفيه)(َّ .)37
والصخبَّ ،والسخبَّ :الضجة َّواختالط َّاألصوات َّللخصام َّوالسخب َّلغة َّفيهَّ
ربيعية(َّ .)38وذكرَّابن َّالجوزي َّمنَّأمثلةَّإبدالَّالصادَّسيناَّفيَّلهجة َّبغدادَّ،الكلماتَّ
التاليةَّ :
صنجةَّالميزانَّ،بالصادَّ،والعامةَّتقولهاَّبالسينَّ،والصماخ َّبالصادَّ،همَّيقولونهَّ
بالسين(َّ ،)39وتقول َّبحصت َّعينه َّبالصادَّ ،والعامة َّتقولها َّبالسين(َّ ،)40وارتعدتَّ
فرائص َّالرجل ََّّ ،والعامة َّتقولها َّبالسين(َّ )41وهي َّقانصة َّالطيرَّ ،والعامة َّتقولهاَّ
بالسين(َّ،)42ف بدالَّالسين َّصادَّاً َّلهجة َّعربيةَّقديمةَّانتشرتَّبينَّقرحَّوأحياءَّوبلداتَّ
واليةَّالحمراءَّ .
َّ
َّ–6إبدالَّالسينَّزايَّا ًَّ :
يميل َّبعض َّالناس َّفي َّوالية َّالحمراء َّإلى َّإبدال َّالسين َّزايا َّفي َّبعض َّ َّاأللفاظَّ،
مثلَّ َّ:
تصديرَّ:تزديرَّ َّ

َّ

َّ

َّtazdi:r

َّ

َّ

َّ

َّza aʈh

سلطةَّ:زلطةَّ
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حسبَّ:حز َّ

َّ

َّ

َّ

َّħizb

وإبدالَّالسينَّزاياَّلهجةَّعربيةَّقديمةَّنسبهاَّابنَّجنيَّوابنَّالحاجبَّإلىَّقبيلةَّكلبَّ،
قالَّابنَّجنيَّ :وكلب َّتقلبَّالسينَّمع َّالقافَّخاصةَّزاياَّفيقولونَّفيَّسقرَّ:زقرَّ،وفيَّ
(مسَّسقر)َّ:مسَّزقر(َّ .)43وقالَّابنَّالحاجب"َّ:قولهَّ:مسَّزقرَّكلبية" َّأيَّقبيلةَّكلبَّ
تقلبَّالسينَّالواقعةَّقبلَّالقافَّزايا"(َّ،)44إذاَّقصرَّابنَّجنيَّوابنَّالحاجبَّقلبَّالسينَّ
زاياَّإذاَّسبقتَّبالقافَّ.أماَّالذينَّيبدلونَّالسين َّزاياَّفيَّوالية َّالحمراء َّفيبدلونهاَّسواءَّ
سبقت َّبالقاف َّأم َّبصوت َّأخرَّ ،ويبدو َّهذا َّيخضع َّلظاهرة َّالمماثلة َّالصوتية َّإذ َّيبدلونَّ
السينَّزايَّا ً َّإذاَّجاءَّبعدهاَّأوَّقبلهاَّصوتَّمجهورَّكماَّفي َّسفرَّ :زقيَّ،وحسبَّ:حز َّ
ورأسَّ:رازَّ،إذَّتتأثرَّالسينَّالمهموسةَّبالصوتَّالمجهورَّفتقلبَّإلىَّنظيرهاَّالمجهورَّ
وهوَّ(الزاي)َّ .
ويقول َّسيبويه"َّ :ف ن َّكانت َّسين َّفي َّموضع َّالصاد َّوكانت َّساكنة َّلم َّيجز َّإالَّ
اإلبدال َّإذا َّأردت َّالتقريب َّوذلك َّقولك َّفي َّالتسديرَّ :التزديرَّ ،وفي َّيسدل َّثوبهَّ :يزدلَّ
ثوبه؛ َّألنها َّمن َّموضع َّالزايَّ ،وليست َّبمطبقة ََّّ ،فيبقى َّفيها َّاإلطباقَّ ،والبيانَّ
أحسن"(َّ .)45ويبينَّسيبويهَّهناَّأنَّإبدالَّالسينَّزايَّا ًَّلهَّماَّيسوغهَّمنَّالناحيةَّالصوتية؛َّ
إذَّإنَّالصوتينَّمنَّمخرجَّواحدَّكماَّأنَّالزايَّأوضحَّوأبينَّمنَّالسينَّفيَّالسمعَّ،وذلكَّ
لكونهاَّصوتَّا ًَّمجهورَّاًَّوالسينَّصوتَّا ًَّمهموسَّا ًَّ .
َّ-7إبدالَّالصادَّزايَّا ًَّ :
يميل َّبعض َّالناس َّقرح َّوادي َّغولَّ ،وفي َّغيره َّمن َّاللهجات َّالريفية َّبواليةَّ
الحمراءَّإلىَّإبدالَّالصادَّزايَّا ًَّفيَّبعضَّالكلماتَّ،حيثَّيقولونَّمثالًَّفيَّماَّيأتيَّ :
باصَّ:بازََّّ

َّ

َّ

ََََََََََّّّّّّّّّّba:z

صدرَّ:زدرَّ

َّ

َّ

َّ

َّzadr

صغيرَّ:زغيرَّ َّ

َّ

َّ

ََّّ zaƔi:r

وإحالل َّالزاي َّمحل َّالصاد َّلهجة َّعربية َّقديمة َّذكرها َّسيبويهَّ ،وعدها َّمن َّبا َّ
المضارعة َّالصوتيةَّ ،فقال"َّ :فأما َّالذي َّيضارع َّبه َّالحرف َّالذي َّمن َّمخرجه َّفالصادَّ
الساكنةَّإذاَّكانتَّبعدهاَّالــدالَّوذلكَّنحوَّ:مصدرَّ،وأصدرَّ،والتصديرَّألنهماَّقدَّصارتاَّ
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فيَّكلمةَّواحدةَّ،كماَّصارتَّمــع َّالتاءَّفيَّكلمةَّواحدةَّفيَّ(افتعل)َّفلمَّتدغمَّالصادَّفيَّ
التاءَّلحالهاَّالتيَّذكرتَّذلكَّ،ولمَّتدغمَّالدالَّفيها؛َّألنهاَّليستَّبمنزلةَّاصطبرَّ،وهيَّ
منَّنفسَّالحر"(َّ .)46وإذاَّكانتاَّمنَّنفسَّالحرفَّ،ففيَّذلكَّيضيفَّسيبويهَّ"فلماَّكانتاَّ
منَّنفسَّالحرفََّّأجريتاَّمجرحَّالمضاعفَّالذيَّهوَّمنَّنفسَّالحرفَّمنَّبا َّ(مددت)َّ
فجعلواَّاألولَّتابعا َّلآلخرَّفضارعواَّبهَّأشبهَّالحروفَّبالدالَّمنَّموضعهَّوهوَّالزايَّ
ألنها َّمجهورة َّغير َّمطبقةَّ ،ولم َّيبدلوها َّزايا َّخالصة َّكراهة َّاإلجحاف َّبها َّلإلطباقَّ.
وسمعناَّالعر َّالخلصاءَّيجعلونهاَّزايا َّخالصةََّّ...وذلكَّقولكَّفيَّالتصديرَّ:التزديرَّ،
وفي َّالقصدَّ :القزد َّوفي َّأصدرتَّ :أزدرتَّ .وإنما َّدعاهم َّإلى َّأن َّيقربوها َّويبدلوها َّأنَّ
يكونَّعملهمَّمنَّوجهَّواحد"(َّ .)47
وقال َّابن َّالحاجب"َّ :وقد َّضورع َّبالصاد َّالزاي َّودونها َّوضورع َّبها َّمتحركةَّ
أيضا َّنحوَّ :صدر َّوصدقَّ ،والبيان َّأكثر َّفيهما"()48؛ َّإذ َّإن َّإبدال َّالصاد َّزايا ً َّله َّماَّ
يسوغه َّمن َّالناحية َّالصوتية َّفالصوتان َّمن َّمخرج َّواحد َّوهما َّمن َّاألصوات َّاللثويةَّ
األسنانية َّ ،كما َّأنهما َّصوتان َّصفيريان َّوالفرق َّبينهما َّهو َّأن َّالصاد َّصوت َّمهموسَّ
والزايَّصوتَّمجهورَّ.ولذلكَّإذاَّجاورتَّالصادَّصوتَّا ًَّمجهورَّاًَّتتبدلَّالصادَّبنظيرهاَّ
المجهور َّوهو َّالزايَّ ،حتى َّتتحقق َّالمماثلة َّالصوتية َّويصبح َّالنطق َّمنسجمَّا ً َّوعملَّ
اللسانَّمنَّوجهَّواحدَّ .
َّ–َّ8إبدالَّالجيمَّشينَّا ًَّ َّ:
يميلَّبعضَّالناسَّفيَّواليةَّالحمراءَّوبخاصةَّعندَّكبارَّالسنَّواألطفالَّإلىَّإبدالََّّ
الجيمَّشيناَّإذاَّجاورتَّصوتَّالتاءَّنحوَّ َّ:
اجتمعواَّ:شتمعواََّّ

