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  مجال مصطفى شتا 

أستاذ اللغويات المساعد بقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية،كلية 
  المجتمع ببريدة جامعة القصيم،المملكة العربية السعودية
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العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة الحمد هللا رب   
  وبعد،. للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين

فإن لهجات أية لغة تخضع للعديد من التطور والتغير وفق 
، ٩:عبد التواب، التطور اللغوي( قوانين صوتية وبيئية واجتماعية

م، حيث واللهجة واحدة من عدة لهجات تمثل اللغة األ. )م١٩٩٧
تشترك جميع اللهجات في صفات مشتركة، وتختلف في بعض 
 الخصائص اللغوية التي تعود إلى استعمال الجماعة لهذه اللهجة

  .)م١٩٧٨، ٣٠:المطلبي، لهجة بني تميم(
 قصيم إحدى اللهجات العربية ذات األصول القديمة،ولهجة ال  

، رة العربيةالجزي وسطتشغل  التي) نجد(من منطقة  اجزءباعتبارها 
كانت موطنا للعربية التي أخذت  البعيدة عن التأثرات الخارجية، ولذا

وموئال للكثير من شعراء ما  التي نزل بها القرآن، منها الفصحى
  .)م١٩٧٨، ٣٤٠:العبودي، لهجة القصيم( قبل اإلسالم

، مدة القصيم عاصمة ،مدينة بريدةسكان  وقد عايش الباحث  
خاللها وجود ظواهر لهجية كثيرة  حظبت على خمس سنوات، الأر

 فيها، بعضها مشترك مع الفصحى، وبعضها خاص بلهجة المنطقة
  .وبعضها تطور عن النطق القديم
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من ظواهر فصيحة اندثرت في  هذه اللهجة ت فيالحظوقد   
كثير من اللهجات العربية في البالد األخرى، مثل استخدامهم للتنوين 

والحفاظ على مخرج الحروف بين  ،التوكيدونون النسوة ونون 
واستبدالهم الصائت الطويل ، )الثاء، والذال، والظاء(األسنانية 

مع إبدال  )صم(، و)رح: (في صيغة األمر، مثلبالصائت القصير 
، كما يعوضون بالتنوين عن ياء )صام(و) راح(، من الضمة بكسرة

أنا ( : فقد سمعت أحدهم يقول ، ، كما الفصحىالمنقوص المحذوفة
فاظ الفصيحة ليستخدمون األزالوا كما ... ) . معط فالن كذا 

  .األصيلة
همية هذه الدراسة من أنها تبحث في لهجة ترجع إلى أوتأتي   

أصول لغوية فصيحة نستطيع من خاللها كشف خصائص تلك اللهجة 
الموافقة للفصحى والمتباينة عنها ، سواء كانت موجودة في القديم 

عوامل بيئية واجتماعية  للهجات القديمة؛ بفعلعن ا أم تطورت
   .وصوتية

هجة القصيم في عمومها خضعت لأصوات وقد الحظت أن 
مالمح أية لهجة ، لكنها تأثرت كالتي تؤثر في تشكيل تطور  لقوانين

أكثر بقانون واحد منها وهو قانون السهولة والتيسير ، وهو مالم 
  .يخصه أحد من الباحثين بدراسة مستقلة 

تطرح عدة تساؤالت تسهم التي كمن مشكلة هذه الدراسة تومن هنا 
  :إلى النتائج ، وهيالوصول في 
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ما أبرز خصائص لهجة القصيم الصوتية في العصر  -١
 الحديث؟

ف بين لهجة القصيم الحالية ما  أوجه االتفاق واالختال -٢
 ؟ في الخصائص الصوتية تها القديمةولهج

ي خضعت لها لهجة الت نظرية السهولة والتيسيرما  -٣
 ؟ القصيم في تطورها

 ؟ ما أبرز العوامل المساعدة في تطور تلك اللهجة -٤

  :ومن أهم الدراسات التي اعتنت بتلك اللهجة
المنشورة  ، العبودي الشيخ محمد بن ناصر دراسة -١

م ١٩٧٨ديسمبر  -ه١٣٩٨ذو الحجة  ،بمجلة العرب 
 أن اللهجة النجدية توقد بين. )٣٥١ - ٣٣٧ص (

ة عن فرليست مح منها لهجة القصيم ية اآلن ، التيالمحك
 وإنما شقيقة لها ، ثم عرض بصورة موجزةالفصحى 

، وهي  م في عامية نجدلبعض األلفاظ المستعملة اليو
 ونحذفي نجدألفاظ قديمة فصيحة ، كما ذكر أن أهل 

كما أشار إلى . الهمزة من وسط الكلمة ومن آخرها
وبعد  .التعريفية) أل(د جمعهم بين الساكنين وخاصة بع

 ذلك تناول بعض الظواهر في لهجة القصيم بإيجاز مثل 
والوقوف  للمؤنثة الغائبة) ها(حذف األلف من الضمير 

والدراسة  .على الهاء قبلها بالسكون وفتح ما قبل الهاء
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موجزة جدا في تحليل اللهجة ، كما أنها حاولت تأصيلها 
  . ةأصول عربية أو ساميبإرجاعها إلى 

 ةروشالمن، لدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة ادراسة  -٢
مجلة الدراسات اللغوية في عددها األول من المجلد ب

 - ١٩، من ص  ه١٤٢٦المحرم وربيع األول (السابع 
القلب  واإلبدال واهر الهمزة وظ تتناولوقد  ) . ١١٩

الوصفي  ، متبعة المنهج في لهجة أهل القصيمالمكاني 
والدراسة أكثر تفصيال من دراسة العبودي ،  . المعياري

 اللهجة بإرجاعها إلى أصول إال أنها ركزت على تأصيل
عض الصفات لهجية قديمة دون بيان أسباب تطور ب

والظواهر الصوتية ، كما أنها اقتصرت على ثالث ظواهر 
 .فقط 

بدرية بنت سليمان العاروك وهي  دراسة الدكتورة -٣
 نوقشت عام امعة األميرة نورةدكتوراة بكلية اآلداب ، ج

وقد وقعت الدراسة في بابين،  ).م٢٠١٠ –ه ١٤٣١(
تناول األول الدراسة الصوتية بين الفصحى ولهجة 

وخص التعاقب بين الصوامت بين الفصحى  القصيم
، كما تناول القلب ولهجة القصيم وكذلك تعاقب الصوائت

ة الدراسة النحوي ي فتناولنأما الباب الثا .المكاني
وهي  .والصرفية والداللية بين الفصحى ولهجة القصيم

دراسة موسعة شملت المستويات اللغوية األربعة، لكنها 
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اقتصرت في الدراسة الصوتية على ظاهرتي اإلبدال 
 .والقلب المكاني فقط

: من لهجة أهل القصيم(: صالح العايد دراسة الدكتور -٤
ار منشورات د، ) الوقف على نون الوقاية بالتسكين

  .ه ١٤١٨عام ، إشبيليا في الرياض 
بمجلة  المنشورةلدكتور خالد بن محمد الجمعة، دراسة ا -٥

الدراسات اإلنسانية واألدبية، كلية اآلداب، جامعة كفر 
بالمؤنثات  ةخاص وهي .م٢٠١٢الشيخ، بمصر، يناير 
، وتلك قضية المعاصرةالقصيمية السماعية في اللهجة 
 .نحوية وليست صوتية

من مظاهر لهجة (: لدكتور خالد بن محمد الجمعةدراسة ا -٦
 منشورة في مجلة، )طيئ في اللهجة القصيمية المعاصرة

العلوم العربية واإلنسانية في فرع  ـجامعة القصيم 
 .ـه ١٤٣٤رجب 

تناولها وكل هذه الدراسات السابقة عن اللهجة القصيمية 
ستوعبوا ى أنهم لم ي، وأشاروا إلباحثون سعوديون من أهل القصيم

كما أن تكلمهم بهذه . لوا بعضها فقطوتنافكل الظواهر الصوتية 
اللهجة قد يجعلهم ال ينتبهون لبعض خصائصها، بخالف من يتكلم 

ه ما يخالف لهجته فيتنبه لخصائصها ويعرف بغيرها، فقد تقرع آذان
    .بين لهجته األم ولهجة الدراسة المختلفة الفروق
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من خارج  باحث قصيم هي دراسةلذا فإن دراستنا للهجة ال  
لفتت نظره واسترعت  -أي لهجة القصيم -أبناء اللهجة، حيث إنها

، أو قل الظواهر الصوتيةكل فوجد أن عه، وقرعت سمانتباهه 
التي شاعت في تلك اللهجة تميل ناحية تيسير النطق  غالبها،

لظواهر لم يتنبه تنبهت الدراسة هذه  فإنوبالتالي  .وسهولة الكالم
الحذف في أصوات لم لها أصحاب الدراسات المذكورة، منها ظاهرة 

حيث توسعت فيها اللهجة المعاصرة، ونشأ عن كثرة حذفهم يذكروها 
؛ بحذف أصوات من عدة كلمات فتصير كلمة النحتما يمكن تسميته ب

في اللهجة  ظاهرة اإلمالةوانفرد البحث أيضا ببيان ، واحدة
عين ما  همتحريككذلك و .ظ معدودةالقصيمية، وإن وقعت في ألفا

، فيما يشبه القلقلة وتثليث الفاء سكون العينب) فعل(جاء على وزن 
) الما(، إال إذا كانت العين ، وهو مطرد في كالمهمفي قراءات القرآن

، حتى في التنوين فإنهم دائم ناحية الكسرال هموميل ).راء(أو 
الدراسات  إليها رشأصوات لم ت اإلبدال بينو رونه دائما،سيك

  .المذكورة
أما عن جمع مادة الدراسة، قد جمعتها طيلة السنوات   

الخمس التي قضيتها مع أهل بريدة من شيوخ وشباب، حيث كنت 
إضافة إلى ما كنت أسجله من . ، صوتا وكتابةأسجل ما أسمعه منهم

ثم جمعت . الدراسة الذين هم من سكان منطقةبالجامعة  طالبيكالم 
لتسجيالت، وتناولت ما اتفق الجميع عليها، وتركت ما كل تلك ا
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سواه؛ ليكون ما تناوله البحث مما يطرد استعماله في كالمهم، وحتى 
   . تخرج النتائج مؤكدة صحيحة

حديث القديم و ما الحظه الباحث أن أهل القصيم، في ال وإن
مما جعلهم يكثرون كانوا يميلون إلى السهولة والتيسير في الكالم 

وتحريك عين ، والقلبالحذف واإلبدال والتوافق الحركي واإلمالة  من
، بغض النظر عن إذا كانت حرفا غير الالم والراءالساكنة ) فعل(

ه أجدادهم، منفيما احتشم  منهم ونالمعاصرتوسع  وقد .حركة الفاء
كما ستكشف عنه كسة، الحذف وتوسعوا في الكسوا من رأكث حيث

  .بإذن اهللا دراستنا


   : نبذة عن منطقة القصيم وطبيعتها وسكانها 

   .ونظرية السهولة والتيسير، وصفاتهم

 :وعللهالحذف في لهجة القصيم ظاهرة ،.  

