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   اإلبدال الصوتي في لهجة ناعور
ة دراسة تأصيليالقديمةة في ضوء اللهجات العربي  

  

  * ةـيـهيثم حماد الثوابو محمد أبو نواس رعم

  

  10/8/2016 تاريخ القبول    10/7/2016 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ضــوء اللهجــات يـأتي هــذا البحــث فــي محاولــة لتأصـيل بعــض اللهجــات المحكيــة علــى ألسـنة النــاس فــي      
لعت الدراسـة  ضـط ؛ لتأكيد أن هذه اللهجات جزٌء ال يتجزأ من التراث اللغـوي العربـي، لـذلك ا   القديمة العربية

القديمـة  يتماشـى مـع مباحـث علـم اللهجـات العربيـة        تحليالوتحليلها ، بتناول اإلبدال الصوتي في لهجة ناعور
  .وعلم األصوات الحديث

ــى     ــدف المبتغ ــى اله ــع البحــث       وللوصــول إل ــا دواف ــرض فيه ــدأ بمقدمــة يع ــة البحــث أن يبت اقتضــت طبيع
منطقة ناعور وسكانها، وبعد ذلك يعـرض لظـواهر اإلبـدال الصـوتي      يخصه بالحديث عنومنهجه، ثم بتمهيٍد 

وانتهت الدراسة بخاتمة عرضت فيهـا أهـم النتـائج    . في هذه اللهجة من حيث اإلبدال في الصوامت والصوائت
  .يها الدراسةالتي توصلت إل

  جدول بالرموز الصوتية المستعملة
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  الحركاترموز  -2
 ū  الضمة الطويلة a  الفتحة القصيرة
 i  الكسرة القصيرة ā  الفتحة الطويلة 
 ī  الكسرة الطويلة  u  الضمة القصيرة

 المقدمة

  :وبعد والسالم على النبي األكرم  والصالة بالقلم،لله الذي عّلم  الحمد

يث طبيعتها، فدرسوا لهجات العرب من ح  اهتمامًا ملحوظًا، اللهجات فقد أولى اللغويون
اهتمامهم على بيان الفروق  وخصائصها، وتوزيعها الجغرافي، وامتدادها التاريخي، وانصب جّل

المختلفة بين القبائل العربية في طريقة األداء الصوتي، أو البناء االشتقاقي، أو التركيب النحوي، 
  .أو المعنى الداللي

االحتجاج باللهجات، وعملوا على  معايير  من هذا وضعوا الضوابط التي تحدد وانطالقًا
عبر سلسلة من األحكام اللغوية التي  قواعد اللغة وأنظمتها،  تطبيق هذه الضوابط التي بنيت عليها

 ، أوةأو العالي اللهجات، فشاع عندهم وصف لهجة ما بالفصيحة، وصف فيكانوا يصدرونها 
   .)1(أو القبيحة المذمومة،الرديئة، أو 

في ضوء  - في عصرنا الحالي -ل بعض اللهجات المحكية على ألسنة الناس لتأصي وفي محاولٍة
في  مظاهر اإلبدال الصوتي في لهجة ناعور، لىجاءت هذه الدراسة؛ للوقوف ع اللهجات العربية؛

العالقة بين اللهجات المحكية في عصرنا الحاضر وأصولها في التراث اللهجي  ر أغواربلسمحاولة 
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لها  ةن كثير من الناس أن هذه اللهجات المحكية التي بها ينطقون ال عالقالعربي؛ إذ غلب على ظ
  . باللهجات القديمة، وهذا مما تدحضه هذه الدراسة

 .السكاني عن منطقة ناعور، وموقعها الجغرافي، وتوزيعها الدراسة بالحديث ابتدأتمن هنا 
 قت لمظاهر اإلبدال الصوتي في هذهثم تطر. تعريفه، وأنواعه: اإلبدال الصوتي من حيث  تناولتثم 

  والزاي، والسين، والسين  الصاد :فعرضت لإلبدال بين حيث اإلبدال في الصوامت، اللهجة من
إلبدال ا ثم عرضت ،...والنون الالمو والظاء، والذال والظاء، والضاد  والعين،  والنون الفاء،و والثاء

الفتحة،  -السكون، والكسرة  – الفتحو الضمة، -الكسرة  :بينإلبدال االصوائت، فعرضت  في
  .الضمة – والفتحة

من هذه اللهجات لها أصولها في اللهجات العربية الفصيحة التي دونت في  ولما رأينا أن كثيرًا
، القديمة وبيان أصولها في اللهجات العربية كتب التراث، عملت الدراسة على تتبع هذه النماذج،

تميم وقيس وأسد وهذيل،  اتلة في لهجة ناعور لها أصول في لهجفكثير من األنماط المستعم
ما جعلنا نتبع المنهج الوصفي التحليلي في تحليل ظواهر اإلبدال الصوتي في   ولعل هذا

  .وتماشيا مع علم األصوات الحديث اللهجة  هذه

  . ُخِتمت بها هذه الدراسةالدراسة إلى جملة من النتائج  وقد توصلت

  )2(المهاد

الجنوبي الغربي من العاصمة عمان؛ أي في الوسط الغربي من   زءنطقة ناعور في الجم تقع
وبية ومن الغرب الشونة الجن ،المملكة األردنية الهاشمية، ويحدها من الشمال لواء وادي السير

مترا، وقد قدر سكانها  )780(وترتفع ناعور عن سطح البحر  دبا،أومن الشرق الجنوبي محافظة م
 .نسمة تقريبا )78.000(ـ ب 2009عام 

وتشتهر بمناخها المعتدل صيفا والبارد شتاء، ومعدل كمية األمطار الهاطلة فيها يبلغ نحو 
وتطل على غور وادي األردن  ملمتر في السنة، وتغطي مرتفعاتها أشجار اللزاب والصنوبر، )500(

وعين الشركس  ،برىأشهرها عين الك ،عين ماء صالحة للشرب) 13(وكان يوجد بها  األوسط،
وعين وادي  ،وعين جاموس ،وعين المسيحية) عين الخشبة(وعين الشركس الكبرى  ،الصغرى

  .وعين العدسية ،السير

عود بعضها إلى عهود الهكسوس والعمونيين يكانت ناعور عبارة عن خرائب قديمة أثرية 
وكانت تحتوي . مية المختلفةوالمؤابيين، كما يعود بعضها إلى العهود الرومانية واليونانية اإلسال

