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ّ
قواعد النشر:
ّ
ّ
مجلة (الكلم) ّ
ّ
اللهجات ومعالجة الكالم) بنشر ّ
ّ
علمي،
كل بحث
التي تصدر عن مخبر (
ترحب
ّ ّ ّ
يهتم بالفصحى في عالقاتها ّ
باللهجات الجز ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
والعاملية
وإلافريقية
والعربية
ائرية
كاملية وصالتها التمايزية
ّ
الت ّأثر ّ
إلانسانية ،واستبطان مواطن ّ
وسيوثقافيةّ ،
وخلفياته ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وسيولسانية،
والس
الس
والتأثير وعلة ذلك،
ّ
وألانثربولوجية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
كما ّ
ّ
املجلة ّ
عبية ،وصلتها باللهجة في
املهتمة بالتراث والثقافة
العلمية
بكل البحوث
تهتم
املوضوعات آلاتية:
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الش ّ
الش ّ
عبية،
عبي وامللحون ،ألالغاز
عبية والحكم ،ألاقوال املأثورة ،الشعر
ألامثال
ّ
ّ
البوقاالتّ ،
ّ
ّ
ّ
التعابير اللهجية املتداولة في مختلف املناسبات الجزائرية ،تعابير النساء في مجاالت معينة،
الرجال في حاالت ّ
وتعابير ّ
معينة ،ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها ،وتداول
ّ
وإلاعالمي ومواقع ّ
اللهجة في املجال ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
الاجتماعي ،وكذا في مختلف الفنون
ألادبية
التواصل
عليمي
ّ
ّ
والت ّ
واملسرحية.
مثيلية
ّ
ّ
وترحب ّ
املجلة ّ
ّ
بكافة ألاساتذة والباحثين ّ
العلمية في
الراغبين في املشاركة ببحوثهم
مجددا
تنشر
ّ
ّ
املجاالت املذكورة سلفا ،وتقبل النشر وفق الشروط آلاتية:





ّ
أن ّ
ّ
واملوضوعية.
والجدة،
يتميز البحث باألصالة،
ّ
ّ
ّ
العلمية.
العلمية ،وأن يلتزم صاحبه باألمانة
املنهجية
أن يراعى في البحث
أن تكون إحاالت البحث وهوامشه في نهاية البحث.
ال تدع فراغا ( )Espaceقبل الفاصلة والنقطة ،بل بعدهما ،وال تدع ( )Espaceبعد الواو.
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ّ
ّ
ّ
ّ
إلالكتروني للمجلة:
بالعربية ُيرسل البحث في شكل ملف ( )wordعبر البريد
مع إرفاق البحث بملخص
ّ
ّ
ّ
إلانجليزية.
الفرنسية أو
( ،)majalatalkalim@gmail.comوآخر بإحدى اللغتين
تخضع املقاالت جميعها ّ
متخصصة في ّ
ّ
سرية ّ
للتحكيم من قبل هيئة ّ
تامة.
علمية
ّ
تعبرعن آراء أصحابها ،وال ّ
البحوث املنشورة ّ
تعبرعن رأي املجلة.
ال ّ
ترد املقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر.
ّ
ّ
الذ ّ
اتية.
يرفق الباحث مقاله بملخص عن سيرته
ّ
حق ّ
للمجلة ّ
ّ
ّ
الت ّ
العلمية للمقال.
باملنهجية
صرف في ما له عالقة
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حمتويات العدد 03
الاقتتاحية

ّ
ثراء املرجـع وتعـدد الداللـة فـي قصـيدة "مـا أ.د محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بش ـ ـ ـ ـ ـ ــير جامعة أحمد بن بلة وهران1
بويجرة
في البداوة عيب"
ّ
الاستعارة واللغة ،وإلابداع
جامعةأبي بكر بلقايد/تلمسان
املسـتوى اللغـوي فـي لهجـة تلمسـان صـوتا أ .بوروبة حميد
القاف والكاف أنموذجا
ّ
التشكيل ّ
ّ
الص ّ
الباح ـ ـ ـ ـ ـ ــث :تازغ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جامعة أحمد بن بلة وهران1
وتي وأثره الجمالي
ّ
مسرحية أميرة ألاندلس ألحمد شوقي بلعيد
في
جامعة أحمد بن بلة وهران1
د .العزوني فتيحة
الرحلة في ألادب الجزائري القديم
ص ــورة املـ ـرأة ف ــي ألامث ــال الش ــعبية بوالي ــة الباحثـ ـ ـ ـ ـ ــة :فاطمـ ـ ـ ـ ـ ــة املركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعي أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ّ
زبانة/غليزان
مقدم
غليزان
ّ
املركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعي أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
التعـ ـ ـ ـ ــامالت الصـ ـ ـ ـ ــوتية ب ـ ـ ـ ـ ـين الفصـ ـ ـ ـ ــحى د .فاطمة بن عدة
زبانة/غليزان
واللهجة الغليزانية
ّ
ألانسـ ــاق الصـ ــوتية والدالليـ ــة للحضـ ــرة ،الباحثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويزة جامعة أحمد بن بلة وهران1
مغاري
مقاربة سيميائية
جامعة حسيبة بن بوعلي/الشلف
د.بن الدين بخولة
القرائن اللفظية واملعنوية ودورها في
أبنية الكلمة
الباح ـ ـ ـ ـ ــث :ط ـ ـ ـ ـ ــاهري جامعة جياللي اليابس/سيدي
الصوائت العربية عند علماء التجويد
بلعباس
عيس ى
معــاني ألافعــال املزي ــدة ودالالتهــا فــي غرب ــة د.إب ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد جامعة ألاقص ى غزة – فلسطين
ّ
سالم الشيخ عيد
الراعي
ّ
جامعة حسيبة بن بوعلي/الشلف
أ.حاج هني محمـد
املعجم املتخصص ومكانته في البحث
املعجمي الحديث
جامعة سطيف2
أ.عز الدين لعناني
تشابك االبنية الحملية والوظيفية
واملكونية في النحو الوظيفي
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ّ
بسم اّلل الرحمن الرحيم
الافتتاحية
ّ
َ ْ َُ َ
ّ
الك ُ
مجلة (الكلم) إلى ّ
لم
القراء الكرام ،مستلهمين قوله تعالى( :إليه يصعد
نقدم
َّ ّ ُ ّ
القراءّ ،
وكلنا أمل ،في أن يحظى هذا العدد برض ى ّ
ويتلقى توجيهاتهم وإرشاداتهم،
الطيب)
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجلة من مقاالت ،في مختلف
ّ
ّ
سانية ،واملوضوعات ّ
الل ّ
الاجتماعية.
ألادبية ،واملجاالت
املستويات
ّ
ّ
ّ
انصب على إنجازها مختصون ،ودعمها
وإن ما في هذا العدد من مقاالت،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
محكمون ،وقد روعي فيها ،أن تكون لها أبعاد فكرية ،وخلفيات اجتماعية ،وظالل إنسانية.
ّ
ومبتغى هذه ّ
الد ّ
ّ
الحولية ،ـ بعد صدور العدد الثالث ـ في موضوع
ورية ،نصف
ّ
ّ
ّ
الوظيفية ،بين أصالة التعبير الفصيح ،واملنطوق
اللهجة واللهجات ،أن تقيم العالقة
ّ
ّ
النظيف ،وأن ّ
هجي ّ
تصنف الغريب ّ
كال منهما في موضعهّ ،
الل ّ
وترده إلى
والدخيل ،وأن تضع
ّ
ّ
أصله وأصوله .وشعارنا في مجال اللهجة ،يسعى إلى تحقيق مستويينّ :أولهما تنقية اللهجة،
ّ
ّ
وثانيهما ترقيتها .وحول ّ
والترقيةّ ،
تتحرك جميع موضوعات املجلة.
التنقية
ّ
ّ
ومما نأمله من ك ّل مشارك في هذه املجلة ،أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في
ّ
كيفيات إلانجاز ،كالوصف املفيد في
املستويين املذكورين .تنقية وترقية ،مع تنويع في
ّ
ّ
ّ
ّ
املجلةّ ،
ّ
ّ
ّ
كيفيات التعامل مع اللهجة ،والتعليل املدبر في
املوجه إلى
والتحليل
مدخرات
ّ
ّ
التفكير الل ّ
هجي.
ّ
ّ
ومما لوحظ عن جذور ّ
ّ
ّ
الل ّ
مرجعيات
هجي وأصوله في الجزائر ،أنه تتجاذبه
التعبير
التأثير في ّ
العربية ،وهي الفاعل البالغ ّ
ّ
النطق وألاداء ،صوتا ومفردات،
عديدة؛ ّأولها
بكل أبعادها ّ
والاجتماعية ،وتلويناتها ّ
الص ّ
ّ
الت ّ
ّ
وتراكيب ،وأساليبّ .
ألامازيغية ّ
وتية،
اريخية
ثم
ّ ّ
ّ
الت ّ
وإيحاءاتها ا ّلل ّ
ركية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل( :بايلك،
ثم اللغة
فظية .وعددها كثير.
ّ
ّ
ّ
ّ
والفرنسية بتوغلها في طبقات املجتمع وتعابيره عن حاجاته .وهي كثيرة
وخزناجي)
وقهواجي
2
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ّ
ّ
ّ
وطاكسيات وشامبرات) ثم
مندسة في املفردات والتراكيب ،في مثل( :مرسوات،
أيضا،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إلاسبانية ،وبعض الشذرات من لغات ّ
ّ
والفارسية ،والعبرية،
والباكستانية،
عاملية كالهندية،
ّ
بخاصة.
وغيرها ،ويشيع هذا في أسماء ألاعيان
ّ
وباعتماد املسموع من اللهجات ،ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة،
التصنيف حسب ّ
وبمحاولة ّ
التوظيف ،والاكتمال في مجاالت الاستعمال ،نرسو على ما هو
وظيفي ،فاعل في مجاالت الحياةّ ،
ّ
ّ
ثم منه تكون املنطلقات نحو الغايات.
عملي،
ّ
بمجلة (الكلم) منهجاّ ،
ومادة ،وموضوعا ،ومسارا ،ومعالم ،وغايات،
هذه إملامة
وأهدافا ،وعلى املشاركين اعتمدنا في إنجاز ألاعمال ،وعلى هللا توكلنا في ّ
كل حال.

ّ
هيئة تحريراملجلة.
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املستوى اللغوي في لهجة تلمسان صوتا القاف والكاف أنموذجا
دراسة صوتية
أ.بوروبة حميد
جامعة أبي بكربلقايد تلمسان
ملخص:
هـذه دراسـة لغويـة للمسـتوى اللغـوي للهجـة تلمسـان ،وهـي دراسـة تقـوم علـى املـنه
الوصـفي التحليلـي الـذي يعتمـد علـى وصـف الظـواهر اللغويـة للهجـة املدروسـة وتحليـل
محتوياتها ،للوصول إلى القواعد ،وألانظمة والخصائص التي تتميز بها هذه اللهجـة .وأهميـة
هذه الدراسة أنها :تظهر الصلة الوثيقة بين أصحاب اللهجة املدروسـة الـذين يسـكنون هـذه
املدينـة ،واللغـة الفصـيحة وتظهـر التطـور اللغـوي الـذي طـرأ علـى هـذه اللهجـة علـى امتـداد
الزمن ،وبيان الفجوة بينها وبين اللغـة الفصـحى التـي تعتبـر املقيـاس ألاسـاس الـذي تـرتب بـه
اللهجـات العربيـة علـى اخـتالف جنسـيات أبنائهـا واخـتالف مـواقعهم .وهـي دراسـة ميدانيـة فـي
أغلب صفاتها ملنطقة تلمسان ولقد اخترت اربعة رواة توافرت فيهم شروط جمع هذه املادة
اللغوية ،مثل الحرص على الـتكلم بهـذه اللهجـة دون ،فجمعـت النصـوص ووصـفتها وحللتهـا،
وقارنت بينها ،وبين اللغة الفصيحة .