 : اإلبدال وأسباب حدوثها في اللهجةظاهرة. 
  .الفة الصوتية، والمخالتوافق الحركي ظاهرتاو

 :كالوقف على ، القصيم لهجةفي  اتظواهر متفرق
   .واإلمالةالساكن، ) فعل(التاء المربوطة بالتاء، وتحريك عين 

 لتلخص ما توصلت إليه الدراسة، يعقبها  ثم تأتي 
.  
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وقد بينت الدراسة العلة الصوتية التجاههم نحو هذه الظواهر 
أصوات تطور  يجة التي توصلت إليها الدراسة وهيمؤكدة على النتو

السهولة  نظرية) أو قل( اللهجة القصيمية على حسب قانون
  .والتيسير

وال أدعي أن هذا البحث استوعب كل الظواهر الصوتية في 
كل ما غيروه من األصوات بالحذف أحصى  لهجة القصيم، وال 

والمخالفة الصوتية  افق الحركيوالتو قلبواإلبدال واإلمالة وال
واتفقوا  وغيرها، وإنما اقتصر على ما سمعه الباحث من كالمهم

، ودل على ميلهم الشديد نحو السهولة والتيسير، جميعا عليه نُطقًا
فيكفي مما ذكرناه ما يؤيد ما توصلنا إليه، وحسبنا من القالدة ما 

  !أحاط بالعنق
القصيم بجغرافيتها أحصيت جميع لهجة كما ال أزعم أنني 

 اوإنما أتناول منها م ؛لتلك اللهجة ني أؤرخأن وأ المختلفة الواسعة
موضوع البحث أن ب ال يخلكما أنه  .والتيسير يتفق ونظرية السهولة

، األصوات نطق بعضطريقة غير أهل القصيم يشترك معهم في 
فحجر الزاوية في الموضوع أن الحرف المذكور من اللهجة موجود 

والكمال هللا وحده، والحمد هللا أوال  .عل في نطق أهل القصيمبالف
    .وآخرا
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القصيم إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، تتبع إداريا المنطقة 
وهو أوسعها وأكثرها صحارى . الوسطى، وهي إحدى مناطق إقليم نَجد

ب تُطْلقُ اسم نَجد على كلِّ ما عال من األرضِ، ففي وفجاجا ورمالًا، والعر
الجزيرة  بقلنَجد و .اليمنِ يسمى كلُّ ما بين السراة والربعِ الخالي نَجدا

ة، يودة السعية العربكضِ عاصمةُ المملاوسطُه مدينةُ الريتة، تالعربي
وشْم ةُ والواليمامسدير والَْأفْلَاج و صيمالق: اويشمُل أقاليم كثيرةً منه

ساء وبا، وبإقليمِ األحن جنمبا، وباليغر ازِيتصُل بالحج وها، ووغيره
نَجد اليوم كثير المدنِ العامرة، فباِإلضافة والًا، قًا، وببادية العربِ شَمشر

صيمِ ، هناك مدن القَ، التي هي عاصمة المملكة السعوديةإلى الرياضِ
الثَّلَاث :سالرةَ وزنَيعةَ وديرالحربي، عاتق بن غيث، معجم المعالم ( ب

ومن القابل  .)م١٩٨٢، ٣١٣، ٣١٢:الجغرافية في السيرة النبوية
العربية القديمة التي كانت تسكن القصيم ومنطقة نجد عموما تميم وأسد 

انت موضع وعبس وباهلة وفزارة وبني كالب، وهي قبائل فصيحة ك
العبودي، المعجم الجغرافي للبالد . (استشهاد علماء اللغة واألخذ عنها

  ).  م٢٧،١٩٧٩/ ١: العربية السعودية، بالد القصيم

وتقع الوشْم في الجنوب الشرقي للقصيم، ومنحدرات عتَيبة في "
الجنوب الغربي، ويحفها جبل شَمر من الغرب والشمال والصحراء 

أبعادها نحو تسعين ميال من الشمال إلى الجنوب، وستين  الشمالية، وتبلغ
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وتتسرب المياه إلى آبارها من المرتفعات . ميال من الشرق إلى الغرب
  .المحيطة بها

. ومزارعها كثيرة جدا حتى أنها تشبه حديقة تحيط بها صحراء" 
  .وتجود في هذه الواحة المزروعات على اختالف أصنافها

القوافل من مكة إلى بالد ما بين وتقع القصيم في طرق " 
، وتعتبر أكثر بالد العرب الداخلية اتصاال بالعالم ]العراق[النهرين

الخارجي، وأهلها من أذكى أهل نجد، وأرقهم طباعا، وأكرمهم خلقًا، 
كثرهم أسفارا للخارج، وأكثر التجار النجديين المعروفين أوأسخاهم يدا، و

وهبة، حافظ، جزيرة "(من أهل القصيم والهند في مصر وسوريا والعراق
وأهل القصيم يرجع  ).بتصرف يسير ٦٩:العرب في القرن العشرين

 -م١٩٣٥، ٥٣: وهبة، حافظ(نسبهم في الغالب إلى بني خالد وبني تميم
  ).ينظر موسوعة ويكيبيدا على الشبكة العنكبوتيةو

هذا [والجو في القصيم جاف بارد في الشتاء، ومعتدل في الصيف" 
، وليالي القصيم ]في عصر المؤلف أما اآلن فشديد الحرارة في الصيف

في الصيف كليالي الصحراء، نسيم عليل، وسماء صافية، ونجوم تسطع 
في السماء، تلذ رؤيتها للشعراء والمولعين بالهدوء الصحراوي 

  )م١٩٣٥، ٥٢:، جزيرة العربوهبة"(البديع
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تطور تبعا لقوانين لغوية جبرية ثابتة مطردة، ال دخل لألفراد اللغات ت
وتميل اللغات دائما ). م١٩٩٧، ٩عبد التواب، التطور اللغوي، ص(فيها

، ١٤٠:أنيس، األصوات اللغوية(في تطورها نحو السهولة والتيسير 
األصوات هي و ).م١٩٩٧، ٧٥:عبد التواب، التطور اللغوي/ م١٩٥٠
، أحمد عمر(؛ الرتباطها بالنطق من اللغاترع تطورا األساألكثر والجانب 

من القوانين التي و ،)م١٩٩٧، ٣٦٩:دراسة الصوت اللغوي: نختار
إحدى وهي  ،السهولة والتيسيرنظرية  في تطورها األصواتتخضع لها 

يتني و(اللغوي األمريكي وصاحب هذه النظرية ، نظريات التطور الصوتي
whitney(  واللغوي األلماني)ورتز كcurtius( ) أنيس، األصوات

  .)م١٩٥٠، ١٦٦:اللغوية

أن اإلنسان في نطقه ألصوات لغته يميل إلى  هذه النظريةفحوى و 
االقتصاد في الجهد العضلي، وتلمس أسهل السبل، مع الوصول إلى ما 

أنيس، األصوات (يهدف إليه من إيصال المعنى المراد إلى السامعين
تراه يستبدل األصوات الشديدة باألصوات ولذلك ). م١٦٦،١٩٥٠:اللغوية

السهلة، أو يحذف بعض األصوات، أو يغير موضع الصوت في الكلمة 
أنيس، األصوات (المطلوبطالما أوصل المعنى  ،)القلب المكاني(

  ).م١٩٥٠، ١٦٦:اللغوية

ه فإن ،وعلى الرغم من أن تلك النظرية القت بعض المعارضة  
وسيجد القارئ  ،غةفي الل يةصوتال اتورتطال يمكن تطبيقها على كثير من

عمر، دراسة الصوت ( البحث ما يؤيد تلك النظرية افي ثنايا هذالكريم 
 عن هذهالدكتور إبراهيم أنيس  قد دافعو .)م١٩٩٧، ٣٧٣: اللغوي
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أن نجد أحيانا أصواتا سهلة تطورت إلى أصعب  هاينقضال  بأنه النظرية
، كما يزعم المعارضون الكسل إلىاإلنسان أنها ال تدعو  كما .منها

ألن الكسل في العمل ال يؤدي إلى المطلوب بعكس االقتصاد في  ؛للنظرية
أنيس، األصوات ( يؤدي إلى المطلوبالذي الجهد العضلي أثناء الكالم 

  ).م١٩٥٠،بتصرف ١٦٨، ١٦٦:اللغوية

لحاالت أنه إذا وجدت بعض ايرى أيضا  -أي الدكتور أنيس –لكنه 
لصوتي فيها من األسهل إلى األصعب فعليه أن يبحث عن حدث التطور ا

، ١٦٦:أنيس، األصوات اللغوية( أسباب أخرى تبرر هذا التطور
  ).م١٩٥٠

وقد أوضح أنصار هذه النظرية أن هذا التطور غير إرادي، فهو 
، كما أنها ليست عملية ، ودون أن يقصدهيحدث دون أن يشعر به المتكلم

أطوار اللغة، حتى يظهر أثرها واضحا جليا  مفاجئة بل تمر تدريجيا في
  .)١٩٥٠، ١٦٧، ١٦٦: أنيس، األصوات اللغوية( بعد عدة أجيال

، كما سيجد ، في غالبهاوأزعم أن تطور أصوات اللهجة القصيمية
تطورت تبعا لهذه فقد  في هذا البحث مما يؤيد مذهبنا؛ القارئ الكريم

عضلى في ا إلى تقليل الجهد الن أبناء هذه اللهجة مالوأالنظرية وحدها، و
، طبيعتهم كالمهم دائما، وأن مما يؤيد ميلهم إلى األسهل في الكالم

بسبب  كذلكو .التى تدعوهم إلى الدعة  والرقة في الكالمالحضرية 
ب الرياح محملة بوه رة، و كثصيفاعندهم  ارتفاع درجات الحرارة

في االقتصاد ا يدعوهم إلى مم ؛، في فصلي الربيع والصيفبالغبار
   .هذا مما الحظته بكثرة في كالمهموواإلسراع في النطق، األصوات 
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ثالثة بمخارج  ومما يؤيد رأينا أيضا أن لهجة القصيم احتفظت
في لهجات  تتبدلقد  ، و)الثاء والذال والظاء(وهي  رخوةأصوات 

دال التاء وال(شديدة وهي  أصوات إلى - مثل اللهجة المصرية -أخرى
   .)والضاد

أخرى لتطور األصوات، كنظرية وقوانين ورغم وجود نظريات 
 تياهرمثلة في ظوانين الصوتية المتالشيوع، وهي كثرة االستعمال، والق

 ، وكنظرية انتقال النبروقانون األصوات الحنكية المماثلة والمخالفة
فإن التطور في  ؛اختالف أعضاء النطقنظرية البيئة الجغرافية ونظرية و

كما بعض تلك القوانين والنظريات  اوإن انطبق عليه ،قصيميةاللهجة ال
، وأن هذا السبب هو إلى السهولة والتيسير فإن مآلها، بإذن اهللاسيرد 

الغالب على كالمهم، كما سنالحظ أثناء عرض الظواهر الصوتية وتحليلها 
وما تنتهجه من حيث إن معظم ما تتميز به اللهجة لغويا بإذن اهللا، 

ية تؤدي إلى توصيل المعنى بأيسر جهد نطقي وبأقل لفظ ظواهر صوت
عبد التواب، التطور  -م١٩٥٠، ١٦٠: أنيس، األصوات اللغوية( ممكن

