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�ص بحث
ملخّ ُ
تنامز هلجة بني مالك (شامل البرصة) بميزات صوت ّية ختتلف عن ال ّلهجات

التعرف عليها
املجاورة هلا جغراف ّي ًا؛ إ ْذ يستطيع الذي يعيش املناطق املجاورة ّ
السامت التي حتدّ ال َّلهجة بحدود مع ّينة
من بعض الظواهر ّ
الصوت ّية التي تُعدّ ِّ
بعد حدودها اجلغراف ّية ،التي تقع بني مركز قضاء ال ُقرنة و ناحية العزير .ويعمل
بالزراعة؛ لذا ّ
فإن لغتهم تنامز بالبساطة ،وما موجود من ظواهر
أغلب أهلها ِّ

السهولة واليرس .إ ْذ جتد ظاهرة اإلبدال ،وظاهرة القلب،
صوت ّية يقع حتت قانون ّ
يت لظواهر بارزة ال تقع حتت
وظاهرة امليل إىل الكرس ،واملامثلة ،واملقطع الصو ّ
يت واحد ،بل حيكمها االستعامل األيرس .ويشكّل اإلبدال الظاهرة
قانون صو ّ
ِ
مهها صوت القاف ،بوصفه
األهم يف هذه ال ّلهجة؛ إذ تتبدّ ل عدّ ة أصوات ،ومن أ ِّ
ّ
الصوت األقوى يف النطق؛ لذا يميل املتك ِّلم إىل إبداله باجليم أحيان ًا ،والغني
ّ

والكاف ،واجليم املرص ّية .وهكذا ظاهرة امليل إىل الكرس؛ إ ْذ يميل أهل ال ّلهجة
ٍ
بشكل ّ
أقل
إىل الكرس يف كثري من األسامء واألفعال ،وبق ّية الظواهر موجودة

ٍ
بشكل أكثر تفصيالً.
قابلة للدِّ راسة
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Abstract
The dialect of Bani Malek tribe, north of Basra, is different
from other neighboring dialects. There are some traits
that distinguish this dialect geographically being located
between Qurna and Al-Uzair county. Most people work as
farmers. Their dialect is , therefore, simple and easy. Some
distinctive marks of this dialect are: alteration, inversion,
analogy, changing specific letters, etc. Few sounds are
changed such as ق, as a strong one, which sometimes
changes into ج, and other times into  غor ك. The study also
sheds light on more examples.
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مقدمة
ّ
دعوت غريه خل َّيب دعائي ،واحلمد
احلمد هلل الذي أدعو ُه وال أدعو غريه ،ولو
ُ

ألخلف رجائي.
رجوت غريه
هلل الذي أرجو ُه وال أرجو غريه ،ولو
َ
ُ

ِّ
وهدى مت ُّن
حممد ،واقسم يل حل ًام يسدُّ عنّي باب اجلهل،
ً
حممد وآل ّ
وصل عىل ّ

عيل به من ِّ
كل ضاللة.
َّ
وبعدُ ..

يكمن االهتامم بدراسة ال ّلهجات يف دراسة لغة القرآن الكريم ،واملحافظة

عليها ،وحماولة إبعاد ّ
كل املحاوالت التي أرادت تشويه ال ّلغة وإماتتها ،وإجياد
االجتامعي ،لتكون لغة
البديل املوجود يف كالم العوا ّم ،وما أفرزتْه لغة التواصل
ّ

بديلة عن لغة القرآن.

فإن من سعادة املرء ْ
ّ
أن يبحث يف هلجة حم ّل ّية تشكِّل مساحة واضحة يف خريطة

السعادة أكثر عندما يكون الباحث أحد أفراد
ال ّلهجات املح ّل ّية يف العراق ،وتكرب ّ
الزمن ،فعرف أصواهتا،
هذه ال ّلهجة ،عاش معها ،وتعايش مع أهلها فرتة من ّ
وخرب مظاهرها وظواهرها.

ّ
كتبت
غوي؛ إ ْذ
ْ
إن احلديث يف ال ّلهجات ليس باألمر اجلديد عىل البحث ال ّل ّ

ٌ
فوجدت من املناسب
وبحوث،
كتب
ُ
يف ال ّلهجات العا ّمة وال ّلهجات املح ّل ّية ٌ
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الضوء عىل هلجة مت ّيزت بألفاظها ونحوها ورصفها ،وصوهتا ّ
ْ
بكل
أن نس ِّلط ّ
ظواهره ،عن ال ّلهجات املجاورة يف خريطة ال ّلهجات املح ّل ّية ،عىل ّ
أن هناك

مقاربة مع بعض هلجات اخلليج ،بيد ّ
أن الباحث نأى عن هذه املقاربة مقترص ًا
عىل ال ّلهجات املح ّل ّية املجاورة هلا .ومل أجد من بحث يف هذه ال ّلهجة بحث ًا
ّ
مستقل سوى بعض البحوث العا ّمة التي تناولتها يف اإلطار العا ّم بوصفها هلجة

داخلة يف هلجات جنوب العراق ،غري ما ا ّطلعت عليه ِّ
متأخر ًا جدّ ًا ،وهو بحث
ِ
هلجة هذه املنطقة بام فيها هلجة األهواز يف إيران بوصفها
مرتجم كُتِب يف
غري
َ

تقرتب يف بعض ألفاظها ومظاهرها من هلجة بني مالك.

ويبقى بالبحث يف هذه ال ّلهجة حاجة إىل املزيد من العناية والتفصيل يف

الصوت ّية
مستوياته املختلفة ،ومن هنا
ُ
رشعت بالعمل عىل مجع أشتات الظواهر ّ
الضوء عىل ما أقتنصه من
مقترص ًا عليها يف هذا البحث املتواضع ،مس ِّلط ًا ّ
الظواهر التي مت ّيز هذه ال ّلهجة عن غريها ممّا جياورها من ال ّلهجات ،سواء كان

ذلك يف منطقة شامل البرصة ،أو يف مركز البرصة ،أو يف هلجة العراق بشكل عا ّم؛
إذ ّ
إن هناك مجلة من املشرتكات بني هذه ال ّلهجات.

الصوت ّية ،ووفق أحدث الدِّ راسات
ومما
ُ
وقفت عليه بعد متابعة الظواهر ّ

الصوت ّية ،هو ظاهر اإلبدال؛ إ ْذ ّإنا الظاهرة الالفتة يف هذه ال ّلهجة ،وأكثرها
ّ

وضوح ًا.

وهناك ظاهرة القلب ،وظاهرة املامثلة ،ومن الظواهر املم ّيزة هلذه ال ّلهجة هي

معي لظاهرة
ألنا ال تدخل حتت معيار َّ
سميتها (ظاهرة امليل إىل الكرس)؛ ّ
ظاهرة َّ
صوت ّية مع ّينة ،ومن املعلوم ّ
الصوت ّية يف ال ّلهجات املح ِّل ّية ال ختضع
أن الظواهر ّ
تراث الب�صرة
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يف أغلب األحيان إىل قوانني صوت ّية مع َّينة ،ومن هناّ ،
فإن ظاهرة امليل إىل الكرس

ر ّبام يدخل حتتها أكثر من حالة جيمعها عنوان امليل إىل الكرس.

الصوت ّية ،ففي ال َّلهجة
الصوت ّية غري املنضبطة هي املقاطع ّ
ومن بني الظواهر ّ

ّ
وجدت ّ
الصوت أللفاظ ال ُّلغة
أن النظام
حمل الدّ راسة
ُ
املقطعي الذي حدّ ده علامء ّ
ّ

يتغي يف هذه ال ّلهجة يف بعض مفرداته.
العرب ّية ّ

عىل ّ
أن هذه الدّ راسة املتواضعة حتتاج إىل إمتام يف اجلوانب األخرى التي تنامز

مهها هي األلفاظ الدّ خيلة التي تدخل يف قاموس هذه
هبا هذه ال ّلهجة ،ومن أ ِّ
ال ّلهجة التي ال تتّصل بأصول ال ّلغة العرب ّية؛ إ ْذ ر ّبام تكون من أصول سومر ّية؛ إ ْذ
الرقعة اجلغراف ّية هي ّ
ّ
السومر ّية ،وال زالت آثارها موجودة،
حمل احلضارة ّ
إن هذه ّ
ومنها ألفاظها وأصواهتا ،ومل ُأس ِّلط الضوء عىل ذلك ،عىل أمل ْ
بتتمة هذه
أن أقوم ّ

ال ّلهجة بمستوياهتا املختلفة ْ
إن و َّفقنا اهلل إىل ذلك ،فهو و ُّيل التّوفيق.
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التمهيد
حدود ال ّلهجة

ٍ
ّ
هلجة مع َّي ٍنة يبدأ من تعيني احلدود اجلغراف ّية ،واحلدود
أي
إن معرفة حدود ِّ

ال ّلهج ّية التي تنامز هبا ّ
كل هلجة عن ال ّلهجات املجاورة من جهة ،وعن العرب ّية
ٍ
خاصة بمنطقة مع ّينة ،فتكون
جهة أخرى .وقدْ تكون ال ّلهجة
الفصيحة من
ّ
احلدود اجلغراف ّية هي نفسها احلدود ال ّلهج ّية .ور ّبام تشغل ال ّلهجة أكثر من

منطقة جغراف ّية ختتلف بالعرق ،والعادات ،واحلدود البلد ّية .ومن هنا ،تظهر

املشرتكات ال ّلهج ّية مع اختالف اجلغراف ّية والتاريخ بني مناطق ال ّلهجة املع ّينة.
ٍ
هلجة ال يمكن ْ
ومن َث ّمّ ،
أن تكون منفصلة متام ًا عن ال ّلهجات
أي
فإن دراسة ّ
يعرفها
لتتم عمل ّية التمييز ،وحرص ال ّلهجة املراد دراستها .وال ّلهجة كام ِّ
األُ َخرّ ،

خاصة،
الصفات ال ّلغو ّية التي تنتمي إىل بيئة ّ
د .إبراهيم أنيس هي« :جمموعة من ِّ
الصفات ال ّلغو ّية عىل
الصفات مجيع أفراد البيئة»( ،)1وال تقترص ِّ
ويشرتك يف هذه ِّ

ٍ
لغوي دون غريه؛ إ ْذ ّ
والص ّيف
جانب
يت ،والدّ ال ّيل ،والن ّ
الصو ّ
إن اجلانب ّ
ٍّ
ّحويّ ،
تُعدّ سامت مم ّيزة ّ
لكل هلجة جتتمع لتشكّل صورة ال ّلهجة النهائ ّية .ويرى إبراهيم

أنيس ّ
الصفات األبرز واألهم يف تعيني احلدود
الصوت ّية حتديد ّ
الصفات ّ
أن ِّ

تراث الب�صرة
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ال ّلهج ّية وحتديدها؛ إ ْذ ّ
يت ،وخمارج
الصو ّ
إن طبيعة األصوات واالختالف ّ
يفرق ال ّلهجة عن األخرى(ّ .)2
إن
األصوات ،ومقياس أصوات ال ّلني ،هو الذي ّ

أمر مفروغ منه يف ال ّلغة العرب ّية،
اشرتاك ال ّلهجات يف مستويات ال ّلغة املختلفة ٌ

بوصفها لغة القرآن الكريم .وهو الذي حفظ لنا كثري ًا من خصائصهاّ .
وإن

الصوت ّية ،ومن َث ّمّ ،
فإن الرتكيز عىل احلدود
افرتاقها غالب ًا يكون يف صفاهتا ّ
الفاصلة ُيعطي ّ
لكل هلجة مالحمها احلقيق ّية؛ إ ْذ ر ّبام جتد بعض احلدود الفاصلة

بني هلجتني ال جتدها يف ظواهر ُأ َخر ،وهذا ال يؤ ّثر يف أصل الدِّ راسة؛ إ ْذ ّ
إن رسم
الصعوبة؛ ملا
أمر ال خيلو من ّ
احلدود ال ّلهج ّية يف مدينة واحدة ،أو منطقة واحدة ٌ

ذكرنا من تداخل.