استعملها البدو لتخزين األعالف والغالل أحيانا،  الكثيرة خاصة في الجهة الغربية، حيث المغر على
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وكانت ينابيعها موردا دائما لرعاة الماشية الذين كانوا يتنقلون مع ماشيتهم من منطقة ألخرى طلبا 
  .والكألللماء 

الذين هجروا قسرًا بعد احتالل وطنهم   الشراكسة  ونم نزل فيها المهاجر1900وفي حوالي 
 /1900 في منطقة ناعور في الفترة  الشراكسة إسكان وبعد  ،  م1864 عام القفقاس شمال  ألم فيا

 ،القرية تخطيطا هندسيا جيدا خططت  م من قبل سلطات دولة الخالفة العثمانية اإلسالمية1901
مستطيلة أو   المنازل فيها داخل خانات محددة  وبنيت  يكون مكان المسجد في وسط البلدة، بحيث
لتكون مصدرا لمعيشتهم، فنشطوا في  انهاعلى سكبعض األراضي الصالحة للزراعة  ووزعت  مربعة،

وأنشأوا البساتين والكروم والمراعي، وشقوا الكثير من الطرق  ،ذلك وزرعوا الحبوب والبقوليات
  .الزراعية

  اإلبدالظاهرة 

)3(التغيير :يء، والتبديلشخلق من ال :م شيء مقام الشيء الذاهب، والبدلااإلبدال لغة هو قي
، 

أن تقيم حرفا مقام " :، بل هو)4("وضع الشيء مكان الشيء" :قدمين هوفي االصطالح عند المتو
  .)5("إما ضرورة وإما صنعة واستحسانا في بعض الكلمات مع بقاء األصوات األخرى ،حرف

، وذلك اواحد ىمعن تتضمنوأما عند المحدثين فهو اختالف بين صورتين أو نقطتين لكلمة 
فها بشرط أن توجد عالقة صوتية بين الحرفين المبدل االختالف ال يتجاوز حرفا واحدا من حرو

ال شك أن قرب األصوات في صفاتها " :، وفي ذلك يقول إسماعيل عمايرة)6(والمبدل منه
  .)7("ومخارجها يفسر لنا تبادلها سواء أكان ذلك في العربية أم سواها من اللغات األخرى

األصوات التي يحدث فيها اإلبدال، ويتضح أن اللغويين قد اشترطوا العالقة الصوتية بين 
وإذا ما حدث اإلبدال دون . )8("يبدل الحرف من أخيه ويكون معه في قافية واحدة"وذلك بأن 

أن كل على وجود هذه العالقة فاإلبدال محل للخالف، فقسم يرى أنه ليس من اإلبدال معتمدين 
ي ذلك على نتيجة تغييرات وقسم يعده من اإلبدال متكئين ف. صورة تكون مستقلة عن األخرى

إلى الدرجة التي تختفي فيها العالقة بين الصوتين  ،طرأت على األصوات على امتداد الزمن
  .)9(المتبادلين

ويطلق هذا المصطلح ): الصرفي( اإلبدال القياسي: وقد قسم علماء اللغة اإلبدال قسمين
ر بعضها ببعض، التي ال يترتب عليها وتأثي ،على التبدالت الصوتية الناجمة عن التفاعالت الصوتية

تغيير في معنى الكلمة الصرفي أو النحوي، فهو قياسي تسري قوانينه على كل لغاتها وال 
وهي التي تصيب  :)التغيرات التركيبية(ـ ب ، وهو ما اصطلح عليه رمضان عبد التواب)10(تختلف

  . )11(كلمة واحدة األصوات من جهة الصالت التي تربط هذه األصوات بعضها ببعض في 
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وهذا النوع من اإلبدال إما أن يكون إبداال ): اللغوي( والقسم اآلخر هو اإلبدال السماعي
أن يكون سمع وشاع دون أن ينسب  وإما ،لهجيا؛ أي أنه شاع في قبيلة معينة وأصبح ينسب إليها

  .)13( )التاريخيةالتغييرات (ـ ، وهو ما اصطلح عليه رمضان عبد التواب ب)12(إلى قبيلة معينة 

  :وفيما يلي عرض لما وقع في لهجة ناعور من إبدال

  :اإلبدال بين الصوامت -

 :والصاد سينا السين صادا إبدال: أوال

يق الثنايا، ويحدث عند التقاء طرف وحدد القدماء مخرج السين بين طرف اللسان وف
الصاد في المخرج، وفي اللسان بالثنايا السفلى أو العليا، وهو صوت مهموس مرقق، ويتفق مع 

ويرى . )14(إال أن الصاد مطبق لتقعر اللسان عند نطقه، وهو نظير للسين ،صفتي الهمس والرخاوة
أن السين لثوي احتكاكي مهموس، والصاد لثوي احتكاكي مثل إبراهيم أنيس ن يالمحدثبعض 
  .)15(مهموس

 ماءالهذا   :في اخنص  لماءا هذا( :قولهم في لهجة أبناء ناعور إبدال السين صادا ومن أمثلة

   ):ساخن

                                      inhaṡ      inhas   

  .فأبدلت صادا، وهي مماثلة جزئية مدبرة منفصلة) الخاء(فتأثرت السين هنا بالصوت المفخم 

هذين الصوتين كثير في مفردات فاإلبدال بين ولهذه الظاهرة جذورها التأصيلية في العربية، 
إن هذا : العربية، واختلف اللغويون في نسبة هذا اإلبدال، فمنهم من نسبه إلى بني تميم، وقالوا

، عند الطاء والقاف والغين والخاء إذا كن بعد أصواتعند أربعة "اإلبدال يحدث في بعض األلفاظ 
)16("السين

ابن  ه، ونسب)17(إلى بني العنبر من تميموأما سيبويه وابن السراج وقطرب فقد نسبوه  ،
الليث واألزهري وابن منظور إلى  ، ونسبه)18(سالم عن يونس عن أبي اسحق إلى عمرو بن تميم

إال أنها لم تكن تشمل تميما  ،وأّكد غالب المطلبي أن هذه الظاهرة تميمية محضة. )19(تميم
  .)20(كلها

  ): رِطس – صِطر(وا السين صادًا في كلمة وحصل هذا اإلبدال أيضا في لهجة ناعور، فأبدل 

satir      ṡatir 

فأبدلت صادًا، وهي مماثلة جزئية مدبرة ) الطاء( بعدهاقد تأثرت السين بالصوت المفخم ف
 .متصلة