،  ٣٧١:عمر، دراسة الصوت اللغوي -م١٩٩٧، وما بعدها ١٨: اللغوي
 .)م١٩٩٧
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، أو من عدة لكلمة تخفيفانقصد بالحذف هنا حذف األصوات من ا  
، ومما وجدته في كالمهم أنهم يحذفون بعض كلمات لتصير كلمة واحدة

 األصوات، الصامتة والصائتة،  التي يؤدي وجودها إلى ثقل في النطق، و
  :وإليك الصوامت التي يكثر حذفها في كالمهم .مشقة على المتكلم

جة نجد الذين منهم تكاد تكون الهمزة منعدمة في له :حذف الهمزة: أوال
فهم يتصرفون فيها آخرها،  وخاصة في وسط الكلمة وفيأهل القصيم، 

، و )٣٤٤: العبودي، محمد ناصر، لهجة أهل القصيم( بالحذف أو اإلبدال
  :ومن ذلك .وقليال ما يحذفونها في أول الكلمة

ي ، سواء كانت همزة وصل أم قطع، فهالهمزة أول الكلمة -١
 مالكال في ابتداءهم همزة القطع حذفعندهم محذوفة، ومن 

 :أنهم يقولون
 أهال وسهال   )بدال من(    هال وسهال 
 َطعأعطني كذا  ) بدال من(كذا      ن 
        رخَْأ)   بدال من(خَضرض 
         رمر)   بدال من(حمَأح 
        ىدى)   بدال من(حدِإح 

زة في مالحظ أن الهوي .فحذفوا الهمزة ثم حركوا ما بعدها بالفتح
تلك الكلمات قد تالها حرف حلق، والهمزة أيضا حرف حلق فيترتب على 
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التي هي أخف  ،م حركوا حرف الحلق بالفتحةثتتابعهما ثقل في النطق، 
  .حتى ال يبتدئوا الكلمة بساكن بعد حذف الهمزة ؛الحركات

ومما يدل على حذفهم للهمزة بسبب ما تالها من حرف حلق، 
َأبيض ، و : يحذفوا إذا تالها حرف آخر سوى حروف الحلق، مثلأنهم لم 

الحلوة، نوال، من الظواهر الصوتية ( .، وإبراهيم، وأسعدَأصفَر، وَأزرق
َأحمد، : مثل ،وما ورد من كالمهم بعدم حذفها). ١٩: في لهجة القصيم

إنما وغيرها فإنهم ال ينطقون الهمزة محققة و وَأبيض ، وُأبوه وَأمر،
 .بهمزة وصل

  :قولهمفي ابتداء الكالم ومن حذفهم همزة الوصل 

 نْثينظر( قديمةتميمية اثنتين ، وهي لهجة )  بدال من(ين    ت :
 )١/٦٦:األزهري، خالد، شرح التصريح على التوضيح

 مالحلوة، نوال، من الظواهر : ينظر( امرأة)   بدال من(     هر
 ).١٨، ١٧: الصوتية في لهجة القصيم

فمن  الهمزة أول الكالم، وتحقيقها الزم،وإذا كانوا يحذفون 
في درج الكالم، ومن ذلك  ، أي همزة القطع،هاعندهم أن يحذفو الطبيعي

  :قولهم

 هييا أبي)  بدال من( ]بضم الباء أو إمالتها نحو الكسر[ ب 
 ييا أستاذ)  بدال من(تاذ س 
  اكبدال من(وِي  ( اكإيو)عند الدعاء( 
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أما همزة الوصل فمن الطبيعي حذفها في درج الكالم ألنها عارضة جيء 
بها لتسهيل النطق بالساكن أول الكلمة، فما وقعت وسط الكالم حذفت 

 .نطقا

فتحذف ويعوض عنها بمد حركة  الهمزة وسط الكلمة، -٢
 :ماقبلها، فيقولون

    فأس)  بدال من(فَاس 
 ومبدال من( ن  م   (منْؤم 
     نومن)  دال منب(يْؤمي 
     يبْئ)  بدال من(ذبذ 
     تجِْئ)  بدال من(جِيت 
 ابِعَأالْ) بدال من( ِلربِرفت الهمزة من حشو الكلمةعذلما  اء، حيث ح

 .آخرهاحذفت من و ،)ال(ـسبِقت ب
  َأم) بدال من(تُومتَو 

 
 :الهمزة آخر الكلمة، فتحذف أيضا فقط، مثل قولهم -٣
 العلماء)   منبدال (ما   لَالع 
 ِّاللقاء)   بدال من(قا    الل 
 أخطأ عليه)   بدال من(طا عليه خَْأ 
 فت الهمزة من آخر الكلمة مع ) بدال من( اثَالثَّلَاذالثُّالثاء ، حيث ح

لتوافق الحركي مع فتحة الالم التي الثاء األولى فتحة؛ لإبدال ضمة 
  .بعدها

  :بلها، فيقولونأو يحذفونها ويعوضون عنها بمد حركة ما ق



 

 
٢٣٩٣  
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   يبطئ)    بدال من(مطبم 
    قارِ)   بدال من(قاري 

  :أو يحذفونها ويضعفون الحرف الذي قبلها عوضا عنها، مثل قولهم

    ء)   بدال من(شَيشَي 
 س    وء)   بدال من(وس 

  :، مثل قولهمأو يحذفونها ويتبعون حركة ما قبلها بحركة ما بعدها

    ذِّنَؤذِّن   )بدال من(مفكسروا الميم المضمومة، بعد حذف م ،
  .للتوافق مع كسرة الذال  ؛ الهمزة

أشد نها ألفنجد أنهم في غالب كالمهم يهربون من الهمزة، 
عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه أي  إلى جهدنطقها يحتاج وت اصواأل

بسبب بعد مخرجها؛ وانحباس الهواء تماما خلف وذلك  ؛صوت آخر
 ،٢٨٨: علم األصواتبشر، كمال، (ل الصوتية، ثم خروجه فجأةاألحبا

" نبرة في الصدر تخرج باجتهاد:" ،  ولذا وصفها سيبويه بقوله) م٢٠٠٠
، فالهمزة يمكن )م١٩٨٨، ٣/٥٤٨سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب (

وصفها بأنها صوت حنجري انفجاري ال هو بالمهموس وال بالمجهور 
هل أ، وقد اشتهر قديما عن )م٢٠٠٠، ٢٨٨: اتاألصوعلم بشر، كمال، (

أنيس، (ما أهل البدو فكانوا يهمزونأنهم كانوا ال يهمزون أالحضر 
  .)م٢٠٠٣، ٨٩: في اللهجات العربية: إبراهيم

فقد وجدتهم يحذفون تاء التأنيث من نهاية  :التأنيث تاءحذف : ثانيا
  :نالكلمة عند إضافتها لكاف المخاطب، ومن ذلك أنهم يقولو

 هذي سيبدال من(ك   ار  (سيكتُار  
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 لَسسالمتك) بدال من(ك ام 
 طَعقَِإ ينبدال من(ك   ام  (قََإكتُام )بطاقة الهوية الممنوحة لألجانب( 
 ذْخ رذْخُ)  بدال من(ك   اح كتَراح 
 ِك لُ شْوحتكيش لُِإ)  بدال من(ون صحون ص 
  امَأي شْربدال من(ع (شْرة أيامع 

 وسبب حذفهم التاء عند اإلضافة أنها من األصوات الشديدة
يقف الهواء وقوفا تاما عند التقاء  هفعند النطق باالنفجارية المهموسة، 

طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة، ويضغط الهواء مدة من 
 الزمن ثم ينفصل اللسان فجأة فيحدث صوت انفجاري ال تتذبذب األوتار

، )م٢٠٠٠، ٢٤٩:بشر، كمال، علم األصوات.(الصوتية حال النطق به
أجد قط (ولذلك عده القدماء من الحروف الشديدة وقد جمعوها في قولهم 

، ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر ٤٦١/ ٤: سيبويه، الكتاب( )بكت
   .)ت.د، ١/٢٠٢: في القراءات العشر

ري شديد أيضا فإذا ولي التاء حرف الكاف وهي صوت انفجا
، وخاصة إذا انتقل النطق من مخرج التاء الذي هو صوت آخر أحدثا ثقال

بشر، كمال، علم (لثوي أسناني إلى مخرج الكاف وهو صوت حنكي قصي
، ازداد الثقل، ولذا كان حذف التاء من نهاية ) م٢٠٠٠، ٢٧٣:األصوات

  .الكلمة إذا أضيفت إلى كاف الخطاب

 أهلع من مفي مجلس ثقافي، به ج -ت بعضهمفقد سم :حذف الدال: ثالثا
يحذف الدال من نهاية االسم سمعته  -القصيم وغيرهم من دول عربية

  :إضافته إلى كاف المخاطب، فيقول عند

      لَكهذا ولدك)    بدال من(هذا و 
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العلة في هذا الحذف أن الدال والكاف حرفان شديدان انفجاريان و
ح له فجأة بالمرور فيحدث الصوتان، ينحبس الهواء عندهما ثم يسم

صوت أسناني يخرج  من المشقة، إضافة إلى أن الدالفاجتماعهما يزيد 
بالتقاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، والكاف صوت قصي حنكي، 
فاجتماعه مع الدال يجعل الناطق يرجع من مخرج الدال إلى مخرج 

  .الكاف، مع شدتهما

 والتنوين ما هو مشهور في كالمهم حذفهم العينفم :حذف العين: رابعا
  :عند تلبية الداعي،  فيقولون) سمعا(من كلمة 

     ما)    بدال من(سعمس 

وهذا اللفظ يكثر في كالمهم فخففوه بحذف آخره؛ هربا من العين 
التي هي من حروف الحلق، وكذلك لترك تنوين النصب الالحق للعين، 

ألفٌ مدية، مما يطيل الصوت بإخراج الهواء الذي يبدل عند الوقف 
  .المحدث لأللف المدية

بغَى يبغي ( ويظهر ذلك في صيغة المضارع للفعل  :حذف الغين: خامسا
  :، فيقولون)يطلب(بمعنى ) بغاء وبغْيةً وبغَايةً

     ي)    بدال من(َأبِي كذاَأبغ 
      يك)    بدال من(َأبِيكغَأب 
 ِي)    بدال من( تَبِي  شْوغإيش تَب 
  هبي بِه)    بدال من(وِشَ ابِيغوِشَ َأب 

وهذا الفعل أيضا مما يشتهر في كالمهم، فحذفوا صوت الغين 
تخفيفا لهذا اللفظ المنتشر في كالمهم، ومما قوى هذا الحذف أن الغين 
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من األصوات االحتكاكية التي يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين 
قصى الحنك بعد الحلق من األمام، فيحدث في خروجه احتكاكا عند أ

  .)٣٠٦، ٢٩٧:بشر، كمال، علم األصوات. (مسموعا

  :التي يحذفونها من كالمهم الصوائتومن 

ياء  التي بعد نون الوقاية وينتج عن إطالتها :حذف الكسرة الطويلة: أوال
  :بالسكون، فيقولونالنون  ، فيقفون علىالمتكلم