َّ

َّu؟ʃtam

اجترتَّاإلبلَّ:شترتَّ َّ

َّ

َّʃtarat

َّ

َّ

َّmiʃthid

مجتهدَّ،مشتهدَّ َّ

وإبدالَّالجيمَّشينَّا ًَّلهَّماَّيماثلهَّفيَّاللهجاتَّالعربيةَّالقديمةَّإذَّعزحَّإلىَّقبيلةَّتميمَّ
نطقَّالجيمَّشيناَّ،وأنهمَّيقولونَّ:شرَّماَّيشيئكَّإلىَّمخةَّعرقو َّيريدونَّماَّيجيئك(َّ .)49
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وإبدالَّالجيمَّشينَّا ًَّإذاَّجاورتَّالتاءَّلهَّماَّيسوغهَّمنَّالناحيةَّالصوتية؛َّإذَّإنَّالجيمَّ
والشين َّمن َّمخرج َّواحدَّ ،فهما َّصوتان َّغاريانَّ ،كما َّأن َّالجيم َّصوت َّمجهور َّوالتاءَّ
صوت َّمهموسَّ ،ولذلك َّتتأثر َّالجيم َّبصوت َّوالتاء َّفتبدل َّالجيم َّبصوت َّمهموس َّمنَّ
مخرجهاَّوهوَّصوتَّالشينَّ،فيتماثلَّالصوتانَّالتاءَّوالشينَّفيَّالهمسَّ.وهذاَّيعنيَّأنَّ
الدال َّفي َّالصوت َّالمركب َّ َّ dʃتحذف َّلوقوعها َّبالقر َّمن َّالتاء(َّ ،)tحيث َّإن َّالتاءَّ
والدالَّصوتانَّانفجاريانَّبينهماَّصوتَّاحتكاكيَّفتبقىَّالجيمَّالتيَّتشبههَّالجيمَّالشاميةَّ
وحدهاَّفتهمسَّوتتحولَّإلىَّشينَّ(ََّّ) ʃألنَّالتاءَّالتيَّتليهاَّمهموسةَّ .
ـــ َّ

T

ــ َّ

َّ ʃ

َّ ʓ

َّ ʓ

ــ َّ

َّ-9إبدالَّالالمَّنوناَّ :
يميلَّمعظمَّالناسَّفيَّواليةَّالحمراءَّإلىَّإبدالَّالالمَّنونَّا ًَّفيَّآخرَّبعضَّاألسماءَّ،
نحوَّ :إسماعيلَّ :اسماعينَّ ،وإسرائيلَّ :إسرائينَّ ،وعزرائيلَّ :عزرائينَّ ،وإسرافيلَّ:
إسرافينَّ .وإبدال َّالالمَّنونَّا ًَّفيَّهذهَّاألسماءَّالَّيقتصرَّعلىَّأهلَّالحمراءَّفقطَّ،بلَّنجدَّ
معظمَّاللهجاتَّفيَّمناطقَّومحافظاتَّالسلطنةَّتميلَّإلىَّهذاَّاإلبدالَّ .
وذكرَّعبدالعزيزَّمطرَّفيَّكتابهَّلحنَّالعامةَّفيَّضوءَّالدراساتَّاللغويةَّالحديثةَّأمثلةَّ
لهذا َّاإلبدال َّوعده َّلحنا َّمثلَّ :الجننازَّ ،ودخان َّاألذنَّ ،وزجان ََّّ ،والورن َّبدال َّمنَّ:
الجفنارَّ،ودخالَّاألذنَّ،وزجالَّوالورل(َّ.)50وإبدالَّالالمَّنوناَّلهَّماَّيسوغهَّمنَّالناحيةَّ
الصوتيةَّ،إذَّإنَّالصوتينَّمنَّمخرجَّواحدَّ،فهماَّصوتانَّلثويانَّ،كماَّأنهماَّيشتركانَّفيَّ
صفةَّالجهرَّ،وهماَّمنَّاألصواتَّالمائعةَّ .
َّ
َّ-10إبدالَّالنونَّالمَّا ًَّ َّ:
الًَّ :
يبدلَّبعضَّسكانَّالواليةَّالنونَّالماَّعندماَّيقولونَّمث َّ
األنباءَّ :اللبا َّ

َّ

َّa: ba:

غربانَّ :غربالَّ

َّ

َّ َّ Ɣorba:

َّ َّ

وقدَّأبدلَّالعر َّالقدماءَّالالمَّمنَّالنونَّفقالواَّفيَّأصيالنَّ:أصيالل(َّ،)51وذكرَّ
ابنَّمكيَّالصقليَّأمثلةَّلهذاَّاإلبدالَّفيَّلهجة َّصقليةَّ،نحوَّقولهمَّ:قمحَّكثيرَّالزوالَّبدلَّ
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الزوانَّ ،ومزمار َّزالمي َّبدلَّ :زنامي َّنسبة َّإلى َّالزامر َّزنامَّ ،وقولهم َّلنبت َّمعروفَّ:
فيجلَّبدلَّفيجنَّ،وأدانَّهللاَّعلىَّالعدوَّبدلَّ:أدال(َّ.)52وإبدالَّالنونَّالمَّا ًَّتجيزهَّالقوانينَّ
الصوتية َّإذ َّأن َّالصوتين َّيخرجان َّمن َّمخرج َّواحدَّ ،فهما َّصوتان َّلثويانَّ ،كما َّأنهماَّ
يشتركانَّفيَّصفةَّالجهرَّ،عالوةَّعلىَّأنهماَّمنَّاألصواتَّالمائعةَّ .
َّ–َّ11إبدالَّالنونَّميمَّا ًَّ َّ:
يميلَّبعضَّسكانَّواليةَّالحمراءَّإلىَّإبدالَّالنونَّميمَّا ًَّفيَّبعضَّاأللفاظَّمثلَّ َّ:
ألنباهَّ:لمباهَّ

َّ

َّ

َّ

َّombah

عنبرَّ:عمبر

َّ

َّ

َّ

َّambar؟ َّ

شنبرَّ:شمبرَّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ ʃambar

َّوتسمىَّهذهَّالعمليةَّفيَّالقوانينَّالصوتية َّبعمليةَّالمماثلة؛ َّإذَّإنَّالنونَّتتماثلَّمعَّ
الباءَّ،فتسمىَّ(النونَّالشفوية) َّفتقلبَّميمَّا ًَّ،باإلضافةَّإلىَّأنَّالصوتينَّأنفيانَّبمعنىَّأنَّ
المكان َّالذي َّيتسر َّمنه َّتيار َّالهواء َّعند َّنطق َّهذين َّالصوتين َّهو َّالحجرة َّاألنفيةَّ
(َّ،)Nasal Cavitjوهذاَّهوَّالسرَّفيَّإبدالَّالنونَّميمَّا ًَّ.وذكرَّابنَّجنيَّ"أنَّإبدالَّالنونَّ
الساكنةَّميماَّإذاَّوقعتَّقبلَّالباءَّ،وذلكَّألنَّالميمَّأختَّالباءَّفيَّالمخرجَّوهيَّأقر َّإلىَّ
الباءَّمنَّالنونَّفقال َّ:وأماَّإبدالَّالميمَّمنَّالنونَّف نَّكلَّنونَّساكنةَّوقعتَّقبلَّباءَّقلبتَّ
في َّاللف َّميمَّا ً َّوذلك َّنحوَّ :عنبر َّوامرأة َّ َّشنباء َّوقنبرَّ ،ومنبرَّ ،وقنبَّ ،وقنبلةَّ ،ونساءَّ
شنب"(َّ .)53وعند َّاستخدام َّالحركة َّأظهرت َّكما َّيبين َّابن َّجني َّبقوله"َّ :ف ن َّتحركتَّ
أظهرتَّوذلكَّنحوَّقولكَّ:شنبَّ،وعنابرَّ،وقنابرَّومنابرَّ،وقنابل(َّ .)54
ويعللَّابنَّجنيَّقلبَّالباءَّميمَّا ًَّ،فيقول"َّ:وإنماَّقلبتَّلماَّوقعتَّساكنةَّقبلَّالباءَّمنَّ
قبلَّأنَّالباءَّأختَّالميمَّ،وقدَّأدغمتَّالنونَّمعَّالميمَّفيَّنحوَّ:منَّمعكَّ،ومنَّمحمدَّفلماَّ
كانت َّتدغم َّالنون َّمع َّالميم َّالتي َّهي َّأخت َّالباءَّ ،أرادوا َّإعاللها َّأيضا َّمع َّالباء َّإذ َّقدَّ
أدغموهاَّفيَّأختهاَّالميمَّولماَّكانتَّالميمَّهيَّأقر َّإلىَّالباءَّمنَّالنونَّلمَّتدغمَّفيَّالباءَّ
فيَّنحوَّ:أقمَّبكرَّالَّتقولَّأقبكرَّ،والَّفيَّنمَّباهللَّ،نباَّهللَّكانتَّالنونَّالتيَّهيَّمنَّالباءَّ
أبعدَّمنهاَّمنَّالميمَّأجدرَّبأنَّالَّيجوزَّفيهاَّإدغامهاَّفيَّالباءَّ،فلماَّلمَّيصلواَّإلىَّإدغامَّ
النونَّفيَّالباءَّأعلوهاَّدونَّإعاللَّاإلدغامَّفقربوهاَّمنَّالباءَّبأنَّقلبوهاَّإلىَّلف َّأقر َّ
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الحروف َّمنَّالباءَّوهو َّالميمَّفقالواَّ:عمبر َّوقمبلة"(َّ .)55ويرحَّاالستزابادي(َّ )56أنَّ
إبدالَّالميمَّمنَّالنونَّإذاَّتحركتَّيضعفَّنحوَّ:شنب؛َّألنَّالنونَّإذاَّتحركتَّصارَّأكثرَّ
معتمدهاَّالفمَّ،وليسَّاألنفَّولذلكَّتفقدَّالغنةَّالتيَّتشار َّفيهاَّالميمَّ .
َّ–َّ12إبدالَّالضادَّظاءَّ :
يميلَّمعظمَّسكانَّواليةَّالحمراءَّإلىَّإبدالَّالضادَّظاءَّنحوََّّ َّ:
يضويَّ:يظويَّ َّ
بيضاءَّ:بيظهَّ