الكلمات املفتاحية :اللغة ،اللهجة ،اللسانيات ،الصوتيات ،تلمسان.
Abstract:
It is linguistic study explaining the concept of Phonetical
aspects of Tlemcen dialect. The importance of this research lies in expressing
the deep link between the people of this dialect and standard Arabic. Moreover,
It shows dialect development and differences between this dialect and standard
Arabic. It is a field study based upon the descriptive approach, from Tlemcen
and its suburbs. And deals withPhonetic aspects(the phonemes. It discusses
consonant vowels.
Keywords : Language-dialect-linguistics-phonetics-Tlemcen.
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أهمية الدراسة:
تنبـع أهميـة هـذا املوضـوع مـن أهميـة دراسـة اللهجـات ،حيـث تعـد دراسـة اللهجـات
الحديثة من أحدث الاتجاهات في البحوث اللغوية .إذ يرى إبراهيم أنيس أن هذه الدراسات
قـد نمـت فـي الجامعـات ألاوروبيـة خـالل القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين حتـى أصـبحت آلان
عنصرا مهما بين الدراسات اللغوية الحديثة 1وزاد الاهتمام بدراسة اللهجات الحديثة ،ألنها
تمثــل تطــورا لغويــا تاريخيــا يجــب أن ترصــد مالمحــه وخصائصــه بشــكل مســتمر للمحافظــة
عل ــى ه ــذه اللهج ــات قب ــل أن تطم ــس ويختف ــي أثره ــا ،خاص ــة وأن اللغ ــات تتط ــور بش ــكل ب ــين
وواضح.
لقد ذكر علماء العربية القدماء اللهجات العربية القديمة ،فأبو العباس ثعلب في كتابه
مجـالس ثعلـب ،وابـن السـكيت فـي كتابيـه إصـال املنطـق ،والالفـا ،،وابـن مالـك فـي كتابـه
التسـهيل ،وابـن جنـي فـي كتابيـه الخصـائص ،وسـر صـناعة إلاعـراب ،وألاسـترابادي فـي شـر
كافيـة ابـن الحاجـب ،والسـيوطي فـي كتابيـه املزهـر فـي علـوم اللغـة العربيـة ،وهمـع الهوامـع،
فهـالالء وغيـرهم أشـاروا إلـى اللهجـات وتمثلـوا بهـا فـي كتـبهم .وإن لـم يفـرد أي مـنهم ماللفـا عـن
هذه اللهجات ،وكان اهتمامهم بهـا أقـل مـن اهتمـامهم بدراسـة العلـوم ألاخـرى ،خاصـة وأنهـم
عكفـوا علـى دراسـة العلـوم القرآنيـة ،واللغــة العربيــة الفصــيحة ،واعتقــدوا أن دراسـة
اللهجات تكون على حساب دراسة اللغة العربية الفصيحة.
اختيار املوضوع:
لقد دفعت دراسة املستشرقين للهجاتنا العربية علماء اللغة العرب املحدثين ،دفعا إلـى
دراســتها،والوقوف عنــد خواصــها ومزاياهــا ،فمــن الدراســات التــي عنــي بهــا املستشــرقون
الفرنسـيون خاصــة وليــام مارسـ يWilliam Marçaisالـذي درس لهجــة تلمســان فــي كتابــه Le
parler de Tlemcenوالكثير من املستشرقين الفرنسيين مثل  Henri Basséفلهجة تلمسـان
تتمتع بصلتها الوثيقة والعميقة باللهجات العربية القديمة.
أهداف الدراسة:
إن دراسة اللهجات العربية الحديثة مهمة لألسباب آلاتية:
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-1إظهـار أوجـه التقـارب والاخـتالف بـين أصـوات بعـض اللهجـات العربيـة ،ومحاولـة التقليـل
مـن الاخـتالف الـذي استشـرى بـين لهجـات الشـعوب العربيـة ،حـين كثـرت هـذه الشـعوب،
وتباينت املسافات بينها ،وأثرت عليها الثقافات الدخيلة.
-2تفويـت الفرصـة علـى املستشـرقين الـذين وجـدوا فـي دراسـة هـذه اللهجـات مـنهال خصـبا
لتقسيم البلدان العربية وتفكيك وحدتها.
-3توضيح الرابطة ،وبيان جوانب الاتفاق والاختالف بين أصحاب اللهجة املدروسة ،واللغة
الفصحى التي ينطق بها أبناء ألامة العربية وإلاسالمية ،في العالم العربي وإلاسالمي.
منهج البحث:
اتبعت املنه اللغوي الوصفي التحليلي ،إذ جمعت بعض الكلمات والنصوص من أصحاب
اللهجـة ووصـفت ظواهرهـا وحللتهـا تحلـيال لغويـا وشـرحتها؛ لوضـع القواعـد وألانظمـة التـي
تخضع
لهـا .كمــا ا عتمــدت علــى الروايــة الشــفهية مــن ســكان واليــة تلمســان و اقتصــرت الدراســة علــى
أف ـراد م ــن أص ــهاري وأص ــدقامي بمدين ــة تلمس ــان تبع ــا لخريط ــة لغوي ــة وض ــعتها س ــاعدتني ف ــي
تحديد ألاصوات موضع الدراسة.
تعريف بمدينة تلمسان:
تلمسـان إحــدى املـدن الجزائريــة العريقــة والتاريخيـة ،تقــع فـي إلاقلــيم الغربـي مــن أرض
الجزائر فهي تقع على ارتفاع" "038م من سطح البحر ،وهي واقعة في سـفح مرتفعـات جبليـة
فـي جنوبيهــا تكسـوها غابــة كثيفــة مـن بــجر الصــنوبر ألاخضـر .وفــي شــمال املدينـة يمتــد ســهل
"الحنايــة" الشاســع املتصــل مــن ناحيــة الغــرب بســهل "مغنيــة" وتبــدو" تلمســان" علــى مســيرة
ثالثــين كلــم مــن الشــمال "وفــي الشــمال الغربــي يحتجــب ألافــق وراء مرتفــع تـرارة حيــث يالحــظ
الرامي جبال فالوسن ،وفي الشمال الشرقي مرتفعات السبعة شيوخ وتاسلة".2
ويجــري علــى منحــدرات جبــال تلمســان عــدة أنهــار ووديــان كنهــر" تافنــة" ونهــر "املفــرو "،
ونهر "الشول"ي ،ونهر "يسر" ،ونهر "الصفصيف" وجل هذه ألاخيرة موسمية.
وهي تقع في أوائل إلاقليم الرابع من ألاقـاليم السـبعة حيـث الطـول " 11درجـة"و" 18دقيقـة"
3
والعرض" 33درجةو 12دقيقة"
اللغة واللهجة:
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لدراسـة اللهجـات العربيـة ال بـد مـن التمييـز بـين اللغـة واللهجـة ،علمـا بأنـه لـيس هنالـك
حد فاصل بينهما ألن العالقة بينهما هي عالقـة بـين ألاصـل والفـرع ؛ وألن اللهجـات العربيـة فـي
مجملها تتطور نحو اللغة الفصحى التـي يشـترك فيهـا أهـل اللغـة عامـة ،وإن كـان هـذا التطـور
متفاوتا من لهجة إلى أخرى.
ولعـل الفواصـل الطبيعيـة ،وطـول الفتـرة الزمنيـة علـى انعـزال مجموعـة مـن النـاس عـن
مجموعـة أخـرى ،وصـعوبة الاتصـال بينهمـا تـدفع إلـى خلـق لهجـة مختلفـة عـن لهجـة ثانيـة،
تنتمـي إلـى اللغـة نفسـها ،وإن تشـابهت كتـابتهم ،فالـذين يعيشـون فـي بيئـة زراعيـة مسـتقرة،
يتكلمـون لهجـة غيـر التـي يتكلمهـا الـذين يعيشـون فـي بيئـة صـحراوية باديـة .1وقـد تلعــب
الظروف الاجتماعية دورا مهما في نشوء اللهجات فنرى فندريس يقول :يوجد من العاميـات
الخاصة بقدر ما يوجد من جماعـات متخصصـة ،والعاميـة الخاصـة تمتـاز بتنوعهـا الـذي ال
يحـد ،وأنهـا فـي تغيـر دائـم تبعـا للظـروف وألامكنـة فكـل جماعـة خاصـة ،وكـل هيئـة مـن أربـاب
املهن ،لها عاميتها الخاصة.5
ولقد اختلف القدماء واملحدثون في التسمية فاعتبرها القدماء لغة ،فقالوا :لغة قـريش
ولغة هذيل ولغة تميم ،ولغة قيس ،قال صلى هللا عليه ّ
وسلم":نزل القـرآن بسـبع لغـات كلهـا
كاف شاف" 6في حين اعتبرها املحدثون لهجة ،فما الفرق بين اللغة واللهجة؟
اللغة :هي أصوات في حروف ،وحروف في كلمات ،وكلمات في جمل ،تصاغ ضمن نظام معين
له معنى وداللة .واللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
أمـا اللهجـة فيعرفهـا إبـراهيم أنـيس بأنهـا :مجموعـة مـن الصـفات اللغويـة ،تنتمـي إلـى بيئـة
خاصة يشترك فيها أفراد هذه البيئة جميعهم ،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل
تضـم عـدة لهجـات ،لكـل منهـا خصائصـها ،ولكنهـا تشـترك فـي مجموعـة مـن الظـواهر اللغويـة
التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض ،ومعرفة ما يدور بينها من حديث
املدينة لم تعد تجمعا سكانيا صغيرا ،بل أضحت مدينة ممتدة ألاطراف.
الفونيم
نـال الفـونيم حظـا وافـرا مـن بحـوث اللغـة ودراسـاتها ،ويعـد اكتشـاف الفـونيم واحـدا مـن
أهم إلانجازات التي حققها علم اللغة ،7أما الاهتمام الكبير بنظرية الفونيم فلم يبدأ إال منذ
ظهور كتاب Bloomfieldاملسمى Languageسـنة ،0 1333واختلفـت آلاراء فـي تحديـد تعريـف
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واضــح ملفهومــه .لهــذا يقــول روبنــز:Robinsكميــة كبيــرة مــن املــواد قــد اســتخدمت فــي الجــدال
حـول نظريـة الفــونيم وداخلهـا 3والفـونيم فــي احـد معانيــه يقصـد بـه الحــرف18أمـا دي سوســور
فيعتبــر أن الفــونيم هــو الحصــيلة النهائيــة لالنطباعــات الســمعية وحركــات النطــق وهــو ألاثــر
املتبـ ــادل للوحـ ــدات السـ ــمعية والوحـ ــدات املنطوقـ ــة ،إذن فهـ ــو وحـ ــدة مركبـ ــة لهـ ــا جـ ــذر فـ ــي
السلســلة املنطوقــة و آخــر فــي السلســلة الســمعية11لقــد وازن بــين جــانبين :الجانــب النطق ــي
والجانـ ـ ــب السـ ـ ــمعي ،يقـ ـ ــول" :إن كثيـ ـ ـرا م ـ ــن علمـ ـ ــاء ألاصـ ـ ــوات بوسـ ـ ــاطة ألاعضـ ـ ــاء (الحل ـ ــق
والفم....إلخ) ويغفلون عن الجانب السمعي ،وهذا املنه غير صحيح.