العراقي ْ
العراقي ْ
أن
العراقي .ويستطيع
أن يم ّيز هلجة
يب غري
يستطيع العر ّ
ّ
ّ
ّ

البرصي ْ
أن يم ّيز هلجة شامل البرصة
يم ّيز هلجة أهل اجلنوب ،وهكذا .ويستطيع
ّ

السامت التي تتّسم هبا ّ
كل منطقة بعينها ،ترسم
من جنوهبا .فال ّلهجة جمموعة من ِّ

السامت املميزة.
هلا حدودها وتع ّينها .والباحث يف هذا املجال يبحث عن هذه ِّ

لغوي ّ
لتبي ذلك ،واتّضحت خريطة توزيع
ولو كان هناك أطلس
ّ
لكل املناطق ّ
األصوات وظواهرها .ومن املعلوم ّ
أن هلجة أهل البرصة تنامز ببعض صفاهتا

وظواهرها عن هلجات املناطق األخرى يف العراق .وهي أقرب إىل هلجة أهل
اخلليج ،وال أقول ّإنا تأ ّثرت بلهجة اخلليج ،بل ّ
إن هلجة أهل البرصة واملنطقة

ك ّلها بام فيها بعض بلدان اخلليج ،هلا صفات مشرتكة ،فض ً
ال عن املشرتكات
الكثرية بني هلجة بني مالك شامل البرصة مع هلجة أهل العامرة ،أو حمافظة

الصفات ال ّلهج ّية إىل
ميسان .ور ّبام امتدَّ ْت املساحة اجلغراف ّية الشرتاك بعض ِّ
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منطقة األهواز.

وتُعدُّ املفردات من األسامء ،واألفعال ،واألدوات ،بصيغها وأصوهتا

املهمة يف استقالل ال ّلهجة ،وهذه املفردات تنشأ
ونحوها وداللتها ،من الظواهر ّ
من الظروف املحيطة باملنطقة اجلغراف ّية ،سواء أكانت تسكنها قبيلة واحدة ،أم

الصيد
أكثر ،وك ّلام زادت العزلة تعدَّ دت املفردات ،ومت ّيزت .وتُعدّ مفردات ّ

ثمة اختالف ًا واضح ًا يف
ّ
والرعي من سامت استقالل ال ّلهجات؛ إ ْذ نجد ّ
والزراعة ّ

أسامء أجزاء النّخلة يف البيئة العرب ّية؛ إ ْذ ُيطلق أهل البرصة لفظ (الطلع)عىل جزء

ويسميه أهل احلجاز (الكاسفور) .و(العذق) بلهجة
معروف يف قلب النّخلة.
ِّ

يسمون التمر (رمخ)،
أهل البرصة هو (القنو) بلهجة احلجاز .وأهل اليمن ّ

و(السالدي) بلغة أهل املدينة ،وأهل مكّة ُيطلقون عليه (الس ّياب) ،وهكذا (.)3
ّ

وبخاصة إذا
فاالهتامم بألفاظ البيئة والطبيعة معروف يف املجتمعات اإلنسان ّية.
ّ
كانت هذه األلفاظ تشكِّل وجود ًا ّ ً
مهم يف حياهتم اليوم ّية.

والرعي ،وغريمها من مظاهر
وهكذا يف كثري من األلفاظ
اخلاصة ِّ
ّ
بالزراعة ّ

الصوت ّية التي مت ّيز ّ
اخلاصة هبم .فض ً
كل هلجة عن األخرى.
احلياة
ال عن الظواهر ّ
ّ

سواء أكان ما يتع ّلق بالفونيامت ،أم األلفونات ،أم ما حيصل فيها من ظاهرة
اإلبدال ،واحلذف ،والقلب ،واإلعالل ،وظاهرة املامثلة ،واملخالفة ،والنّرب،

الصوت ّية يف ال ّلهجة الواحدة.
والتّنغيم .وما حيصل من تغيري يف املقاطع ّ

ر ّبام نجد اختالف ًا واضح ًا بني أبناء املدينة الواحدة ليس يف ال ّلهجة ،بل يف

ال ّلكنة أيض ًا .ويذكر (جني إتشسن) ّ
أن هناك لبس ًا حيصل بني ال ّلهجة وال ّلكنة.

فال ّلكنة هي االختالف احلاصل يف طريقة النّطق ،ومن هنا ،جتد ّ
الشخصني
تراث الب�صرة
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يتك ّلامن ال ّلهجة الواحدة ،ولكن بلكنة خمتلفة بينهام( ،)4وتظهر بعضها يف

ال ّلهجات املح ّل ّية يف املدينة الواحدة ،والبلد الواحد ،والبلدان العرب ّية املتعدِّ دة.

ويرى (فندريس) ّ
احلقيقي ل ّلهجات ناشئ من اإلحساس
أن التقسيم
ّ
احلقيقي لدى سكّان اإلقليم الواحد ّ
بأن كالمهم ليس عىل صورة كالم األقاليم
ّ

املجاورة(.)5

ِ
ومن هنا ،نجد ّ
هجات
أن هلجة بني مالك شامل البرصة تنامز عن غريها من ال ّل

املجاورة هلا جغراف ّي ًا والبعيدة عنها ببعض الظواهر .وهناك عوامل تؤ ِّثر يف حتديد

الصفات ال ّلهج ّية هلذه الفئة ،منها:
ِّ

ّأوالً :ال ُعزلة اجلغراف ّية التي تعيشها املنطقة؛ إذ ّإنم يسكنون يف منطقة حمدودة

جغراف ّي ًا بني مركز قضاء ال ُقرنة من جهة ،ومنطقة ناحية العزير من جهة ُأخرى،

وهي آخر منطقة من مناطق حمافظة البرصة من جهة حمافظة ميسان ،أيّ :إنا

الثقايف الذي
الصوت ّية ،وتارخيهام
تفصل بني مدينتني كبريتني ،هلام خصائصهام ّ
ّ
اإلقليمي؛ إ ْذ يرى (إبراهيم أنيس) ّ
أن
ينعكس عىل هلجتهم ،وتأ ّثرمها باملحيط
ّ

والصاع ال ّلغوي نتيجة
مهمني يف حتديد ال ّلهجة ،ومها :ال ُعزلةّ ،
هناك عاملني َّ
أن ال ُعزلة االجتامع ّية ال ّ
اهلجرات والغزوات .ويرى ّ
تقل عن العزلة اجلغراف ّية

()6
يتبي من النقطة اآلتية.
مه ّية  ،ومها موجودتان يف هذه املنطقة كام ّ
يف التأثري واأل ّ

ثاني ًاّ :
إن املنطقة تنتمي إىل عشرية واحدة ،وهي عشرية بني مالك بمختلف

أفخاذها .األمر الذي جيعل أهلها منغلقني عىل بعضهم ،يتعايشون فيام بينهم،
لدهيم مستوى من الكفاية االجتامع ّية واالقتصاد ّية ،حتول دون حاجتهم
لالختالط مع اآلخر الذي خيتلف معهم يف ال ّلهجة ،والطبيعة ،والبيئة ،واالنتامء.
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اخلاصة املستمدّ ة من تراث اآلباء واألجداد.
تبلورت هلجتهم
ومن هنا،
ْ
ّ

ومن املعلوم ّ
أن ال ّلهجات تتقارب مع جماوراهتا مع زيادة عوامل التقارب

ّ
السيعة؛ إ ْذ
والتواصل فيام بينها.
ّ
ويتجل ذلك أكثر يف عرص التواصل ،ووسائله ّ
تتقارب الظواهر ال ّلهج ّية لكثرة التواصل ،ور ّبام تتداخل فيام بينها ،بل ر ّبام يظهر

إن هلجة األقوى تأثري ًا تأكل هلجة ّ
أن نُطلق عليه بعمل ّية التآكل؛ إ ْذ ّ
ما يمكن ْ
األقل
طبيعي يف التأ ّثر والتأثري.
أثر ًا ووجود ًا اجتامع ّي ًا ،أو سياس ّي ًا .وهو قانون
ّ
زمن ٍ
إن متايز ال ّلهجات يف ٍ
ومن هنا يمكن القولّ ،
سابق كان أوضح بسبب
ما ذكرنا من ق ّلة االختالط .ومن َث ّمّ ،
فإن هلجة شامل البرصة تأ ّثرت يف الوقت
رت بلهجة بعض مناطق الوسط ،أو
احلارض بلهجة مدينة البرصة ،بل ّإنا تأ ّث ْ

يني .ومع
والثقايف،
اإلعالمي،
هلجة بغداد؛ بسبب التواصل
واالجتامعي ،والدّ ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
كل ذلك بقيت م ّيزات وخصائص هلذه ال ّلهجة مت ّيزها عن غريها ،سواء أكانت

يتمسكون بلهجتهم األصل ّية ،والذين ال يتأ ّثرون
صوت ّية ،أ ْم رصف ّية ،من الذين ّ
الس ّن غري املتواصلني مع اآلخر ،أيّ :إنم يعدّ ون
بعوامل التواصل ،أو من كبار ِّ
احتفاظهم بصفات هلجتهم جزء ًا من هو ّيتهم وانتامئهم.