  ārṡmmi     ārsmmi): مسمار  في مصمار هذا( :وقولهم
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   tāṡiqāb     tāsiqāb   :)باسقات باصقات في( :لهموقو

   a<attṡa     a<attas :   )سطعت  صطعت في( :وقولهم

     āfarṡ     sāfar    ): سافر في صافر فالن( :وقولهم

  ):مسلوخةهذه غنمة  في غنمة مصلوخة هذه( :وقولهم

                                  ahhmaṡlū       ahhmaslū   

  ḥatṡa         ḥatsa        ):    في سطح صطح( :وقولهم

   ahtbaṡī     ahtbasī       :   )بسيطة  في بصيطة( :وقولهم

   ṡaraḡ     arasḡ           :   )جرس في جرص( :وقولهم

في قوله  ، ففي كلمة الصراطبإبدال الصاد سينًا وظهر هذا اإلبدال في القراءات القرآنية
بن كثير وأبي ، فقد ذكر ابن مجاهد أّنها ُقرئت بالسين عند ا)اهدنا الصراط المستقيم( :تعالى

عمرو وحمزة وعند باقي القراء السبعة بالصاد، ونفى فوزي الشايب بعض اآلراء التي تحدثت عن 
  .)21(أن ما حصل هنا يحمل على اإلبدال د، وأّك)سرط(بالسين من  أن أصل كلمة السراط

 :)سلخ صلخ في( :أيضا في لهجة ناعور قولهمالصاد سينًا ومن أمثلة إبدال 

salh          ṡalh                                                                
   :)tš تش(الكاف إبدال : ثانيا

فهذه  ،)كيف في فيچ(: قولهمنحو ) تش(يكثر في لهجة أهل ناعور إبدال صوت الكاف 
و الكاف تحت تأثير الكسرة ، وه)22(ظاهرة صوتية قائمة على تحنيك الصوت الطبقي المهموس

الالحقة له، مما جعله يتحول معها إلى صوت غاري مزدوج هو النظير المهموس للجيم العربية 
  :وبذلك يمكن تفسير هذه الظاهرة وفقا لقانون األصوات الحنكية ،)تش(صيحة وهو فال

kaīf           tšīf 

الظاهرة، فنجد أن ظاهرة قلب الكاف صوتًا مزجيا سمة لهجية  وإذا نظرنا في تأصيل هذه
عربية قديمة عرفت بالكشكشة، وقد اختلف في نسبتها، فنسبت إلى تميم وأسد وربيعة ومضر 

   :)24(، وقد رويت داللة الكشكشة بأشكال عدة، وهي)23(وهوازن وسليم وبكر وتغلب وقضاعة
 . قلب كاف المخاطب شينا في حالة الوقف -
 . اق شين بكاف المخاطب المؤنث في حالة الوقفإلح -
  . إجراء الوصل مجرى الوقف -
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فقد  ومن المالحظ وجود الشكل الثالث من أشكال هذه الظاهرة في اللهجات العربية الحديثة،
كما في لهجات شرقي الجزيرة  ،دون أن تلحق شينا لكاف الخطاب ،قلبت الكاف صوتا مزجيا

  . )25(عراق وفي فلسطين واألردن وسورياوالخليج العربي وفي جنوب ال

وأما ماهية الصوت المبدل، فقد تصدى اللغويون لوصفه، فقديما نجد ابن دريد قال في 
)26("نه الحرف الذي بين الجيم والشينإ": ذلك

ا مغايرا لوصف في حين أن ابن فارس وصفه وصف ،
ديثا نجد إبراهيم أنيس يحدد ، وح)27("الحرف الذي بين الشين والجيم والياء: "ابن دريد قائال

" تش" وإنما هو  ،، ويعلل ذلك بأن ما سمعه الرواة ليس شينا)ch(صوت الكشكشة بصوت 
)tš ")28تش" بدليل شيوع هذه الظاهرة في اللهجات العربية الحديثة على صورة 

في حين أن  ،
  . )29("صوت مشرب بالشين: "إسماعيل عمايرة وصفه قائال

  :ناعور أبناء  ة الكشكشة في لهجةومن األمثلة على ظاهر

   bdšāt         ābdka       :)كذاب في ذابچ( :قولهم

  tšabid           kabid         :)في كبدبد چ( :وقولهم

  tšilmh         kalimah    :)كلمة في لمةچ( :وقولهم

  yibtšī          yabkī     :)يبكي في يچيب( :وقولهم

  baratših            barakah    :)برَكة  في  ةچبر( :وقولهم

  hatšī            hakī        :)حكي في يچح( :وقولهم

  birtših            birkih        :)ركةب  في  ةچبر( :قولهمو

  samatš         samak      ):سمك في چسم( :وقولهم

  :إبدال السين زايا: ثالثا

، في حين أن )30(حدد العلماء القدماء مخرج السين والزاي بين أطراف اللسان وفوق الثنايا 
، وأما صفاتهما فإنهما يتفقان في أنهما )31(هما صوتين أسنانيين لثويينوالعلماء المحدثين جعل

ويختلفان في صفة الجهر والهمس،  ،)32() مستفالن، وغير مفخمين، وصفيريان، واحتكاكيان(
  .)33(فالسين صوت مهموس والزاي صوت مجهور

  :)رستغفي غرزت ( :قولهمعور في في لهجة نا) ازاي -السين(وتجّلى إبدال 

ġarast        ġarazt  
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  :)سعترفي زعتر (: قولهمومن األمثلة على ذلك 

sa<ta      za<tar 

في حين أن  ،مجهور رخوأن الغين صوت  :هوولعل المسوغ الصوتي إلبدال السين زايا 
ليناسب الغين في الجهر، فيكون النطق بصوتين متماثلين  ا؛زايو مهموس، فأبدلوه السين صوت رخ

  .في الجهر أسهل من النطق بصوتين مختلفين

  :ناعورومما يحمل على المثالين اآلنفين في لهجة أبناء 

   hzini          hsini            :)سنخ  في  زنخ( :قولهم

  izfilt       >isfilt<      :)سفلتإ في زفلتإ( :وقولهم

   fuztuq       fustuq       ):قفست في فزتق( :وقولهم

من الظواهر اللهجية العربية القديمة التي تنسب إلى قبيلة كلب، فيقول ابن  ويعد هذا اإلبدال
  . )34("رْقز :رْقالسين مع القاف خاصة زايا، فيقولون في ستقلب " :جني في ذلك