ألن التأثير الواقع على ألاذن هو ألاساس الطبيعي لكل نظرية ...هذا العنصر السـمعي يوجـد
بصورة الشعورية عندما تبدأ في النظر إلى الوحدات الفونولوجية ،ذلك أننـا بوسـاطة ألاذن
نع ــرف م ــاذا يك ــون ص ــوت ()-أو( )+م ــثال ل ــو أنن ــا اس ــتطعنا أن نا ــجل فلم ــا س ــينمائيا لجمي ــع
حركات الفم والحلق في أثناء نطق سلسلة من ألاصوات فربما كان من املستحيل أن نكشف
عن الانقسامات في هذا التتـابع مـن الحركـات املنطوقـة ،فـال نعـرف متـى يبـدأ صـوت معـين وال
أيـ ــن ينتهـ ــي آلاخـ ــر ،لـ ــذلك فالصـ ــوت عنـ ــد جـ ــي سوسـ ــور ال يقتصـ ــر علـ ــى الوصـ ــف العضـ ــوي
فحسب بل يتعداه إلى التأثير السمعي والذي من خالله نستطيع تمييز الوحدات الصوتية.
وقــد يحلــل الفــونيم إلــى ألفونــات فعنــدما نقــول" :قــال هللا تعــالى"فــإن الــالم فــي لفــظ الجاللــة
جــاءت مفخمــة أمــا إذا قلنــا ":أنــا ســائل هللا"فقــد جــاءت الــالم فــي لفــظ الجاللــة مرققــة ،لــذلك
فهي صور مختلفة لفونيم واحد هو فونيم الالم.
وسأتناول فيما يأتي فونيمات القاف والكاف في لهجة تلمسان.
/ q /فونيم القاف
يتكون من اندفاع الهواء من الرئتين فيمر بالحنجرة وال يتحرك الوتران الصوتيان ويصل
إلى أدنى الحلق حيث ينحبس الهواء بارتفاع مالخرة اللسان واتصاله بأدنى الحلق واللهاة ثم
ينفصل العضوان بشكل مفاجئ ،فيحدث الهواء صوتا انفجاريا.
هذا الصوت من أصوات القلقلة ،كما أنه من ألاصوات املفخمة تفخيما جزئيا.
ويوصف هذا الفونيم بأنه  :صامت لهوي انفجاري مهموس.
A voiceless uvular plosive consonant
/k/فونيم الكاف
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يحصل هذا الصوت من اندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة ،دون أن يتحرك الوتران
الصوتيان ،ثم يصل الحلق ،فيرتفـع أقصـ ى اللسـان ،ليتصـل بأقصـ ى الحنـك ألاعلـى( الحنـك
اللـين ).وال يسـمح بمـرور الهـواء،ثم ينفـرج العضـوان انفراجـا مفاجئـا ،فيحـدثان صـوتا
انفجاريا.
يوصف هذا الفونيم بأنه :-حنكي لين انفجاري مهموس
Avoiceless Velar Plosive Consonant
نجد أن هذين الصوتين قد حافظا على نطقهما دون أن يصيبهما تغير في بعض الكلمات
وألاقــوال ،إضــافة إلــى هــذا نجــد صــوت القــاف يحــافظ علــى نطقــه عربيــا فصــيحا فــي املنــاطق
املطلة على "تلمسان" من الشمال وبالضب املناطق الواقعة في جبال "فالوسن" من مناطق
"بنــي وارســوس" شــرقا مــرورا "ببنــي خــالد" ومنطقــة "املهـراز" وصــوال إلــى منطقــة "بنــي مســهل"؛
أي منــاطق "بــوطراق" وقــرى مثــل "ســيدي علــى" املجــاورة لهــا وكمــا ال ننسـ ى منطقــة "ندرومــة"
ومــا جاورهــا غربــا ،وكــل هــذه املالحظــات ســوف نتطــرق لهــا بنــوع مــن التفصــيل والدقــة ،وإلــى
أهم العوامل التي أثرت في مخرجـي وصـفتي الصـوتين ،القـاف والكـاف فـي هـذا البحـث املعنـون
ب" :تشكيلية صوتي القاف والكاف في لهجة تلمسان".
فالدراسات الاجتماعية تثبت وجود تراب قوي بين الظواهر و الـنظم الاجتماعيـة ،وقـد
يكــون هــذا الت ـراب بــين عوامــل اجتماعيــة موجــودة فــي الحاضــر أو كانــت موجــودة فــي املاض ـ ي
م ــالثرة ف ــي الظ ــاهرة أو النظ ــام الاجتم ــاعي الق ــائم ف ــي الوق ــت الحاض ــر ،ونج ــد ك ــال م ــن املي ــزة
12
اللهجية والاجتماعية ،التي عرف بهما الانسان –متالزمتين في الظاهرة اللغوية.
-1تغيرات القاف:
حرف القاف من الحروف العربيـة التـي تعـددت مخارجـه ونطـق بـأكثر مـن صـورة وأخـرج
من أكثر من مخرج في لهجة "تلمسان" واملناطق املجاورة كما أن لهجتها تشترك مع اللهجـات
العربية ألاخرى فـي صـورة نطقـه مبدلـة فـي أكثـر مـن صـوت فهـو صـوت لثـوي شـديد ،مهمـوس
منفــتح مخرجــه مــن أقص ـ ى الحنــك ،ويلــتحم فيــه مــالخر اللســان باللهــاة وعلــى هــذا ألاس ــاس
فالقاف حافظ على صفاته ومخرجه خاصة في املناطق الساحلية املطلة على البحر ألابيض
املتوس ـ فمــن منــاطق "بنــي خــالد" و"بنــي وارســوس" شــمال شــرق إلــى غايــة منطقــة "جبالــة"
التابعــة لــدائرة "ندرومــة" ،كمــا نجــد هــذه الظــاهرة ولكــن فــي منــاطق محــددة مــن منــاطق "بنــي
9
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سـنوس" الواقعــة جنـوب غــرب واليـة تلمســان .إال أن صــوت القـاف رغــم حفاظـه علــى صــفاته
ومخرجــه فــي هــذه املنــاطق،إال أننــا نجــد بعــض الاختالفــات فــي نطقــه؛ أي قافــا مقلقــال محــدثا
ص ــوتا انفجاري ــا وذل ــك لتب ــاين املن ــاطق و مواقعه ــا الجغرافي ــة فاملن ــاطق الس ــاحلية ق ــد يمت ــاز
أهله ــا بليون ــة فـ ــي نط ــق الصـ ــوت مـ ــع بعـ ــض الش ـ ـ فـ ــي إمالت ــه مث ــل قـ ــولهم "امشـ ــيت انلق ـ ـ
الس ــقوم"؛ أي ذهب ــت لجم ــع بع ــض ألاعش ــاب الطبيعي ــة ،أم ــا املن ــاطق الجنوبي ــة م ــن الوالي ــة
خاصــة منطقــة" بنــي ســنوس" وبالضــب املنــاطق التــي مــاتزال تنطــق القــاف صــوتا صــحيحا
فه ــو قري ــب م ــن الش ــدة نظ ـرا للطبيع ــة الجغرافي ــة واملن ــاخ الس ــائد هن ــاك؛ أي املن ــاطق ش ــبه
الصحراوية.
واملتتبع لصوت القاف في مدينة تلمسان أنه يشيع قلبه في عاصمة الوالية إلى همزة ،وهما
يتشــابهان فــي الشــدة ،وقــد أورد وليــام مارسـ ي W.Marçaisفــي كتابــه " Le Dialecte Arabe
"Parle de Tlemcenدراســة مستفيضــة حــول هــذه الظــاهرة ،و قــد اكتفــى بإشــارة خفيفــة
مفاده ــا أن ع ــددا م ــن س ــكان تلمس ــان يص ــعب عل ــيهم النط ــق بالق ــاف فيبدلون ــه هم ــزة ولك ــن
البدايات ألاولى النتشار هذه الظـاهرة الصـوتية قـد حـدثت بعـد نـزو ألاندلسـيين إلـى شـمال
املغ ــرب العرب ــي ب ــدليل وجوده ــا ف ــي املغ ــرب ألاقص ـ ى ف ــي م ــدينتي تط ــوان وف ــاس ولكنه ــا ش ــاعت
شيوعا واضحا بعد رجوع أهل تلمسان الذين هاجروا إلى الشام ومصر.
إض ــافة إل ــى ه ــذا نج ــد أن ص ــوت الق ــاف ق ــد أب ــدل جيم ــا قاهري ــة معطش ــة أي قافـ ـا" "g
ونلحظ أن هذه الظاهرة هي شامعة في جل املناطق املجاورة ملدينة تلمسان باستثناء منـاطق
جبــال" فالوســن" مثــل" بنــي خــالد" و" بنــي وارســوس" و "امله ـراز" و" بنــي مســهل" و "ندرومــة"،
وكــذلك تلــك املنــاطق املحصــورة واملحــددة جــدا بمنطقــة" بنــي ســنوس" امــا املنــاطق ألاخــرى
وخاصة البدو منهم فقد تغير عندهم نطق القاف إلى "قاف" مجهورة وكثيرة التعطيش .كمـا
أن صــوت القــاف قــد أصــبح كافــا وخاصــة فــي منطقــة "الســواحلية " فلــم يألفــه ســكانها علــى
إلاطــالق ،ولتعــذر نطقــه تــم تغــويره وانتقــل مخرجــه إلــى ألامــام فصــار أقص ـ ى حنكيــا مصــادفا
محــبس الكــاف البيــه بالقــاف اليمنيــة التــي هــي بــين القــاف والكــاف وقــد أورد ابــن خلــدون فــي
مقدمته شرحا مفصال عن هذه الظاهرة التي تشترك فيها الكثير من ألاقطار العربية.
-1.1ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق:
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إن املتتبع للطبيعة الجغرافية التي تمتاز بها منطقة "تلمسان" قد يالحظ عدة مالحظات
فهي تجمع بين الصحراء والتل والبحر كما انها تجاور منطقة شمال املغرب التي عرفت عدة
نزوحات لألهالي سواء ما تعلق منها بطلب العيش أو هروبا من جحـيم الحـروب أو مشـاركين
فــي الفتوحــات وخاصــة فــتح "ألانــدلس" ولكــن صــوت القــاف فــي منطقــة تلمســان وخاصــة فــي
املناطق الساحلية الشمالية القريبـة مـن البحـر أو املطلـة عليـه ومنهـا منطقـة "بنـي وارسـوس"
أو "بــرج عريمــة" وكــذلك منطقــة "هنــين وبنــي خــالد" ،وكــذلك منطقــة "فالوســن" أو "امله ـراز"
واملناطق التابعة لها أي مناطق "بني مسهل" إضافة إلى مناطق "ندرومـة" ومنهـا "جبالـة وعـين
الكبي ــرة" ،إض ــافة إل ــى ه ــذا نج ــد من ــاطق جن ـوب الوالي ــة وبالض ــب ف ــي منطق ــة "بن ــي س ــنوس"
بالتحديد قرية قريبة من منطقة "الزهرة" قد حافظت على نطق القاف ولكن يختلف بعض
الش في صفاته عن املناطق الساحلية .فاملالحظة التي توصلنا إليها من خالل هاته الدراسة
هــو أن جــل هــذه املنــاطق تعــيش فــي عزل ــة؛ أي فــي منــاطق مرتفعــة ومعظمهــا عبــارة عــن ق ــرى
ومداشــر متفرقــة هنــا وهنــاك كمــا أن الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة هنــا كمــن عــادات وتقاليــد
زواج والـ ــذي يـ ــتم فـ ــي الغالـ ــب مـ ــن ألاقـ ــارب وكـ ــذلك الحيـ ــاة اليوميـ ــة لهـ ــالالء السـ ــكان الـ ــذين
يعتمدون في معيشتهم على تربية املواش ي واستصال ألاراض ي.