 َطع بدال من(ن  (نطيَأع 
 َّلعانْتَ م لَو ني)  بدال من(منلِّمعأنْتَ م لَو 
  ني) بدال من(كَلَّمنكَلَّم 
  يندمبدال من(ما ي ( ينيدمما ي)أي ما يسمح لي الوقت( 

فـإني  : (وهذه لهجة قديمة وردت فـي القـرآن الكـريم، قـال تعـالى     
ـ     وقـد حـذفت    ]١٨٦/البقـرة [)انِقريب ُأجيـب دعـوةَ الـداعِ إذا دع

البنـا  (الكسرة الطويلة في مائة وثالثة وثالثـين موضـعا مـن القـرآن    
واضـح   و) . ١٩:الدمياطي، أحمد بن محمد، إتحـاف فضـالء البشـر   

للكـالم   تخفيـف  -المـتكلم  يـاء التي هـي  -الكسرة الطويلة ن حذف أ
  .مع وجود دليل عليها وهو نون الوقاية

التي ينـتج عنهـا األلـف المديـة، وذلـك       :لةحذف الفتحة الطوي:ثانيا
الفتحـة  (، وإلقـاء حركـة الهـاء    )هـا (من ضمير المؤنثـة الغائبـة   

  :على ما قبلها وتسكين الهاء، فيقولون) القصيرة

   هلَدها)  بدال من(ولَدو 
 تانَهسا ) بدال من( فتانَهفُس 
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   هوجا) بدال من(زهجوز  

) ٣٤٧: عبودي، لهجة أهل القصيمال(وهذه لهجة قديمة أيضا 
؛ حيث إن الهاء صوت حلقي عميق المخرج ينتج عند يراد بها التخفيف

: عمر، دراسة الصوت اللغوي(تضييق فتحة المزمار عند خروج الهواء
دون منع أو خروج الهواء  يستمر معهيتبعه صائت طويل  ،)١١٥،٣١٩

لبي، غالب فاضل، المط(مع انخفاض اللسان في قاع الفم  تضييق المجرى
، مما )٢٩، ٢٧: في األصوات العربية، دراسة في أصوات المد العربية

ينتج عن نطقهما معا مشقة، فكان حذف الصائت الطويل وإلقاء حركة 
، كما أن تطرف الصائت الطويل جعله عرضة الهاء على ما قبله للتخفيف

  )٥٧ :المطلبي( .للحذف

النافية ) ما(من  نتج عنها مد األلفون الفتحة الطويلة التي يفوكذلك يحذ
  :، في التركيب التالي وأمثاله)أنا(اللف األولى واألخيرة من 

 َنرايحم لن أذهب: أي(ما أنا برايح ) بدال من( ب( 
 َناي مج م)  بدال من(بما أنا بقاد 

وقد علل الدكتور غالب المطلبي حذف الصوائت في بعض اللهجات بإرادة 
ويبدو أن هذا التعليل ينطبق على ). ٥٧: المطلبي(م السرعة في الكال

  . الحالة هذي

) ما(ومن باب اإلسراع واالختصار أيضا أنهم يحذفون األلف المدية من 
  :، ثم يصلون الواو بالميم، وذلك في قولهم)هو(النافية، والهاء من 

 ايجبهما هو بقادم: بمعنى) للغائب( م. 
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

  :وذلك في الموضعين اآلتيين :ةحذف حركة أول الكلم: ثالثًا

 فيجمعون بين ساكنين عليها،) لأ(عند دخول  -١
  :فيقولون ، وخاصة في األعالم،)٣٤٤:العبودي(

  ينسي) بدال من(الْحنسالْح 
  نيسحبدال من(الْم( حالْمنيس 
  يريدبدال من(الْس (ديرِيالْس 
  ةرِيكَيبدال من(الْب (ةرِيكَيالْب )م مدينة في القصيماس( 

إال في حالة الصوت المضعف  الجمع بين ساكنين يتعذرأزعم أنه 
الصامت األخير  وقبل أو عند الوقف )يحاجونِّيالصاخَّة، (بعد صائت، مثل

قول أحدهم وهو ، ومثل )رحمن، العالَمينبيتْ، ال:( صوت ساكن، مثل
 يخلِّه(فقد حذف الهاء من كلمة) ك لَهاهللا يخَلِّلْك وِيخَلِّ:( يدعو لي ولولدي

ببمعنى ي(وجمع بين إسكانِ الالم وسكون الكاف وقفًا من ) يهقلَك.(   

وما يوهم في الكلمات السابقة وأمثالها في لهجة أهل القصيم  
نقلون نجد أنهم ي -لهافعند التأمل في نطقهم  -من الجمع بين ساكنين

، ثم تغير تلك الحركة إليها -الضمة فقط الفتحة أو-)لأ(الم  حركة ما بعد
، أما إذا كانت تلك الحركة هي الكسرة فتنقل كما هي إلى ةالكسر إلى

  .الالم

والجواب يكمن  والتساؤل لماذا ينقلون حركة ما بعد الالم إليها؟
وهو نطق مقطع من المقاطع -فيها النبر مقاطع الكلمة وموضعفي 

فقبل نقل الحركة من الصامت  -رهمن المقاطع التي تجاو بصورة أوضح
، مع اعتبار أن ، تكون مقاطع الكلمات السابقة كالتالي)لأ(األول إلى الم 

أنيس، إبراهيم، األصوات (ترتيب المقاطع يبدأ من آخر الكلمة



 

 
٢٣٩٩  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

عمر، دراسة الصوت  - ٥١٢:األصواتعلم بشر،  -١٠٦:اللغوية
    :)٣٥٨:اللغوي

مقاطعها قبل نقل   الكلمة
  الحركة

طعها بعد نقل مقا
  الحركة

موضع 
  النبر

  )ِلح(الثالث  ني/ س / ِلح / اَ   ني/ س / ح / اَْل  الْحسني

  )ِلم(الثالث  نس/ حيـ / ِلم / اَ   سن/ يْـح/  م/ اَْل   نحيسمالْ

  )ِلس(الثالث  ري/ دي / ِلس / اَ   رِي/ ي د/  س/ اَس   السديري

رِيـ / كَيـ / بـ / اَْل   البكيرية
 /هي  

/ كَيْـ / ِلبـ / اَ 
  يه/ رِيـ 

الرابع 
  )ِلبـ(

هدفه نقل موضع النبر ) لأ(فنقل حركة الصامت األول إلى الم 
وليس كما توهم البعض أنهم جمعوا في السمع ر هذا المقطعهِظْالذي ي ،

ة أول بين ساكنين، ألنه يتعذر صوتيا نطقهما، ولذلك فإنهم لم ينقلوا حرك
، فال أو حرفا ساكنا حرف مد من الكلمة ثانيإذا كان الحرف الالكلمة 

 ا،م، فيتعذر نطقهساكنان توالى؛ لئال ي)أل(يسكنون األول عند دخول 
  :فيقولون

  ،زي، الْفَايفوتَالْععقْرنق، الْمالْم 
بضم ) الفع(التي بوزن حذف حركة أول الكلمة من األسماء  -٢

واإلتيان بألف  الماضية، األفعالومن أول  الفاء أو بكسرها،
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مكسورة أولها ليتسنى النطق بالصامت الذي صار 
 :، فيقولون)٣٤٩:العبودي(ساكنا

   كْتابتاب) بدال من(اك 
  دارججِدار) بدال من(ا 
  غْبارغُبار) بدال من(ا 
  ةرِيدبة) بدال من(اديرب 
  هبرضه) بدال من(ابرض 

، وهي تغيير ) أل(العلة، فيما سبق في الكلمات المبدوءة بـوالعلة هنا ك
لمة، من ناحية، ومن ناحية ثانية على مقطع أول الكموضع النبر ليصير 

  .لتخلص من ثقل الضمة والكسرةل

وا حذف ؛ حيثومن الحذف في اللهجة القصيمية ما تعدى الكلمة
ور بكثرة على ألسنتهم  حروفا فصارت من كلمات بعض الجمل التي تد
  :الجملة كلمة واحدة ، فيقولون

 )لماذا؟: (سؤال معناه) وِشُولُه  ( 
 )هوبو(و ) وِينُه(و ) وِينْهأين هو؟(كلها أسئلة بمعنى ) وِينْه( 
 )هء؟: (سؤال بمعنى) وِشُّوبشي ي َأيف( 
 )ولُه؟: (سؤال بمعنى) وِينْهنِإلَى َأي( 
 )ُولنْه؟: (سؤال بمعنى) همنِلم( 
 )هب؟: (سؤال بمعنى) وِشَبِيُل بِهماذا َأفع( 
 )؟: (سؤال بمعنى) وِشِّييما ه( 
 )؟: (سؤال بمعنى) وِشُّووما ه( 
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وقلبت الهمزة ) أين(أو ) أي(الواو والياء في أول الكلمات السابقة بمعنى 
برد أن األصل واوا للتخفيف، وهو لهجة قديمة، وقد ذكر سيبويه والم

الواو فإذا كانت مضمومة في أول الكلمة فأنت بالخيار في أن تقلبها 
] ١١/المرسالت)[وإذا الرسل ُأقِّتَتْ:( همزة أو تبقيها واوا، قال تعالى

وقد  ،)١/٦٣: المبرد، أبو العباس، المقتضب - ٣٣١، ٤/٢٣٧: الكتاب(
ائز في ذكر ابن السراج أن اإلبدال مطرد في الواو المضمومة وج

، كما ورد في الواو المفتوحة، مثل )ِإشاح(و) وِشَاح: (المكسورة ، مثل
) وحد(في ) َأحد(وقالوا . وهو الفتور) الونَى(من ) أناة(و) امرأة وناة(
وعليه ). ٣/١٥٠: ابن جني، الخصائص -٣/٣٠٧: األصول في النحو(

ن األصل أصلية فقد رجعت ألصلها وإن كا) وِين(فإن كانت الواو في
  . الهمزة فقلبت واوا استثقاال للهمزة

، )شَيء(أما حرف الشين في الكلمات السابقة فمقتطعة من كلمة 
بدليل وجود الضمير كله في ) هو(وأما الواو فمأخوذة من الضمير 

) الواو(، وأحيانا يأخذون من هذا الضمير ) وينهوبه، ومنهوله(الكلمات 
والباء والالم اللتان قبل الهاء ). وشُّو(ال ، كما في السؤ)الهاء(ويتركون 

فهما حرفا الجر، وأما الهاء األخيرة فيها فهو الضمير المتصل للغائب 
  .المفرد المذكر

فهي مأخوذة من الضمير المنفصل ) يوِشِّ(وأما الياء في كلمة 
وهذه الكلمات التي هي اختصار ألسئلة عن المكان ). هي(للمؤنثة الغائبة 

أو الشيء، تكثر جدا في كالمهم اليومي؛ لذلك اختصروها أو الشخص 
  .هذا االختصار الشديد في كلمة واحدة
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كلمتين أو ثالث كلمات كلمة واحدة، من  وكان القدماء يشتقون
، كما الحال في لهجة )النحت(بـ، وسماه العلماء على سبيل االختصار

  :القصيم، فيقولون

  يشَمبعبد شمس) مأخوذ من(ع 
 دبعبد الدار) مأخوذ من(رِي ع 
  لمسبسم اهللا) مأخوذ من(ب 
  َلَقوال حول وال قوة إال باهللا) مأخوذ من(ح 
 يلممأخوذ من(تَي ( م اهللاتَي)الثعالبي،  -٢٠٩: ابن فارس، الصاحبي