مكان شأس وشأز وهو : يقال(" :فنقل عن األصمعي ،وأشار ابن السكيت إلى هذه الظاهرة
   .)35(")الشاسب والشازب الضامر( :وعن أبي عبيدة ،)الغليظ

  : ءإبدال الفاء ثا: رابعا

ومخرج " في اللسان وأطراف الثنايامما بين طر"إن مخرج صوت الثاء عند القدماء هو 
وأما عند المحدثين فالثاء  .)36("من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا"صوت الفاء هو 

  .)37(صوت أسناني والفاء صوت شفوي أسناني

  ):فوم في ثوم( :نحو قولهم والفاء،ويكثر في لهجة ناعور اإلبدال بين الثاء 

fūm      ṭūm 

ما يتالقيان في الهمس ه، فإنلهذين الصوتين فيما يختص بالصفاتلهذا اإلبدال ما يسوغه و
  .)38(واالحتكاك 

  :على هذا اإلبدال عند أبناء ناعور أيضًا ومن األمثلة

                                  afālūl         >aṭṭālūl<):       )39(الفالول  في الثالول( :قولهم

  ṭumak        fummak                 ):كفم ك فيثم( :وقولهم

     huṭālah    hufālah          ):)40(حفالة في  حثالة( :وقولهم
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 alliṭām                                   >allifām<      ):اللفام في اللثام( :وقولهم

اء أنه قد ينتقل صوت من مخرجه األصلي إلى ثإلى ال الفاءولعل الذي أباح االنتقال من 
مخرج آخر، فيستبدل بأقرب األصوات إليه في مخرجه الجديد، فإذا انتقلت الفاء من مخرجها 

ركها في الهمس ااء التي تشثاستبدل بها ال األسنانيةمتجهة إلى مخرج األصوات الشفوي األسناني 
  .)41(والرخاوة وقرب المخرج

بدال بين الفاء والثاء ي بعض المفردات التي وقع فيها اإلوقد نسب اللغويون النطق بالثاء ف
ومن األمثلة . )43(، وكذلك هذيل التي نطقت المفردات بالفاء)42(إلى تميم، والنطق بالفاء إلى الحجاز

الفناء ( :، وقولهم)ي والدثني من المطرنوالدف( :، وقولهم)برجدف وجدث للق( :على ذلك قولهم
  .)44( )مغفور ومغثور( :، وقولهم)والثناء لفناء الدار

  :نوناإبدال العين : خامسا

د القدماء مخرج صوت النون بأنه من أدنى طرف الحلق وما يليه من الحنك األعلى، حد
، وعند العلماء )46(جهوران رخوان، وهما عندهم صوتان م)45(ومخرج العين من وسط الحلق

وهما عندهم مجهوران متوسطان بين  ،)فموي(المحدثين العين صوت حلقي والنون صوت لثوي 
  .)47( الشدة والرخاوة

كونهما متباعدين  ؛ويرى المحدثون أن إبدال العين نونا ال تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة
كونهما صوتين مجهورين متوسطين؛ أي ال  فيفي المخرج، غير أن بعضهم فسر سبب اإلبدال 

 ن، وهذا ما يجعل بينهما نوعا من القرابة الصوتية التي تسوغيهما باالنفجاريين وال باالحتكاكي

 .)48(اإلبدال

ما أنطيك (و) معطيفي منطي (  :في قولهموقد ظهر هذا النوع من اإلبدال في لهجة ناعور 
  ):أعطيك مافي 

  ):اكفي أعطين طيناكنأ( :وقولهم

 kaāaynt>an    kaāaynt>a<  

أن تجعل : ويعد هذا النوع من اإلبدال سمة لهجية قديمة عرفت بظاهرة االستنطاء، ومعناها
سعد وهذيل وأزد "العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كأنطى في أعطى، وقد نسبت إلى لغات 

أنطيناك بإبدال العين ) 50("إنا أعطيناك الكوثر" :قوله تعالى ، وقد قرئ بها)49("وقيس واألنصار
  .)51( نونا
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ومن : "وقد حاول بعض المحدثين إنكار اإلبدال في االستنطاء، فقال رمضان عبد التواب
المعروف أن الصوت ال يقلب إلى صوت آخر إال إذا كان بين الصوتين نوع من القرابة الصوتية في 

  .)52("المخرج والصفة

 ، بل هو فعل سام)أعطي(االستنطاء ال عالقة له ألبتة بالفعل  بعض المستشرقين أن ويرى
) أفعل(، ثم زيدت عليه الهمزة فصار على وزن )مد يده(بمعنى ) نطا(آخر معروف في العبرية هو 

  .)53(في العربية، بزيادة الهمزة

  :إبدال الذال ظاًء: سادسا

، بينما هما عند )54(ن طرفي اللسان وأطراف الثنايا عند القدماء بي) الظاء والذال(إن مخرج 
المحدثين صوتان أسنانيان، وهما يشتركان في صفتي االحتكاك والجهر، لكنهما يختلفان في 

  . )55(اإلطباق، فالظاء صوت مطبق مفخم والذال صوت مستفل مرقق

  ):هاظا في هذا: (في قولهم وقد ظهر هذا النوع من اإلبدال في لهجة ناعور

hādā      hāžā  

في المخرج واالتحاد في بعض الصفات بين هذين الصوتين هو ما أباح  االتفاقولعل هذا 
اإلبدال بينهما، وسوغ وجوده في بعض مفردات لهجة أهل ناعور، وهذا يعكس رغبتهم بتفخيم 

   .التفخيمالترقيق وإثبات صفة أصواتهم رغم ما في األمر من صعوبة، مفادها التخلص من صفة 

  : ومن األمثلة على هذا النوع من اإلبدال عند أبناء ناعور

      wāqaža wāqaad       ):ذواقة في ظواقة( :قولهم

       uhža>a  ahud h>a    ):أخذه أخظه في( :وقولهم

  žihiāh        ihidāh    :)ذهفي ه هظه( :وقولهم

ولوال اإلطباق لصارت الطاء داًال، والصاد : "فقال وقد ذكر سيبويه وجود هذا اإلبدال،
 .)56("سيًنا، والظاء ذاًال، ولخرجت الضاد من الكالم

بكر، عن وقرأت على أبي علي، عن أبي : "ومما ورد أيضا عن هذا اإلبدال قول ابن جني
يقال تركته وقيًذا ووقيًظا، والوجه عندي والقياس أن تكون الظاء : بعض أصحاب يعقوب عنه قال