فعلمــاء اللغــة يفســرون ظــاهرة حفــا ،بعــض املجتمعــات علــى مخــارج أصــوات معينــة و
ص ــفاتها كم ــا نط ــق ب ــه ألاول ــون وخاص ــة الص ــوت ال ــذي نتناول ــه بالدراس ــة – أال وه ــو ص ــوت
القاف-فقـد عـرف عـن البـدو مـن قلـة عنـايتهم بـالنطق و سـرعتهم فـي ألاداء ،وجـدنا التطـور فـي
لهجــات البــدو يأخــذ صــورا ع ــدة فــي زمــن قليــل ،فلــيس ب ــين البــدو طبقــات اجتماعيــة تق ــاس
بمقاييس الحضر من رغبة فـي تجويـد النطـق وتغيـر ألالفـا ،،فـال يكـادون يتكلمـون إال بقـدر،
وال يعمدون في كالمهم إلى مستوى خاص يناسب مقام الكالم.13
ومــع كــل هــذا توجــد عوامــل اســتقرار للهجــة البــدو فهــم يتعصــبون لــبعض صــفات الكــالم
الت ــي اشـ ــتهرت عنـ ــدهم ويستمسـ ــكون بكـ ــل مـ ــا يميـ ــزهم عـ ــن غيـ ــرهم ،وإنمـ ــا يكـ ــون هـ ــذا حـ ــين
يشعرون بمثل هـذه الصـفات ،فـإذا عرفـوا أن لهـم نطقـا معينـا بالقـاف أو الهمـزة عـرف عـنهم
واشــتهروا بــه ،واستمســكوا بمثــل هــذا النطــق ال يحيــدون عنــه وال يســمحون ألبنــائهم بالحيــدة
عنه.11
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فاملنـ ــاطق السـ ــاحلية بتلمسـ ــان جلهـ ــا عب ـ ـارة عـ ــن قبائـ ــل بدويـ ــة فهـ ــي تميـ ــل إلـ ــى ألاصـ ــوات
الشديدة في نطقها ،وهو أمر طبيعي يلتئم مع ما عرف عن البدو من غلظة وجفاء في الطبع؛
ألن هذا الصوت سريع النطق به ،ثـم إن مـا فيـه مـن عنصـر انفجـاري يناـجم وسـرعة ألاداء
عنـد ألاعـراب ،وبهــذا يتميـز نطقهــم بهـذا الصــوت القـوي الســريع الـذي يطــرق آلاذان كأنمـا هــو
فرقعات متعددة إضافة إلى هذا فإن الصوت الشديد يحتاج إلى جهد عضلي أقـل مـن نظيـره
الرخ ــو .كم ــا أن ألاص ــوات املجه ــورة أوض ــح ف ــي الس ــمع ،تتلقاه ــا ألاذن ف ــي مس ــافة عن ــدها ق ــد
تخفى نظائرها املهموسة.
وعلي ــه فحف ــا ،املن ــاطق الجنوبي ــة م ــن الوالي ــة كم ــا ذكرن ــا س ــابقا ف ــي منطق ــة بن ــي س ــنوس
الش ــبه صـ ــحراوية ،فـ ــال شـ ــك أن البئـ ــة الصـ ــحراوية التـ ــي تنتشـ ــر فيهـ ــا ألاصـ ــوات فـ ــي مسـ ــافة
شاســعة ال يعوقهــا عــائق ،وال يحــول دونهــا حائــل ،تتطلــب امليــل إلــى توضــيح ألاصــوات بطــرق
عدة من بينها الجهر بالصوت ليصبح أكثر وضوحا في أذن السامع ،15لهـذا نلحـظ أن لهجـات
القبائــل البدويــة تميــل كثي ـرا إلــى جهــر بعــض ألاصــوات ،ويســتخلص مــن روايــات املعــاجم أن
البيئ ــة البدوي ــة كان ــت ت ــالثر الق ــاف ج ــاء ف ــي اللس ــان قشـ ـ الج ــل ع ــن الف ــرس قش ــطا نزع ــه
وكشفه وكذلك غيره من ألاشياء.
وعلــى هــذا ألاســاس فاحتفــا ،هــذه املجتمعــات التــي ذكرناهــا مــن قبــل بصــفة هــذا الصــوت
ومخرجــه لــم يكــن وليــد الصــدفة بــل كانــت لــه إرهاصــات أوليــة و قــد ســاهمت كلهــا جنبــا إلــى
جنــب ســواء تلــك املتعلقــة باملنــاطق الجغرافيــة مــن عزلــة ورطوبــة فــي املنــاخ أو شــدته وكــذلك
تعصب سكان البدو ولبعض هذه الصفات كما ذكر علماء اللغـة احتفـاءا بالقبائـل العربيـة
القديمة وكذلك املوقع الجغرافي أي قمم جبال ألاطلس التلي أو الصحراوي وعدم الاخـتالط
كــان ســببا مــن ألاســباب الســالفة الــذكر فــي جعــل أهــل املنــاطق يحــافظون علــى نطــق صــوت
القاف.
وتمتـد اللهجــات التـي ينطــق فيهـا القــاف حرفـا لهويــا أي قافـا ،علــى مسـاحات ال بــأس بهـا مــن
منــاطق الجزائــر وجــل هــذه املنــاطق غمــا أن تكــون ســاحلية أو داخليــة منعزلــة وهــي عبــارة عــن
جبــال ومرتفعــات فنجــد قســما هامــا مــن املنطقــة الحضــرية بمقاطعــة قســنطينة ويحــد هــذه
املنطق ــة خ ـ ينطل ــق بع ــد رأس الحدي ــد ( ) cap defeبقلي ــل ويم ــر بجم ــاب)(jemm apes
وبكنـدي سـمندو( ) candé smendouوببيـزو) ( bizotورفـا ( )rouffachومـيال ) )milaوفـ
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مزالة ) (fedj mzalaوشرفووي ) (chevreuilو يبلـغ قريبـا مـن حـدود القبائـل وخاصـة القسـم
ألاكبر من دائرة سكيكدة ينطق أهله هذا الحرف قافا.
وامــا فــي منطقــة الجزائ ــر فــإن نطــق ه ــذا الحــرف قافــا موجودل ــدى ســكان مدينــة الجزائ ــر
وســكان شرشــال ودلــس والبليــدة ومليانــة ومدينــة تــنس؛ اي أقــدم مــدن تلــك املنطقــة 16كمــا
يتواجد نطق القاف قافا بمنطقة مستغانم.
-2-1ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ(همزة):
إن الفضــل فــي نشــأة اللغــة إلانســانية يرجــع إلــى املجتمــع نفســه وإلــى الحيــاة الاجتماعيــة،
فل ــوال اجتم ــاع ألاف ـراد بعض ــهم م ــع بع ــض وح ــاجتهم إل ــى التع ــاون والتف ــاهم وتب ــادل ألافك ــار،
والتعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة وال تعبير إرادي فاللهجة هي
اللسان الدي يستعمله عامة الناس مشافهة في حياتهم اليومية ،لقضاء حاجاتهم والتفـاهم
فيما بينهم فاللهجة الجزائرية وخاصة لهجة تلمسان يتمثل هيكلها اللغوي في ميزة فريدة من
نوعها ،وتشترك بها مع مدن في املغرب ألاقص ى وأخرى في املشرق العربي مثل القاهرة وقبائل
م ــن ال ــيمن وك ــذلك قبائ ــل م ــن لبن ــان وب ــالد الش ــام وك ــذلك ف ــي ن ــابلس والق ــدس (فلس ــطين)
فيقولون مثال القدس ألادس ،17وهذه اللهجة خضعت لعوامل لغوية كثيرة.
فنطق القاف همزة لدى أهل تلمسان يعود إلى نزو ألاندلسيين إلى شمال املغرب العربي
بدليل وجودها في املغرب ألاقص ى في مدينتي تطوان وفاس ولكنها شاعت شيوعا واضحا بعد
رجــوع أهــل تلمســان الــذين هــاجروا إلــى الشــام ومصــر ،وكثي ـرا مــا ذكــر البــاحثون أن تلمســان
وفــاس تتشــابهان فــي أمــور كثيــرة مثــل العــادات والتقاليــد وغيرهــا وفــي نطــق القــاف همــزة ،فــإن
صح التشابه في ألامور ألاولى فاالختالف واضح بين أهل املدينتين في إبدال القاف همزة ذلـك
أن همــزة الفاســيين غاريــة تصــدر مــن الــداخل ،أمــا همــزة أهــل تلمســان فلينــة قريبــة جــدا مــن
همزة تطوان.
وإذا كان ــت اللهج ــات العامي ــة الحديث ــة ت ــرتب ارتباط ــا وثيق ــا باللهج ــات العربي ــة القديم ــة،
فإنها ترتب أيضا بالعربية الفصحي ولهذا وجدنا أن ظاهرة إبدال القاف همـزة مسـتعملة فـي
اللســان العربــي الفصــيح ،والــذي يالكــد ذلــك ماجــاء عــن أبــي عمــرو بــن العــالء فــي قولــه:ألافــز
الوثبة بالعجلة والقفز الوثب وكذلك أشب وقشب بمعنـى خلـ  ،10وهـذا دليـل علـى انتسـاب
هذه الظاهرة إلى اللهجات العربية القديمة وقد ذكر جان كانتينو ذلك بقوله":وأما اللهجات
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التـي صــارت القـاف فيهــا مجـرد همــزة تنطــق بغلـق رأس قصــبة الرئـة فلهجــات مدنيـة فــي أكثرهــا
وخاصــة لهجــات حلــب والالذقيــة وحمــاه وحمــص ودمشــق وط ـرابلس وبيــروت وصــيدا وصــفد
وحيفا ويافا وبيت املقدس وجبرون وغزة والاسكندرية والقـاهرة والقسـم اليهـودي مـن مدينـة
الجزائر والقسم املسلم من تلمسان وفاس ولكن هذه اللهجات مدنية فق .13
فصوت القـاف فـي اللهجـة الحضـرية أو املدنيـة يرقـق ويلـين حتـى يصـير همـزة فكثيـرا مـا تسـمع
مــثال كلمــة أوآو بــدال مــن قاوقــاو وهــذا عنــد النســاء وألاطفــال بالخصــوص ،ويعــود هــذا التغيــر
فــي صــوت القــاف إلــى همــزة إلــى عــدة أســباب فتلمســان كمــا أســلفن تمتــاز بموقــع جغرافــي كــان
محل أطماع النازحين وخاصة ألاتراك و الفرنسيين الذين عمـروا طـويال ،ويوجـد فـي الحضـر
طبقــات مــن النــاس تقــاس مراكــزهم الاجتماعيــة بمقــاييس لغويــة فــي بعــض ألاحيــان ،وتتطلــب
حيــاة الحضــر العمــل علــى تحســين النطــق وتخيــر العبــارات ولهــذا ال يكــاد ينحــرف الطفــل فــي
نطق ــه أو تقلي ــده للغ ــة الكب ــار.كمـ ــا ان اهـ ــل املـ ــدن املتحضـ ــرة يميلـ ــون إلـ ــى رخـ ــاوة ألاصـ ــوات
الشديدة بوجه عام ،إذ فيها من التالدة والليون ما يناجم مع بيئتهم وطبيعتهم إذ يقول اهل
تلمسان :باء الوة وأصلها بالقاف بدل الهمزة باقالوة وقولهم بوقال وسمع بوآل وهو نوع من
ألاباريق املصنوعة من الزجاج ،وقد نجد في لهجة تلمسان كلمات كثيرة ال تقلب فيها همـزة و
إنمــا تنطــق صــوتا شــديدا مجهــورا شــبيها بــالجيم القاهريــة مثــل بقــرة فــي بقــرة وآقعــد فــي أقعــد
ولعــل ذلــك راجــع إلــى الابتعــاد عــن الوقــوع فــي التبــاس معنــوي إذ لــو حــدث هــذا القلــب لــدلت
الكلمات على معنى مغاير للمعنى املنشود نحو رزاء أي رزاق وهي صـيغة مبالغـة السـم فاعـل
مـ ــن (رزق) ويبـ ــدل القـ ــاف همـ ــزة فـ ــي مثـ ــل ألسـ ــبور فـ ــي كسـ ــبرة28بإشـ ــباع ضـ ــمة االبـ ــاء وهـ ــم
مشــتركون فــي هــذا إلابــدال مــع أهــالي تطــوان املغربيــة ،وفــي قــولهم (هــديك دار فيهــا غيــر البــق
والبقـي ) كنايــة عـن بســاطة أثـاث الــدار رغـم ثـراء صـاحبه ،وكــأن العامـة وعــوا صـفة الصــغر
في البق ونتن ريحه ،فاستعملوه ضدا لألصـل الفصـيح؛ ألن معنـى (بـق) أيضـا نشـر الخيـر بـين
الناس.