ال�صوت ّية
ت�أثري البيئة يف الظواهر ّ
هناك عدّ ة تساؤالت يمكن ْ
الصوت ّية
أن تُثار عن عالقة البيئة بالظواهر ّ

ال ّلهج ّية ،منها :هل البيئة التي يعيش أهلها حياة قاسية متيل لألصوات الشديدة،
ثم ،فهل أهل البادية ،وسكّان اجلبال ،والقرى ،ختتلف عندهم
واملجهورة؟ ومن ّ

الصوت ّية عن أهل املدينة ،أو احلارضة؟
الظواهر ّ
تراث الب�صرة
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يرى (د .إبراهيم أنيس) ّ
أن قبائل البدو متيل إىل األصوات الشديدة؛ لوجود

الغلظة واجلفاء يف الطبع؛ إ ْذ يرى كذلك ّ
أن األصوات املجهورة أوضح يف

املتحضة إىل األصوات
الصحراو ّية يف حني يميل أهل البيئة
ِّ
السمع يف البيئة ّ
ّ
املهموسة( .)7ويبدو ّ
أن هذا احلكم ال يمكن القبول به عىل إطالقه؛ لعدم وجود
الشديدة ال تُستعمل يف ّ
ال عن ّ
أن األصوات ّ
استقراء تا ّم ل ّلهجات ،فض ً
كل
يتبي مدى فائدهتم من اجلهر ّ
والشدّ ة يف املواقف واألحداث وأنواع
املوارد .ومل َّ

الصوت لطول املسافات ،فال يعني حاجتهم إىل
األلفاظ .أ ّما حاجتهم إىل مدّ ّ
األصوات الشديدة أو املجهورة ،بل ر ّبام حيتاج املتك ِّلم الذي يعيش حياة قاسية

إىل أصوات سهلة النطق لتخ ِّفف عنه يف التواصل .ومن ذلك ّأنم غالب ًا ما

يبدلون القاف ،أو اجليم الشديدتني أصوات ًا ُأخرى أكثر سهولة ،فاجليم تُبدل
يعب عنها من جهة املعيشة .غاية
يا ًء .والقاف غين ًا يف أكثر البيئات القاسية ،كام ّ
األمر  -كام يبدو يلّ -
أن هذه البيئات حتتاج أحيان ًا إىل انطالق األصوات ومدّ ها

لبعد املسافات بينهم .وسنتحدّ ث عن ذلك فيام بعد .فاحلياة الفقرية ثقاف ّي ًا حتتاج
إىل لغة بسيطة خالية من التق ّعر والتعقيد؛ إ ْذ تتوافر عىل انسياب ّية تا ّمة الستمرار

التواصل وسهولته؛ إ ْذ ّ
حتتل األصوات اهلوائ ّية وأصوات االحتكاك واالنتشار
ح ِّيز ًا متم ِّيز ًا يف خريطة أصواهتا ،بوصفها توافر أجواء سهلة للتواصل ،ومثال

ذلك صوت ّ
الشني واأللف واهلاء.

ّ
إن أهل هلجة بني مالك يسكنون جمموعة من القرى املحصورة بني القرنة

والصيد
والرعي،
والعزير عىل حافة هنر دجلة ،وهم يعيشون عىل ّ
ّ
الزراعةّ ،
الزراعة املورد األكرب فيها ،أيّ :
إن أهلها يمضون أوقاهتم يف هذه
وتشكّل ّ
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ِ
ثم ،فهل يمكن ْ
أن تعدّ
األعامل وهي طبيعة حياة ،ومسرية عيش يومي .ومن ّ
السهلة؟
مثل هذه املناطق من املناطق القاسية أو ّ

واجلواب كام يبدو يل ّأنا قاسية من جهة حتصيل املعيشة؛ إذ يعيش الفرد يف

رصاع مع الطبيعة لتحصيل لقمة العيش .ومن جهة ُأخرى هي حياة بسيطة من
ناحية أدوات املعيشة ومتط ّلباهتا والعالقات االجتامع ّية .ومن هناّ ،
فإن ما يتع ّلق

بتحصيل املعيشة حيتاج إىل أصوات تتّسم بالوضوح غالب ًا عىل خالف التعامل
األدائي ،فهو ال يتع ّلق بالظواهر
الداخيل ،بقطع النظر عن مسألة ارتفاع املستوى
ّ
ّ

الصوت ّية املعروفة.
ّ

ال�سمات الفونولوج ّية ل ّلهجة
بع�ض ِّ
هناك بعض األصوات ّ
مهمة يف مفردات أهل هذه ال ّلهجة،
حتتل مساحة ّ

ِّ
أهم األصوات التي تتّسم هبا ألفاظ هذه ال ّلهجة .وبقطع
فالشني واهلاء ..من ّ

السمة الفونولوج ّية ،فهي
النظر عن األسباب التي أ ّدت إىل شيوع مثل هذه ِّ
ٍ
بشكل ملحوظ؛ إذ نجد ّ
أن صوت ِّ
الشني -مثالً -يدخل يف كثري من
موجودة
املهمة ،واملتداولة بكثرة يف حياهتم اليوم ّية؛ إ ْذ ّ
إن صفة االنتشار تتناسب
املفردات ّ

الزراع ّية الواسعة،
مع الفضاءات املفتوحة التي يعيشها أهل ال ّلهجة ،فاألرايض ّ
والدّ ور الواسعة حتتاج إىل ٍ
نمط من التواصل يتوافر عىل أصوات مفتوحة.

الزراع ّية يستدعي ُأفق ًا واسع ًا من األصوات إليصاهلا
فالوقت األكثر يف األرايض ّ
إىل اآلخر يف املناداة وتبادل الكالم.

فصوت ِّ
الشني موجو ٌد يف أدواة االستفهام ،مثل :شنهي ،أو شنهو ،أو يضاف
ُ
تراث الب�صرة
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أي يش هي
إليها أحيان ًا صوت هاء أخرى لتكون شنهيه ،أو شنهوه ،وتعنيّ :
أو هو؟ ومن املعلوم ّ
أن املتعارف يف ال ّلهجات املجاورة سواء أكانت حم ّل ّية ،أو

يف بعض الدّ ول العرب ّية هو ال ّلفظ (شني) ،أو (شنو) ،أو (إيش) ،أو (شو)،
التي تعني :أي ٍ
يشء هو؟ بيد ّأنم يضيفون اهلاء زيادة يف االنفتاح عىل الفضاء
ّ
الصوت إىل أبعد مسافة .وتدخل ّ
الشني يف هناية ال ّلفظ
اخلارجي ،وإيصال ّ
ّ
التفش يف مثل قوهلم :مامش ،بدل (ماكو) ،أي :غري موجود.
أحيان ًا زيادة يف
ِّ
ِّ
ِّ
املتفشية من جهة ،واأللف اهلوائ ّية املمتدّ ة يف الفضاء من جهة أخرى،
فالشني

السؤال تارة واجلواب بالنفي تارة أخرى،
لفسح املجال الستعامل هذا ال ّلفظ يف ّ

وليكون من األلفاظ املفتوحة يف الفضاءات الواسعة.

ويضاف صوت ِّ
الشني إىل ال ّلفظ العا ّمي املتداول (مو) ،بمعنى( :ما) النافية؛

إذ يقولون (موش) ،فإذا أراد ْ
أن ينفي شيئ ًا مع ّين ًا أو كيف ّية مع ّينة ،يقول :موش

موجود .أ ّما باقي ال ّلهجات املجاورة ،فيقولون :مو بدون إضافة ِّ
الشني .ومن
األلفاظ األخرى التي تنامز هبا هذه املنطقة ،التي يدخل فيها صوت ِّ
الشني ملمح ًا

ٍ
الضب .و(شجخ) ،أي:
صوت ّي ًا بارز ًا ،هي( :شكف) ،أيَ :د َفع عن
شخص ما ّ
بقوة ،و(يواش) ،أي :عىل مهلك..
وضع أداته ِّ
الزراع ّية ،أو سالحه يف مكان ما ّ
ّ
وكل ذلك ال يدخل يف شنشنة اليمن وال كشكشة ربيعة .بل ر ّبام يرجع إىل ُأصول

الصوت ال جمال للتفصيل فيه.
سومر ّية هلذا ّ

اهلوائي املفتوح الذي ينفتح عىل املسافات الواسعة؛ إ ْذ
وكذلك صوت اهلاء
ّ

ّإنم حيتاجون إىل صوت اهلاء ،وأصوت املدّ بكثرة؛ لتكون بدي ً
ال عن األسامء
التي ر ّبام ال تتوافر فيها قابل ّية اإليصال؛ إ ْذ يقولون مث ً
ال يف نداء اآلخر البعيد:
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الصوت األخري مدّ ًا طوي ً
ال يصل إىل اآلخر
هاااو ،أو هيوو ،أو هووو مع مدّ ّ

البعيد غالب ًا.

ومن املعلوم -أيض ًاّ -
أن النّرب يف هذه األلفاظ يقع عىل صوت ِّ
الشني ليظهر

بشكل واضح؛ ألنّه يم ّثل روح االستفهام بوصفه يدخل يف أكثر متع ّلقاهتا .وهو

للسامع البعيد
يتبي ّ
السؤال عن اليشء غالب ًا .ويظهر أحيان ًا يف صوت األلف؛ إ ْذ ّ
ّ
صوت األلف فقط من النّداء ،فيعرف ّ
أن ندا ًء مع ّين ًا قدْ يكون هو املقصود ،أو
غري مقصود بحسب جهات النّداء.

الفونولوجي ل ّلهجة
التن ّوع
ّ
الفونولوجي بني أبناء ال ّلغة
التنوع
هناك عدّ ة عوامل اجتامع ّية تؤ ّثر يف إجياد ّ
ّ

السامت النطق ّية لتتناسب
تتغي بعض ِّ
الواحدة ،أو حتّى عند الفرد الواحد؛ إذ ّ

يغي الشخص
مع مواقف مع ّينة ،وحيصل ذلك أحيان ًا بشكل ال
ّ
شعوري؛ إذ ّ

يتغي نطق بعض األصوات
الرسم ّية ،ور ّبام ّ
نطق بعض األصوات يف املكانات ّ

التنوع ال حيصل ّ
الرجال والنِّساء( ،)8بيد ّ
بكل سامته يف بعض
أن مثل هذا ّ
بني ّ

تتغي
بالتنوع
ال ّلهجات التي تنامز بنوع من الثبات فيام يتع ّلق
ّ
اجلنيس؛ إ ْذ ال ّ
ّ
الريف ّية ،أو البدو ّية غالب ًا؛ وذلك
الرجال يف البيئة ِّ
السامت النطق ّية للنّساء عن ِّ
ِّ
الرجل يف أغلب الظروف ،واحلياة االجتامع ّية ،واتّصافها بصفات
ملشاركة املرأة ّ

التنوع
تغيات صوت ّية واضحة تكشف عن ّ
ثم ،فال يلحظ ّ
اخلشونة غالب ًا ،ومن ّ

الصوت ّية.
بينهام يف بعض املقاطع ّ

الفونولوجي يف هلجة الفرد ،فإنّه حيصل عند أهل ال ّلهجة الواحدة،
التنوع
أ ّما ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ومنها أهل هذه ال ّلهجة؛ إ ْذ تأ ّثر كثري من الذين تعاملوا مع أهل احلارضة ،ومن
هذا التأ ّثر ما حيصل من تعديل يف ظاهر امليل إىل الكرس ،بوصفها من الظواهر