َّ

ضاحيَّ:ظاحيَّ َّ

ََّّ ja₫a wwi:
ََّّ bi:₫ah
َّ₫a:i

َّوإبدالَّالضادَّظاءَّلهجةَّعربيةَّقديمةَّشاعتَّعندَّأهلَّصقليةَّفيَّالقرنَّالخامسَّ
الهجريَّوعندَّبعضَّالقبائلَّالعربيةَّالقديمةَّوتشيعَّفيَّمعظمَّاللهجات َّالعربيةَّالحديثة؛َّ
إذَّالَّيميزَّعامةَّالناسَّوأكثرَّالخاصةَّمنهمَّبينَّالضادَّوالظاءَّ.يقولَّابنَّمكيَّالصيقليَّ:
"هذاَّرسمَّقدَّطمسَّوأثرَّقدَّدسَّمنَّألفاظَّجميعَّالناسَّخاصتهمَّوعامتهمَّحتىَّالَّتكادَّ
ترح َّأحدا َّينطق َّبالضادَّ ،وال َّيميزها َّمن َّظاء َّوإنما َّيوقع َّكل َّواحدة َّمنهما َّموقعهاَّ
ويخرجهاَّمنَّمخرجهاَّالحاذقَّالثاقبَّإذاَّكتبَّأوَّقرأَّالقرآنَّالَّغيرَّ .فأماَّالعامةَّوأكثرَّ
الخاصةَّفالَّيفرقونَّبينهماَّفيَّكتا َّوالَّقرآنَّوهوَّبا َّواسعَّوأمرَّشاسعَّإنَّتقصيتهَّ
أخرجتَّالكتا َّعنَّحدهَّوانحرفتَّعنَّقصده"(َّ .)57
ومماَّيفسرَّميلَّالناسَّإلىَّإبدالَّالضادَّظاءَّهوَّصعوبةَّنطقَّصوتَّالضادَّ،إذَّ
وصفَّسيبويه َّهذاَّالصوتَّبأنهَّصوتَّرخوَّمجهورَّمطبقَّيخرج َّمنَّبينَّأولَّحافةَّ
اللسانَّوماَّيليهاَّمنَّاألضراسَّإذَّيصعبَّعلىَّاإلنسانَّنطقهَّلذلكَّيميلَّالناسَّإلىَّإبدالهَّ
ظاءَّوهيَّأيسرَّنطقَّا ً(َّ)58ويقولَّإبراهيمَّأنيسَّ:ويظهرَّأنَّالضادَّالقديمةَّكانتَّعصيةَّ
النطقَّعلىَّأهاليَّاألقطارَّالتيَّفتحهاَّالعر َّأوَّحتىَّعلىَّبعضَّالقبائلَّالعربيةَّفيَّشبهَّ
الجزيرة(َّ .)59ويبدو َّأن َّصوت َّالضاد َّالقديمة َّقد َّاختفى َّمن َّجميع َّاللهجات َّالعربيةَّ
الحديثةَّ ،وذلك َّلصعوبة َّنطق َّهذا َّالصوت َّيقول َّبرجشتراسرَّ :فالضاد َّالعتيقة َّحرفَّ
غريبَّجداَّغيرَّموجودَّعلىَّحسبَّماَّأعرفَّفيَّلغةَّمنَّاللغاتَّإالَّالعربيةَّ،ويغلبَّ
على َّظني َّأن َّالنطق َّالعتيق َّللضاد َّال َّيوجد َّاآلن َّعند َّأحد َّمن َّالعر ؛ َّإذ َّتطور َّهذاَّ
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الصوتَّفيَّالنطقَّالحديثَّ،فصارَّصوتَّا ً َّأسنانيَّا ً َّشديدَّاً َّوأصبح َّمعظمَّالناسَّينطقونهَّ
ظاء(َّ .)60
َّ
الظواهرَّالصوتيةَّاألخرحَّفيَّلهجةَّالحمراء َّ
َّ)1ظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّاألفعالَّالمضارعة َّ
تبدوَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّظاهرةَّعامةَّفيَّلهجة َّوالية َّالحمراءَّ،إذَّتشيعَّعلىَّ
ألسنةَّأهلَّالشريجةَّوواديَّغولَّوالقريةَّوالمسفاةَّوالقلعةَّوذاتَّخيلَّوالعارضَّحيثَّ
يكسرونَّالحرفَّاألولَّمنَّاألفعالَّالمضارعةَّفيقولونَّفيَّ :
يَضر َّ:يِظر َّ َّ

َّ

َّ

َّ je₫rob

َّيَجلسََِّّ:يجلسَّ

َّ

َّ

َّ

َّjeʓ es

يَلعبَّ:يِلعبَّ

َّ

َّ

َّ

َّab؟ je

وظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالمضارعََّّظاهرةَّصوتيةَّعربيةَّقديمةَّتعرضَّ
لها َّسيبويه َّفي َّالكتا َّتحت َّعنوان َّ"هذا َّبا َّما َّتكسر َّفيه َّأوائل َّاألفعال َّالمضارعةَّ
لألسماء َّكماَّكسرتَّثانيَّالحرفَّحينَّقالتَّفعلَّ(فقال)َّوذلكَّفيَّلغةَّجميعَّالعر َّإالَّ
أهلَّالحجازَّ،وذلكَّفيَّقولهمَّ:أنتَّتعلمَّذلكَّوأناَّإعلم َّوهيَّتعلمَّونحن َّنعلمَّوكذلكَّكلَّ
شيءَّفيهَّفعلَّمن َّبناتَّالياءَّوالواوَّالتيَّالياء َّوالواوَّفيهنَّالمَّأوَّعينَّ ،والمضاعفَّ
وذلكَّقولكَّشقيتَّفأنتَّتشقىَّوخشيتَّفأناَّإخشىَّوخلناَّفنحنَّنِخالَّوعضضتنَّفانتنَّ
تعضضنَّوأنتَّتعضين"(َّ .)61
ونسبَّابنَّجنيَّظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالمضارعَّإلىَّقبيلةَّبهراءَّوسماهاَّ
تلتلة َّيهراء َّفقالَّ :وأما َّتلتلة َّبهراء َّف نهم َّيقولونَّ :تعلمون َّوتفعلون َّوتصنعون َّبكسرَّ
أوائلَّالحروف(َّ )62كماَّرويَّابنَّجنيَّبيتاَّعنَّأعرابي َّمنَّبنيَّعقيلَّكسرَّفيه َّهمزةَّ
الفعلَّالمضارعَّفقالَّوأنشدنيَّعقيليََّّفصيحَّلنفسه(الوافر)َّ :
افَّلهمَّكثـاراَّ َّ
فقومـيَّهمَّتميـمَّياَّممـاريَََََََّّّّّّّوجوثـةَّماَّإخـ َُّ
فكسرَّهمزةَّالفعلَّ"إخاف"(َّ )63
َّ
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ومنَّهذهَّالظاهرةَّكذلكَّقولَّزهيرَّبنَّأبيَّسلمى(الوافر)َّ :
َََََََََّّّّّّّّّ
ََّّ