وفــي قــولهم أيضــا "الصــياغ راه بق ـ القــرمي " بتشــديد القــاف و قلبهــا همــزة (بــأط ) وهــو
مصطلح يستعمل عند صامغي الحلي الذهبية ،بمعنى إصال ما تكسر منها عن طـرق لحمـه،
وفـ ــي اللغـ ــة تـ ــبق الخبـ ــر ،اي أخـ ــذه قلـ ــيال قلـ ــيال والـ ــبق القطعـ ــة مـ ــن كـ ــل ش ـ ـ  21ولعلهـ ــم
استعملوه بهذا املعنى نظرا للقطع الذهبية الصغيرة التي يلم بها الصامغ الحلي املكسورة.
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ومن قولهم أيضا "العروسة دخلت ذار راجلها ووجها مزوق" يتضعيف الواو وإبدال القـاف
همــزة (يــزوق)فهــو (مــزوق) و(الــزواق) التــزيين و ازوقــت وجههــا ؛أي زينتــه ففــي ألاســاس زوقــوا
املســاجد :زينوهــا بــالنقو ألن النــاقش يجعلــه فــي اصــباغه 22وفــي املثــل العــامي نجــد "الق ـ
يعلـ ــم لبـ ــاه الـ ــن " ينطـ ــق بقلـ ــب الق ـ ــاف همـ ــزة " ألاط" و يسـ ــتعمل هـ ــذا املثـ ــل عنـ ــد النس ـ ــاء
والشـيوخ كثيـرا و يطلـق هــذا املثـل علــى كــل إنسـان لــم يكتسـب خبــرة و يريـد أن يقنــع أو يفســر
شيئا ما إلنسان ذي خبرة واسعة.
وفــي قــولهم أيضــا " املــزود رقيــق و بــحال يرفــد مــن الــدقيق" فتقلــب القــاف همــزة فيصــبح
املث ــل عل ــى النح ــو الت ــالي:امل ــزود رئ ـ ـ و ب ــحال يرف ــد م ــن ال ــدئ " والق ــاف هن ــا أب ــدلت هم ــزة
فغورت إلى مدخل الهمزة قليال وعند هذا املخرج قد يأخذ صفات الهمزة نظـرا لتشـابههما فـي
كثير من الصفات و يضرب هذا املثل على كل رهيف إال إنه يجمع في طياته الكثير من البركة
وإلاحسان.
وفــي قــولهم أيضــا "دخلــت واحــدة عــاتق" فأبــدلوا القــاف همــزة فــي لفــظ عــاتق فأصــبحت عاتــأ
وهــي الفتــاة الغيــر متزوجــة ،وتســمى فــي النــوا ي املجــاورة لتلمســان (عزبــة)و اســتعمال كلمــة
عاتق صحيح فصيح وفي ألاساس "عاتق من العواتق" :للشابة أول ما أدركت.23
وقولهم أيضا "عأدة" بهمزة بدل القاف (عقدة) و بفتح العين يطلقونها علـى ماـحوق اللـوز
املعجــون بالعســل واملخلــوط بالقرفــة و يســتعمل حشــوا للحلويــات املختلفــة ،كمــا يســتخدم
هــذا اللفــظ للداللــة علــى نــوع مــن مــزج ألاعشــاب الطبيــة بالعســل ،أمــا "ال ُعــالدة" بضــم العــين
وقلـب القـاف همـزة وأصــلها " ُع ْقـدة" فيعنـون بهــا الاضـطراب والارتبـاك فــي الـنفس تقـول املـرأة
(عنــدي ُعــالدة فــي ألبــي) أي أحــس بقلــق و اضــطراب فــي نفس ـ ي ،وعليــه فــإن معاقبــة ألاصــوات
تكــون مــن قبيــل اخــتالف لغــات القبائــل وقــد أشــار إلــى هــذا أبــو الطيــب اللغــوي فــي قولــه:لــيس
املـ ـراد باإلب ــدال أن الع ــرب تتعم ــد تع ــويض ح ــرف م ــن ال يختلف ــان إال ف ــي ح ــرف واح ــد ،ق ــال
وال ــدليل عل ــى ذل ــك أن قبيل ــة واح ــدة ال ت ــتكلم بكلم ــة ط ــورا مهم ــوزة وط ــورا غي ــر مهم ــوزة وال
بالصاد مرة وبالسين اخرى ،وكذلك إبدال الم التعريف ميما والهمزة املصدرة عينا ،كقولهم
في نحو أن " ّ
عن" ال تشرك العرب في ش من ذلك إنما يقول هذا قوم وذلك قوم أخرون".21
ونظــرة العلمــاء إلــى إلابــدال فيهــا خــالف ،فهنــاك الـرأي القائــل بإمكانيــة وقــوع إلابــدال داخــل
البيئ ـ ــة اللغوي ـ ــة الواح ـ ــدة ،و هن ـ ــاك م ـ ــن ي ـ ــذهب إل ـ ــى الق ـ ــول بوقوع ـ ــه ف ـ ــي بي ت ـ ــين مختلفت ـ ــين
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واملقصود ههنا املعاقبة ال إلابدال ،و ذلك كما يتبـدى فـي قـول أبـو الطيـب اللغـوي إذ يشـترط
لحدوث إلابدال بين الصوتين وجود قرابـة صـوتية بينهمـا مـن ناحيـة املخـرج أو الصـفة ،فعلـى
الــرغم مــن تقــارب مخرجــي القــاف والهمــزة ،فــاألول مــن أقصـ ى اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــك،
والثــاني ينطــق مــن أقص ـ ى الحلــق ،غيــر أنهــا أدخــل في ـه إال أن العــرب وخاصــة لهجــة تلمســان
وغيرها من املدن التي تشبهها في نطق هذا الصوت –أي القاف-قد عاقبت بن الصوتين.
و ٌد أقر العلماء ذلك في معاقبة و إبدال ألاصوات وخاصة صوتي القـاف و الهمـزة و تقـول
العامة في مدينة تلمسانَ :أ ْر ْ
آب" وأصله "قبقاب" فأبدلوا القافين همزتين و قلبوا الباء ألاولى
َ
َ
راء وي ـراد ب ــه الحــذاء م ــن خش ــب و( ْأرأب)( يـ ْـأرأ ْب) و( تأرِئي ـ ْـب) أي الصــوت و ال ،ــجة ،وتق ــول
العامة في مصر :القبقاب وهو النعل من الخشب ،25وفي قولهم " ْأرمود " وأصلها قرميد وهو
ن ــوع م ــن آلاج ــر يص ــنع م ــن الط ــين املح ــروق وف ــي الق ــاموس القرم ــد بف ــتح الق ــاف والقرمي ــد
بكسرها حجارة لها خروق تن ،ويبنى بها.26
وفـي قــولهم أيضــا ":ألاطــايف" بــدال مــن القطــائف وهـو نــوع مــن الحلــوى يخبــز أقراصــا مختمــرة
فيك ــون له ــا خم ــل كخم ــل القطيف ــة و تحل ـ ى أقراص ــها بما ــحوق الج ــوز والل ــوز والس ــكر أو
بطري الجبن ونحوه ويالكل بالعسل أو بمعقود ماء السكر ،هكذا عند العامة.
كم ــا تق ــول العام ــة ف ــي تلمس ــان "أطيف ــة" ب ــدال م ــن "قطيف ــة" ،وه ــو نس ــي مع ــروف ل ــه وب ــرة
ناعمة ،وفي القاموس القطيفة" دثار مخمل" وفـي اخبـار رميلـة" كانـت لرميلـة ،أم ألاشـهب بـن
ثور قطيفة حمراء فكانوا يأخذون الهدب من تلك القطيفة فيلقونه في املاء.27
والســبب فــي تعــذر نطــق القــاف فــي هــذه الكلمــات التــي يتجــاور فبيهــا الصــوتان القــاف والطــاء
ألنهما من مستوى واحد في النطق؛ فالقاف من أقصـ ى اللسـان ومـا فوقـه مـن الحنـك والطـاء
من بين طرف اللسان وبين اصول الثنايـا العليـا مصـعدا إلـى الحنـك ،ولهـذا فـإن الهمـزة تكـون
ملينـة وأيســر فــي النطـق مــن القــاف؛ ألنهـا جــاءت متبوعــة بحـرف ســاكن وهــي عـادة كــل العــوام
مـن تلمســان فهــم يبـدلون بالســاكن ،كمــا أن الهمـزة عنــد مجاورتهــا للطـاء فــإن هــذا الصــوت؛
أي الطــاء يرق ــق قل ــيال بــدال م ــن مجارات ــه لص ــوت القــاف فإن ــه ف ــي هــذه الحال ــة يس ــمع ش ــديدا
ويحدث صوتا حتى أن إلانسان يلقى مشقة في إحداث هذا الصوت في مثل هذه الكلمات.
كما نجد قولهم كلمة ( ْأ َط ْع) في ْق ْ
طع فالعامة تبدأ بسكون وقد تجاور في هذه الكلمة القاف
والطــاء أيضــا ولهــذا فقــد يستعص ـ ي النطــق بهمــا فــيمكن إبــدال القــاف همــزة للتخفيــف؛ ألن
16

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
نطقها في هذه الحالة يصاحبه انحباس في الهواء من أقص ى اللسان وما فوقه من الحنك ثم
َ ْ
يتطلب طلق سراحه باتجاه طرف اللسان و لهذا أبدلت القاف همزة و يقولون (أط َع ْه)عبور
َ ّ
الطري ــق و(أط ْع ُت ـ ُـه الطري ــق) بتش ــديد الط ــاء أي س ــاعدته عل ــى عب ــور الطري ــق وه ــو اس ــتعمال
َ ْ
َ َْ ْ َُ ُ َ
ص ْرت ْه)بمعنى سـهرت علـى والدتـه و(أط َع ْـت لـه
فصيح ،ومن استعماالت هذه املادة (أطعت له
ْ ْ
طاعه) أي قطعت له الرضاعة أي أفطمته.