ثم يضطر املتك ّلم هبذه ال ّلهجة إىل تعديل هذه الظاهرة
البارزة عندهم ،ومن ّ

متاشي ًا مع املجتمع الذي يعيش فيه .بل ر ّبام نجد يف الوقت احلارض ّ
أن كثري ًا
من أهل هذه ال ّلهجة عمدوا إىل تبديل بعض األصوات إىل أصوات مقاربة إىل
هلجة احلارضة ،سواء أكان هذا التبديل إىل أصوات مناطق جماورة أم إىل أصوات
اإلعالمي ،وال ّلجوء إىل تقليد اآلخر املختلف،
مناطق بعيدة؛ بسبب التأثري
ّ
املتنوعة.
والدّ خول يف األنساق االجتامع ّية والثقاف ّية ِّ

ال�سهولة والي�سر
قانون ّ
يسمى
أهم القوانني التي تؤ ّثر يف عمل ّية النطق
اإلنساين بشكل عا ّم ما ّ
من ّ
ّ

السهولة واليرس ،وهو ظاهر من التسمية تنطوي عىل فكرة ميل اإلنسان
بقانون ّ
إىل تسهيل الكالم واهلروب من املش ّقة ،واجلهد يف عمل ّية أداء الكالم؛ وذلك
بإخراج احلروف وانسجامها مع بعضها يف الكلمة الواحدة ،بل يف أكثر من

كلمة ما دام األمر يتع ّلق بعمل ّية التواصل مع اآلخر .وما يؤ ّثر يف ذلك عدم

قدرة اإلنسان ،بل عدم استعداده يف ظروف مع ّينة عىل نطق األصوات بشكلها
ٍ
إرادي البحث عن التقليل يف اجلهد ،أو
وبشكل ال
الطبيعي ،ما يستدعي،
ّ
ّ
وإن كان ال حيتاج إىل تقليل اجلهد أحيان ًاَ ،بيد ّ
االنسياب ّية يف النطقْ ،
أن اإلنسان

بطبعه ّ
السهولة يف األشياء ،فض ً
ال عن الكالم الذي حيتاجه باستمرار.
يتوخى ّ
التواب) أكثر من ظاهرة هلذا القانون ،ومنها:
وقدْ ذكر (د .رمضان عبد ّ
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 -ظاهرة إسقاط اهلمزة يف ال ّلهجات العرب ّية ،وهو املم ِّيز للهجة قريش.

ضمة طويلة
حتول ّ
 وظاهرة انكامش األصوات ،أيّ :الصوت املركّب إىل ّ

مثالً ،أو كرسة طويلة ،مثلُ :يوم ،ونُوم .واألصلَ :يوم ،ونَوم.

 وظاهرة اندثار األصوات األسنان ّية ،وهيّ :الذال ،وال ّثاء ،وال ّظاء ،وإبداهلا

والضاد ،يف بعض ال ّلهجات العرب ّية.
بالزاي ،والتاءّ ،
ّ
 -وظاهرة القلب.

التواب) ّ
أن ذلك ك ّله من
غوي(.)9
التطور ال ّل ّ
ّ
وهكذا يرى (د .رمضان عبد ّ

ومن هنا ،فإنّنا وبحسب الدِّ راسة واملالحظة القريبة هلذه ال ّلهجة ّ
حمل البحث،

ومن خالل املعايشة؛ نجد ّ
الصوت ّية
السهولة موجود يف أغلب الظواهر ّ
أن قانون ّ
التعرف عليها من خالل االطالع عىل هذه ال ّلهجة والبحث فيها؛ إذ ّ
إن
تم ّ
التي ّ

ظاهرة اإلبدال ،والقلب ،وامليل إىل الكرس ،واملقاطع ،ك ّلها تدخل حتت تأثري

السهولة وال ُيرس.
قانون ّ

ظاهرة الإبدال
تُعدُّ هذه الظاهرة من الظواهر املعروفة يف كالم العرب ،بل عدّ ها ابن فارس
من سنن العرب؛ إ ْذ قالِ :
«ومن سنن العرب :إبدال احلروف ،وإقامة بعضها

مقام بعض ،يقولون :مدحه .مدهه»( .)10وبقطع النظر عن أسباب اإلبدالّ ،
فإن
طبيعي يقوم به اإلنسان ،وهو
أمر
ٌّ
الظاهرة حتصل بني األصوات املتقاربة ،وهو ٌ
يريد الكالم حتّى صار أمر ًا اعتياد ّي ًا .وعُدّ عند املتقدِّ مني ُسنّة العرب.وما دامت
ثمّ ،
أي حالة من حاالت اإلبدال
فإن ّ
كذلك ،ملاذا تُعدُّ خروج ًا عن ال ّلغة؟ ومن َّ
تراث الب�صرة
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تُعدّ حالة صحيحة ما دامت موضوعة من اجلامعة املتك ّلمة وليس من الشخص.
ثم ،فال أعتقد ّ
أن هذه الظاهرة تقترص عىل أصوات مع َّينة حمدّ دة؛ إ ْذ ّإنا
ومن ّ

الس ّن ،والتأ ّثر
ختتلف باختالف األسباب والظروف .فالبيئة ،واملرض ،وصغر ِّ
وغريها ،عوامل لإلبدال.

ّ
اخلاصة هبذه
حتتل هذه الظاهرة مساحة كبرية يف خريطة الظواهر ال ّلهج ّية
ّ

واضح يمكن ْ
أن يشكّل قانون ًا لإلبدال يف
معيار
املنطقة ،وليس هلذه الظاهرة
ٌ
ٌ
الشخيص.
النوعي ،وليس
السهولة ،واليرس
ّ
هذه ال ّلهجة أو غريها ،غري قانون ّ
ّ

ّ
تم رصده من اإلبدال يف هذه ال ّلهجة كان يف أصوات القاف ،واهلمزة،
وإن الذي ّ

والذال؛ إ ْذ ّ
والكافّ ،
إن ما وقفنا عليه يشكّل ملمح ًا صوت ّي ًا ،وظاهرة واضحة

يف هذه ال ّلهجة ،مع أهنا تشرتك مع بعض ال ّلهجات يف بعض حاالهتا ،بيد ّ
أن ما
يم ّيزها ّ
اخلاصة التي ُيعرف هبا سكّان هذه املنطقة ،ويم ّيز
أن هناك بعض احلاالت
ّ
أهل املناطق املجاورة ذلك بسهولة عند احلديث معهم .ومن هذه األصوات:

� -1صوت القاف
تعرضت لإلبدال تارخي ّي ًا،
ُيعدّ هذا ّ
أهم األصوات التي ّ
الصوت من ّ
وجغراف ّي ًا .وك ُّل ذلك عىل ما يبدو بسبب صعوبة نطقه؛ إذ إنّه ُينطق برفع أقىص
الضغط ،فينخفض أقىص
ثم ينطلق بعد ّ
ال ّلسان ليلتصق بال ّلهاة ،فيقف اهلواءّ ،
ال ِّلسان ،ويندفع اهلواء حمدث ًا صوت القاف
االنفجاري( .)11فهو صوت استعالء،
ّ
ثمّ ،
وطبيعي
منطقي،
أمر
ٌّ
ٌّ
فإن سبب إبداله ٌ
وشدّ ة ،وقلقلة .وقيل :إنّه جمهور .ومن ّ

السهولة واليرس.
بعد ما قلنا من قانون ّ
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يب إىل اهلمزة ،والغني ،والكاف،
يت العر ّ
الصو ّ
يتبدّ ل صوت القاف يف األطلس ّ

واجلاف أو اجليم املرص ّية (گ) ،واجليم بثالث نقط (چ) ،واجليم الفصيحة؛ إذ
نجد إبداله يف مرص إىل اهلمزة واجليم املرص ّية (گ) .ويف العراق يتبدّ ل إىل :اجليم

الفصيحة ،واجليم املرص ّية ،والغني .وهذا اإلبدال موجود يف خريطة أصوات

البرصة ،وتشتهر جنوب البرصة بإبداله غين ًاّ .
ويقل اإلبداالن اآلخران .ويف

شامل البرصة ،أي :يف هلجة بني مالك ،يتم ّيز إبدال القاف جي ًام ليكون امللمح
األبرز يف هذه ال ّلهجة.

متنوع وبمراحل أحيان ًا ،أي ّ
إن أهل هذه
الصوت إىل إبدال ّ
تعرض هذا ّ
ّ

الصوت ،فهم تارة يبدلونه باجليم املرص ّية
ال ّلهجة أمعنوا يف االبتعاد عن هذا ّ
(گ) ،وأحيان ًا ال يكتفون هبذا اإلبدال ،بل ينقلون الكلمة نفسها إىل اجليم ،بل
يتم اإلبدال إىل اجليم املث ّلثة .فمث ً
ال كلمة (واقف) يتبدّ ل صوت القاف
أحيان ًا ّ
ثم ينتقل إىل اجليم الفصيحة
فيها إىل اجليم املرص ّية (ِگ) ،ليكون (واگف)ّ ،

ثم يتبدّ ل إىل اجليم بثالث نقاط (چ) ،بل ويبدل معه الفاء
ليكون (واجف)ّ ،
إىل الباء ليكون االسم (واچب) .وكذلك ما حيدث لكلمة (رشقي) ،وهي عادة
الرياح؛ إ ْذ تنتقل من رشقي إىل (رشجي) يف هلجة
ما تستعمل للدّ اللة عىل جهة ِّ

ثم (رشژي) يف هلجة بني مالك ،فتبدل اجليم الفصيحة إىل اجليم
عموم البرصةّ ،

ثم إىل (چتل) يف هلجة
الشام ّية .وكذلك لفظة (قتل) ،التي ّ
حتولت إىل (كتل)ّ ،
بني مالك بإبدال الكاف جي ًام بثالث نقاط.

أن نطلق عىل هذه األلفاظ متعدّ دة اإلبدال؛ إ ْذ ّ
ويمكن ْ
إن موجة اإلبدال

تبدأ من اهلروب من القاف إىل أن تصل إىل اجليم الفصيحة ،و ّملا كانت اجليم
تراث الب�صرة
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ّ
مستقل ،ومتداول يستبدل بعد ذلك إىل اجليم الشام ّية أحيان ًا.
الفصيحة صوت

ومن هنا نبدأ باستعراض رسيع لبعض األصوات البديلة لصوت القاف ،ومنها:
ّأوالً :اجليم الفصيحة :ينطق برفع مقدّ م ال ّلسان جتاه ّ
مؤخر ال ّل ّثة ،ومقدّ م

لثوي
ثم ينفصل ببطء ،وليس بشكل مفاجئ ،فهي صوت مركّب
ّ
احلنكّ ،
ثم فال ُيعدّ من األصوات ّ
الشديدة عىل
حنكي ،أي له وقفة احتكاك ّية ،ومن ّ
ّ

الصوت يف كثري من األسامء
أحدث اآلراء( ،)12ومن هنا يستبدل القاف هبذا ّ
واألفعال األكثر استعامالً يف حياهتم اليوم ّية ملا جيدونه من سهولة يف نطق هذا

الصوت ،وهو أسهل من صوت القاف.
ّ

ّ
احتكاكي ،أي يمكن مرور اهلواء
إن اجليم كام ذكر (كامل برش) هو صوت
ّ

به ببطء ،فيكون أسهل من القاف .ويبدو ّ
ثمة تفاوت ًا ملحوظ ًا يف هذا اإلبدال
أن ّ
بني األفعال التي تبدأ بصوت القاف ،أو التي يكون يف وسطها ،أو يف آخرها.
وكذلك بني األفعال الثالث ّية وغري الثالث ّية.