حصنََّّأمَّنسـا َُّء؟(َّ )64
لَّ َِّ
لَّأدريََََََََّّّّّّّّأقـومَّآ َُّ
َّوماَّأدريَّوسوفَّأخا َُّ

َّوقولَّكعبَّبنَّزهير(البسيط)َّ :
لَّأنَّتدنـوَّمودَّتُهاَّ َّوماَّإخـالَّلديناَّمنكَّتنويـل(َّ )65
أرجوَّوآم َُّ
وظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلَّالمضارعَّالَّتقتصرَّعلىَّلهجة َّالحمراءَّ

فقط َّبل َّال َّتكاد َّتخلو َّمنها َّلهجة َّعربية َّحديثة َّفي َّدول َّالخليجَّ ،وفي َّاألقطار َّالعربيةَّ
األخرَّ َّ.
َّأ -كسرَّأوائلَّالفعلَّالماضيَّ َّ
تشيعَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّفيَّلهجة َّمعظمَّبلداتَّوقرحَّالحمراءَّ،حيثَّيقولونَّ
فيَّ :
َّ َّ

قلناَّلكَّ:كلناَّلكَّ َّ

َّ

َّ

َّki na: ak

زعلَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ i؟َّzi

َّ

َّ

تصو

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

teṢ

َّ

وقدَّيكونَّالسببَّفيَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلَّالماضيَّفيَّهذهَّاللهجةَّقياسَّا ًَّ
الً َّواحدَّاً َّلكسرَّالحرفَّ
علىَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلَّالمضارعَّ .وذكر َّسيبويهَّمثا َّ
األولَّمنَّالفعلَّالماضيَّفيَّاللهجاتَّالعربيةَّالقديمةَّ َّ.
وهوَّ:متَّتموتَّ ،ومتَّتموتَّأقيس(َّ،)66وذكرَّابن َّخالويهَّأن َّماَّكسرَّأولهَّ
منَّالماضيَّفيَّكالمَّالعر َّهوَّ:دمتَّأدومَّومتَّأموتَّفقط(َّ .)67
َّ -كسرَّالحرفَّاألولَّمنَّفعلَّاألمر َّ
تشيعَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّعندَّبعضَّفيَّالقرح َّالشرقيةَّمنَّوالية َّالحمراءَّ،
وفيَّالغر َّبواديَّغولَّ،حيثَّيقولَّبعضهمَّفيَّ :
إحمينيَّ:حمينيَّ َّ

َّ

َّ

ََّّ ħimi:ni:

َّ

َّ

َّ

َّsi:r

أعطنيَّ:طينيَّ َّ

َّ

َّ

ََّّ ʈi:ni:

إذهبَّ:سير

فيحذفونَّالهمزةَّثمَّيكسرونَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلَّ .
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ويقولونَّفيَّ :
رُدَِّ َّ:ردََّّ َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

rid

أدرسَّ:درس

َّ

َّ

َّ

َّ

َّdris

َّ:رح
رُح(ِ )68

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ riħ

َّ َّ
حيثَّيكسرونَّالحرفَّاألول َّمنَّالفعلَّسواءَّأكانَّهذاَّالحرفَّصامتَّا ً َّأم َّهمزةَّ
وصلَّ .ولعل َّالسبب َّفي َّكسر َّالحرف َّاألول َّمن َّفعل َّاألمر َّفي َّهذه َّاللهجة َّيعود َّإلىَّ
القياسَّعلىَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّاألفعالَّالجوفاءَّاليائيةَّمثلَّ:بعَّ:منَّباعَّ،وزدَّمنَّ
زادَّ .
َّ)2ظاهرةَّكسرَّاألسماءَّ :
أَّ-ظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّاألسماءَّ :
تشيعَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّفيَّلهجةَّالحمراءَّحيثَّيكسرونَّالحرفَّاألولَّمنَّ
األسماءَّوإنَّكانَّالحرفَّالثانيَّغيرَّمكسورََّّ،فيقولونَّفيَّ َّ:
وصاةَّ:لوصى()69
بيسة(َّ )70

َّ

شيطَّميط(َّ )71

َّ

َّ

ََََّّّّ

َّbe:sah

َّ

َّ

َّ َّ َّ e:wṢ
ََّّ ʃiʈ miʈ

سواءَّكانتَّحركةَّالحرفَّاألولَّفتحةَّأم َّضمةَّ .والتفسيرَّالصوتيَّلهذهَّالظاهرةَّ
الصوتية َّفي َّلهجة َّ الحمراء َّهو َّالقياس َّالخاط َّعلى َّاأللفاظ َّالتي َّيحدث َّفيها َّمماثلةَّ
صوتيةَّإذاَّجاءَّبعدَّحركةَّالحرفَّاألولَّفيهاَّحرفَّمتلوَّبكسرةَّقصيرةَّأوَّطويلةَّكماَّ
فيَّ:بعيرَّ:أيَّبعيرَّ:وشعيرَّأيَّشعيرَّ .وقدَّذكرَّالسيوطيَّأمثلةَّلهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّ
في َّاللهجات َّالعربية َّالقديمة؛ َّإذ َّنسبت َّظاهرة َّالكسر َّإلى َّالحجازيينَّ ،مثل َّقول َّأهلَّ
حصادَّ،وأهلَّالحجازَّ:
َّ:الحصادَّ،وتميمَّ:ال ََّ
الحجازَِّ َّ:مريةَّ،وتميمََّ َّ:مريةَّ،وأهلَّالحجاز َِّ
َّ:رضوانَّ،وتميمَّ:
َّ:زهدَّ،وتميمَُّ َّ:زهدَّ،وأهلَّالحجاز َِّ
حجَّ،وأهلَّالحجاز َِّ
حجَّ،وتميمَّ :ال ََّ
ال َِّ
ََّرضوانَّ،وأهلَّالحجازَّالَّقِنيةَّ،وتميمَّ:الَّقَنوة(َّ.)72وهذاَّيشيرَّإلىَّأنَّلهجةَّالحمراءَّفيَّ
هذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّتشبهَّلهجةَّأهلَّالحجازَّإلىَّحدَّماَّ .
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َّكسرَّعينَّاألسماءَّالثالثيةَّالساكنةَّالعينَّ :وتعنيَّهذهَّالظاهرةَّكسرَّالحرفَّالثانيَّ(عينَّالكلمة)َّفيَّالكلماتَّالثالثيةَّساكنةَّ
الوسطَّمثلَّ :
َّقَمَّحََّ َّ:ك َِّمحََّّ

َّ

َّkamiħ

ََّملَّحََّ َّ:مَّلِحَّ َّ

َّ

َّ

ََّّma ħ

س َِّمن
سمَّنََّ َّ:
ََّ

َّ

َّ

َّsamin

وهذه َّالعملية َّتتصف َّبها َّاللهجات َّالعربية َّغير َّالفصحى َّويحدث َّذلك َّليسهلَّ
النطق َّ ،حيث َّيوضع َّصوت َّعلة َّقصير َّبين َّآخر َّصوتين َّصحيحين َّمتجاورين َّفيَّ
الكلمةَّ .وتشيعَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّفيَّمعظمَّقرحَّبلدةَّغول َّبوالية َّالحمراءَّ ،حيثَّ
يكسرون َّعين َّالكلمة َّالساكن َّمن َّالثالثيَّ .ويمكن َّتفسير َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّعلىَّ
أساسَّالتخلصَّمنَّالتقاءَّالساكنين؛ََّّإذَّإنَّاللهجةَّتسكنَّأواخرَّاألسماءَّ،وفيَّحالةَّنطقَّ
األسماءَّالثالثيةَّالساكنةَّالوسطَّيلتقيَّساكنان؛ َّلذلكَّتحر َّعينَّالكلمةَّالساكنَّبالكسرَّ
غالباَّ،مهماَّكانَّنوعَّهذاَّالصوتَّ،سواءَّأكانَّحلقياَّأمَّغيرَّذلكَّ .
وذكرَّإبراهيمَّأنيس(َّ)73أنَّحروفَّاالستعالءَّتؤثرَّعادةَّالفتحةَّعلىَّعينَّالكلمةَّ
فيَّحينَّأنَّالحروفَّاألخرحَّتؤثرَّالكسرةَّ،ولكنَّالغالبَّعلىَّهذهَّاللهجة َّأنهاَّتكسرَّ
عينَّالكلمةَّالساكنةَّسواءَّكانتَّمنَّحروفَّالحلقَّأم َّمنَّغيرهاَّ .وظاهرةَّتحريكَّعينَّ
االسمَّالثالثيَّعندَّإسكانَّالالمَّمنَّالظواهرَّالمعروفةَّفيَّاللغةَّالعبريةَّحيثَّنرحَّفيهاَّ
بعضَّاألسماءَّالثالثيةَّمحركةَّالعينَّبالسيجولَّفيَّحالةَّسكونَّالالمَّف ذاَّتحركتَّالالمَّ
بسببَّاإلضافةَّإلىَّالضميرَّعادتَّالعينَّإلىَّسكونهاَّ،مثالَّذلكَّ :
َّ