ر
ْ َ َّ
َ ّ
ْ
ْ
وفــي قــولهم أيضــا"أالء" بتشــديد الــالم وبقلــب القــاف همــزتين وأصــلها (قلــق) و(تقلــق) وهــو
َْ
َ َّ
( ْمقلـ ْـق) و(قلـ ْـق) بتســكين القــاف ي ـراد بــه إلاس ـراع فــي ألامــر والاســتعجال فــي خوضــه ،فــي مث ــل
َ
قولهم (:راه ْمأأل) أي مستعجل حين يرى مهروال مسرعا وفـي املثـل الشـعبي عنـد أهـل تلمسـان
ْ ْ
َ ْ
الفار املأأل من َس ْع ْد ألاط)؛ اي الفأر املستعجل يكون طعمة للق ويضرب ملن يستعجل في
(
تنفي ــذ أم ــوره ف ــال يحققه ــا لع ــدم النظ ــر والتفكي ــر فيه ــا وف ــي ألاس ــاس أقلقن ــي الح ــزن والخ ــوف
والفر .20
فعنــد تج ــاور مخرج ــي الق ــاف والــالم ق ــد يض ــطر الن ــاطق يتغييــر الق ــاف هم ــزة وق ــد س ــمعنا
تغيير هذا الصوت وخاصة في هـذه الكلمـة عنـد النسـاء والشـيوخ فصـوت الـالم مـن ألاصـوات
املنحرفة وقد تكـون عائقـا أمـام إحـداث صـوت القـاف؛ ألنـه مـن أقصـ ى اللسـان وصـوت الـالم
من جانب اللسان كما أن صـوت الـالم قـد يشـترك مـع صـوت القـاف والـالم فـي لهجـة تلمسـان
فيضطر أهلها إلى تغيير صوت القاف همزة مثل بلقاسم " َب َ
آلس ْم".
َ ْ َ
وم ــن ق ــولهم أيض ــا" :العروس ــة خرج ــت أش ـ َـها ك َام ـ ْـل"؛ اي غ ــادرت الع ــروس من ــزل زوجه ــا
ومعه ــا ثوبه ــا ومفروش ــات بيته ــا وأص ــل أ ا  ،ق ـ ا
ـش والق ــش عن ــد العام ــة ف ــي لبن ــان ي ــبس ال ــزرع
املحصــود وهشــيم الحصــيد والقــش عنــدهم مصــدر قــش البيــت أو يكــون القــش العــامي مــن
"ألا " وه ــو الخب ــز الي ــابس اله ــش كم ــا ق ــال ألائم ــة ،و" الق ــش وآلا " و" الح ــش" كلم ــات ف ــي
معناها اليبوسة.23
فعن ــد تج ــاور ص ــوت الش ــين ال ــذي يخ ــرج م ــن وس ـ اللس ــان وم ــا فوق ــه م ــن الحن ــك م ــع
صوت القاف الذي مخرجه كما أوضحنا من أقص ى اللسان فيضطر النـاطق هنـا إلـى تغـويره
بدال من إخراجه إلى ألامام؛ ألن صوت الكاف يلي صوت القاف أما صوت الهمزة فيخـرج مـن
الجوف و هو يسبق صوت القاف ولهذا مهما تغير صوت القاف في هذه الكلمة إال أن املعنـى
يبقى على حاله.
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ّ
خلين ــي ْنول ـ ْ
ـده
وف ــي ق ــولهم أيض ــا مث ـل ش ــعبي مت ــداول ف ــي تلمس ــان والض ــوا ي إذ يقول ــون "
يه ْسـ ْ
َوأ ْمطيـ ْـه و"حتــى ْيزيـ ْـد و ْن َسـ ّـم ْ
ـعيد" ويضــرب هــذا املثــل علــى كــل إنســان يســتعجل فــي أمــر
ِ
ش يء وخاصة ألامهات عند الحمل والكل ال يعرف مصير هذا املولود ومـا هـو جنسـه أذكـر ام
أنث ــى ،وكلم ــة " ّأم ـ م ــن ّ
قم ـ  ،يق ـول أه ــل تلمس ــان ف ــي ع ــاميتهم " ّأم ـ الطف ــل :لف ــه وفالن ــة
ّ
مأ َمطة :لفت في مالبسها وبانت تقاطيع جسمها.
وأهــل" القــاهرة " ينطقــون هــذه الكلمــة كمــا تنطــق فــي "تلمســان" ،38فنطــق القــاف فــي هــذه
ّ
الحالة قد يكون مرققا جدا نظرا ملخـرج املـيم مـن الشـفتين؛ ألن تـراكم الهـواء فـي هـذه الحالـة
بــين اقص ـ ى اللســان والش ــفتين قــد يعطــي ليون ــة لصــوت القــاف وهــذا م ــا جعــل النــاطقين ف ــي
تلمسان خاصة النساء ألن ينطقونه مهموسا مرققا ،فيتحول بدوره إلى همزة مطلقة.
-3-1ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك:
لعــل نطــق القــاف كــاف فارســية أو كــالجيم القاهريــة هــو ألاصــل فــي القــديم فــي لهجــة بعــض
ضــوا ي تلمســان وخاصــة منطقــة الســواحلية وأهــل"مســيردة و الط ـرارة" فقــد صــار القــاف
َْ
فيهــا كافــا أقص ـ ى حنكيــة مــن ذلــك قــولهم "كلـ ْـب" فــي قلــب و"كــال" فــي قــالو "ركبــة" فــي " رقبــة"،
ويشترك أهل السواحلية ومسيردة في نطقهم لهذا الصوت بلهجات الحضر بفلسطين .
فصفات القاف ال تتكيف معها أعضاء نطق السواحليين فانتقل مخرجه إلى ألامام قلـيال
فص ــادف مح ــبس الك ــاف ،كم ــا أن الدراس ــات التاريخي ــة تش ــير إل ــى أن" الس ــواحلية " ّ
عمره ــا
إلانس ــان قب ــل العص ــر العج ــري وتعاقب ــت عيه ــا عب ــر املراح ــل التاريخي ــة تس ــميات مختلف ــة،
ْ
آدفراتراس ثم توانت ثم جماعة الغزوات ثم نمور ،وأخيرا لغزوات.
فصــوت القــاف لــم يألفــه ســكان الجهــة ولتعــذر نطقــه تــم تغــويره وانتقــل مخرجــه إلــى ألامــام
فصــار أقص ـ ى حنكيــا مصــادفا محــبس الكــاف الشــبيهة بالقــاف اليمنيــة التــي هــي بــين القــاف
ْ
َ
ْ
والكــاف31نحــو قــولهم :اشـ َـع ْر مســكول ولكمــل كـ ْـد ِل ُفـ ْـل" يضــرب هــذا املثــل فــي إلانســان الــذي
يعتن ــي بمظه ــره و يهم ــل جانب ــه النفسـ ـ ي فموض ــع إص ــدار الص ــوت ف ــي ه ــذا املث ــل يت ــردد ب ــين
التقــديم و التــأخير فــإذا الزمــه الســكون أو سـ ّـبق بأحــد الحــرفين الصــفيرين (الســين والصــاد)
أما إذا كانت القاف متحركة أو مسـبوقة بأحـد الحـروف الحلقيـة يتراجـع موضـع مخرجهـا إلـى
َ
فراغ الفم ،نحو ْي َهك ْر( يتهور).
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ْ
ْ
وفــي قــولهم أيضــا "كبــوب" :بــدال مــن قبــوب ،وقــولهم أيضــا" :كــد ْ " قــدر صــغير ،وعلــى هــذا
فاس ــتبدال القـ ــاف بمـ ــا هـ ــو أيسـ ــر نطقـ ــا منـ ــه ،وه ــو الكـ ــاف ،لـ ــم يكـ ــن مووقوفـ ــا علـ ــى لهجـ ــة
السواحلية فحسب بل طبعت به اللهجات العربية حديثا كما أسلفنا الذكر.
وإلابدال الذي هو من سنن العرب قديما عرفت به لهجة السواحلية في إبدال القاف كافـا،
أي إبــدال حــرفين مــن نفــس املخــرج فالقــاف والكــاف متقاربــان و معنــى هــذا أنهمــا يشــتركان فــي
َْ ْ
عضو واحد خالل نطقهما كمـا يلتقيـان علـى مسـتوى الصـفات فـي بعضـهما مثـل قـولهم لكـ
َ ْ
بدال من الق .
كما تنتشر هذه الظاهرة في قبائل مسيردة و التي ال تبعد كثيرا عن السواحلية وعليه فإن
اجتم ــاع العوام ــل التاريخي ــة م ــن ح ــروب و غ ــزوات و ن ــزو للس ــكان م ــن ألان ــدلس وعوام ــل
جغرافي ــة كمالمس ــة ه ــذه املن ــاطق للس ــاحل وم ــا ينش ــأ عنه ــا م ــن انتش ــار للرطوب ــة واخ ــتالط
العجم بالعرب و كذا تعرض املنطقة ملوجات بشرية مختلفة وفي هذا يقول ابـن فـارس :فأمـا
بنو تميم فإنهم يلحقون الكاف باللهـاة حتـى تغلـظ جيـدا فيقولـون :القـوم الكـوم ،فتكـون بـين
.32
الكاف والقاف وهذه لغة فيهم
 -4-1ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﭪ ( جيما قاهرية معطشة):
إضافة إلى هذه التغيرات التي طرأت علـى هـذا الصـوت نجـد أن القـاف صـار "ﭬافـا "وهـو فـي
أغلب املناطق التلمسانية وحتى مناطق الشمال إلافريقي إضـافة إلـى هـذا فـإن القـاف بميزتـه
هذه قد يجعل من تلمسان وضواحيها تشترك في عدة صفات مع مدن املغرب العربي وأخـرى
م ــن الش ــرق وخاص ــة الق ــاهرة والك ــل يع ــرف ب ــأن الس ــامية تحت ــوي عل ــى ث ــالوث م ــن الح ــروف
الش ــديدة ألاقص ـ ى حنكي ــة وه ــو (:كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭪ) وق ــد تق ــدم مخ ــرج الق ــاف املجه ــورة ف ــي
العربيــة القديمــة تقــدما كبي ـرا بصــفة مطلقــة وألســباب نجهلهــا فصــار إلــى جهــة أدنــى الحنــك،
ومعل ــوم أن الح ــروف الش ــديدة الظهري ــة ألادن ــى حنكي ــة ح ــروف غي ــر ق ــارة وأن له ــا نزع ــة إل ــى
التغيير بالتليين ثم بعد التليين بأن تصير طرفيه مغرزية ملينة أيضا.33
وعلي ــه فاللهج ــة العربي ــة البدوي ــة املس ــتعملة خ ــارج تلمس ــان و نعن ــي به ــا الق ــرى واملداش ــر
والجبــال والســهول املجــاورة لهــا فالقــاف عنــدهم معقــودة غالبــا وال تكــون غيــر معقــودة إال فــي
ألفــا ،قليلــة جــدا مثــل القلــم و القريــة ،و تشــترك هــذه املنــاطق فــي نطقهــا بهــذا الصــوت مــع
العدي ــد مـ ــن منـ ــاطق املشـ ــرق العربـ ــي ،وم ــنهم فالحـ ــو حـ ــوران وألاردن وكـ ــذلك سـ ــكان الـ ــيمن
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وعمان وجميع اللهجات البدوية فـي الجزائـر ،وعليـه فنطـق القـاف عنـد الحضـر والقـاف عنـد
البدو يمثل طبعا في اللهجات املذكورة التطور الصوتي والعادي للقاف القديم.