دراسات في الصالح،  -١/٣٧١: السيوطي، المزهر – ٥٦:فقه اللغة
 )٢٤٣: فقه اللغة

هب إلى أن الكلمات الزائدة على ثالثة أحرف منحوتة كما أن ابن فارس ذ
، ولو أخذنا بمذهب ابن فارس لوجدنا الكلمات التي )٢١٠:الصاحبي(

حكيناها عن أهل القصيم زائدة على ثالثة أحرف، وأنهم نحتوها من 
  . كلمتين أو أكثر اختصارا؛ لكثرة دورانها على ألسنتهم

  
   



 

 
٢٤٠٣  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

 



 


الكلمة، ذات في  ،نقصد باإلبدال هنا  استبدال صوت بصوت آخر

مع اإلبقاء على سائر أصوات يكون مقاربا له في المخرج أو الصفة، 
الغيث، فاطنة، أبو (دون أن يؤدي ذلك إلى اختالف في المعنىالكلمة، و 

    .)١:دواعي اإلبدال في اللغة العربية

ت مكان بعض لغرض صوتي ايبدل أهل القصيم بعض األصو
الهمزة، : وحرصا على التيسير والسهولة في النطق، ومن هذه األصوات

، كما يبدلون والتاء والالم والقاف والكاف والجيم والضاد، والسين
  .لفتحة الطويلةسرة الطويلة باالصوائت، بعضها مع بعض، فيبدلون الك

اتضح من المبحث األول أن سكان القصيم يكادون يسقطون  :الهمزة -١
ى مجهود؛ ومن هذا بة نطقها واحتياجها إلوالهمزة من كالمهم؛ لصع

ت آخر قريب في المخرج وأيسر حيانا يبدلونها بصوالمنطلق فإنهم أ
  :فيقولون) عينًا(ومما الحظته من ذلك أنهم يبدلونها  نطقا،

 عسلفظة دخيلة(آيس كريم )  بدال من(ريم ك ى لْلنوع من الحو
 )المثَلَّجة

  ةعيَئة)  بدال من(هيه 
  لُهعسَألُه)  بدال من(اسا 



 

مجلة كلية 
٢٤٠٤  

  
 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

سماها العلماء  وقيس وأسد، لبني تميم هذه لهجة قديمة
)نْالع(، فيقولون )ةنَعع(في ) نقه ابن فارس، الصاحبي في ف) (أن

المطلبي، لهجة تميم  -٩٠:الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية -٢٩:اللغة
العبيدي، عبد الجبار، اإلبدال في  -٧٨:وأثرها في العربية الموحدة

  ).٢:اللهجات وأثر الصوت فيه

وأنها وهو الحنجرة  مخرج الهمزة في المبحث السابقوقد ذكرنا  
كي مجهور ناصع حلقي احتكا هي صوتف، أما العين صوت انفجاري

، فواضح أنه أيسر )٢٩٧:بشر، علم األصوات( الصوت واضح السمع
الدكتور رمضان عبد التواب أن العين  االنفجارية، وزعم نطقا من الهمزة

فصول في فقه (مبالغة في تحقيق الهمزبغرض الجاءت هنا 
  .)١٣٧:العربية

، كما )يازا(، و)قاهرية( غير معطشة )جيما(فإنهم يبدلونها  :القاف -٢
  :سمعتها منهم، فيقولون

  دعجد)  بدال من(ااُقْع  
  قُلْت)  بدال من(جِلْت 
  زدق)  بدال من(صدص 
  زق)  بدال من(صادصاد 

وإذا كانت القاف أول الكلمة فإنهم يبدلوناه صوتا مركبا من الدال 
  :فيقولون أحيانا،والزاي،

 قَليل)  بدال من(زِليل د 
  امام)  نبدال م(دزِدقُد 
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لهوي صوت والقاف  .يما لهجة تميمية قديمةإبدال القاف ج
نتج عند منع خروج ي، ، من األصوات المفخمةجهورانفجاري شديد م

ث دالهواء بالتقاء مؤخر اللسان بأدنى الحلق مع اللهاة، ثم ينفرجان فيح
 )القاهرية(أما الجيم غير المعطشة  ).٢٤٨،٢٨٥: بشر( صوت القاف

). ٢٨٦: ، كمالبشر( حنكي قصي مجهورشديد انفجاري صوت  فهي
مخرجا فمخرج الجيم غير المعطشة قريب من مخرج القاف، ولكنه أقرب 

وبالتالي فهو البديل األقرب  ،، وهي أكثر وضوحا منهإلى الفم من القاف
 دول الخليجولذلك فنطقه بهذه الصورة لهجة ، واألوضح واأليسر للقاف

 -٢٨٠:بشر، كمال -٧٣:يس، األصوات اللغويةأن(صعيد مصر واليمن و
 .)٣٦ ،١١:العبيدي

الباحث في ، فإن سبة للصوت المركب من الدال والزايأما بالن
ألن القاف بعيد مخرجها عن صوتي الدال والزاي، حيرة من هذا اإلبدال 

ك في صفة الجهر فقط، والتعليالت التي شترت ت هذه األصواتوإن كان
الحلوة، نوال، من الظواهر الصوتية ( غير مقنعة سيقت في هذا اإلبدال

لما اعتادوا على إبدال القاف أظنه أنهم والذي . )٥٠:في لهجة القصيم
، ا، دالًالتي تليها زاي ،يبدلون الجيم أيضا جيما غير معطشة، وهم

فأبدلوها بهذا الصوت المركب من الدال والزاي توهموا أن القاف جيم. 
 يجزم،) بدال من(ويدزم  مجزوم،) بدال من(مدزوم : نفإني سمعتهم يقولو

زاك اهللاود يربدال من( خ (من صوت  وكل هذا هروب .اُهللا خيرا زاكج
  .القاف اللهوي الحلقي الشديد
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ن، يحرفا مركبا من التاء والس يبدل أهل القصيم الكاف :الكاف -٣
  :فيقولون

 ْتسبدال من(ا د  ( داك)بمعنى هكذا( 
 اتْبسبمعنى وقت اإلبكار( باكر) بدال من( ر( 
 يتْالدبدال من( س (يكالد  
 ْتبِسيربِكَ) بدال من( ير 
 ِلُ شْوون صتْحبدال من( س (صحتك )عند سؤال المرأة( 

ة وهي قلب سكَستسمى الكَ، ومضر لربيعةوهذه اللهجة قديمة 
، عند )١٧٦/ ١:المزهر السيوطي،(بسين أو إتباعها  سينا المخاطب كاف

وقد أنكر الدكتور  .)٣٩:العبيدي( منْك)  بدال من(منْس : الوقف، فيقولون
يهما إلى ربيعة وزعم وجود ة كلشَكَشْة والكَسكَسإبراهيم أنيس نسبة الكَ

اقع ، لكن الو)١٠٧:في اللهجات العربية( الكَسكَسةة فقط وأنكر شَكَشْالكَ
ال تقتصر على قلب كاف المخاطب هي و .كَسةالكَسالمسموع يبين وجود 

 ف أول الكلمة وحشوها، كما باألمثلةبل شملت الكا ،سينا حال الوقف
  .المذكورة

االنفجارية الشديدة اللهوية والكاف من األصوات الحنكية  
 مركب من التاء والسينالكما أن الصوت البديل ، )٢٧٣:بشر(المهموسة 

، دراسة الصوت عمر( ع األسنانمخرجهما حافة اللسان وطرفه م
التاء اشتركت مع الكاف في صفتي الشدة والهمس،  ولكن ،)٣١٦:اللغوي

 فجاز التبادل بينهما ،مع الكاف في الهمس توالسين اشترك
  .)٣٩:العبيدي(



 

 
٢٤٠٧  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

وإبدال الكاف خاضع لقانون األصوات الحنكية، وهو أن أصوات 
تميل بمخرجها إلى  أقصى الحنك كالكاف والجيم الخالية من التعطيش،

نظائرها من األصوات األمامية، حين تليها في النطق حركة أمامية، 
كالكسرة، ألن هذه الحركة األمامية تجتذب إلى األمام قليال أصوات أقصى 

عبد التواب، التطور ( الحنك فتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك
   ).١٣٢:اللغوي

، ام، التي يليها صوت الزاي، دالًفقد سمعتهم ينطقون الجي :الجيم -٤
  :فيقولون

 دزاْهللا اك خبدال من( ير  (جزاك 
 مدبدال من(وم ز  (مجومز 

وسبب هذا اإلبدال أن صوت الجيم المعطشة الفصيحة مع الزاي 
انفجاري شديد ، فالجيم المعطشة صوت وجهدا في النطق يشكالن صعوبة
، وهو )٣٣٥: عمر( الحنك بوسطوسط اللسان التقاء  هاحتكاكي مخرج

ي مع حد اللسان أسناني لثو ، والزاي صوتيشترك مع الدال في الشدة
النطق به، مثل  ندلكنه صوت استمراري يستمر خروج الهواء ع ،وطرفه

التي يضيق مخرج الهواء عند النطق بها، مما جعلهم  الجيم المعطشة
ولقرب  ؛يم في الشدةمع الج ، أي الدال،؛ الشتراكهابالدال ايستبدلونه

    .مخرجها من مخرج الزاي فيسهل على اللسان نطقهما معا

التي اعتراها التغيير منذ القدم، هذا الصوت من األصوات  :الضاد -٥
  :، فيقولونوقد ورث أهل القصيم هذا التغيير فيها فيبدلونه ظاء

 الِّين)  بدال من(ظَّالِّين الالض 



 

مجلة كلية 
٢٤٠٨  

  
 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

 ظبدال من( اَألر  (ضاألر 

في حين أن  .ذا دأبهم في جميع الكلمات التي تحوي الضادوه
ظاهرة، التي هي نطق الضاد الوهذه . أهل مصر ينطقونها داال مفخمة

دون  الضاد كما هوصوت أسمع بعضهم ينطق  أحيانا، وظاء، قديمة
، مما يدل على تفريقهم بينها الدينية بطَوخاصة في القرآن والخُ تغيير،

أن  فإنه يحلو لهم في عادات كالمهم ى الرغم من ذلك فعلاء، وبين الظ
وذلك ألن الظاء تشترك مع الضاد في االستعالء والتفخيم  ينطقونها ظاء؛

هولة الظاء بسبب قرب سفجاز التبادل بينهما؛ ل ،والجهر واإلطباق
ناحية الشفتين، فهي صوت ينتج بالتقاء طرف اللسان مع مخرجها من 

أما الضاد فمخرجه حافة اللسان مع . )٣١٥:عمر( حافة الثنايا العليا
 ، فهو أسناني لثوي، لكنه انفجاري مجهور، ففي نطقه مشقةاألسنان

   .)٣١٦:عمر(

  :تالها الخاء، فيقولون، إذا اسمعتهم يقلبونها صاد :السين -٦

 َفبدال من(وبه ثُ خْص  (َفخ ثَسه وب)إذا خلعها( 
  لطَانلْطان) بدال من(صس  

الخاء من ألن وهي المماثلة الصوتية؛  ،واضحةهنا ة والعل   
حروف التفخيم، والصاد أيضا من حروف التفخيم ومن نفس مخرج 