وقذه يقذه، ولم أسمع وقظه، وال : بالذال، ولقولهم )الموقوذة(و: بدًال من الذال؛ لقوله عز اسمه
  .)57(موقوظة فالذال إًذا أعم تصرًفا؛ فلذلك قضينا بأنها األصل
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  :ل الضاد ظاءإبدا: سابعا

ومن بين : "لقد وصف القدماء مخرج صوت الضاد، ويعد سيبويه أول من وصفه حين قال
: ، ثم وضح المبرد قول سيبويه بقوله)58("أول حافة اللسان وما يليها من األضراس مخرج الضاد 

  .)59("ومخرجها من الشدق، فبعض الناس تجري له في األيمن، وبعضهم تجري له في األيسر"

أن الصورة السابقة لصوت الضاد لم تكن الوحيدة المسموعة عند العرب، إذ تطرق غير 
اللغويون إلى صورة مسموعة له في لهجات العرب ال توصف بالفصاحة، وقد تحدث عنها سيبويه 

إال أن الضاد الضعيفة تتكلف من الجانب األيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب األيسر " : بقوله
  .)60("من حافة اللسانوهو أخف؛ ألنها 

مجهور مفخم، وآلية ) شديد(وأما الضاد التي ننطقها اآلن، فهي صوت أسناني لثوي انفجاري 
نطقه تكون بإلصاق مقدمة اللسان باألسنان العليا، إلصاقا يمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين، 

، مع تذبذب في األوتار كما ترتفع اللهاة والجزء الخلفي من سقف الحلق؛ ليسد التجويف األنفي
الصوتية وارتفاع في مؤخرة اللسان قريبا نحو الطبق، ثم ينقشع هذا االنسداد فجأة، فيندفع 

  . )61(الهواء المحبوس إلى الخارج 

وعلى هذا فالضاد الحديثة تختلف عن الضاد القديمة كونها تعد المقابل المطبق المفخم 
ألسنان واللثة، بل حافة اللسان أو جانبه، وهي صوت لصوت الدال، فالضاد القديمة ليس مخرجها ا

  .احتكاكي رخو

ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا " :وأما مخرج الظاء عند القدماء، فيقول سيبويه فيه
  .)63(، وال خالف بين القدماء والمحدثين في تحديد مخرج هذا الصوت)62("مخرج الظاء

وت كتب عليه عدم الثبات والبقاء على صورته وما أشبه اليوم بالبارحة، فكأن هذا الص
على ألسنة الناطقين باللغة العربية أيضا، وهذا أمر مشهود قديما  يجرياألصلية، فإنه لم يعد 

كان رجل بالبصرة له : وزعم يزيد مولى ابن عون، قال: "وحديثا، فقد نقل لنا الجاحظ ذلك، فقال
. يا ظمياء: قل: فقال ابن المقفع. مياء بالضادضيا : جارية تسمى ظمياء، فكان إذا دعاها قال

  .)64("يا ضمياء: فناداها

سواء في االنتقال من الضاد إلى الظاء أم وما يدل على انتشار هذا التحول واالضطراب 
قيام كثير من اللغويين في حصر األصوات التي انحرف فيها أبناء االنتقال من الظاء إلى الضاد 

فقرروا أن من الناطقين من ينطق الضاد من مخرجها الخالص، ومنهم العربية عن صوت الضاد، 
من ينطقها مشوبة بالظاء، ومنهم من ينطق بها ظاء خالصة، ومنهم من يشمها الذال، ومنهم من 

الضاد انفرد باالستطالة : "مة، وفي ذلك قال ابن الجزريفخيشمها الزاي، ومنهم من يشمها الما م
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لى اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة، وقل من يحسنه، سر ععوليس في الحروف ما ي
  .)65(" فمنهم من يخرجه ظاء

  :)بيضةفي بيظة (:في قول أبنائهاوقد ظهر هذا النوع من اإلبدال في لهجة ناعور 

bayḍah      bayžah                              

ضفدع في ظفدع(: همولما سبق ق ا يحمل علىومم(:  

ḍifda<       žifda<                       

  žaraba   ḍaraba       :)ضرب في ظرب( :وقولهم

 tžābi      tḍābi       ):ضابط في ظابط( :وقولهم

  >žabi<     ḍabi           ):بعضفي  ظبع( :وقولهم

   mažrūb  maḍrūb   ):مضروب  في  مظروب( :وقولهم

ويؤيد هذا ما حَكاه اْلَفراء عن  ،وتطالعنا كتب التراث بأمثلة وشواهد تعبر عن هذا اإلبدال
قد اشتكى ضهري، : من العرب من يبِدل الظاء ضادًا، ويقول :قال )هـ168ت(اْلمَفضل الضبي 

وأما : "ذلك قول ابن جني قد عظَِّت الحرب بني تميم ومن :ومنهم من يبدل الضاد َظاًء، فيقول
   )66( :قول الشاعر

 َغاِئض ِلي اُكلُّه ِخصال َثالَث                  َأوده َخِليل  ِمن َأشُكو اللِه  إَلى

فقالوا أراد غائظ فأبدل الظاء ضادا، ويجوز عندي أن يكون غائض غير بدل؛ ولكنه من 

  .)67("نقصه: غاضه؛ أي

أن ابن : "لِّكانروى ابن خ هذا، فقدومن اللغويين من استعمل مصطلح المعاقبة في 
فال يخطَُّأ من  والظَّاء،بين الضاد جائز في كالم العرب أن يعاِقبوا  :يقولكان ) هـ 231ت(األعرابي 

   :وينِشد   .هذهيجعل هذه في موضع 

دِخالل كلها لي غائض  ثالَث      هإلى الله أشكو من خليل أو  

  .)68(" هكذا سمعته من ُفصحاِء العرب :ويقول ،)بدل غائظ(بالضاد 

  :إبدال الالم نونا: ثامنا
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فة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما من حا"حدد القدماء مخرج هذين الصوتين 
) مما فوق الضاحك والناب الرباعية والثنية مخرج الالم(بينهما وبين ما يليها من الحنك األعلى 

، كما أن هذين الصوتين )70(وهما عند المحدثين صوتان لثويان، )69("وما فوق الثنايا مخرج النون
  .)71(لنون أغن أنفي مجهوران متوسطان، فالالم صوت جانبي وا

، ويشتركان في صفة الجهر )لثويان(ولعل الذي سوغ اإلبدال بينهما أنهما من مخرج واحد 
  .وصفة السيولة