َّكلبَّ َّ

َّ

ََّّ َّke eb

فهيَّمحركةَّالعينَّبالسيجولَّلسكونَّالالمَّ،ف ذاَّأضيفتَّالكلمةَّإلىَّالضميرَّسكنتَّ
عينَّالكلمةَّفقيلَّ ََّّ ke abuو َّ ََّّ.)74(ke abكماَّشاعتَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّعندَّ
بعض َّالعر َّالقدماءَّ ،قال َّسيبويه"َّ :هذا َّبا َّالساكن َّالذي َّيكون َّقبل َّآخر َّالحروفَّ
فيحر َّلكراهتهم َّالتقاء َّالساكنينَّ ،وذلك َّقول َّبعض َّالعر َّ :هذا َََّّب َُّكرََّّ ،و َِّمنَّ َََّّب َِّكرََّّ .ولمَّ
يقولواَّرأيتَّالََّب ََّكرَّ"(َّ.)75فقدَّكانواَّيتخلصونَّمنَّالتقاءَّالساكنينَّبتحريكَّعينَّالكلمةَّ
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بالكسرَّأوَّبالضمَّوهذاَّماَّيشيعَّفيَّاللهجاتَّالعربيةَّالحديثةَّحيثَّتميلَّبعضَّاللهجاتَّ
إلى َّتحريكَّعينَّالكلمةَّبالضمَّ،وبعضهاَّيحركهاَّبالكسرَّ،وهذاَّهوَّالطابعَّالغالبَّفيَّ
لهجةَّالحمراءَّ .
َّ
جَّ-ضمَّعينَّاألسماءَّالثالثيةَّالساكنةَّالعينَّ َّ
وتعني َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّضم َّ(عين َّالكلمة) َّمن َّاألسماء َّالثالثية َّالساكنةَّ
العينَّ،مثلَّقولهمََّّ َّ:
ش ُخر

َّ

َّ

َّʃaxur

ت ُمرَّ

َّ

َّ

َّtamor

جرو

َّ

َّ

ََّّ ʓarow

والتفسيرَّالصوتيَّلهذهََّّالظاهرةَّهوَّالتخلصَّمنَّالتقاءَّالساكنينَّعندَّتسكينَّالمَّ
الكلمةَّوذلكَّبضمَّعينَّالكلمةَّإذاَّكانتَّفاءَّالكلمةَّأحدَّحروفَّاالستعالء؛ َّألنَّحروفَّ
االستعالءَّحروف َّيرتفعَّفيهاَّمؤخرةَّاللسانَّنحوَّالطبقَّ ،وتضيقَّالمسافةَّبينَّاللسانَّ
والحنكَّاألعلىَّ،وكذلكَّالضمةَّحركةَّخلفيةَّتخرجَّمنَّأقصىَّاللسانَّحينَّيلتقيَّبأقصىَّ
الحنك()76؛ َّولذلك َّيحدث َّانسجام َّصوتي َّبين َّأصوات َّاالستعالء َّوالضمة َّأكثر َّمنَّ
الحركاتَّاألخرحَّ .أماَّضمَّعينَّالكلمةَّفيكونَّمعَّاألسماءَّالتيَّالمهاَّواو؛ َّألنَّالضمةَّ
منَّمخرج َّالواوَّ،وكالهماَّصوتَّمنَّأقصىَّاللسانَّحينَّيلتقي َّبأقصىَّالحنكَّ،وبينهماَّ
انسجام َّصوتي َّوالضمة َّمن َّجنس َّالواوَّ .وقد َّوردت َّهذه َّالظاهرة َّفي َّالعربية َّالقديمةَّ
مثل َّقولَّبعضَّالعر َّ:بكرَّفيَّبكر(َّ .)77وقرأَّالجمهورَّبهذهَّاللهجة َّفيَّقولهَّتعالىَّ:
وأيدناه َّبروح َّالقدس َّبضم َّالدال َّوالقاف َّوقرأ َّمجاهد َّوابن َّكثير َّالقدس َّبتسكين َّالدالَّ
وهل َّلغة َّتميم(َّ .)78وقد َّذكر َّأبوحيان َّهذا َّمن َّاللغات َّكالنكر َّوالنكر(َّ .)79كما َّذكرَّ
أبوحيانَّحركةَّالضمَّمنَّخصائصَّاللهجةَّالحجازيةَّوأماَّالسكونَّفمنَّخصائصَّلهجةَّ
تميم(َّ .)80
َّ
َّ
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دَّ-تسكينَّعينَّاالسمَّالثالثيَّالمتحر َّالعين َّ
وتقضيَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّبتسكينَّالحرفَّالثانيَّمنَّالكلمةَّالثالثيةَّإذاَّكانَّ
هذاَّالحرفَّمتحركَّا ًَّبالضمَّأوَّالكسرةَّحيثَّيقولَّبعضَّالناسَّفيَّواليةَّالحمراءَّ :
كتِفَّ:ﭼـتف

َّ

َّ

َّ

َّ ϛatf

عضُدَّ:عظَّدَّ

َّ

َّ

َّ

َّa₫₫od؟َّ َّ

َّملچ َّ

َّ

َّ

ََّّ َّma ϛ

ملِك:

سمَّرَّفيَّ
ضرَّو َُّ
خ َُّ
خضَّرَّفيَّ َُّ
بالكسرَّفيَّاألصل َّوَّنَمَّرَّفيَّنَ ِمرَّوحُمرَّفيَّ ُح ُمر َّو َُّ
س َُّمرَّفيسكنونَّعينَّالكلمةَّالمتحر َّ .ويعد َّبعضَّعلماءَّالفونولوجياَّهذهَّالظاهرةَّتعقيداَّ
َُّ
وليسَّتبسيطاَّإذَّيصبحَّالتقاءَّأصواتَّصحيحةَّفيَّمقطعَّواحدَّوهذاَّأصعب َّفيَّالنطقَّ
من َّوجود َّصوت َّصحيح َّواحد َّبجوار َّصوت َّعلةَّ .والغرض َّمن َّالتسكين َّفي َّهذهَّ
األلفاظ َّهو َّالتخفيف َّوإسكان َّحركة َّالبنية َّوحركة َّاألعرا َّمن َّخصائص َّلهجة َّتميمَّ
ومنَّجاورها َّكبكرَّبنَّوائلَّ،حيثَّيحذفونَّالحركاتَّويميلونَّإلىَّالسرعةَّفيَّالنطقَّ
الذي َّينتهي َّإلى َّاالقتصاد َّفي َّالجهد َّالفعلي َّالمبذول َّأثناء َّالنطق(َّ .)81وهذه َّالظاهرةَّ
محدودةَّوقليلةَّفيَّلهجةَّالحمراءَّ .
هـََّّ-ظاهرةَّتسكينَّالحرفَّاألولَّمنَّاألسماء َّ
وتعنيَّهذهَّالظاهرةَّ،تسكينَّأوائلَّاألسماءَّ،ولماَّكانتَّالعربيةَّالَّتبدأَّبساكنَّففيَّ
اللهجةَّيستعينونَّبهمزةَّوصلَّمكسورةَّ،ثمَّيسكنونَّأوائلَّاألسماءَّمثلَّقولهمَّفيَّ :
بقرةَّ:بكرةَّ