فقولهم ْنﭬول بدال من نقول فهنا أبدلت القاف ﭬافا أي إخراج هذا الصوت مابين القاف
والكاف من بين أقص ى الحنك ومما يلي مخرج الكاف فتجاور القاف مع النون في املخرج؛ أي
مخرج النون من طرف اللسانإلى رأسه و بين لثه الشينين العلويتين.31
وفي قولهم أيضا " ْ
يح َرﭪْ الدار" أبدلت القاف ﭬافا نظرا ملجاورتهـا لحـرف الـراء الـدي هـو
حرف منحرف ،و لكن مخرجه أدخل في ظهر اللسـان قلـيال ،وكـذلك قـولهم أيضـا " ْه ْ
ـرب مـن
الﭪطرة ْومل ى تحت القادوس" ،وأيضا "سعدي في لنساب واحد عمى وواحد ﭬَ ّ
ص ْ
اب".
كمــا نجــد أن صــوت القــاف قــد يأخــذ صــيغا مزدوجــة وأزواجــا مــن املفــردات يكــون إحــداها
قافـ ــا وفـ ــي أخراهـ ــا ﭬافـ ــا ) ( gويختل ـ ــف معناه ـ ــا مـ ــن ذلـ ــك بﭬرة)( bagraأي القـ ــرة الحي ـ ــوان
املع ــروف ْ
وبق ــرة )( baqraف ــي الس ــورة القرآني ــة وف ــي كلم ــات اخ ــرى يتع ــذر نط ــق الق ــاف مث ــل
القادوس القرمود فتنطق القاف فصيحة.
وخالفا لذلك ال نجد اثرا لهذه املزدوجات في املشرق العربـي وكـل مـا يوجـد فـي هـذه اللهجـات
ه ـ ــو إم ـ ــا الق ـ ــاف وح ـ ــدها ( )qأو الﭬاف ) )gوذل ـ ــك بحس ـ ــبكون اللهج ـ ــة املعني ـ ــة حض ـ ــرية أو
بدويــة ،35إضــافة إلــى هــذا نجــد أن بع ـض الكلمــات فــي لهجــة الســواحلية قــد يبــدل فيهــا حــرف
القـ ـ ـ ــاف جيم ـ ـ ــا قاهري ـ ـ ــة س ـ ـ ــماعا فينط ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي اللهج ـ ـ ــة "دج" ج ـ ـ ــداموس( س ـ ـ ــوار املـ ـ ـ ـرأة)،
ْدج ـرابس(م ــروج وأمكن ــة للرع ــي) ْدج ــوال ( الدربوك ــة) ،ويفس ــر ك ــانتينو ه ــذا التط ــور أي م ــن
حــرف قــاف إلــى" دج" كــايتي :ال " ْد ْي" وهــو دال ملــين مغــارزي املخــرج نوع ـان مــن التغيي ـرات
إم ــا ب ــذهاب الش ــدة ف ــال يبق ــى إال مج ــرد "ي ــاء " أو ب ــانقالب الزائ ــدة امللين ــة إل ــى زائ ــدة مشاش ــأة
فيصـير الحـرف " ْد ْج" ،36كمـا يوجـد هــذا النطـق فـي مدينـة الجزائــر العاصـمة بجميـع التـل وفــي
مقاطعــة وه ـران بــالجزء التلــي مــن دائــرة مســتغانم وفــي قســم مــن دائــرة معســكر وفــي أقص ـ ى
شرقي دائرة وهران وأخيرا في تلمسان.
كما أن املستشرق هنري فليش يالكد أن نطق هذا الصوت وأهم التغيرات التي طرأت عليه
ال يكتســب بالصــنعة واملـران ،وإنمــا يكــون عبــارة عــن وراثــة ،إذ يقــول ":ال نشــك فــي أن للقــاف
نطق ــا اكث ــر عمق ــا – عل ــى ألاق ــل عن ــد بع ــض القبائ ــل – أي أنه ــا كان ــت عب ــارة ع ــن احتب ــاس ف ــي
أقص ى الحلق) (paroi du pharynxو يوجد أيضا في بعض اللهجات نطق مماثـل ،ومثـل هـذا
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النطــق ال يكتســب بالصــنعة واملـران ،إذ أن الــذين يتصــفون بــه البــد أن يكونــوا قــد ورثــوه عــن
نم ــوذج ــي ،وف ــي اعتقادن ــا أن نم ــوذج إلاطب ــاق) (vélarisationال ــذي وص ــفه النح ــاة الع ــرب
صــحيح منطبــق علــى النطــق العربــي الفصــيح ولقــد كانــت القــاف مجهــورة حــافظ علــى جهرهــا
أهل البداوة جميعا وكان ذلك من خصائصهم مهما اختلف مخرجها لديهم".37
وعلي ــه يمك ــن الق ــول أن ص ــوت الق ــاف ف ــي لهج ــة تلمس ــان خض ــع إلرهاص ــات أولي ــة وعوام ــل
لغوي ــة كثي ــرة ،فاللغـ ــات تتـ ــأثر تـ ــالثر تمامـ ــا ألنهـ ــا ظ ــاهرة الاجتماعيـ ــة وه ــذا ثاب ــت فـ ــي العلـ ــوم
الاجتماعية.
 -2تغيرات الك ــاف:
صــوت الكــاف مــن ألاصــوات العربيــة التــي وردت فصــيحة فــي لهجــة تلمســان وضــواحيها مــا
عدا منطقة السواحلية ومناطق محدودة من مسيردة
-1-2ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك:
إن حفا ،صوت الكاف على صفاته في نطق عامة تلمسان بدو ظـاهرا للعيـان سـواءا نطقـا
أو ســماعا و ذلــك فــي الكثيــر مــن ألالفــا ،إذ يقــول املثــل الشــعبي "نــو ،بكــري وال رو تكــري
"ويطلق هذا املثل على كل إنسان ال ينهض باكرا لطلب الرزق ،ثم يشتكي من قلة املحصـول
وفصيحه ":انهض باكرا أو إذهب للكراء".
َْ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ
وفي قولهم أيضا "لي فايتك بليلة فايتك بحيلة" ويضرب هذا املثل على الذي يتطلع ملنافسة
أكبره سنا فمهمـا يكـن ألامـر يجـب وضـع الكبيـر فـي مقـام أرفـع و فصـيحه "كـل مـن فاتـك بليلـة
فاتك بفكرة".
إن حفا ،عامة تلمسان على نطق الكاف راجع إلى تأثر ألاجيال اليابقة بعضها ببعض وهي
تش ــترك م ــع ج ــل القبائ ــل العربي ــة ف ــي نط ــق ه ــذا الص ــوت وعام ــة تلمس ــان تزخ ــر ب ــالكثير م ــن
ألامثال التي تحتوي على هذا الصوت اللغوي .
 -2-2ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تش:
صوت الكاف من ألاصوات العرية التـي تعرضـت إلـى تغيـرات فـي منـاطق محـددة مـن تلمسـان
ومنهــا منــاطق الســواحلية ،فهــو صــوت طبقــي ،شــديد ،منفــتح ،مهمــوس ،يقتــرب محبســه مــن
منطقــة الغــار وهــو أســفل مــن موضــع القــاف مــن اللســان قلــيال وممــا يليــه مــن الحنــك ألاعلــى
ومــع ذلــك فهــذه الصــفات التــي تميــز صــوت الكــاف عــن ألاصــوات العربيــة ألاخــرى ل ـم تتكيــف
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معه ــا أعض ــاء نط ــق الس ــواحليين فاس ــتبدلوه ت ــارة ش ــينا وت ــارة أخ ــرى "ت ــش" ،وه ــذا إلاب ــدال
اشــتركت فيــه اللهجــة مــع بعــض اللهجــات القديمــة إذ يقــول ســيبويه" :وقــوم يلحقــون الشــين
َ
شُ ،وأ ْكر ُم ِك ْ
اعط ْي ُت ِك ْ
ش،
لبينوا بها الكسرة في الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان وذلك قولهم
ِ
فإذا وصلوا تركوها  ...ألنهم جعلوا تركها بيان التذكير".30
ويعــزى هــذا املصــطلح إلــى ربيعــة ومضــر كمــا يعــزى إلــى بكــر وبنــي عمــرو بــن تمــيم ونــاس مــن
اسد ويفهم من قول سيبويه أن الكشكشة خاصة بكاف املالنث في الوقـف وإن كانـت أمثلتـه
في إبدالها شينا وهي "انش ذاهبة " ال تصلح فيما يبدو إال للوصل.
وق ــد أورد اللغوي ــون بع ــض الش ــواهد ف ــي مص ــادر الت ـراث ب ــذكر ق ــول املب ــرد205ه ف ــي كامل ــه
"فإلن بني عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف املالنث فوقفت عليها أبدلت منها شـينا لقـرب الشـين
مــن الكــاف فــي املخــرج ،وأنهــا مهموســة مثلهــا فــأرادوا البيــان فــي الوقــف ألن فــي الشــين تفشــيا،
فيقولــون للم ـرأة:جعــل هللا لــك البركــة فــي دار ْ ْوي َحـ ْـك مـ ْ
ـالش والتــي يــدرجونها يــدعونها كافــا
ِ
والتي يقفون عليها يبدلونها شينا.33"...
إذ يقـول العامـة فـي الســواحلية نشـتبلتش فصـيحا أكتـب لــك ،بـوبكر يقولـون بوبتشـر ،عــال
بال ــك يقول ــون عالب ــالتش ،قه ــوة يقول ــون كهـ ــوة ،ذاك يقول ــون ذات ــش ،نق ــول ل ــك ينطقونهـ ــا
نكولش.
فهذا التطور الصوتي في اللهجـة نـت عـن تقـدم مخـرج الكـاف ،فصـار أدنـى حنكيـا مصـادفا
مخــرج الشــين ،وبتقــدم قلي ــل عــن حيــز إص ــدار الشــين يحــدث ص ــوت "تــش" بــتالمس الج ــزء
ألاوس ـ مــن اللســان مــع قبــة ســقف الحنــك ،فيمــر الهــواء محــدثا احتكاكــا مهموســا يتشــكل
مضيقه على مستوى املنطقة الخلفية للفم.
وملعرفـة مواضـع قلـب الكــاف إلـى "شـين" أو "تـش" نــورد املثـالين  ،فكلمـة يتشـمش( يــتكمش)
وقعــت فيهــا الكــاف املتوســطة وعينــا وقعــت فيهــا متطرفــة و كــذلك إذا وقعــت متصــدرة فــي
كلمــة تشــون ،ومــن هــذا نســتخلص قاعــدة جــد مهمــة وهــي أن الكــاف إذا وقعــت فــي بدايــة أو
وس الكلمة تقلب "تش" الثنائية بتاء مضغوطة وس الحنك.