  ):في جبريل جبرين( :في قول أبنائهاوقد ظهر هذا النوع من اإلبدال في لهجة ناعور 

Jibrīl      Jibrīn  

  .)72(ران متوسطان، فالالم صوت جانبي والنون أغن أنفي ن مجهواالصوتفهذان 

  :)في إسماعيل إسماعين( :ومن األمثلة على هذا النوع من اإلبدال قولهم

>ismā<īl       >ismā<īn                                             
   

  uzrā>īn    <uzrā>īl>   ):في عزرائيل عزرايين( :وقولهم

  sinsinah    silsilah     ):سنسنة في سلسلة( :وقولهم

  burtuqān    burtugāl       :)برتقالفي  انگبرت( :وقولهم

، ومما يؤكد )سجين(يل، فتقول قبيلة عجالن تبدل الالم نونا في لفظة سج قد روي أنو
  :)73(لعجالن الشاهد الشعري  اإلبدال نسبة

ضرعن ع َلًة يضربون الهامجينا    ورْت به األبطاُل ِسجبًا َتواصر74(ض( .  

يقال  "  :اإلبدال وشيوعه على ألسنة العرب، فقال األصمعي  وقد أّكد اللغويون وجود هذا
  .)75" ( هتن وهتل وهو فوق الهطل  هتل تهتاال وهن سحائبهتنت السماء تهتن تهتانا وهتلت ت

 كانالنون   إلىإبدال الالم  : "فيقول داود سلوم ،النوع من اإلبدال إلى تميم  وقد نسب هذا
  .)76" ( »سرائينإ« سرائيلإتلفظ  كانتشائعًا بين القبائل العربية القديمة، فمثًال تميم 

  :)  فاكال( إبدال القاف جيما قاهرية: تاسعا

وأما مخرج الجيم والقاف والكاف فمن " :حدد القدماء مخرج القاف والجيم والكاف بقوله
)78(وهن عندهم مجهورات انفجاريات  ،)77("دة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفمقبين ع

وأما عند  ،
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والقاف والكاف مهموسان والجيم مركبة  المحدثين فهي تخرج من وسط اللسان من الحنك األعلى،
  .)79(فجارية ان

ويرمز لهذا ، )أقول في   ولگأ( :في قولهم وقد ظهر هذا النوع من اإلبدال في لهجة ناعور
  g(: >gūl    >qūl(الصوت برمز

  :ناعورومن األمثلة على ذلك من لهجة أبناء 

  tighar      tiqhar             :)تقهر في  هرگت( :قولهم

 burtugān     burtuqān :)برتقالفي   الگبرت( :وقولهم

  gamar   qamar                :)قمر  فيمر گ( :وقولهم

  galbī      qalbī            ):قلبي في لبيگ( :وقولهم

  garmīd    qarmīd         ):في قرميد رميدگ( :ولهموق

  gamil       qamil            ):قمل  في ملگ( :وقولهم

  gahūah     qahūah          :)قهوة في  هوةگ( :وقولهم

  >gari<        qari               ):قرع  في رعگ( :وقولهم

ولهذا اإلبدال أصوله التراثية؛ إذ إن قبيلة تميم كانت تنطق القاف صوتًا شديدًا مجهورًا، في 
حين أن الحجازيين كانوا ينطقونها صوتًا مهموسًا، وهذا ينسجم مع بداوة تميم من حيث ميلها 

 .)80( حضارة الحجاز وميلهم للنطق باألصوات المهموسة لألصوات المجهورة، ومع

أما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف باللهاة : " فقال ،وقد نسب ابن فارس هذه اللهجة لتميم
  .)81(" فيكون بين الكاف والقاف، وهذه لغة فيهم" القوم : حتى تغلظ جدا، فيقولون

  :إبدال الالم ميما: عاشرا

الميم والنون وصفاتهما بأنهما شفويان من أدنى حافة اللسان حدد القدماء مخرج صوتي 
في حين أن الميم عند . )82(متوسطان عند القدماء ومائعان عند المحدثينوهما  ،بمس الحنك

ال  مائع والالم صوت مجهور ،المحدثين صوت شفوي مجهور ال هو بالشديد وال بالرخو شفوي
  .)83(هو بالشديد وال بالرخو

  :لنوع من اإلبدال في لهجة ناعور على النحو اآلتيوقد ظهر هذا ا

>albāriḥata  امبارح    البارحة   >imbāriḥ  
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ولهذا اإلبدال ما يسوغ وجوده، من حيث إن ثمة عالقة صوتية واضحة جلية بين الالم 
فالن، ولعّل القرب في والميم فهما من األصوات المتوسطة أو المائعة مجهوران منفتحان مست

  )84( .المخرج والتالقي في بعض الصفات هو ما يسوغ إبدال بعضهما من بعض

  ومن األمثلة على ذلك عند أبناء ناعور

   :)المسخن في  امسخن: (قولهم

 anh>imsa      anh>almsa  

    ):البطانية في امبطانية( :وقولهم

āniyahbtim>   āniyāht>ab  

ويتضح مما سبق أن ثمة عالقة صوتية واضحة جلية بين الالم والميم في المخرج والصفات، 
ولعل هذا التالقي في الصفات والقرب في المخرج سوغ اإلبدال بينهما، وهذا اإلبدال يعرف 

  .)85(بالطمطمانية

 ،)86(" طاب امهواء، يريد طاب الهواء: "كقولهمير موقد نسب هذا النوع من اإلبدال إلى ِح
؛ على لغة من )87("ليس من امبر امصيام في امسفر"ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقال إنها في لغة " :ونجد في شرح المفصل أنه منسوبة إلى طيء، فيقول .يجعل الم التعريف ميما
جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلهما : "السيوطي قائال، ويضيف )88("ل في الرجلجمرطيء ْا

  .)89("ميما

 :اإلبدال بين الصوائت -

 :إبدال الضمة كسرة :أوال

وذكر في  ،)90( )معاني القرآن(في غير موضع في كتابه ) الهاء(ناقش الفراء حركة ضمير الغيبة 
  .)91(كسرة  عة ياء أوالهاء لغات كثيرة، ومن ذلك أنه إذا كان قبل الهاء التي معها ميم الجما

  ):معليه  في معليه(: قولهموقد جنح أبناء ناعور إلى هذا اإلبدال في 

  alayhim>  عليهم    alayhum> عليهم

 .إذ من المستثقل االنتقال من الياء إلى الضمة؛ فلذلك حدثت عملية اإلتباع بين األصوات