َّ

َّ

َّbkrah

سخلةَّ:صخلةَّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ Ṣx ah

كبشَّ:ﭼــبش

َّ

َّ

َّ

َّ ϛbiʃ

وتشيعَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّفيَّجميعَّقرحَّوبلداتَّوأحياءَّواليةَّالحمراءَّ .
واالبتداء َّبالساكن َّليس َّمن َّخصائص َّالعربيةَّ ،وإنما َّنجد َّأمثلة َّلهذه َّالظاهرةَّ
الصوتيةَّفيَّبعضَّاللغاتَّالساميةَّالقديمةَّإذَّمالتَّبعضَّهذهَّاللغاتَّإلىَّإلغاء َّالحركةَّ
القصيرة َّفيَّالمقطعَّالمفتوحَّ،إما َّبحذفَّالحركةَّوإما َّب طالتهاَّأو َّب غالقَّالمقطعَّمنَّ
طريقَّتشديدَّالصوتَّاألولَّالذيَّيليَّنواة َّالمقطعَّ،ومثال َّحذفَّالحركةَّفيَّالعبريةَّ:
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َّ njärبمعنى َّورق(َّ sðrähَّ )82أيَّ :شعير(َّ ،)83وقد َّاستغنت َّالسريانية َّعن َّهذهَّ
الحركةَّبحذفهاَّمثلَّsnin :أيَّسنين(َّ َّ.)84
َّ
وقد َّمالت َّبعض َّاللهجات َّالعربية َّالحديثة َّكذلك َّإلى َّهذه َّالظاهرة َّالصوتية َّالتيَّ
تبدوَّامتدادَّاً َّلتلكَّالظاهرةَّفيَّاللغاتَّالسامية َّ َّوذلكَّفيَّاللهجة َّاللبنانيةَّ،فهمَّيقولونَّ:
دبحته َّأي َّذبحتهَّ ،كما َّمالت َّإليه َّاللهجات َّاألردنية َّومعظم َّاللهجات َّالفلسطينية َّعندَّ
نطقهمَّلألفعالَّ،كقولَّأهلَّريفَّإربدَّ،شربتَّ،وسمعتَّ،وغيرهاَّ.وبسببَّهذهَّالظاهرةَّ،
ف نَّالنبرَّينتقلَّإلىَّحركةَّعينَّالكلمةَّ،كماَّيتمَّتسكينَّأواخرَّاأللفاظَّ،وبالتالي َّأدحَّهذاَّ
إلىَّنشوءَّظاهرةَّصوتيةَّغريبةَّفيَّاللهجات َّالعاميةَّ،وهيَّظهور َّكلمات َّثالثيةَّتتألفَّ
من َّمقطع َّصوتي َّواحدَّ ،حيث َّضاعت َّنواة َّالمقاطع َّاألخرح َّالصائتةَّ ،كما َّنشأ َّمنَّ
المقاطعَّالصوتيةَّالتيَّتسمحَّبتوالي َّصوتينَّساكنينَّفيَّمقطعَّواحدَّمثلَّ:kta َّ:قتلَّ،
وهذاَّماَّالَّيسمحَّبهَّنظامَّاللغةَّالعربيةَّالفصيحةَّالبتةَّ،والواقعَّأنَّهذهَّالظاهرةَّعامةَّفيَّ
كثير َّمن َّلغات َّالعالم؛ َّإذَّ َّإن َّصوت َّالعلة َّالقصير َّالذي َّيقع َّفي َّمقطع َّيسبق َّالمقطعَّ
المنبورَّيحذفَّ .
َّ
َّ)3تسكينَّأواخرَّاأللفاظ َّ
الً َّأم َّأسما ًَّءَّ،
تميل َّاللهجة َّالحمراوية َّإلى َّتسكين َّأواخر َّاأللفاظ َّسواء َّأكانت َّأفعا َّ
حيثَّيقولَّمعظمَّالناسَّفيَّهذهَّالواليةَّ :
كتبَّ:ﭼـتب

َّ

َّ

أكلَّ:أﭼــلَّ

َََّّّ

َّ ?aϛa

يجمعَّ

َّ

َّ

َّ

َّϛatab
َّ؟jaʓma

َّفيحذفون َّحركة َّآخر َّالفعلَّ ،سوا ًَّء َّأكانت َّحركة َّبناء َّأم َّحركة َّإعرا َّ .كماَّ
يقولونَّ:كتا َّ،ودفترَّ،وبا َّ،ودكانَّورجلَّ،وولدَّ،حيثَّيسكنونَّأواخرَّاألسماءَّسواءَّ
أكانتَّمرفوعةَّأمَّمنصوبةَّأوَّمجرورةَّ.وظاهرةَّتسكينَّأواخرَّاأللفاظَّظاهرةَّعامةَّفيَّ
جميع َّاللهجات َّالعربية َّالحديثة َّحيث َّتتفق َّاللهجات َّالعامية َّجميعها َّفي َّالتجرد َّمنَّ
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عالمات َّاإلعرا َّ ،وهذا َّناتج َّعن َّفعل َّالتطور َّالصوتي َّوالتخلص َّمن َّعالماتَّ
اإلعرا ؛ َّإذ َّخضعت َّهذه َّاللهجات َّلقانون َّالتطور َّالصوتيَّ ،وهو َّضعف َّاألصواتَّ
األخيرةَّفيَّالكلمةَّوانقراضهاَّ،وهوَّقانونَّعامَّخضعتَّلهَّجميعَّاللغاتَّاإلنسانية َّفيَّ
تطورهاَّ ،فما َّكان َّيمكن َّأن َّتفلت َّمنه َّلهجة َّمن َّاللهجات َّالعامية َّالمتشعبة َّعنَّ
العربية(َّ .)85
َّ)4ظاهرةَّالتخلصَّمنَّصوتَّالهمزةَّ َّ
الهمزة َّصوت َّحنجري َّعسير َّالنطقَّ ،ينتج َّمن َّطريق َّانحباس َّالهواء َّخلفَّ
األوتار َّالصوتيةَّ ،ثم َّانفراج َّهذه َّاألوتار َّفجأةَّ ،ولذلك َّتحتاج َّهذه َّالعملية َّإلى َّجهدَّ
عضليَّكبيرَّ،وهذاَّمماَّجعلَّبعض َّاللهجاتَّالعربيةَّالقديمةَّ،ومعظمَّاللهجاتَّالعربيةَّ
الحديثة َّتميلَّإلىَّالتخلصَّمنَّهذاَّالصوت(َّ.)85ولهجة َّالحمراءَّهيَّإحدحَّاللهجاتَّ
العربيةَّالحديثةَّالتيَّتخلصتَّمنَّالهمزةَّمنَّطريقَّإسقاطَّصوتَّالهمزةَّأوَّإبدالهَّواوَّاًَّ
أوَّيا ًَّءَّأوَّألفَّا ًَّ،وهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّالَّتقتصرَّعلىَّقريةَّمعينةَّفيَّواليةَّالحمراءَّ،بلَّ
تشيع َّفي َّجميع َّأحياء َّالوالية َّفي َّمدينة َّالحمراء َّوقراها َّوبلداتهاَّ ،فمن َّأمثلة َّإسقاطَّ
صوتَّالهمزةَّقولَّبعضهمَّفيَّ :
ياَّأمَّعليَّ:يامَّعلي

َّ

ماَّأنتَّصادقَّ:نتهَّماَّصاد
كهرباءَّ:ﭼرهبهَّ َّ

َّ

َّ

َّai:؟ja:m

َّ

ََّّ َّ ntah ma Ṣadok

َّ

َّϛarhabh

َّ َّ

وأماَّإبدالَّالهمزةَّياءَّأوَّواواَّفيَّلهجةَّالحمراءََّّ،فهوَّنحوَّقولهمَّفيَّ :
جاءواَّ:جيوَّ

َّ

َّ

َََّّّ

َّ َّ ʓaju

قبائلَّ:كبايلَّ

َّ

َّ

َّ

َّ َّ kaba:ji

خزائنَّ:خزاينَّ َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ haza:jim

هزائمَّ:هزايمَّ

َّ

وقولهمَّفيََّّ َّ:
رأسَّ:راس

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

فأسَّ:فاسَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّfa:s
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َّ َّ