الصوت بصوت اجليم،
ففي األفعال الثالث ّية التي تبدأ بحرف القاف ُيبدل ّ

ولكن ّ
وجر َب ،أي:
يقل استعامله يف األفعال ،فيقولون :جريب ،أي :قريبَّ ،

قرب باملايض ،و َج ِّر ْب باألمر .من الواضح ّ
أن اإلبدال يرافقه التشديد يف
الراء .ويف الفعل ( َقدَ ر)
الفعل املايض والفعل األمر ،مع الفارق يف حركة حرف ّ
ومشت ّقاته ،يقولون( :جادر) ،أي :قادر ،و(جادرين) ،أي :قادرين باجلمع ،وال

يعوضوهنا بـ(هو جادر) .ويف
يقولون( :جيدر) باملضارع ،و(جدر) باملايض ،بل ِّ
ِ
ِ
جسم،
الفعل ( َق َس َم) يقولون( :ج َسم) ،و (جسمة) إذا كان بمعنى القسمة ،و ّ
وجيسم .أ ّما إذا كان الفعل مزيد ًا بالتضعيف ،أي :الفعل املايض عىل وزن
ّ
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(ف ّعل)ّ ،
فإن اإلبدال فيه واضح ومستعمل بكثرة؛ إ ْذ يقولون يف الفعل قدّ م
املشدّ د( :جدّ م).

يتوسط صوت القاف فيها ،فيستبدل بصوت اجليم ،ويصعب
أ ّما األفعال التي ّ

هذا اإلبدال يف استعامهلم لألفعال ،ففي الفعل (وقف-واقف) ،يقولون:

(واجف -وموجف) ،وال نسمعهم يستعملون األفعال (وجف -يوجف)،

الصيغ االسم ّية ،فيقولون( :موجف ،وواجف) بدل استعامهلم
بل يلجؤون إىل ّ

لألفعال .وكذلك الفعل (شقف) ،يبتعدون معه عن استعامل الفعل املايض مع
هذا اإلبدال؛ إذ ال يقولون( :شجف ،ويشجف) ،بل يقولون( :شاجف عنه)،

أي :رافع عنه الرضر ،ويشاجف.

ويبدو ّ
أن استعامهلم لألفعال التي تنتهي بحرف القاف أسهل مع اإلبدال ،فال

حرج عندهم يف الفعل شهق؛ إذ يقولون( :شهج ،يشهج ،وشهيج ،وشهيجة).

والفعل(هنق)( :هنج ينهج ،هنيج) ،والفعل (حلق)( :حلج ،يلحج ،يلحجون)،

والفعل (حرق) ،يقولون( :حرج ،وحيرج ،وحرجية).
ومن األسامء التي ورد فيها اإلبدال نفسه:

(قرن) (جرن) ،واملراد به قرن احليوان ،وجمرن ،و(إبريق) (إبريج) ،و(طريق)

(طريج)( ،طبق) (طبج) ،و(رقي) (رجي) ،و(عذق) (عثج).

ومن هنا ،نجد ّ
وبخاصة
أن أكثر األصوات إبداالً للقاف هو صوت اجليم،
ّ

قوة صوت القاف الشديد.
يف األلفاظ التي تتداول بكثرة بينهم ،وذلك هرب ًا من ّ
وما سوى تلك احلاالت من اإلبدال بصوت اجليم يأيت صوت (گ) ليكون
تراث الب�صرة
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بدي ً
ال ثاني ًا لصوت القاف.

الصوت ّيني
ثاني ًا( :حرف گ (كاف عليها رشطة) :التي
يسميها بعض ّ
ِّ
املحدثني باجلاف ،مجع ًا بني القاف والكاف؛ إذ يرى (كامل برش) ّأنا تنطق بني

قيص ،وقفة
القاف والكاف ،وهي تقابل )(gباإلنكليز ّية .وهو صوت
ّ
حنكي ّ
انفجار ّية جمهور ،يشبه القاف القاهر ّية( .)13ويذكر ابن فارس ّأنا لغة متيم؛ إذ

الصوت موجود يف ال ّلهجات
ينطقون قاف القوم بني الكاف والقاف( .)14وهذا ّ
العرب ّية بشكل واسع ،ويف هلجة أهل العراق نصيب منه ،ومنها البرصة واملنطقة
ّ
حمل البحث ،ومن ذلك:

(قطن كطن ،قلب گلب ،قال گال ،قمر گمر ،حق حگ ،قرنة گرنة ،سبق

سبگ ،دق يدق د گ ،لصق لزگ ،قصب گصب ،قوت گوت ،قهوة گهوة،
قصري گصري).

وغري ذلك الكثري ممّا يشرتك فيها أهل هذه املنطقة مع غريهم مع اختالف

بسيط ،ومن املالحظ ّأنم يلجؤون إىل هذا اإلبدال يف حال عدم إبداهلا بصوت

يتم فيها اإلبدال مع مفردة أصل ّية
اجليم الفصيحة ،أ ّما الختالط املفردة التي ّ
أخرى ،فلو أخذنا بعض هذه األلفاظ لوجدنا األمر واضح ًا ،فقوهلم :گلب،

بدل قلب؛ ّ
ألن قلب القاف جي ًام جيعل ال ّلفظ ُيقرأ جلب ،وهو ما ُيدخل املتك ِّلم
(حق) إذا أبدلنا إىل صوت اجليم تكون (حج) ،وهذه
بداللة أخرى ،وكذلك ّ

هلا داللة أخرى كام هو معروف .وكذلك كلمة (فوق) البدّ أن تُستبدل القاف
يصح إبداهلا إىل اجليم لتكون (فوج) ،ويقولون( :گصب) ،وال
إىل (گ) ،وال
ّ

يقولون( :جصب) بدل (قصب) ،وال يقولون( :جال) بدل (قال) ،وهكذا نجد
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ّ
أن هذا النوع من اإلبدال ال يأيت إال بعد عدم إمكان إبدال القاف جي ًام ،فهو
ألنا تدخل يف داللة
السمة البارزة واملم ّيزة للهجة؛ وذلك إ ّما لصعوبة نطقها ،أو ّ
ِّ

مفردة أخرى؛ لذا اقتىض التمييز هبذا اإلبدال .األمر الذي دعا إىل هذا اإلبدال

الذي ال خ ّفة واضحة فيهّ ،
فإنم يف أكثر احلاالت جتدهم ُيبدلون القاف
وإل ّ
أخف نوع ًا ما ِمن القاف ،حتّى يف بعض االشتقاقات التي ُأبدلت
ألنا
ّ
جي ًام؛ ّ

القاهرية.
باجلاف
ّ

ثالث ًا :الغني :وهو صوت رخو جمهور عند خروج اهلواء حيدث شيئ ًا من

احتكاكي جمهور()15؛ لذا يستبدل من صوت
حنكي
احلفيف ،ومن هنا فإنّه
ّ
ّ
القاف لسهولة النطق به قياس ًا لصوت القاف ،وهذا اإلبدال حيصل يف مناطق
البرصة املختلفة؛ إ ْذ يشيع يف جنوب البرصة استبدال القاف غين ًا ،واستبدال
الغني قاف ًا ،فهو إبدال متبادل ،ويشيع يف شامل البرصة يف مناطق بني مالك إبدال

القاف غين ًا يف بعض األلفاظ ،ولكن ال ُيعدُّ ملمح ًا صوت ّي ًا مه ًام .وممّا ُيالحظ عىل

احلضاري
التطور
هذا اإلبدال أنّه حيصل يف األلفاظ الوافدة عىل املنطقة نتيجة
ّ
ّ
ودخول بعض األلفاظ التي حتتوي عىل صوت القاف ،وملا كانت هذه املناطق

هترب من صوت القاف ،فهو يلجأ إىل الغني القريب عليه ،واألسهل نطق ًا ،ومن

ذلك:

(قايض.غايض ،قبض غبض ،قميص غميص ،قوري غوري ،قطارغطار،

قانون غانون ،قضية غضية).

رابع ًا :اجليم ِبثالث نقط (چ) ،التي تُنطق باإلنكليز ّية ) .(chمثل( :قتل)

(چتل) ،ويبدو ّ
أن هذا اإلبدال جاء من صوت الكاف التي تتبدّ ل بشكل كبري
تراث الب�صرة
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الصوت ،والذي حصل هو ّ
أن الفعل (قتل) تبدّ ل فيه صوت القاف
إىل هذا ّ

ثم تبدل إىل صوت اجليم
أمر
طبيعي مثل( :وقت وكت)ّ ،
ٌّ
إىل الكاف ،وهو ٌ
وبخاصة
بثالث نقط.وإبدال القاف إىل (چ)موجود يف هلجة بعض اخلليج ّيني،
ّ

يف هلجة (أبو ظبي) ،كام ذكر (جونستون)؛ إذ يقولون( :حلجة) ،أي( :حلقة)،

و(طابج) ،أي( :طابق)(.)16

وال يتبدّ ل صوت القاف إىل اهلمزة كام هو يف هلجة أهل مرص وبعض البالد

العرب ّية؛ إذ يقولون( :ألب) ،أي( :قلب)( ،أ َمر) ،أي( :قمر) .وهذا النوع من
اإلبدال غري موجود يف هلجة أهل العراق.

� -2صوت الكاف
صوت شديد مهموس ينحبس اهلواء قرب ال ّلهاة التصال أقىص ال ِّلسان

ثم ينبعث اهلواء بشكل مفاجئ حمدث ًا صوت ًا انفجار ّي ًا(.)17
بأقىص احلنكّ ،

الصوت يف هلجة بني مالك باجليم بثالث نقاط (چ) ،وهي ليست
ُيبدل هذا ّ

اجليم املعطشة ،وهذا اإلبدال موجود يف هلجة اخلليج ،ويرى (جونستون) ّأنا
تستبدل بلهجة اخلليج إذا كانت جماورة ألصوات ال ِّلني األمام ّية( .)18ويبدو ّ
أن

هذا األمر ليس دائ ًام .يوجد هذا النوع من اإلبدال يف جنوب العراق ،ولكن

يتّضح هذا اإلبدال بشكل واسع يف مفردات بني مالك شامل البرصة؛ إ ْذ ر ّبام
أعرض أهل البرصة أو اخلليج عن بعض األلفاظ التي يستبدل هبا الكاف هبذه

ثمّ ،
اجليم ،نجد ّ
فإن الفرق بني هلجة بني
يتمسك هبذه ال ّلهجة ،ومن َّ
أن هناك َمن ّ
كم األلفاظ املستخدمة؛ إذ ّ
إن
مالك وغريهم من العراق ّيني أو أهل اخلليج هو يف ِّ
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ال عن ال َّلهجة ّ
األكثرمن ال ّلهجات املجاورة فض ً
حمل الدِّ راسة يقولون( :چبد)

للكبد( ،چلب) للكلب( ،ديچ) للديك ،و(باچر) للغد( ،چعب) للكعب...