، فنطقوا بها بدل السين لكيال )٣١٦: عمر( ، أسنانيان لثويانالسين
  .ؤدي إلى جهد في النطقينتقلوا من حرف مرقق إلى مفخم مما ي
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 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

  :لونو حيث يبدلونها داال ، فيق: التاء -٧

 بدقرتُقال) بدال من( انرب 

بصوت الدال  موس الشديدأنهم أبدلوا صوت التاء المه فنجد
مع نطق  هويتصفان بالشدة إال أنالمجهور الشديد، فهما من مخرج واحد 

التاء ال يتحرك الوتران الصوتيان ويخرج الهواء دون أن يعترضه شيء 
أما الدال فيتحرك  ،العليااء طرف اللسان بأصول الثنايا قإال عند الت

الوتران الصوتيان عند النطق به لتقاربهما ثم يخرج الهواء فينحبس عند 
أنيس، األصوات ( طرف اللسان بأصول الثنايا العلياالتقاء 
عند التجربة يتضح سهولة نطق تلك الكلمة بالدال و .)٥١،٥٣:اللغوية

  .عنها بالتاء

  :وتارة يبدلونها راء، فيقولون فنجدهم تارة يبدلونها نونا :الالم -٨ 

  نْجارِيبدال من(ب ( نْجاِليب)شالعامل من دولة بنجالد( 
 قَبدتُقال) بدال من(ان ررب 

، وتتصف ز نُطْقي واحد؛ فتتقارب مخارجهايوالراء والنون من حوالالم 
المتوسطة بين الشدة والرخاوة وهي من أوضح األصوات  بأنها من

  .)٥٥:أنيس، األصوات اللغوية( لسمع بعد الصوائتاألصوات في ا

اهتزاز مع  مرورا بالحنجرةالهواء من الرئتين  ينتج باندفاع وصوت الالم
في الوترين الصوتيين ألنه مجهور، ثم يخرج الهواء من جانبي اللسان 

من وسطه عند التقاء طرف اللسان بأصول  مجرى ضيق، ويجد اعتراضا
خيشومي يخرج معه الهواء  مجهور فهو صوت النونأما  .الثنايا العليا

يق، فكان إبداله بالالم أيسر لما في الالم يضتمن األنف دون اعتراض أو 



 

مجلة كلية 
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

جهورة وأما الراء فهي من نفس مخرج الالم وم .من ضيق مخرج الهواء
فيخرج  كلحنطرق طرف اللسان لمثله ولكن الفرق أن الراء تكرر 
أنيس، ( في النطق من الالم أيضاالهواء، وهي أيسر على اللسان 

   .)٥٨ -٥٦:األصوات اللغوية

جليا في لهجة أهل القصيم أنهم يبدلون  مما سمعته :الطويل ائتصال -٩
بعضها مع بعض، فيجعلون الفتحة  ) الحركات الطويلة(الطويلة  الصوائت

  :الطويلة مكان الكسرة الطويلة، حيث يقولون

  غَاببدال من(ي  (يبغي 
 اْهللا زاكدي يربدال من( خ  (زِيكجا يخير 

طيئ حيث يبدلون الواو ألفا،  وتبادل الصوائت موجود قديما في لهجة
  :فيقولون

 اتَم يبدال من(ات م (يوت م)٨٨:أنيس، في اللهجات العربية-
 )٤٤:العبيدي

أنها ، والصوائت لك بتقارب تردداتوقد علل الدكتور غالب المطلبي ذ
كما يرجع إلى اختالف مرونة ، رتكز في النطق مثل الصوامتليس لها م

والزمانية، وأيضا اختالف  عضاء النطق تبعا الختالف البيئة المكانيةأ
، كما ت طوال وقصرا وحذفاالنبر في المقاطع يؤثر في الصوائ موضع

، المطلبي(ت على بعض بعض الصوائيرجع إلى تفضيل بعض اللهجات 
وقد أنكر الدكتور العبيدي على طيئ  ).بتصرف ٥٤:في األصوات اللغوية

في السمع،  ألن كال الصائتين واضح) يموت(إبدال الواو باأللف في الفعل 



 

 
٢٤١١  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

، لكن الدكتور إبراهيم )٤٤:العبيدي( فليس لإلبدال ما يسوغه، في رأيه
  .)٨٨:في اللهجات العربية(م الصوتيمن االنسجا) يمات(أنيس عد صيغة 

مرتبط  )الحركات الطويلة والقصيرة:أي( تإن إنتاج الصوائ  
بعضلة اللسان، فعند النطق بها يخرج الهواء من الرئتين إلى الخارج، 

فتنتج الكسرة الطويلة والقصيرة عند ارتفاع الجزء األمامي  دون عائق،
وتنتج الضمة  .)الطبق الصلب(الجزء األمامي من الحنك  من اللسان نحو

ع الجزء الخلفي من اللسان نحو الجزء من ارتفا الطويلة والقصيرة
عند  وتنتج الفتحة الطويلة والقصيرة). الطبق اللين(الخلفي من الحنك 

فمن ذلك يتبين أن النطق  ).٢٩:المطلبي(انخفاض اللسان في قاع الفم
والضمة  الفتحة الطويلة أيسر في النطق على اللسان من الكسرة الطويلةب

بدال من ) ابغَي( إلى أن يقولوا القصيم أهل  يفسر اتجاهالطويلة، مما 
)يغيب.(   
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

بدالهم الفتحة التي إ فمما هو شائع في كالمهم :الصائت القصير - ١٠
بضمة مما ينتج عن ذلك صائت ) واو(التي بعدها ، وبكسرة) ياء(بعدها 
  :، فيقولونطويل

 ْت) بدال من( بِيتيب 
 ْبدال من( زِيت (تزي 
 يربدال من( خ  (رخَي 
 وردرة) بدال من( هود 
 وجج) بدال من( زوز 

الياء صوت غاري ف سبِقا بفتحة صارا صامتين، إذاوالواو الياء 
، ينتج برفع مقدم اللسان في اتجاه منطقة الغار، يسمح مجهور مفتوح
إبدال : مانالسحيمي، سل -٣١٧: مرع( فيفط مع احتكاكبمرور الهواء 

والواو في هذه الحالة صوت   ).٥٢٥:الحروف في اللهجات العربية
طبقي شفوي مفتوح، ينتج برفع مؤخرة اللسان باتجاه الطبق اللين، مع 

السحيمي،  -٣١٨:مرع( السماح بمرور الهواء مع حدوث احتكاك خفيف
وال شك أن اإلبدال  .)٥٢٥:إبدال الحروف في اللهجات العربية: مانسل

الصامتين، حذف الياء والواو هنا يؤدي إلى إطالة حركة الصامت األول و
فيتغير  واحدة وذلك أدعى لليسر والسهولة، مما يرتفع اللسان مرة

إلى  )ج، زوتْـبي(  :وقفا ينتهي بصامتين طولزائد في المن  المقطع
، وسنذكر أنواع )، زوجتْبِيـ( :غلق حركته طويلة وقفامقطع طويل م

  .ذن اهللابإ رابعالمقاطع في العربية، في المبحث ال

أيضا إبدالهم الضمة بالكسرة، في بعض األلفاظ،  ومن إبدال الصوائت
  :فيقولون
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 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

  رمر)  بدال من(عمع 
  لِّشْ تمام؟ء تمام؟) بدال من(ككُلُّ شَي 
  ْلاألمر من َأكََل(كُْل ) بدال من(ك(  
  دقْعبدال من(ا (  داُقْع 

 كالمهم يبدو أن أهل القصيم يؤثرون الكسر على الضم في
، ففي المثال األول وسنذكر بعضا من شواهد كالمهم بإذن اهللا، أما هنا

، واستدعى ي كسروا أول الكلمة التي هي مضمومة في الفصحىوالثان
اإلبدال في المثال ولتعليل هذا . )كل(في كلمة ) الالم(كسر األول كسر 

كية، المجهورة االحتكاحلقية اللهوية أن العين من األصوات الاألول 
 ، فإذا وليها ضمة)٢٩٧:بشر، علم األصوات( يضيق مجرى النفس معها

يرتفع مؤخر اللسان ناحية الحنك اللين، مما يسبب مشقة في االنتقال من 
الجزء العين إلى الضمة، فكان األيسر إبدالها بالكسرة التي يرتفع معها 

م، وهذا فذلك أيسر على المتكل ، الصلب طبقاللسان ناحية ال األمامي من
والدليل على ذلك أن أهل الحضر في  .)٢٩:المطلبي( واضح في التجربة

القديم كانوا يميلون إلى الكسر في كالمهم؛ حيث إن الكسر يشير إلى 
التحضر والرقة أما البدو فكانوا يميلون إلى الضم حيث إنه مظهر من 

  ). ٨١:أنيس، في اللهجات العربية( مظاهر الخشونة البدوية

التي  مثال الثاني الكاف من األصوات الشديدة االنفجاريةوفي ال
 م، ولكنه)الكسكسة( كانوا دائما يبدلونها صوتا مركبا من التاء والسين

ها من حركة إعرابغيروا ، كما أنهم لها هياإبد دونحركتها  وابدلأ
أن  الصحيحإلى الكسرة لتتناسب مع كسرة الكاف، و على الالم الضمة

؛ ألن ماثلةمل ضمة اإلعراب كسرة، ثم كسروا الكاف للإبداالبداية هي 
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حو بتغيرها نحو التيسير دون اعتبار للفصاحة أو الصحة ناللهجة ت
اللحن المتمثل في تغير حركة أول ما تغير من اللغة هو اإلعرابية؛ كما أن 

السيوطي، سبب وضع علم ( .والذي كان سببا في وضع النحو اإلعراب
  .)٣٨:العربية

صيغة الفصيحة لهذا الفعل هو ضم ال) دعقْا(مثال الثالث وفي ال
/ ٣ مادة قعد: ابن منظور، لسان العرب(عينه في المضارع واألمر

وتية، وسبب ه للماثلة الص، ولكنهم كسروا عينه وأتبعوها كسر أول)٣٥٧
خف من الضمة وخاصة مع وجود القاف اتجاههم للكسرة أنها أ

، مع مفخمة والعين الحلقية االنفجاريةال االنفجارية الشديدة المجهورة
  .نطقهم المشهور للقاف جيما غير معطشة زيادة في التيسير
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وهو ما يدخل أيضا فيما يعرف  ،يقصد بالتوافق االنسجام الصوتي

بعضها ببعض في وهو تأثر أصوات الكلمة  ،)assimilation(بالمماثلة 
أنيس، ( في الصفة أو المخرج ماثل أو التشابهقيق التدرج الكالم لتح

 ال يقتصر فقط على األصوات الساكنة، والتأثر )١٠٦:األصوات اللغوية
أنيس، األصوات ( )الصوائت(بل يشمل أيضا أصوات اللين ) الصوامت(

  .)١١١:اللغوية

ومن هذا الباب أيضا إبدالهم الصوائت القصيرة لتحقيق ما يسمى 
 وتية، فينطقون بكسر الصوت بدال من فتحه أو ضمه،المماثلة الص