وقد نسبت  ،عليهم: ذه الظاهرة، فمن العرب من يضمها، فيقولوأما فيما يختص بتأصيل ه
 ،عليهم استثقاال للضمة بعد الياء: ، ومن العرب من يكسرها، فيقول)92(هذه اللغة إلى قريش 
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كلب وأطلق ربيعة و ، وقد ُأِثرْت عن)93(ونسبت هذه اللغة إلى أهل نجد من بني تميم وقيس وأسد 
  .)94(عليها الوهم 

  :األخرى إلبدال الضمة كسرة في لهجة ناعور ومن المظاهر

  miḥtaram       muḥtaram ):ِمحترم في محترم: (قولهم

  nāhhdi           nāhhdu         ):ان في دّخانِدّخ( :وقولهم

  : كسر أوائل الفعل المضارع: ثانيا

، )95("باب ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة:" بابًا أطلق عليه "الكتاب" في عقد سيبويه
وذلك في لغة جميع :" عدا الحجازيين بقوله العربية نسبة هذه اللهجة إلى القبائلفيه بحيث استهل 

  . )96("أنت ِتعلم ذاك، وأنا إعلم، وهى ِتعلم، ونحن ِنعلم: العرب إال أهل الحجاز، وذلك قولهم

هذه لغة : قال أبو الفتح:" وجه ابن جني كسر التاء في الفعل من الناحية اللغوية بقوله وقد
َلموهى ِتع ،َلمعَلم، وأنا إ97("تميم، أن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضيه مكسور، نحو علمت ِتع(   

في  ِتكِتب( :ذلكومن األمثلة المستعملة في  ،وشاعت هذه الظاهرة في لهجة أهل ناعور
   tiktib     taktub    :)تكُتب

  :اآلتيةفي لهجة أبناء ناعور األفعال  الفعل السابق ومن األمثلة على

  Lis       ḡ  ti       lisḡ ta :)جِلسَت فيِتجِلس : (قولهم

  tib<at      tab<at         ):في َتبعث ِتبعث( :وقولهم

  <tizra<      tazra           ):في َتزرع ِتزرع: (وقولهم

  ti<mal        ta<amal     ):ِتعمل في َتعمل: (وقولهم

  ṡna<ti        ṡna<ta       ):في تصنع ِتصَنع: (وقولهم

  tirkab        tarkab        ):ب في َتركبِترَك(: وقولهم

  tiḥfaž         ta ḥfaž       ):ِتحَفظ في َتحفظ: (وقولهم

 tiqtif          taqtuf       ):في تقَطف ِتْقطف: (وقولهم

وهذا ما  ،وقد ُنِسب إلى قبيلة تميم كسرهم لحروف المضارعة في أوائل الفعل المضارع
وقد  ،]113: اآلية -هود ) [وَال َترَكُنوْا إَلى اّلِذين َظَلموْا َفَتمسُكم الّنار: (يتضح في قوله تعالى
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98(بين أبو حيان
بكسر التاء على لغة  )99(عن أبى عمرو:" بأنها رويت "تركنوا"القراءة الواردة في ) 

ومن خالل اآلية السابقة نفسها تحدث أبو حيان عن كسر تاء ". تميم في مضارع غير الياء
ابن وثاب وعلقمة واألعمش وابن مصرف  أوقر:" ، وذلك بقوله"فتمسكم"المضارعة في الفعل 

  .)101("لغة تميم بكسر التاء على" َفِتمسكم"فيما روى عنه  )100(وحمزة

الكسر صائت قصير، وهى أثقل من : "علل الراجحي العلة من كسر حرف المضارعة بقولهو
الفتحة، وأخف من الضمة، والمعروف أن حرف المضارعة يحرك بالفتحة إال إذا كان الماضي رباعيا 

  . )102("فإنه يضم، لكن بعض القبائل كانت تجنح إلى تحريك حرف المضارعة بالكسرة دائما

أن كسر حرف المضارعة ظاهرة لغوية سامية قديمة؛ إذ إنه إلى ذهب غالب المطلبي  وقد
بالرغم من أن هذه لهجة عربية  )103(العبرية والسريانية :اّطرد في لغتين ساميتين غربيتين هما

 .)104(قديمة تسمى تلتلة بهراء

  :الكسرة فتحةإبدال  :ثالثا

، بأن تم التحول عن )الفتحة(والصائت األخف ) سرةالك(الخفة وقع التبادل بين الصائت قليل 
الكسر إلى الفتح، وكأن ذلك عدم رضى بالمصوت الثاني، في مراتب الخفة، وسعي إلى مراتب كمال 

   )تونينحتون في ينِح(وهذا التحول نجده عند أبناء ناعور في قولهم  فة ومنتهاها،خال

yanḥitūn        yanḥatūn                   

 :)رجيرج جرجير في(  :قول أبناء ناعور يحمل على هذا ومما

ḡirḡīr          ḡarḡīr                                

     īranzh     īrinzh      :)نزيرِخ  في  َخنزير(:قولهمو

   īḡṡahr     īḡṡihr  ):ِصهريج  في  صهريج( :وقولهم

 )اإلنجيل(وقد وردت الكثير من القراءات القرانية التي أبدلت الكسرة فتحة، ومن ذلك قراءة 
ويقرأ بفتح الهمزة وهو بعيد في أمثلة :" ، وقال العكبري في هذه القراءة)105( )األنجيل(بالفتح 

بالفتح والذي قرأ بها الحسن وهو عربي فصيح، فيجوز أن يكون " أفعيل"يها العربية إذ ليس ف
  . )106(" سمعها، ويجوز أن تكون لغة يونانية 

بفتح الهاء والقراءة ) وال تهنوا( )108( :، فقرأ الحسن)107() هنواال َت( :ومن ذلك قوله تعالى
أخف الحركات، فضال على  المشهورة بكسرها، وال شك أن فتح الهاء أخف من كسرها؛ ألن الفتح

أن الصوامت الحلقية ومنها الهاء يتسع مجراها في الفم أثناء النطق، فتحتاج إلى صائت يتسم 
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باالتساع، فكانت الفتحة مناسبة لها، وقد ذكر أبو حيان أن فتح الهاء في تهنوا لغة فتحت الهاء 
 .)109(كما فتحت دال يدع ألجل حروف الحلق 

   :مةإبدال الفتحة ض :رابعا

: قولهم: عليهاشاعت ظاهرة اإلبدال بين الضمة والفتحة في لهجة أهل ناعور، ومن األمثلة 
)حور فيس حورس:(    uhūrs       sahūr  