َّ

بأسَّ:باسََّّ

َّ

َّ

َّ

َّba:s

وهكذا َّنرح َّأن َّلهجة َّالحمراء َّتميل َّإلى َّحذف َّهذا َّالصوت َّأو َّإبداله َّبأحدَّ
أصواتَّالمدَّوذلكَّتبعا ً َّ للحركةَّالتيَّقبلهَّفيبدلَّياءَّإذاَّكانَّمسبوقاَّبكسرةَّويبدلَّواواَّ
إذا َّكان َّمسبوقا َّبضمة َّويبدل َّألفَّا ً َّإذا َّكان َّمسبوقا َّبفتحةَّ ،ويبدل َّهاء َّإذا َّكان َّفي َّآخرَّ
الكلمةَّ .وقدَّروتَّكتبَّالتراثَّالعربيَّأمثلةَّلظاهرةَّالتخلصَّمنَّالهمزةَّب سقاطهاَّأوَّ
ب بدالها َّبأحد َّأصوات َّالمدَّ ،ومثال َّذلك َّقولك(َّ :الحمر) َّإذا َّأردت َّأن َّتخفف َّألفَّ
(األحمر)َّومثلهَّقولك َّفيَّالمرأةَّ(َّ:المرة)ََّّ،و(الكمأة)ََّّ:الكمةَّ،ومنَّبو َّ،ومنَّمكَّ،
وكمَّبلكَّإذاَّأردتَّأنَّتخففَّالهمزةَّفيَّاأل َّواألمَّواإلبلَّ .وكذلكَّقولكَّ:ذئبَّفيَّذئبَّ
وميرةَّفيَّمئرةَّ،وجونةَّفيَّجؤنةَّ،وبؤسَّفيَّبؤسَّومؤمنَّفيَّمؤمنَّوراسَّفيَّرأسَّ،
وباسَّفيَّبأسَّوقراتَّفيَّقرأت(َّ.)86إذَّتخلصواَّمنَّالهمزةَّب سقاطهاَّأوَّب بدالهاَّبأحدَّ
أصواتَّالمدَّ،وذلكَّتبعاَّللحركةَّالتيَّقبلهاَّ .
َّ)5ظاهرةَّاإلمالةَّ َّ
لقد َّذهب َّعلماء َّالعربية َّالقدماء َّفي َّتعريف َّاإلمالة َّإلى َّأنها َّتقريب َّاأللف َّمنَّ
الياءَّوتقريبَّالفتحةَّمنَّالكسرةَّ .قالَّابنَّيعيش((َّ:)87اإلمالةَّفيَّالعربيةَّعدولَّعنَّ
األلفَّعنَّاستوائهَّوجنوحَّبهَّإلىَّالياء)َّ .وقالَّرضيَّالدينَّاألستراباذي((َّ:)88اإلمالةَّ
هيَّأنَّينحىَّبالفتحةَّنحوَّالكسرة) َّوقالَّابنَّالجزري((َّ:)89واإلمالةَّأنَّتنحوَّبالفتحةَّ
نحو َّالكسرة َّوباأللف َّنحو َّالياء َّ(كثيرا) َّوهو َّالمحضَّ ،ويقال َّله َّاإلضجاعَّ ،ويقال َّلهَّ
البطحَّ،وربماَّقيلَّلهَّالكسرَّأيضا)َّ .وقد َّقصرَّبعضَّعلماءَّالعربيةَّالقدماءَّاإلمالةَّفيَّ
العربيةَّعلىَّنوعَّواحدَّوهوَّإمالةَّالفتحةَّكانتَّطويلةَّأوَّقصيرةَّنحوَّالكسرةَّالطويلةَّأوَّ
القصيرةَّ .ولم َّيتعرضوا َّلإلمالة َّالناتجة َّعن َّانكماش َّالصوت َّالمركب َّ(َّ )awأو َّ(َّ)aj
وينتج َّعنَّانكماشَّهذينَّالصوتينَّالمركبينَّضمةَّممالةَّأوَّكسرةَّممالةَّكماَّفيَّثََّوَّ َّ
َّثُو َّوبََّيَّتَّبيت(َّ.)90وقدَّشاعَّفيَّلهجةَّالحمراءَّنوعانَّمنَّاإلمالةَّ:وهماَّإمالةَّالفتحةَّ
القصيرةَّنحوَّالكسرةَّ،كماَّفيَّقولهمَّ :
انروحه َّ

َّ

َّ

َّ

ََّّanroħeh

انسيرهَّ َّ

َّ

َّ

َّ

َّansi:reh
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شاويه

َّ

َّ

َّ

َّ

َّʃa:we:h

رواشد

َّ

َّ

َّ

َّ

ََّّrawa:ʃed

ﭼـذاﭼـه َّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ ϛða:ϛeh

حيثَّيميلونَّالفتحةَّنحوَّالكسرةَّوبخاصةَّقبلَّهاءَّالتأنيثَّ.والنوعَّاآلخرَّوهوَّ
اإلمالةَّالناتجةَّعنَّانكماشَّالصوتَّالمركبَّ،ويميلونَّالصوتَّالمركبَّ(َّ)awوهوَّ
صوتَّالفتحةَّمعَّصوتَّالواوَّالساكنةَّفينتجَّعنَّذلكَّضمةَّطويلةَّممالةَّ(َّ،)o:كماَّ
يميلونَّالصوتَّالمركبَّ(َّ)ajأيَّصوتَّالفتحةَّمعَّصوتَّالياءَّالساكنةَّبعدهاَّ،فينتجَّ
عنَّذلكَّكسرةَّطويلةَّممالةَّ(َّ.َّ)e:كماَّفيَّقولهمَّ :
نومَّ:نومَّ َّ

َّ

َّ

َّnawm

no:m

حوضَّ:حوظَّ

َّ

َّ

َّħaw₫

َّħo:₫

ثو َّ:ثو َّ

َّ

ََّّθawb

ََّّ ََّّθo:b

وقولهمَّفيَّ :
بيدار(َّ:)91بيدارََّّ

َّ

ََّّbajdar

ََّّbe:dar

عيش)92(َّ:عيشََّّ

َّ

َّe:ʃ؟ َّ

ََّّe:ʃ؟

قيض(َّ:)93كي َّ َّ

َّ

َّqaj₫

َّ ke:₫

ويبدوَّأنَّظاهرةَّاإلمالةَّالناتجةَّعنَّانكماشَّالصوتَّالمركبَّأصبحت َّظاهرةَّ
شائعةَّفيَّمعظمَّاللهجاتَّالعربيةَّالحديثةَّ،وربماَّيعودَّذلكَّإلىَّصعوبةَّنطقَّاألصواتَّ
الًَّمنَّ(َّ)ajوَّ(َّ)awتتألفَّ
المركبةَّ،ولذلكَّتتحولَّإلىَّحركةَّطويلةَّممالةَّ.والواقعَّأنَّك َّ
منَّصوتَّعلةَّقصيرةَّ(فتحة)َّوصوتَّلينَّ(َّ)glideوهذاَّيختلفَّعنَّاالنجليزيةَّمثالَّ
التيَّتحتويَّأصواتَّعلةَّمركبةَّ(َّ)aiوَّ(َّ)awوهذه َّظاهرةَّعامةَّفيَّاللغاتَّوتسمىَّ
(َّ .)94()Coalition
َّ)6ظاهرةَّالفتحَّالخالص َّ
وتقضيَّهذهَّالظاهرةَّالصوتيةَّبأنَّالحركةَّالممالةَّالناتجةَّعنَّانكماشَّالصوتَّ
المركبَّ(َّ)ajتتحولَّإلىَّفتحةَّطويلةَّكماَّفيَّكلمةَّ(فأين)َّتطورتَّبعدَّسقوطَّالهمزةَّ
(وين) َّالمتطورة َّعن َّ( ََّوين) َّبعدَّ
منها َّإلى َّ(َّفِين) َّبدال َّمن َّ(َّفَين)َّ ،وفي َّبعض َّاللهجات َِّ
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سقوطَّالهمزةَّمنَّ(وأين)َّإذَّتحولتَّفيَّبعضَّاللهجاتَّالحديثةَّإلىَّ(فان)َّبدالَّمنَّ(َّفِين)َّ
أوَّ(وين)(َّ.)95وقدَّدلتَّالتحليالتَّالصوتيةَّللهجةَّالحمراءَّعلىَّأنهاَّتتضمنَّأمثلةَّلهذهَّ
َِّ
الظاهرةَّالصوتيةَّوبخاصةَّفيَّبلدةَّواديَّغولَّحيثَّيقولونَّفيَّ :

َّ

عليهاَّ:عالهاَّ

َّ

َّ

َّa a:ha:؟ َّ

إليهاَّ:الها َّ

َّ

َّ

ََّّ a:ha:

َّإذَّيسقطونَّالهمزةَّمنَّ أولَّالكلمةَّثمَّيحولونَّالكسرةَّالممالةَّفيَّ(ليها)َّإلىَّفتحةَّ

طويلةَّ(الها)َّوفيهاَّ :
فاها
َّ

َّ

َّ

َّ

َّfa:ha:

بهاَّ:باها َّ

َّ

َّ

ََّّ ba:ha:

َّإذَّيطولونَّكسرةَّالباءَّثمَّتتحولَّالكسرةَّالطويلةَّالممالةَّإلىَّفتحةَّطويلةَّخالصةَّ.

وهنا َّمنَّيحولَّصوتَّالمدَّ(الواو)َّالناتجَّعنَّاتصالَّواوَّالجماعةَّبالفعلَّالماضيَّإلىَّ
فتحةَّطويلةَّحيثَّيقولَّبعضَّالناسَّفيَّبلدتيَّذاتَّخيلَّوالعارضَّبواليةَّالحمراءََّّ َّ:
حرثاهاَّفيَّحرثوهاَّ

َّ

َّ

َّ

َّħarθa:ha:

كطعاهاَّفيَّقطعوهاَّ

َّ

َّ

َّ

َّa:ha:؟kaʈ

ظرباهاَّفيَّضربوها

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ َّ₫

وظاهرة َّالفتح َّالخالص َّليست َّبدع َّةً َّفي َّلهجة َّالحمراءَّ ،فقد َّروت َّبعض َّكتبَّ
التراثَّالعربيَّالقديمَّأمثلةَّلمثلَّهذاَّالتطورَّاللغويَّمثلَّقولَّبعضَّالعر َّ:إنَّالرجزَّ
لعا َّوالرجزَّارتعادَّمؤخرةَّالبعيرََّّ،ويقالََّّ:روعَّوباعَّوصوعَّوصاغ(َّ َّ.)96
ويرحَّهنريَّفليش(َّ )97أنَّسببَّتحولَّالصوتَّالمركبَّإلىَّفتحةَّطويلةَّهوَّ
ضعفَّالواوَّوالياءَّحينَّتقعَّإحداهماَّبينَّمصوتينَّقصيرينَّ،حيثَّيتحولَّالمصوتانَّ
القصيرانَّإلىَّمصوتَّطويلَّنحوَّ:خونةَّ:خانةَّفاجتمعَّمصوتانَّقصيرانَّتحوالَّإلىَّ
مصوتَّطويل؛َّألنَّالصوتينَّالقصيرينَّمنَّجنسَّواحدَّ .
والذي َّأراه َّهنا َّأن َّالفتح َّالخالص َّتطور َّعن َّمرحلة َّاإلمالة َّالناتجة َّعن َّتحولَّ
الصوتَّالمركبَّإلىَّكسرةَّطويلةَّأوَّإلىَّضمةَّطويلةَّ،ولمَّيتطورَّمباشرةَّعنَّالصوتَّ
المركب؛ َّإذَّإ نَّمرحلةَّاإلمالةَّسبقتَّمرحلةَّالفتحَّأثناءَّالتطورَّاللغويَّفبعضَّاللهجاتَّ
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العربيةَّحافظتَّعلىَّمرحلةَّاإلمالةَّ،وبعضهاَّتجاوزَّمرحلةَّاإلمالةَّإلىَّمرحلةَّالفتحَّ.
وظاهرةَّالفتحَّهذهَّنادرةَّوقليلةَّاالستعمالَّإذاَّقورنتَّبظاهرةَّاإلمالةَّالشائعةَّاالستعمالَّ
فيَّجميعَّمناطقَّواليةَّالحمراءَّ .
َّ
استعمالَّالمقطعَّالصوتيَّالمرفوضَّفيَّالعربيةَّالفصحى َّ
لقد َّعرَّف َّبعض َّعلماء َّالعربية َّالقدماء َّالمقطع َّالصوتيَّ ،ومن َّهؤالءَّ،
الفارابي(َّ ،)98فقالَّ :وكل َّحرف َّغير َّمصوت َّ(يقصد َّبه َّالصوامت) ََّّأ ُتبع َّبمصوتَّ
قصير َّبه َّف نه َّيسمى َّالمقطع َّالقصير َّوالعر َّيسمونه َّالحرف َّالمتحر َّمن َّقبل َّإنهمَّ
الًَّ،وهوَّيمكنَّأنَّ
يسمونَّالمصوتاتَّالقصيرةَّحركاتَّ،وكلَّحرفَّلمَّيتبعَّبصوتَّأص َّ
يقرن َّله َّف نهم َّيسمونه َّ(الحرف َّالساكن) َّوكل َّحرف َّغير َّمصوت َّقرن َّبه َّمصوتَّ
طويل َّيسمىَّالمقطعَّالطويلَّ .فالمقطعَّالصوتي َّعندَّعلماءَّالعربيةَّالقدماءَّعبارةَّعنَّ
صوت َّصامت َّيتلوه َّحركة َّقصيرة َّأو َّطويلة َّوهذا َّالتحديد َّللمقطع َّالصوتي َّمن َّقبلَّ
علماء َّالعربية َّالقدماء َّيقصر َّأنواع َّالمقطع َّالصوتي َّعلى َّنوعين ََّّ :المقطع َّالقصيرَّ
المفتوحَّ ،والمقطع َّالطويل َّالمفتوحَّ .ففي َّلهجة َّالحمراء َّيقولونَّ :بنتَّ ،وسعدَّ ،وقدرَّ،
وصحنَّ ،وحبلَّ .إذ َّتشتمل َّهذه َّالكلمات َّوأمثالها َّعلى َّالنوع َّالخامس َّمن َّالمقاطعَّ
الصوتيةَّ،والذيَّيتكونَّمنَّ َّ:
صامتََّّ+حركةَّقصيرةََّّ+صامتََّّ+صامتََّّ(صَّحَّصَّص)(َّ)99
أماَّفيَّحالةَّالوصلَّفنرحَّأمثلةَّمتعددةَّفيَّلهجة َّالحمراءَّعلىَّالمقطعَّالصوتيَّ
المرفوضََّّ،مثلَّقولهمَّ َّ:
بنتكَّ(بنتچ)َّ

َّ

َّbinttaϛ

َّصَّحَّصَّصََّّ/صَّحَّص َّ

ويقولونَّكذلكَّ َّ:
حمامكَّ(حمامچ)ََّّ

َّ

َّ

ََّّ ћama:mmaϛ

حيثَّيشيعَّفيَّهذهَّالكلماتَّوأمثالهاَّالمقطعَّالصوتيَّالرابعَّالذيَّيتكونَّمنَّ :
صامت ََّّ +حركة َّطويلة ََّّ +صامت َّ َّ(ص َّح َّح َّص)َّ .وأكثر َّشيوع َّهذين َّالمقطعينَّ
المرفوضينَّفيَّلهجة َّ الحمراءَّيتمثلَّفيَّالكلماتَّالثالثيةَّساكنةَّالوسطَّأوَّالتيَّثانيهاَّ
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حرف َّمدَّ ،عند َّإسنادها َّإلى َّكاف َّالمخاطب َّوقد َّيكون َّالسبب َّفي َّاستعمال َّهذينَّ
المقطعينَّالصوتينَّفيَّهذهَّاأللفاظَّهوَّميلَّهذهَّاللهجة َّإلىَّتسكينَّالحرفَّاألخيرَّمنَّ
الكلمةَّ(المَّالكلمة) َّوعندَّإسناد َّهذهَّالكلماتَّإلى َّكافَّالمخاطب ََّّ،يبقونَّالوقف َّعلىَّ
األصل َّأي َّعلى َّالم َّالكلمة َّثم َّيضيفون َّإليها َّكاف َّالمخاطب َّالمفتوحة َّفيسكنون َّهذهَّ
الكاف َّمع َّاإلبقاء َّعلى َّتحريك َّالحرف َّالذي َّقبلها َّولذلك َّيتولد َّفي َّهذه َّاللهجة َّهذانَّ
المقطعانَّالصوتيانَّالمرفوضانَّفيَّالعربيةَّالفصيحةَّ .
وماَّتتميزَّبهَّاللهجةَّكذلكَّأنَّلديهاَّمقطعينَّيبدآنَّبصامتَّوهماَّ :
َّ(َّصََّّصََّّحََّّصََّّ)َّنحوََّّ:ظـــراَّعَّ(َََََّّّّّ)100؟ َّ َََّّّ₫ r :َّ(َّصََّّصََّّحََّّحََّّصَّ)َّنحوَََّّّ:نــعــيــم(ََّّi : m ََّّ)101؟َََّّّ ََّّnَّ

َّ

َّكتابكَّ(ﭼـتابچ)

َّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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ََّّ ϛ t a : b b a ϛ

خاتمةَّونتائجَّالبحثَّ :
لقدَّجمعتَّلهجةَّالحمراءَّكثيراَّمنَّالخصائصَّالصوتيةَّ،ومنَّأهمهاَّماَّيليَّ :
َّ–َّ1شيوعَّظاهرةَّالكشكشةَّفيَّهذهَّاللهجةَّبشكلَّواضحَّوكبيرََّّ .
َّ –َّ 2كثرة َّالتبدالت َّالصوتية َّبين َّأصوات َّاللغةَّ ،وأكثرها َّيمكن َّقبوله َّمن َّالناحيةَّ
الصوتيةَّ .
َّ –َّ 3شيوع َّظاهرة َّالتخلص َّمن َّالهمز َّفي َّهذه َّاللهجة َّمن َّطريق َّإبدال َّالهمزة َّبأحدَّ
أصواتَّاللينَّ،أوَّبحذفهاَّ .
َّ –َّ 4شيوعَّظاهرةَّاإلمالةَّ،وبخاصةَّإمالةَّالفتحةَّقبلَّهاءَّالتأنيثَّ،واإلمالة َّمنَّطريقَّ
انكماشَّالصوتَّالمركبَّ .
َّ –َّ 5شيوعَّظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلَّالمضارعَّوكذلكَّكسرَّالحرفَّاألولَّ
منَّالفعلَّالماضيَّوبعضَّأفعالَّاألمرَّ .
َّ–َّ6شيوعَّظاهرةَّكسرَّالحرفَّاألولَّفيَّاألسماءَّالتيَّثانيهاَّحرفََّّمكسورَّ .
َّ–َّ7شيوعَّظاهرةَّتحريكَّالحرفَّالثانيَّفيَّالكلماتَّالثالثيةَّساكنةَّالوسطَّ .
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َّكسرَّالحرفَّاألولَّمنَّالفعلينَّالمضارعَّوالماضيَّوبعضَّأفعالَّاألمرَّ .َّكسرَّالحرفَّاألولَّفيَّاألسماءَّالتيَّثانيهاَّحرفََّّمكسورَّ .َّتحريكَّالحرفَّالثانيَّفيَّالكلماتَّالثالثيةَّساكنةَّالوسطَّ .- 33 -
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