  :فيقولون ويظهر هذا جليا في األعالم،

  نسحن) بدال من(المسحالم 
 رسنْكر) بدال من(منْكَسم 
 َتعق) بدال من(ق المتعالم 
  قْرِنقْرِن) بدال من(المالم 
 ْوِالْترِي يبدال من(ج (جِرِيالتُوي 

، ألربعة األولى انكسار أول الكلمةمثلة اويبدو جليا في األ
ليتناسب مع كسرة الصوت الذي قبل األخير، حسب صياغة اسم الفاعل 

قد ثالث أيضا وونلحظ في المثال األول انكسار الصوت ال ،الثالثي رمن غي
األول حركة  ت، ثأثرتماثل صوتي، ففي المثال األول حدث كان مفتوحا

وهذا النوع من التأثر يسمى تأثرا  .رابعحركة الصوت الالثالث بحركة و
هدفه التماثل الحركي الذي ، وهذا التغير الصوتي  )regrissive(يا رجع
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ويرتفع اللسان فيهما  يحقق اليسر والسهولة لجهاز النطق أثناء الكالم
أنيس، األصوات ( مرة واحدة بدال من االنتقال من ضم إلى كسر

  .)١٠٩:اللغوية

 صوتالت حركتا الصوتين األول والثاني بتأثروفي المثال األخير 
، فتحولت ، حيث كان األول مضموما والثاني مفتوحا)الياء( الثالث

  .الحركتان إلى كسرة لمناسبة الياء فيصير ذلك أدعى للخفة واليسر أيضا

التي يتأثر فيها الصوت  )progressive(التقدمية  المماثلة ومن
  :، قولهمالثاني باألول

 م السالم عيكلَ )بدال من(لعكُمي 

، كسرة طويلة مديةلما تقدمها  ؛لكسرةباضمة الكاف  أبدلواحيث 
 ، فكان األنسب واأليسر إبدال الضمة بالكسرةمبدلة من فتحة قصيرة

  .لمشقة االنتقال من كسرة طويلة إلى ضمة

   :المخالفة الصوتيةظاهرة  :لثاثا

نه إذا توالى في أ )dissimilation( الصوتيةالمخالفة يقصد ب
فيقلب أحدهما إلى صوت  الكلمة صوتان متماثالن في المخرج والصفات

: أنيس، األصوات اللغوية( آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين
، فقد قال العرب ، وهذه الظاهرة قديمة تفطن لها علماء اللغة)١٣٩

) تَظنَّيتُ(الوا وق ،)دواوين(بدليل جمعها على ) دوان(واألصل ) ديوان(
بدال من ) قَصيتُ أظافري(، و)قراط(بدال من ) قيراط(و )تظننتُ(بدال من 

المرادي، حسن بن قاسم، توضيح  - ٤١٧، ٤/٣٦٩: سيبويه( )قَصصتُ(



 

 
٢٤١٧  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

فقد أبدلوا أحد   )١٦٢٧/ ٢: بشرح ألفية ابن مالك و المسالك المقاصد
  .)٤/٤١٦ :سيبويه(الصوتين المتماثلين استثقاال لهما 

  :ومما سمعته من اهل القصيم من ذلك قولهم  

  ظَننْت) بدال من(ظَنِّيت 
 دت) بدال من(يت عددع 

يبقون على الصوتين  ،القدماء والمحدثونأي ، نهمأ المالحظ
، وخاصة في األفعال المسندة ثم يزيدون ياء بعدهما مدغمين، المتماثلين

وهو الهروب من ثقل صوتين  ، و إن كان السبب واحداإلى تاء الفاعل
  . متتاليين

صوتي الياء المدغمين بصوت النون كما سمعتهم يفصلون بين 
  :ين، فيقولوناستثقاال للياء

  ينيبدال من(ف (يف   

خفف هذا الجهد ضلي، فيجهد عالصوتين المتماثلين يحتاجان إلى فإن  
و إلى ، أ)دينار(و) قيراط(قلب أحدهما إلى صوت لين طويل كما في ب

النون أو مثل  حتاج إلى جهد عضلي،ي ال ،أصوات اللينب صوت شبيه
  ).١٤٠: أنيس، األصوات اللغوية( الياء

  
  
  



 

مجلة كلية 
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

 

  
هناك بعض الظواهر المتفرقات في لهجة أهل القصيم، بعضها ذات أصول 

ارهم لها هو التيسير ولكن الجامع في اختيلهجية قديمة وبعضها متطور، 
  :ومن هذه الظواهرفي النطق، 

، ، وخاصة إذا سبقها فتحة طويلةالوقف على التاء المربوطة بالتاء: أوال
  :فيقولون

 حوقفا(حياه ) بدال من(اة ي( 
 وقفا(صاله ) بدال من(الة ص( 
 َوقفا(قناه ) بدال من(اة نَق( 

، من الكالمأما في غير ذلك فيقفون عليها بالهاء كما المشهور 
 )وقفا(مدرسه  :ولكن يكسرون الصوت الذي قبلها، فيقولون

 هقَاع 
 هعامج 
 هيمالقَد 

فالوقف على التاء المربوطة بالتاء هو  أما األمثلة األولى
التي  - والهاء الساكنةفس الممتد بسبب الفتحة الطويلة قطع للن

 مما يسبب طول فترة -يقف الهواء عندها في أقصى الحلق
، كما أن الفم يتخذ نفس الوضع توقف التنفسمع  خروج الهواء



 

 
٢٤١٩  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

: أنيس( ، وهذا فيه مشقةالذي يأخذه عن النطق بأصوات اللين
  .)٧٦:األصوات اللغوية

 ،بالهاء المربوطة فيها األمثلة التي وقفوا على التاءأما و
فال يسبقها فتحة طويلة بل فتحة قصيرة ال يمتد معها خروج 

، فال لك أبدلوا الفتحة القصيرة بالكسرة القصيرةغم ذور ،الهواء
تظهر الهاء أصال، ولعلى أتفق مع الدكتور إبراهيم أنيس أن 

بل  ،ه القدماءالوقف على التاء المربوطة لم يكن بالهاء كما توهم
يخيل للسامع أنها مع امتداد الحركة ف ،بحذف التاء المربوطة

   .)١١٨:في اللهجات العربية( هاءبال تنتهي

بغض النظر عن حركة الفاء، وبغض  ،ةالساكن) فعل(تحريك عين : ثانيا
، فمع )راء(أو ) الما(إال إذا كان صوت عين الكلمة،  النظر عن نوع

  :فقد سمعتهم يقولون. هذين الصوتين ال تتحرك العين

  ردر) بدال من(بدب 
  رصر) بدال من(عصع 
  دعد) بدال من(بعب 
  دد) بدال من(فَهفَه 
  لهل) بدال من(سهس 
  لل) بدال من(فَضفَض 
  بِرر) بدال من(صبص 
 وللْو) بدال من( حح 
 بح) بدال من(ح صبص 
  رجر) بدال من(حجح 



 

مجلة كلية 
٢٤٢٠  

  
 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

  مسم) بدال من(اسا 

  :ومما نلحظه في األمثلة السابقة

حركة مختلسة بما يشبه  )فعل(أن الحركة التي ألحقوها بعين  -
  .الروم

 العينمختلسة إذا كانت  فتحةي أن تلك الحركة المختلسة ه -
أو كسرة مختلسة إذا كانت في غير  .كانت الفاء مضمومةأو  حرف حلق

وأيا كانت الحركة فليس مقصودهم نوع الحركة بقدر ما  .ما سبق
  .هاذكريقصدون العلة الصوتية التي سن

شديدا بغض النظر عن كونها صوتا ) فعل(أنهم يحركون عين  -
، ولم تحرك مع الالم والراء ألنهما صوتان متوسطان بين أو صوتا حلقيا 

  .)شَرق(و) كَلْب(و) حرب(، مثل الشدة والرخاوة، ونطقهما ساكنين أيسر

أن تحريك العين يتم سواء كانت فاء الكلمة متبوعة بفتحة أو  -
  .ضمة أو كسرة

في لمقاطع أن اوقبل أن نعلل هذه الظاهرة نحب أن نشير إلى 
  :خمسة العربية

  ).ك: (قصير مفتوح، يتكون من صامت وحركة قصيرة، مثل: األول

  ).في: (طويل مفتوح، يتكون من صامت وحركة طويلة، مثل: الثاني

طويل مغلق حركته قصيرة، يتكون من صامتين بينهما حركة : الثالث
  ).من: (قصيرة، مثل

  .وقفا) ابب: (طويل مغلق حركته طويلة، مثل: الرابع



 

 
٢٤٢١  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

مقطع زائد في الطول، يبدأ بصامت ثم حركة قصيرة، ثم : الخامس
  .وقفا) بِنْتْ: (صامتان متواليان، مثل

وتحريكهم العين الساكنة في األمثلة السابقة وما جاء على  
الصيغة من  هذهحويل يدل على أنهم في هذه الصيغة يميلون إلى ت وزنها
تين متواليين ثم صام قصيرة ركةح ثمبصامت يبدأ  طولزائد في المقطع 

وذلك طويل مغلق حركته قصيرة،  مقطع +قصير مفتوح  مقطع وقفا، إلى
  :على النحو التاليفي جميع كلمات هذا الوزن، 

                  رصمقطع زائد في الطول= ع  

                رصع = مقطع قصير مفتوح(ع + ( رص) مقطع
  )يرةطويل مغلق حركته قص

تصير بمقطع واحد زائد العين، دون تحريك  ،فنالحظ أن الكلمات
عمر، أحمد (في الطول، وهو من أقل المقاطع وقوعا في اللغة العربية 

كما أن مخرج النفس يضيق عند النطق بعين الكلمة ،) ٣٠٧:مختار
. ي الصدرفالساكن ويليه صوت ساكن أيضا مما يؤدي إلى عسر وضيق 

العين، كما  عين فيخرج النفس دون عائق بسبب حركةأما مع تحريك ال
أن النبر سيصير على المقطع األول من نهاية الكلمة، بعد انقسام الكلمة 

   .إلى مقطعين، مما يؤدي إلى وضوحها في السمع وسهولتها في النطق

ومن المالحظ على نطقهم أنهم يبدؤون الكلمة التي أولها مقطع 
لتكون الكلمة مبدوءة بمقطع قصير ) أل( طويل مفتوح بـحرف التعريف

  :مغلق بصامت، فيقولون

   ابا) بدال من(اَلْباباب 



 

مجلة كلية 
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

  تانستان) بدال من(اَلْباكسباك 
 َوفبدال من(بيك نْاَلْم ( وفنبيكم)اسم فندق ببريدة( 

 :فيقولون) شَاي(كما أنهم يضيفون صوت الهاء قبل الياء اللينة في كلمة 
مة بعد أن كانت من مقطع واحد زائد في الطول مغلق فتتغير الكل) شاهي(
وهذا من تخفيف نطق الكلمة . فتصير مقطعين طويلين مفتوحين) وقفا(

في الطول فيه من إطالة  ألن االبتداء بمقطع طويل مفتوح أو مقطع زائد
  .النفس ما فيه من المشقة على المتكلم

التي تسبق ) آل(ومما يؤيد ذلك أيضا أنهم حولوا في نطقهم كلمة 
  :فيقولون ،)ال(أسماء العائالت إلى كلمة 