كلية مدبرة وهذا بتأثير من الضمة التي أثرت في الكسرة فحولتها إلى ضمة، وهي مماثلة 
   .متفصلة

 ūqundṡ      ūqandṡ   ):ندوقص وق فيندص( :وقولهم

   futūr        fautūr            :)طورُف طور فيَف( :وقولهم

     ūrhbu           ūrhba           :)خورب خور فيب( :وقولهم

   dustūr       dastūr        :)ستورد يستور فد( :وقولهم

أوردت لنا كتب التراث مجموعة من األمثلة على تعاقب الضمة والفتحة في اللهجات وقد 
 ،وضعف بالفتح لغة تميم. )110(ُقرح بالفتح لغة أهل الحجاز، وبالضم لغة بني تميم"  :العربية، نحو

سكارى، وَكسالى، وَغيارى بفتح الفاء فيها كلها وأهل  :ومن لهجة تميم ،)111(وبالضم لغة غيرهم
  . )112(الحجاز بالضم

 فـَعليل صار فـُعلوًالو أن كّل فـَعلول"وتطالعنا كتب التراث بأمثلة على هذه المماثلة في 

  .)113( "جمهور وتـَلـْميذ: جمهور وِتلميذ األصل فيهما: فـِعليًال، مثلو

  

 الخاتمة 

  :توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها باآلتي

ولهذه الظاهرة جذورها التأصيلية في العربية، ، إبدال السين صاداإلى ناعور  هللهجة أتجنح  -1
اللغويون هذا اإلبدال إلى  قد نسبفاإلبدال بين هذين الصوتين كثير في مفردات العربية، و

  .بني تميم

، )كيففي يف چ(: قولهمنحو ) تش( صوتا مركباعور إبدال صوت الكاف يكثر في لهجة نا -2
وإذا نظرنا في تأصيل هذه ، هذه ظاهرة صوتية قائمة على تحنيك الصوت الطبقي المهموسو

الظاهرة، فنجد أن ظاهرة قلب الكاف صوتًا مزجيا سمة لهجية عربية قديمة عرفت 
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يم وأسد وربيعة ومضر وهوازن وسليم بالكشكشة، وقد اختلف في نسبتها، فنسبت إلى تم
  .وبكر وتغلب وقضاعة

فيما يختص تلجأ لهجة ناعور إلى اإلبدال الصوتي بين الثاء والفاء، ولهذا اإلبدال ما يسوغه  -3
وقد نسب اللغويون النطق واالحتكاك، ما يتالقيان في الهمس ه، فإنلهذين الصوتين بالصفات

بدال بين الفاء والثاء إلى تميم، والنطق بالفاء إلى اإليها بالثاء في بعض المفردات التي وقع ف
  .الحجاز

إذا تجاوزنا  –تحافظ لهجة ناعور على اإلبدال الصوتي بين العين والنون، ويعد هذا اإلبدال  -4
  . طاءسمة لهجية قديمة عرفت باالستن - نالخالف عليه بين بعض المحدثي

ولعل هذا التقارب في المخرج واالتحاد في بعض  يشيع في لهجة ناعور إبدال الذال ظاء، -5
الصفات بين هذين الصوتين هو ما أباح اإلبدال بينهما، وسوغ وجوده في بعض مفردات 

  .لهجة أهل ناعور، وهذا يعكس رغبتهم بتفخيم أصواتهم رغم ما في األمر من صعوبة

اهرة تضرب جذورها في تجنح لهجة ناعور إلى اإلبدال الصوتي بين الضاد والظاء، وهذه ظ -6
القدم في التراث العربي، وقد شغلت حيزًا كبيرا من مؤلفات اللغويين العرب؛ نتيجة للتقارب 

  .الصوتي بين الصوتين

ولعل الذي سوغ هذا النوع من اإلبدال هو أن النون  ،إبدال الالم نوناتركن لهجة ناعور إلى  -7
ا من التجويف األنفي وحده، وما هذه صفته الهواء معه ىأسهل في النطق من الالم؛ ألن مجر

روي أن قبيلة عجالن تبدل الالم وقد  .من األصوات يكون أقل صعوبة في النطق من غيره
  .النوع من اإلبدال إلى تميم ب هذاِسُن، ونونا في لفظة سجيل

إلبدال ولهذا ا ،)g( التي يرمز لها برمز ، تلكقاهريةظهر في لهجة ناعور إبدال القاف جيما ي -8
أصوله التراثية؛ إذ إن قبيلة تميم كانت تنطق القاف صوتًا شديدًا مجهورًا، في حين أن 

  .الحجازيين كانوا ينطقونها صوتًا مهموسًا

عالقة صوتية واضحة جلية بين  والميم، وهناكالالم تميل لهجة ناعور إلى اإلبدال الصوتي بين  -9
التالقي في الصفات والقرب في المخرج سوغ  ، ولعل هذابين الصوتين في المخرج والصفات

ر وعرفت هذه اللهجة بـِ يموقد نسب هذا النوع من اإلبدال إلى ِح. اإلبدال بينهما
  ).الطمطمانية(

 هذه اللهجة إلى القبائل سيبويه نسبتلجأ لهجة ناعور إلى كسر أوائل الفعل المضارع، وقد  -10
  .عدا الحجازيين العربية

أوردت لنا كتب التراث  ،اإلبدال بين الضمة والفتحة في لهجة أهل ناعورظاهرة  تشيع -11
  .يةمجموعة من األمثلة على تعاقب الضمة والفتحة في اللهجات العرب
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Voice Substitution in Naour Dialect: An Authenticating 
Study in Light of the Ancient Arabic Dialects 

 
Omar Abu Nawas and Haytham Thawabih, School of Basic Sciences and 

Humanities, German Jordanian University, Amman, Jordan. 
 

Abstract 
This research is an attempt to verify some of the dialects spoken by people in light of the 
ancient Arabic dialects. This aims at confirming that these dialects are a part of the 
Arabic linguistic heritage. Hence, the study has examined the phenomenon of voice 
replacement in Naour Dialect. Moreover, this article has analyzed this phenomenon in 
line with research done on ancient Arabic dialects as well as modern Phonetics.  

In order to achieve the desired goal, this research begins with an introduction which 
explains the objectives of this research and its approach. It then proceeds with a preface 
explaining about Naour and its inhabitants. The study then displays the voice phenomena 
of substitution in this dialect in terms of replacement of the consonants and vowels. The 
study has offered a conclusion with the most important findings of the study. 
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