ويف األفعال( :حچى وحجاية) للحكي ،واحلكاية( ،چذب) كذب( ،يبچي)

يبكي( ،حيوچ) حيوك.

يف حني نجد ّ
أن كثري ًا من الناس ال يقولون( :چثري) للكثري ،و(رچب)

للركب ،و(چريم) للكريم ،و(بچر) للتبكري( ،چرس) يعني :كرس ،و(حيوچ)،

يتمسك هبا أهل املنطقة .وهنا يفرتق أهل هذه املنطقة عن
يعني :حيوك ،وال يزال ّ
هلجة سائر أهل البرصة أو العراق ،ور ّبام بقي يشء من ذلك يف اخلليج.

� -3صوت اجليم
وقدْ ذكرنا خمرج هذا الصوت وصفته ،وبقي ْ
أن نذكر األصوات البديلة هلذا

الصوت يف هلجة شامل البرصة وال ّلهجات املجاورة ،ففي جنوب البرصة تُبدل
ّ
اجليم ياء ،و ُينسب ذلك إىل هلجة متيم ،وهو موجود يف هلجة اخلليج يف الوقت

املخرجي
ربره التقارب
احلارض،
ّ
ّ
وبخاصة يف دولة الكويت ،وهذا اإلبدال ي ِّ

للصوتني( .)19وال نجد هذا اإلبدال يف هلجة شامل البرصة ،ويف هلجة بني مالك
ّ
خاصة؛ إ ْذ ّإنم ُيبدلون اجليم جي ًام شامية (ژ)ّ ،
الصوت من مميزات
ولعل هذا ّ
ّ

هذه ال ّلهجة ،ومما تنفرد به عىل مستوى ال ّلهجات املجاورة .وهو قريب من

الشني ،ويتّفق معه يف ّ
أن الفرق بينهام هو ّ
الصفات ،بيد ّ
صوت ّ
أن الشني
كل ّ
مهموس واجليم الشام ّية جمهور( .)20ومن هذه األلفاظ املوجودة يف هلجة شامل
البرصة ،هي( :جمرى مژرى ،مجد ژمد ،جاع ژاع ،وا ژاويد اجاويد ،ورشژي
تراث الب�صرة
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يفرق يف
رشجي أي :رشقي ،و ژريشة جريشة ،ود ژا ژة دجاجة) ،وغريها .وال ّ

ذلك وجود صوت اجليم يف بداية الكلمة ،أو يف وسطها ،أو يف آخرها ،ووجوده
يف األفعال أو األسامء.

� -4صوت الذال
الصوت يف هلجة بني مالك ،وصوت الذال صوت رخو جمهور
يبدل هذا ّ

خيرج من بني أطراف ال ّلسان وأطراف الثنايا العليا( ،)21ويف هلجة بني مالك

ظاهرة إبدال هذا الصوت بصوت الظاء ،ويبدو ّ
الصوتني
أن التقارب يف خمرجي ّ
إن الظاء مثل الذال ،بيد ّ
هو سبب هذا اإلبدال؛ إ ْذ ّ
أن وضع ال ِّلسان عند النطق

بالظاء ينطبق عىل احلنك األعىل .ومن جهة أخرى ميل أصحاب ال ّلهجة
إىل التفخيم يف األصوات .ومن هذا اإلبدال قوهلم( :احلظر) ،يعني :احلذر،

(ظكر) ،يعني :ذكر ،ويقولون( :اظكر وتظكر) ،و(ظاك) ،يعني :ذاك ،و(ظاك)
يعني :ذاق( ،ظراع) ،يعني :ذراع.

الزراعة
فإنم يف وقت ّ
ور ّبام تبدل الذال زاي ًا ،مثل قوهلم( :بزر) ،أي :بذرّ ،

الذر ّية :بزر ّية.
يستعملون هذا ال ّلفظ عند موسم بذر البذور .ويقولون عن ِّ

وتُبدل الذال ثاء؛ إ ْذ ّ
إن صوت الذال هو النظري املجهور للثاء ،وال فرق بينهام

ّإل يف تذبب األوتار الصوت ّية يف الذال ،وعدم تذببها يف الثاء()22؛ إذ يقولون:

(عثك) ،أي :عذق ،بيد ّ
أن هذا اإلبدال مشرتك مع ال ّلهجات املجاورة ،فال ُيعدّ
خاص ًا هبذه ال ّلهجة.
ملمح ًا صوت ّي ًا ّ
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� -5صوت الهمزة
تُبدل اهلمزة عين ًا ،وهو إبدال معروف يف لغة العرب ،وهي ظاهرة صوت ّية

تسمى (العنعنة) ،تُنسب إىل قبيلة متيم ،وهي ْ
أن تُبدل اهلمزة املبدوء هبا عين ًا(،)23
ّ
ويرى (د .إبراهيم أنيس) ّ
خاصة؛ إذ ّإنا مل
أن هذه الظاهرة ال مت ِّثل إال أحكام ًا ّ
ِ
تأت من استقراء لباقي احلاالت ،وخيلص إىل الرأي الذي ذكرناه سابق ًا من ّ
أن
البدو يميلون إىل اجلهر باألصوات ،وأقرب األصوات إىل اهلمزة هو العني؛ لذلك

ُيبدلون اهلمزة عين ًا( .)24ومما ُيالحظ يف هلجة بني مالك ّأنم يبدلون اهلمزة عين ًا يف

بعض األلفاظ ،وهي ظاهرة يتم ّيزون هبا عن غريهم؛ إذ يقولون( :سعال) بدل
سؤال ،و(قرعان) بدل قرآن ،و(جيعر) بدل جيأر ،ويقولون( :لعن) ،أي( :ألن).
مع مالحظة اإلبدال اآلخر يف صويت القاف واجليم املوجودين يف (قرعان)،

و(جيعر) .ومن املالحظ ّ
األول من
يسمى بـ(العنعنة) يقترص عىل الصوت ّ
أن ما ّ
الكلمة ،وهو ما ذكر من هلجة متيم ،أ ّما يف هلجة بني مالك ،فليس هناك معيار يف

فهم ُيبدلون اهلمزة عين ًا أينام جيدون فيها صعوبة ،سواء أكان الصوت يف
ذلكُ ،
ّأول الكلمة ،أم يف وسطها ،أم يف آخرها ،أم يف األسامء ،أم األفعال .ومن املعلوم

ّ
ألنم
يتم إبداهلا ،وليس ّ
أن صوت اهلمزة من األصوات التي يصعب نطقها؛ لذا ّ
يميلون إىل اجلهر.

ظاهرة القلب
وهي ظاهرة لغو ّية موجودة يف كالم العرب ،بل تُعدّ من سنن العرب كام

يقول ابن فارس ،وهي إبدال صوت مكان صوت يف الكلمة نفسها ،مثل:
تراث الب�صرة
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السيوطي عدد ًا من الكلامت التي وقع فيها القلب يف
جذب ،وجبذ( .)25وقدْ مجع
ّ

لغة العرب ،منها( :ربض ورضب ،وانبض وانضب ،وصاعقة وصاقعة) ،وغري
ذلك كثري( .)26وقدْ الحظنا هذه الظاهرة يف هلجة بني مالك يف بعض مفرداهتم،
مثل( :صكد) ،أي :صدك ،أي :صدق ،و(جواز) ،أي :زواج ،وغري ذلك مما

تنامز به هذه ال ّلهجة ،وهي ظاهرة قليلة احلصول فيها.

مد ال�صوت و تطويله
ظاهرة ّ
الصوت يعني حساب الوقت الذي يستغرقه النطق هبا وتؤ ّثر يف ذلك
طول ّ

الصوت واألصوات املجاورة ،ودرجة النرب ،وعدد
عدّ ة عوامل ،منها :طبيعة ّ
املقاطع(.)27

الصوت يف النطق ،وهذا الطول إ ّما
مه ّية طول ّ
ذكر علامء ال ّلغة املحدثون أ ّ

الصوت ،أو مكتسب؛ إذ ّ
ْ
إن أصوات ال ِّلني
أن يكون موجود ًا بشكل
طبيعي يف ّ
ّ

الصوت،
الساكنة ،أ ّما العوامل املكتسبة يف طول ّ
بطبيعتها أطول من األصوات ّ
فهي بعض الظواهر الصوت ّية األخرى ،مثل :النرب ،والتنغيم( .)28واملراد هبذه

الظاهرة املوجودة يف هذه ال ّلهجة ليست هي املوجودة يف علم التجويد وما ذكره

معي ،بل املراد هنا هو
معي ومقدار َّ
علامء الصوت من مدّ الصوت نفسه بن َفس َّ

تطويل الكلمة بإضافة صوت ال ِّلني إليها ،وهو يدخل يف تسهيل النطق لبعض
األفعال التي غالب ًا ما تبدأ باهلمزة؛ إذ يقومون بحذف اهلمزة وإضافة صوت

ال ِّلني.

يلجأ سكّان هذه املنطقة يف كثري من استعامالهتم لألفعال إىل إضافة صوت
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ال ِّلني إىل الكلمة دون أن يكون ذلك من املخالفة أو املامثلة ،بل هو من إضافة
صوت املدّ إلطالة الكالم ،ويبدو ّ
أن هذه الظاهرة موجودة يف كالمهم،

تم حذف اهلمزة لصعوبتها ،وإضافة الياء
فيقولون( :كليت) ،يعني :اكلت؛ إذ ّ
لتسهيل متطيط الكالم ونطقه ،و(رشبيت) ،يعني :رشبت ،و(زرعيت) ،يعني:

زرعت ،و(لعبيت) ،أي :لعبت ،و(تعبيت) ،أي :تعبت.

ظاهرة امليل �إىل الك�سر
وهي ظاهرة صوت ّية موجودة يف كالم العرب يميل فيها املتك ِّلم إىل اجلنوح

إىل الكرس يف األسامء أو األفعال ،وبأشكال وظواهر مع َّينة ،ويدخل حتت هذا
العنوان بعض الظواهر الصوت ّية املامثلة ،واإلمالة أو اإلتباع ،وكرس أوائل بعض

األفعال.