 ْض الوض) بدال من(عوآل ع 
  المةالمة) بدال من(السآل س 
 لْطَان) بدال من(لطان السآل س 
  اشدد) بدال من(الرآل راش  

فيغيرون المقطع الزائد في الطول إلى مقطع طويل مقفل  
  . بصامت

ن الفتحة الطويلة ناحية الياء والضمة ناحية حيث يميلو :اإلمالة: ثالثا   
  :الكسرة، فيقولون

  يلةالة) بدال من(هه 
  يلةعائلة) بدال من(ع 
  يمنائم) بدال من(ن 
  فْتبمعنى رأيت(شُفْت ) بدال من(ش( 



 

 
٢٤٢٣  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

 هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياءاإلمالة 
ظاهرة عربية قديمة ، وهي )٢٧٩:األنباري، أبو البركات، أسرار العربية(

أنيس، األصوات  -١٢٠/ ٤:سيبويه( نسبت إلى تميم وقيس وأسد
أبو سكين،  -١٠١:الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة -٤٢:اللغوية

  .)٨٣:إبراهيم، دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة

والمالحظ أن اإلمالة في األمثلة الثالثة األولى أن نطقهم فيها 
شديدة التي حولت الفتحة الطويلة إلى كسرة طويلة، وفي المثال باإلمالة ال

وقد ذكر العلماء أن . األخير أشربت الضمة بالكسرة، كما أسمعها منهم
من أسباب إمالة األلف نحو الياء وجود الكسرة في محيط األلف، قبلها أو 

كسر ال قبل فيه لكن المثال األول هنا ال يوجد ) ١١٧/ ٤:سيبويه(بعدها 
ابن (مالتهم إياها أن األلف أصلها ياء ، فإن الموجب إلأللف وال بعدهاا

، كما ذكرنا أنهم يميلون دائما إلى الكسر، ألنه )٧١٤/ ١١هيل، : منظور
وسطا بين  أثناء اإلمالة يكونوضع اللسان  ألنأخف عليهم وأيسر، 

وضعيه في صوتي الفتحة والكسرة، أو بمعنى آخر يوجد اللسان أثناء 
تحة الممالة بين التصعد الذي يحدث مع الكسرة، وبين االستواء الف

  .)٤/١١٧:الكتاب( الموجود مع الفتحة

الضم  فألنوأما إمالة الضمة ناحية الكسر ، في المثال األخير، 
وبذلك نعرف أن  .فيه تفخيم أما الكسر ففيه رقة ولين، كما ذكرنا سابقا

  . للجهد المبذول في النطقتختار اإلمالة تخفيفا  اللهجة القصيمية
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 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

 

ميته وهدفه وضمت الذي بدأناه بمقدمة وضحت أه هذا البحث   
عن الموقع  :أربعة مباحث، األولعناوين مباحثه، تالها تساؤالته و

الجغرافي لمنطقة القصيم وعن سكانه وصفاتهم، والقبائل القديمة التي 
 جاء المبحث الثاني، ثم يسيرنظرية السهولة والتتناول ثم . كانت تسكنها

 تيظاهر و عن ظاهرة اإلبدال لثوالمبحث الثا .عن ظاهرة الحذف
والمبحث الرابع عن ظواهر  .والمخالفة الصوتية التوافق الحركي

 متفرقات من لهجة القصيم، مثل الوقف على التاء المربوطة بالتاء،
  .نة، واإلمالةالساك) فعل(وتحريك عين 

ى أن لهجة القصيم تميل في ظواهرها ناحية وقد توصل البحث إل
، بكثرة حذفهم لألصوات الشديدة، وإبدالهم الصوامت و التيسير السهولة

و استمرارية، وميلهم الدائم في أحنكية بصوامت احتكاكية الشديدة وال
، صوائت طويلة، وإبدالهم الصوائت القصيرة بالحركات ناحية الكسر

غلقة بصامت على المقاطع الزائدة في وتفضيلهم المقاطع الطويلة الم
   .الطول المغلقة بصامتين

وال عجب في ميل أهل القصيم ناحية السهولة والتيسير فأهلها   
 اختيار الصوامت السهلة، وأهل الحضر يميلون إلى الرقة وأهل حضر

التي هي  القصيم الجغرافية، ن طبيعة منطقةوإ ،االستمراريةاالحتكاكية و
خضراء تحيط بها الرمال، وتكثر فيها الزراعة وآبار عبارة عن واحة 

 هم أذكي أهل نجدكما أن ،تحضرهمإقامتهم الدائمة ول على تد، الماء
تجارهم سافروا إلى وأكثرهم اتصاال بالعالم الخارجي، ف طبعا وأرقهم

ن فطرتهم وإ. ، واختلطوا بأهل الحواضروالهند العراق والشام ومصر



 

 
٢٤٢٥  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

، احة عن أجدادهم مكنتهم من تطوير لهجتهمالتي ورثت الفص اللغوية
بما يتناسب والقوانين الصوتية سواء في حذف أو  على مر العصور،

 سليقتهم، مما يدل على إبدال أو مماثلة أو مخالفة أو إمالة أو غير ذلك
 .اللغوية الصافية

فرغم تعدد الدراسات حول هذه اللهجة فإني أحسب أنها وأخيرا   
  . عناية الباحثين والدارسين اللغويين مزيد منتحتاج إلى 
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شرح التصريح على التوضيح، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان،  -

  ) .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(األولى.ط


 

األولــى . ، دار األرقــم بــن أبــي األرقــم، طأســرار العربيــة -
 .)م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(

 

 ).ت.د. (مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بمصر ،األصوات اللغوية -
 ، مكتبـة األنجلـو المصـرية، القـاهرة    في اللهجـات العربيـة   -

 ).م٢٠٠٣(


 

، تحقيـق أنـس   إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -
 ).م٢٠٠٦-ه١٤٢٧(الثالثة . ، دار الكتب العلمية، لبنان، طمهرة

 

 ).م٢٠٠٠(، ، دار غريب للطباعة والنشرعلم األصوات -
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 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 

 

حقيق عبد الرازق المهدي، دار إحيـاء  ت، فقه اللغة وسر العربية -
 ).م٢٠٠٢-ه١٤٢٢(األولى . ، طالكتب العربية


 

، المطبعـة  علي محمد الضـباع  .، تحالنشر في القراءات العشر -
 ت.التجارية الكبرى، د

 

، تحقيق محمد على النجار، الهيئة المصـرية العامـة   الخصائص -
 .)ت.د(الرابعة.ط للكتاب،

 

، دار مكـة للنشـر   معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويـة  -
 ).١٩٨٢-ه١٤٠٢(األولى . والتوزيع، مكة المكرمة، ط

 

، دراسة في ضوء كتـب  في لهجة القصيم من الظواهر الصوتية -
، مجلة الدراسات اللغوية، المجلد السـابع، العـدد   التراث اللغوي

 .)٢٠٠-ه١٤٢٦(األول 
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، المدينـة  ، مكتبة الغربـاء األثريـة  إبدال الحروف في اللهجات العربية
  ).١٩٩٥-ه١٤١٥(األولى . ط بوية، السعودية،الن

 

، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، األصول في النحو -
 ).ت.د( بيروت، لبنان

 

المكتبـة الشـاملة   . (فـي أمهـات كتـب اللغـة     دراسات لغوية -
 .)اإللكترونية

 

، تحقيق عبد السالم محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي     الكتاب -
 ).م١٩٨٨-ه١٤٠٨(الثالثة.بالقاهرة، ط

 

 ، تحقيق مـروان العطيـة، دار الهجـرة   سبب وضع علم العربية -
 ).١٩٨٨ -ه١٤٠٩( األولى.دمشق، ط -بيروت

، تحقيق فؤاد على منصور، دار المزهر في علوم اللغة وأنواعها -
 ).م١٩٩٨ -ه١٤١٨(األولى . الكتب العلمية، بيروت، ط






 

 
٢٤٢٩  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 


 -ه١٣٧٩(األولى . دار العلم للماليين، ط ،دراسات في فقه اللغة -

١٩٦٠.( 

 

رسالة دكتوراه نوقشت بكليـة   ،الفصحىلهجة القصيم وصلتها ب -
، نسـخة  )م٢٠١٠-ه١٤٣١(اآلداب، جامعة األميرة نورة عـام  

 ).١٢١(بالمكتبة المركزية بجامعة القصيم برقم

 

، مكتبـة الخـانجي   مظاهره وعللـه وقوانينـه  : التطور اللغوي -
 ).م١٩٩٧ -ه١٤١٧(الثالثة .بالقاهرة، ط

مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة،    ، ربيـة فصول في فقه اللغـة الع  -
 ).م١٩٩٧-ه١٤١٨( الخامسة.ط

 

، ٥، ٤، ج ١٣مـج   ، السعوديةمجلة العرب، "لهجة أهل القصيم" -
  ٣٥١ -٣٣٧ص ص ) م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨( ٦

دار  ،، بـالد القصـيم  المعجم الجغرافي للبالد العربية السـعودية  -
 ).ه١٩٧٩-ه١٣٩٩(اليمامة، الرياض، السعودية 

 

مجلة جامعة األنبار للغات  ،"اإلبدال في اللهجات وأثر الصوت فيه" -
 ).م٢٠١٠(، العدد الثالث واآلداب



 

مجلة كلية 
٢٤٣٠  

  
 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

 

 -ه١٤١٨(، عـالم الكتـب، القـاهرة    دراسة الصـوت اللغـوي   -
 ).م١٩٩٧

 

فـي تطـور أصـواتها    دواعي اإلبدال في اللغة العربية وأثـره  " -
عدلي .، الناشر د، لندنالعربية المجلة الثقافية، "واختالف لهجاتها

 :على الرابط التالي .الهواري

la&٢٦٢article?php.spip/net.oudnad.www://http
ar=ng 


 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسـائلها وسـنن العـرب فـي      -
 -ه١٤١٨(األولـى  . ، الناشر محمـد علـي بيضـون، ط   كالمها
 ).م١٩٩٧

 

بيروت  ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب،المقتضب -
 ).ت.د(

  



 

 
٢٤٣١  

  
 )٣١(جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني العدد 


 

، شرح وتحقيـق  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك -
األولـى  .العربـي، ط  عبد الرحمن علـي سـليمان، دار الفكـر   

 ).م٢٠٠٨ -ه١٤٢٨(

 

، وزارة دراسة في أصوات المـد العربيـة  : في األصوات اللغوية -
 )٣٦٤(الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، سلسلة دراسـات  

 ).م١٩٨٤(عام 
، وزارة الثقافة واإلعـالم،  لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة -

 ).م١٩٧٨(عام ) ١٥٥(الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات 

 

بحواشي اليازجي وجماعة من اللغـويين، دار   ، مذيللسان العرب -
 ).ه١٤١٤(الثالثة .صادر، بيروت، ط

 

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة جزيرة العرب في القرن العشرين -
   ).م١٩٣٥ -ه١٣٥٤(األولى . والنشر، ط

   



 

مجلة كلية 
٢٤٣٢  

  
 التطور الصويت يف هلجة أهل القصيم

-   