وقدْ أشار إىل ذلك ال ّلغو ّيون القدماء واملحدثون .وقيل ّ
إن امليل إىل الكرس

من سامت هلجة متيم ،وهو أمر ظاهر يف اإلتباع واإلمالة وكرس حرف املضارع؛
إذ ّ
إن تأثري الكرس واضح يف الكلمة ،سواء أكانت صائت ًا قصري ًا أو طويالً ،وقدْ

ُرصدت يف هلجة متيم عدّ ة ألفاظ اتّضحت فيها ظاهرة الكرس ،ال حتدّ ها ظاهرة

صوت ّية مع َّينة( ،)29وهذه الظاهرة تتم ّثل بالقوانني الصوت ّية اآلتية:

 املماثلةبالصوت الذي بعده ،أو الذي قبله ،تأ ّثر ًا جيعله مثله
الصوت ّ
تعني :تأثر ّ

الصفة ،تيسري ًا لعمل ّية النطق( ،)30ويمكن ْ
يسمى
أو قريب ًا منه يف املخرج أو ِّ
أن ّ
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ٍ
يت ،وهو موجود يف ّ
اختالف بينها،
كل ال ّلغات عىل
الصو ّ
هذا التأثري باالنسجام ّ
وتقسم عىل قسمني ،ومها :املامثلة التقدم ّية ،واملامثلة الرجع ّية ،أو ما يقارب هذين

املصطلحني ،مثل :املقبلة واملدبرة ،وال إشكال يف التسمية ما دامت تكشف عن

الصائتة ،بال فرق بني
الصامتة واألصوات ّ
القوانني نفسها ،وتأيت يف األصوات ّ
الصائتة القصرية والطويلة.
األصوات ّ

خاصة بتأثر
كونت هلا قوانني ّ
ال ّلهجات العرب ّية مالت إىل هذا التأثري ،ور ّبام ّ

األصوات وميلها إىل االنسجام( ،)31ومن هنا يقوم الباحث بالتفتيش يف هلجة

املهمة والكشف عن أمثلتها وشواهدها.
شامل البرصة عن هذه الظاهرة ّ
الصوت ّية ّ
ويبدو ّ
بالصوائت القصرية واضحة وموجودة
أن املامثلة الراجعة التي تتع ّلق ّ

يف هذه ال ّلهجة يف الكثري من املفردات ،ور ّبام وجدنا يف بعض هلجات العرب
القديمة هذه الظاهرة ،ومنها ما ورد يف:

الصوت الثاين ،ففي
األول حتت تأثري ّ
الصوت ّ
املامثلة الرجع ّية :وهي أن يقع ّ
الصوائت نجد بعض العرب ،تقول( :بِ ِعريي) ،بكرس الباء تأ ّثر ًا بكرسة العني.
ّ
قال أحدهم ..« :وح َط ْط ُت َرحيلَ ،و َر َس ْغت بِ ِعريي»( ،)32ونسمع يف هلجة بني

مالك يقولون بشكل واضح وكثري ،وال يقترص األمر عىل كلمة أو كلمتني؛ إ ْذ
ريب/چريم ،أي :كريمِ ،
(حشيش ِ
يقولونِ :
ِ
ِ
وشعري ،)...يف صيغة
ليب/ج
/ح

األول يف
للصوت ّ
الصائت القصري (الكرس) املجاور ّ
فعيل ،ومن الواضح تأثري ّ
الشني ّ
ّ
مرت .ويقول غريهم بفتح احلرف
والراء ،والعني يف األسامء التي ّ
واللم ّ

األول من هذه الكلامت.
ّ
وسامد ِ
ولكنّهم يقولون :فِسادِ ،
وشامل يف صيغة (فِعال) ،واألصل فتحها،
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الصوت املجاور.
للصائت القصري(الكرس) يف ّ
وليس هناك من تأثري ّ

هذا يف األسامء ،أ ّما يف األفعال ،فيبدو ّ
أن ظاهرة كرس ّأول فعل املضارعة

هلجة عرب ّية تعود إىل متيم وقيس وأسد وربيعة؛ إ ْذ ّ
إن املعروف من هلجتهم
ّإنم يقولون :تِعلم ،وتِدري ،بكرس حرف املضارعة .أ ّما أهل احلجاز ،وقوم
من أعجاز هوازن ،وبعض هذيل ،فيفتحون حرف املضارعة ،وبه جاءت لغة
القرآن الكريم(.)33

وال يقترص األمر عىل املضارع ،بل يكون الكرس يف هلجة أهل العراق بشكل
عا ّم يف كرس كثري من األفعال املاضية ،فيقولونِ :كرست ،و ِشبت ،ولِعبت..
وهناك ظاهرة أخرى مت ّيزت هبا هلجة بني مالك ،وهي ما يدخل يف العنوان
الصائت
العا ّم ،وهو امليل إىل الكرس ،وذلك عند نطقهم األلفاظ التي فيها ّ
الطويل (الياء) ،ففي كلمة (بيت) تنطق هذه املفردة بياء قصرية تشبه حركة
اإلنكليزي ( ،)iوهي عىل توصيف (د.
بالصوت
ّ
الكرس ،وهي تشبه النطق ّ
إبراهيم أنيس) أشباه أصوات ال ِّلني( ،)34بيد ّأنم ينطقوهنا بالياء الطويلة املم ّيزة.
ومثل ذلك صوت ال ِّلني يف كلمة اثنني؛ إ ْذ تُنطق بالياء الطويلة ،وكذلك عندما

ينطقون لفظ (عليمن) ،وهي من ألفاظ العا ّمة ،و ُيراد هبا االستفهام ،أو تعني:

أي من ،وهي من األلفاظ املنحوتة واملتداولة يف ال ّلهجة العراق ّية ،بيد ّأنم
عىل ّ
الصائت الطويل.
يف ال ّلهجة ينطقوهنا بالياء الطويلة ،أو صوت ال ِّلني الطويل ،أو ّ
فإنا تُنطق يف هذه ال ّلهجة
وكذلك األمر يف لفظ (وين) ،أي :االستفهام بأينّ ،

بشكل متم ّيز كام ذكرنا فيام قبلها من املفردات.

و ّملا كانت هذه الظاهرة ُت ّيز هلجة متيم عن غريها من هلجات العرب نجد ّ
أن
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هذه الظاهرة ممّا يتم ّيز أهل املنطقة وال ّلهجة (بني مالك) هبا ،وتُعدّ من سامهتم

ال ّلهج ّية يف املنطقة؛ إ ْذ إنّك تستطيع ْ
املالكي من غريه يف املنطقة من خالل
أن مت ّيز
ّ

اختباره هبذه الظاهرة.

ال�صوتي
املقطع
ّ
يب؛
الصوت ّية يف الكالم العر ّ
تنامز العرب ّية كغريها من ال ّلغات بنظام املقاطع ّ

إذ حتدَّ ث الصوت ّيون عن املقاطع وأنواعها بعد أن رصدوا -ومنذ القدمّ -
أن
الكلمة الواحدة تتأ ّلف من مقاطع صوت ّية يمكن تقسيمها عىل مقاطع صوت ّية
مغلقة وأخرى مفتوحة ،بحسب هناية املقطع.

كم ّية من األصوات حتتوي عىل حركة واحدة ،ويمكن االبتداء
واملقطع «هو ّ

هبا»(.)35

ويف ال ّلغة العرب ّية ستّة أنواع من املقاطع:

القصري( :ص +ح) ،أي :صوت صامت وحركة قصرية ،ومثاله املقطع

األول من (كتب).
ّ

يتكون من صوت صامت
املقطع
املتوسط :وهو إ ّما :مفتوح (ص +ح ح) ّ
ّ

األول يف (يكتب).
وحركة قصرية وصوت صامت .ومثاله املقطع ّ

يتكون من صوت صامت وحركة طويلة .ومثاله
وإ ّما مغلق ،وهو الذي ّ

األول يف (كاتب).
املقطع ّ

املقطع الطويل وهو ثالثة أنواع :الطويل املغلق ،والطويل املزدوج اإلغالق،

والبالغ الطول املزدوج اإلغالق.
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يتكون من :صوت صامت ،وحركة طويلة ،وصوت صامت،
واألول
ّ
ّ

وصوت صامت .ومثاله املقطع الثاين يف ( َبر) بفتح الباء.

يتكون من :صوت صامت ،وحركة طويلة ،وحركة صامت ،وصوت
والثاين ّ

األول( َم َهام).
صامت .ومثاله املقطع ّ

والثالث :صوت صامت ،وحركة طويلة ،وصوت صامت .ومثاله املقطع

(ضا ِّلني)(.)36
األول يف َ
ّ

املقطعي يف ال ّلهجات ،ر ّبام ال تتّفق هذه
بيد أنّنا عندما نتحدّ ث عن النظام
ّ

الصوت؛ إ ْذ يرى (د .كامل برش) ّ
أن ال ّلهجات العا ّمة
القواعد التي وضعها علامء ّ
واملح ِّل ّية ليس هلا نصيب من هذا النظام مهام كانت درجة قرهبا أو بعدها من

اخلاصة(.)37
الصوت ّية
ّ
العرب ّية الفصيحة ،بل هلا نظمها ّ

املقطعي يف هلجة
ومن هنا ،فام نحن بصدده اآلن هو ما يتع ّلق ببعض النظام
ّ

بني مالك؛ إذ ّ
املقطعي
إن املالحظ أنّنا نجد يف بعض األلفاظ خروج ًا عن النظام
ّ
ٍ
لكلامت ،مثل( :نَعجة ،ونَخلةَ ،سخلة)؛ إذ ّ
الصوت
إن هذه األلفاظ تُقرأ بسكون ّ
املقطعي
الثاين ،وهو العني واخلاء يف هذه األلفاظ ،أي ّإنا تُلفظ عىل وفق النظام
ّ

الصوت الثاين لتكونَ ( :ن َع َجة،
بمقطعني فقط .بيد ّأنم يلفظوهنا بتحريك ّ
ون َ
متوسط.
وس َخلة) ،أي :بثالث مقاطع صوت ّية ،اثنان قصريان والثالث
ّ
َخلةَ ،
وهي قريبة من مقاطع األفعال املاضية ،مثل :كتب ورسم ،وغريمها من األفعال

عىل وزن ( َف َعل) .ومن هناّ ،
فإن هذه الظاهرة مما يم ّيز هذه ال ّلهجة عن غريها من
جماوراهتا يف املنطقة واملركز؛ إ ْذ ّإنم يلفظوهنا عىل وزن (ف ْعلة) بسكون العني،

وليس ( َف َعلة).
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وكذلك يف الفعل املايض املتصل بتاء الفاعل؛ إ ْذ ّ
يت
الصو ّ
إن املقطع ّ

للفعل:زرعت( :ص ح) (ص ح ص) (ص ح).

املقطعي هلذا الفعل:
ويف ال ّلهجات املقاربة يكون الرسم
ّ

(ص ح) (ص ح ص) (ص).

ويف هلجة بني مالك ،يقولون( :زرعيت)( :ص ص) (ص ح ح) (ص)،

و(لعبيت) ،أي :لعبت ،و(سمعيت) ،أي :لعبت..

املقطعي لبعض األسامء املشت ّقة ،مثل قوهلم( :مصعاد،
تغي يف النطق
ّ
وهناك ّ

فاألول يعني :مصعد ،عىل وزن َمف َعل من صعد يصعد ،أي :درج.
ومكعاد)،
ّ

وغالب ًا ما يكون هذا املصعد مصنوع ًا من ال ّلبن .والثاين هو مكان اجللوس ،أي:
تغي املقطع إىل مكعاد.
مقعدّ ،
ثم ّ
حتولت إىل مكعدّ ،
ِمصعاد( :ص ح ص) (ص ح ح)(ص) بثالثة مقاطع ،وهي باألصل:

مصعد تنطق بمقطعني(:ص ص) (ص ص).

وكذلك يف نطق اسم املفعول ،مثل( :مصيوب) ،أي :مصاب ِمن أصاب

ُيصيب ،فهو مصاب ،وهكذا تنطق يف ال ّلغة الفصيحة ،وكذلك يف أكثر ال ّلهجات
العراق ّية .وتنطق يف هذه ال ّلهجة (مصيوب)( :ص ص) (ح ح) (ص) ،وباألصل

هي :مصاب( :ص ح) (ص ح ص).
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اخلامتة
السيعة يف أروقة الظاهرة الصوت ّية للهجة بني
ّ
توصل الباحث بعد اجلولة ّ

مالك إىل بعض النتائج املتواضعة ،وهي:

 -هلجة بني مالك يف شامل البرصة هلا حدودها وم ّيزاهتا املعروفة بني ال ّلهجات

املجاورة ،ويستطيع سكّان ال ّلهجات املجاورة متييزها بسهولة .ومن املفيد القول

ّ
إن ال ّلهجات املجاورة هلذه ال ّلهجة هي خمتلفة نوع ًا ما بسبب اختالف أنامط

السكّان املوجودين يف هذا املحيط .وهو حميط قضاء ال ُقرنة ،والقرى ،والنواحي،
ّ
والبلد ّيات القريبة منه.

 للبيئة الزراع ّية أثر يف توجيه ال ّلهجة؛ إ ْذ ّإن احلياة البسيطة تُعطي لغة بسيطة

يف غالب األحيان ،وملا كانت بيئة ال ّلهجة املدروسة من هذا النمط ،فإنّنا وجدنا
السهلة.
هلجة تتسم بالبساطة والبحث عن األصوات ّ

 ّأهم القوانني التي حتكم مجلة من الظواهر
السهولة واليرس من ّ
إن قانون ّ

الصوت ّية املوجودة يف هذه ال ّلهجة فض ً
ال عن كثري من ال ّلهجات؛ إ ْذ حيتاج اإلنسان
والرعي ْ
أن يتعامل مع اآلخر ببساطة وسهولة إلمتام
الذي يعيش حياة ّ
الزراعة ّ

اليومي دون مش ّقة وعناء.
التواصل
ّ

 ُيشكّل اإلبدال ظاهرة من الظواهر الرئيسة يف ال ّلهجة املدروسة؛ إ ْذ ّإن
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ثم
السهولة واليرس يضغط عىل املتك ّلم إلجياد أسهل األصوات ،ومن ّ
قانون ّ
الصعبة إىل أصوات سهلة.
يقوم بإبدال األصوات ّ

يتعرض
 -يشكِّل صوت القاف ملمح ًا هلج ّي ًا متم ِّيز ًا يف هذه ال ّلهجة؛ إ ْذ إنّه ّ

الصعبة ،ومن أكثر األصوات بدالً
لإلبدال يف أكثر من صوت هروب ًا من صفاته ّ

لصوت القاف يف هذه ال ّلهجة هو صوت اجليم الفصيحة لألسباب التي ذكرناها،
ثم األصوات األخرى .وهذه الظاهرة ْ
وإن وجدت يف أغلب ال ّلهجات العرب ّية،
ّ
بيد ّأنا متم ّيزة بميزات مع ّينة يف هذه ال ّلهجة.

 -وجدت يف هذه ال ّلهجة ظاهرة القلب يف الكلمة الواحدة ،وهي ظاهرة

اخلاصة هبم؛ إ ْذ تُعدّ مم ِّيز ًا هلذه ال َّلهجة.
قليلة احلصول ّإل يف بعض األلفاظ
ّ

 -ظاهرة املامثلة موجودة ،ولكن بشكل غري منضبط ،عىل شكل قانون؛ إ ْذ

ّ
إن تأثري األصوات عىل بعضها موجود يف هلجتهم .وهناك ظواهر أخرى مقاربة
تدخل حتت عنوان التأثري بني األصوات ،وال جيمعها ّإل عنوان امليل إىل الكرس،
وهو ما وجدته ظاهرة بارزة وواضحة يف كثري من األصوات.

وبخاصة
الصوت ومدّ ه أكثر من الالزم،
ّ
 -يميل أهل هذه ال ّلهجة إىل متطيط ّ

األصوات ال َّل ِّينة؛ وذلك لفسح املجال أمام املتك ّلم بإيصال الكالم إىل أبعد

مسافة ممكنة ،وذلك بإضافة صوت املدّ الواو أو الياء صوت ًا زائد ًا عىل أصوات
الكلمة ليتّسع فضاء الكلمة أو اجلملة.

 -وجدنا يف هذه ال َّلهجة اختالف ًا يف نطق بعض األلفاظ بحسب النظام

يت.
الصو ّ
املقطعي ّ
ّ
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ُ
الهوام�ش
 -1ال ّلهجات العرب ّية ،د .إبراهيم أنيس :ص.11
ُ -2ينظر :املصدر نفسه :ص.13
ُ -3ينظر :دراسة ال ّلهجات العرب ّية ،داود س ّلوم :ص.7 -6
ُ -4ينظر ال ِّلسان ّيات ،مقدّ مة إىل املقدّ مات ،جني اتشسن :ص.234
ُ -5ينظر :ال ّلغة ،فندريس ،ترمجة عبد احلميد الدواخيل :ص.313
ُ -6ينظر :يف ال ّلهجات العرب ّية ،إبراهيم أنيس :ص.21
ُ -7ينظر :ال ّلهجات العرب ّية :ص.71
 -8ال ّلسان ّيات ،مقدّ مة إىل املقدّ مات ،جني إتشسن :ص.243
غوي :ص.93 -76
ُ -9ينظر:
التطور ال ّل ّ
ّ
احبي ،أمحد بن فارس (ت :)# 395ص.333
ّ -10
الص ّ
ُ -11ينظر :علم األصوات ،كامل برش :ص.276
ُ -12ينظر :علم األصوات ،كامل برش :ص.311
ُ -13ينظر :علم األصوات :ص.282
احبي ،ابن فارس :ص.36
ُ -14ينظرّ :
الص ّ
ُ -15ينظر :علم األصوات :ص.303
ُ -16ينظر :دراسات يف هلجات رشقي اجلزيرة العرب ّية ،ت .م جونسون ،ترمجة :د .أمحد
الضبيب :ص.115
 -17األصوات ال ّلغو ّية :ص.73
ُ -18ينظر :دراسات يف هلجات رشقي اجلزيرة العرب ّية :ص.99
ُ -19ينظر :علم األصوات :ص.336
ُ -20ينظر :علم األصوات :ص.337
تراث الب�صرة
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ُ -21ينظر األصوات ال ّلغو ّية :ص.45
ُ -22ينظر علم األصوات :ص.298
الصالح :ص.92
ُ -23ينظر دراسات يف فقه ال ّلغة ،صبحي ّ
ُ -24ينظر ال ّلهجات العرب ّية :ص.93-92
احبي :ص.329
ُ -25ينظر ّ
الص ّ
ُ -26ينظر املزهر يف علوم ال ّلغة وأنواعها.367/1 :
غوي ،د .أمحد خمتار عمر :ص.235-234
الصوت ال ّل ّ
ُ -27ينظر دراسة ّ
ُ -28ينظر األصوات ال ّلغو ّية :ص.128
املطلبي :ص.137
املوحدة ،غالب فاضل
ُ -29ينظر هلجة متيم وأثرها يف العرب ّية ّ
ّ
يت عند علامء العرب ّية ،د .عبد القادر مرعي :ص.133
الصو ّ
ُ -30ينظر املصطلح ّ
ُ -31ينظر األصوات ال ّلغو ّية :ص.145
ُ -32ينظر االمايل للقايل.143/1 :
الصالح :ص.73
ُ -33ينظر دراسات يف فقه ال ّلغة ،د صبحي ّ
ُ -34ينظر :األصوات ال ّلغو ّية.
التواب :ص.101
غوي ،رمضان عبد ّ
 -35املدخل إىل علم ال ّلغة ومناهج البحث ال ّل ّ
ُ -36ينظر علم األصوات :ص.511 - 510
ُ -37ينظر املصدر نفسه :ص.508
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امل�صادر واملراجع
 -1القرآن الكريم.
حسان ،مرص( ،د.ت).
حممد عبد الكريم ّ
 -2األصوات ال ّلغو ّية ،د .إبراهيم أنيس ،مطبعة ّ
 -3األمايل ،ويليه ّ
عيل ،إسامعيل بن القاسم ،القايل(ت ،)#356دار
الذيل والنوادر ،أليب ّ
الكتب املرص ّية ،القاهرة ،مرص ،ط1926 ،2م.
الشكة الدّ ول ّية
-4
التوابّ ،
غوي مظاهره وعلله وقوانينه ،د .رمضان عبد ّ
التطور ال ّل ّ
ّ
للطباعة ،القاهرة ،بريوت ،ط1997 ،3م.
الصالح ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط،11
 -5دراسات يف فقه ال ّلغة ،صبحي ّ
1968م.
 -6دراسات يف هلجات رشقي اجلزيرة العرب ّية ،ت .م جونسون ،ترمجة :د .أمحد الضبيب،
الدار العرب ّية للموسوعات ،بريوت ،ط1983 ،2م.
 -7دراسة ال ّلهجات العرب ّية ،داود س ّلوم ،املكتبة العلم ّية ،الهور ،باكستان ،ط،1
1976م.
الصقر ،دار إحياء الكتب
الصاحبي ،أمحد بن فارس (ت ،)#395حتقيق :أمحد ّ
ّ -8
العرب ّية( ،د.ت).
غوي ،د .أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب ،القاهرة1997 ،م.
الصوت ال ّل ّ
 -9دراسة ّ
 -10علم األصوات ،كامل برش ،دار غريب ،القاهرة ،مرص2000 ،م.
حممد جبل،
 -11ال ِّلسان ّيات ،مقدّ مة إىل املقدّ مات ،جني اتشسن ،ترمجة :عبد الكريم ّ
القاهرة ،مرص ،ط2016 ،1م.
الدواخيل ،املطابع األمري ّية ،القاهرة2014 ،م.
 -12ال ّلغة ،فندريس ،ترمجة :عبد احلميد
ّ
املوحدة ،غالب فاضل املطلبي ،منشورات وزارة الثقافة
 -13هلجة متيم وأثرها يف العرب ّية ّ
العراق ّية1978 ،م.
تراث الب�صرة
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يب (د.ت).
 -14ال ّلهجات العرب ّية ،د .إبراهيم أنيس ،دار الفكر العر ّ
يوطي (ت ،)#911ضبط وتصحيح
الس
ّ
 -15املزهر يف علوم ال ّلغة وأنواعها ،جالل الدّ ين ّ
عيل منصور ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م.
فؤاد ّ
الصيغ ،دار الفكر ،دمشق،
يت يف الدِّ راسات العرب ّية :د .عبد العزيز ّ
الصو ّ
 -16املصطلح ّ
سوريا ،ط2000 ،1م.
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