ويحصـ ــل إرجائهـ ــا تمامـ ــا إلـ ــى "تـ ــش" مـ ــن أدنـ ــى الحن ــك إذا وقعـ ــت متطرف ــة وهـ ــذه الظـ ــاهرة
الصوتية في اللهجة تختلف عـن لهجـة ربيعـة فـي بـالد بجـد املعروفـة بالكشكشـة التـي أوضـحها
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ابن جني بزيادة الشين بعد كاف املالنث حالة الوقف ،وهي بهذه الكيفية زياذة وليست ابدال
حرف بحرف.18
وأما سبب هذا الاختالف في نطق الكاف فيجدر البحث عنه فـي كـون التغيـر القـديم الوحيـد
الذي طرأ على هذا الحرف هو تقـدم مخرجـه فقـد يمكـن ان تكـون التغييـرات التابعـة ألاخـرى
الت ــي ط ـرأت علي ــه بع ــد ان أص ــبح نطق ــه أدن ــى حنكي ــا ق ــد وقع ــت بص ــفة مس ــتقلة وم ــن ج ـراء
تأثيرات مختلفة ،فيمكن إعزاء الشن باملسيردة والطرارة والاسم القديم للسواحلية إلى تأثير
الطبقة اللغوية السفلى وهي اللغة البربرية.11
فالتجـ ــارب الحديثـ ــة فـ ــي علـ ــم ألاصـ ــوات أثبتـ ــت أنـ ــه لـ ــيس إال صـ ــوتا واحـ ــدا ولكـ ــن علمـ ــاء
الدراس ــات الص ــوتية املح ــدثين يختلف ــون ف ــي تس ــميته و يتك ــون ه ــذا الص ــوت م ــن عنص ــرين:
أولهما ينتمـي إلـى ألاصـوات الشـديدة وهـو مـا يشـبه التـاء وثانيهمـا إلـى ألاصـوات الرخـوة وهـو مـا
يشـبه الشـين كمــا فـي الكلمـات إلانجليزيــة( ،church,chair, much , fetchويكثـر نطـق الكــاف
عند السواحليين بهذه الصفة "تش" أو " " مثل كلمـة فلـوتش فـي فلوكـة وبـوتش فـي بـوك أي
أباك ،وقد الحظ العلماء أن أصوات أقص ى الحنك كالجيم و الكاف الخالية من التعطيش،
تميل بمخرجها إلـى نظائرهـا مـن أصـوات أماميـة حـين يليهـا صـوت أمـامي كالكسـرة؛ ألن صـوت
اللين ألامامي في مثل هذه الحالة يجتـذب إلـى ألامـام قلـيال أصـوات أقصـ ى الحنـك فتنقلـب إلـى
نظائرها من أصوات وس الحنك أو أصول الثنايا العليا 12وهذا معناه أن الكـاف املكسـورة
تتحول في هذه اللهجات إلى صوت مزدوج هو تش وهذه هي الكشكشة.
ويبــرر قلــب الكــاف إلــى هــذا الصــوت أن تليهــا كســرة أو فتحــة مرققــة؛ أي صــوت لــين أمــامي،
يجتذب مخرجها إلى وس الحنك وعليه فالكشكشة التي عاشت في بعض اللهجات العربيـة
القديمــة ليســت إال ظــاهرة لغويــة شــوهدت فــي كثيــر مــن أنحــاء العــالم ،وهــي قلــب الكــاف التــي
يليهــا صــوت لــين أمــامي أيــا كــان موضــعها فــي الكلمــة إلــى نظيرهــا مــن اصــوات وس ـ الحنــك،
والثاب ــت أن م ــا س ــمعه اللغوي ــون ل ــيس ش ــينا وإنم ــا ه ــو ت ــش فق ــد كان ــت ش ــامعة وال زال ــت ف ــي
اللهجات الحديثة ،ومنها لهجة تلمسان وخاصة السواحلية والغزوات وجبالة ،وال يعقل أنها
كانــت فــي اللهجــات القديمــة شــينا ثــم تطــورت فــي اللهجــات الحديثــة إلــى تــش فلــيس هــذا ممــا
يبــرره التطــور الصــوتي ولــذا فقــد وجــدت قــديما الشنشــنة والكشكشــة وتوجــد فــي اللهجــات
الحديثة الشنشنة وبجانبها الكشكشة.
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وينبغي أن نوضح هنا إلى أن التغير الثقافي والحضاري الذي يحدث على مدى تاريخي طويل
يمكــن أن ي ــالدي إلــى إس ــقاط أج ـزاء كثي ــرة م ــن البنــاء اللغ ــوي لتصــبح اللغ ــة التــي يتح ــدث به ــا
النــاس مــن قــرون مضــت لغــة غيــر مفهومــة علــى إلاطــالق فــإدوارد ســابير يقــول "إن اللغــة لهــا
تجــاه ،وإن الاختالفــات الفرديــة هــي التــي تجعلهــا تســير فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك ،مثلهــا فــي ذلــك
مثل حركة ألامواج في خلي بعيدا عن حركة املد والجزر".13
الخاتمة:
إن هات ــه الدراس ــة ته ــدف إل ــى الوق ــوف عل ــى هات ــه الظ ــواهر الص ــوتية الت ــي طبع ــت لهج ــة
تلمسان إذ ليس الغرض تدوينها كلغة قائمة بداتها بل لتصحيحها كي تصبح جزءا سليما من
اللغ ــة العربي ــة الفص ــح ،ولق ــد وقفن ــا ف ــي دراس ــتنا هات ــه عل ــى الكثي ــر م ــن النم ــاذج م ــن لهج ــة
تلمس ــان ،كم ــا نتمن ــى أن تط ــور ه ــذه الدراس ــة لتش ــمل عالق ــة لهج ــة تلمس ــان بلهج ــة جيج ــل
فكثيــر مــن ألالفــا ،موجــودة فــي لهجــة جيجــل ،كمــا أن اللهجــات إلــى جانــب الفصــحى ظــاهرة
عامة وطبيعية في كل لغات العالم وليست قاصرة على اللغة العربية وحدها.
فلهجــة تلمســان هــي فــي ألاصــل عربيــة محرفــة وقــد عاشــت إلــى جانــب اللغــة الفصــحي قرونــا
عديــدة فــي تفاعــل طبيعــي ،فاملتأمــل ألمهــات الكت ـب العربيــة يــدرك أن املاثــل أمامنــا فــي لهجــة
تلمس ــان ولهجاتن ــا الحي ــة املعاص ــرة ل ــيس ف ــي بع ــض ظ ــواهره ،إال امت ــدادا له ــذا ال ــذي تناول ــه
اللغويون العرب.
املصادر واملراجع باللغة العربية:
-1أنيس إبراهيم ،في اللهجات العربية ،القاهرة دار النهضة العربية.1336،
 -2ابن مريم ،البستان في ذكر ألاولياء و العلماء بتلمسان  ،الجزائر ،ديوان املطبوعات
الجامعية1308،
-3أبو الفدا امللك املاليد ،تقويم البلدان،باريس1018،
-4غربال ،دمحم شفيق ،املوسوعة العربية امليسرة.
 -5الراجحي ،عبده  ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،دار املعرفة الجامعية للطبع
والنشر ،الاسكندرية 1998 ،م
- 6ابن ّجني  ،أبو الفتح عثمان ،سر صناعة إلاعراب ،ط  ، 2دار القلم  ،دمشق 1993،م
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 -7حسان ،تمام  ،مناه البحث العلمي ،مكتبة إلانجلو املصرية  ،القاهرة  1995 ،م..
 -0دي سوسور علم اللغة العام،بيت املوصل  ،جامعة املوصل 1300،
 - -3أحمد بن نعمان التعريب بين املبدأ و التطبيق في الجزائر و العالم العربي ،املكتبة
الوطنية للنشر و إلاشهار  ،الجزائر،1301،
 -18جان كانتينو ،دروس في علم ألاصوات العربية ،1366ترجمة صالح القرمادي ،الجامعة
التونسية ،نشر مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية.
 -11أحمد عبدالرحمن ،الخصائص الصوتية في لهجة إلامارات العربية ،1305،أبو ظبي دار
املعرفة الجامعية.
 -12أحمد علم الدين الجندي ،اللهجات العربية في التراث في النظامين الصوتي و الصرفي،
القسم ألاول ،دار املعرفة للكتاب تونس 1370.
 -13عبد املنعم سيد عبد العال ،معجم شمال املغرب تطوان و ما حمولها،القاهرة،دار
الكتاب العربي للطباعة و النشر1360،م.
 -11الفيروز بادي القاموس املحي .
 -15الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيق عبد الرحيم محمود،لبنان ،دار املعرفة.
 -16عبد الصبور شاهين ،أثر القراءات في ألاصوات و النحو العربي ،مكتبة الخانجي،
ط1،1307.
 -17عبد املنعم سيد عبد العال ،معجم ألالفا ،العامية املصرية ذات ألاصول
العربية،1371،مكتبة النهضة املصرية.
 -10حسام سعيد النعيمي ،الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني ،بيروت ،دار
الطليعة للطباعة و النشر.
 -13ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربيو و مسائلها و سنن العرب في كالمها ،تحقيق
عمر فاروق الطباع ،بيروت ،مكتبة املعارف،ط1333. ،1
 -28مصطفى صادق الرافعي ،تاريخ آداب العرب،ج،1بيروت ،دار الكتاب العربي1371.،
 -21هنري فليش ،العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد ،تعريف و تحقيق عبد الصبور
شاهين،1303،ط،2دار املشرق ،بيروت.
 -22سيبويه ،الكتاب،تحقيق عبد السالم هارون،دار الجيل ،ط،1بيروت.
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 -23أبي العباس دمحم بن يزيد املعروف ب"املبرد"النحوي ،الكامل في اللغة و ألادب،تحقيق
تغاريد مضون و نعيم زرزو ،ط1،1303بيروت ،دار الكتب العلمية.
املراجع باللغة ألاجنبية:
1-Kramsky,Jiri, the phoneme :introduction to the history and theories of a
concept 1974.
2- Bloomfield, Language, London,1973.
3- Robins,R.I.General linguistics, London
املصادر الشفوية:
-1سعيد برايس (:دار يغمراسن)الغزوات ،أربعون سنة بدون مستوى دراس ي
-2عالم جمال الغزوات :خمسون سنة .بدون مستوى دراس ي
-3أمين عجرود ،السواحلية ،جامعي ،أربع و ثالثون سنة.
-1صحراوي مصطفى ،بغاون ،السواحلية .ثالث وخمسون سنة .ابتدامي.
الهوامش:
1أنيس إبراهيم ،في اللهجات العربية ،القاهرة دار النهضة العربية،1336،ص.3
2اب ـ ـ ــن م ـ ـ ــريم ،البس ـ ـ ــتان ف ـ ـ ــي ذك ـ ـ ــر ألاولي ـ ـ ــاء و العلم ـ ـ ــاء بتلمس ـ ـ ــان  ،الجزائ ـ ـ ــر ،دي ـ ـ ــوان املطبوع ـ ـ ــات
الجامعية،1308،ص3.
3أبو الفدا امللك املاليد ،تقويم البلدان،باريس،1018،ص136.
1غربال  ،دمحم شفيق ،املوسوعة العربية امليسرة،ص37.:
5الراجحي ،عبده  1998 ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ،دار املعرفة،ص.21
الاسكندرية.
6ابـن جنـي ،أبـو الفـتح عثمـان 1985 - ،سـر صـناعة إلاعـرا  ،ط ، 2تحقيـق حسـن هنـداوي ،دار
القلم  ،دمشق،ص.18
7
Kramsky,Jiri, the phoneme,1974,p7.
0
Bloomfield, Language, London,1973,p188.
3
Robins,R.I.General linguistics, London,p128.
18حسان  ،تمام ،مناهج البحث في اللغة ،مكتبة إلانجلو املصرية ،1355القاهرة ،ص150.
11دي سوسور ،علم اللغة العام .بيت املوصل ،جامعة املوصل1300ص.50
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12أحمد بن نعمان التعريب بين املبدأ و التطبيـق فـي الجزائـر والعـالم العربـي ،املكتبـة الوطنيـة للنشـر
وإلاشهار ،الجزائر،1301،ص.126
13ابراهيم أنيس ،في اللهجات العربية  ،القاهرة،دار النهضة العربية ،1336 ،ص.01
11املرجع نفسه،ص.03
15املرجع نفسه،ص.180
16ج ـ ــان ك ـ ــانتينو ،دروس ف ـ ــي عل ـ ــم ألاص ـ ــوات العربي ـ ــة ،1366ترجم ـ ــة ص ـ ــالح القرم ـ ــادي ،الجامع ـ ــة
التونسية،ص.182
17أحمـد عبـدالرحمن ،الخصــائص الصـوتية فــي لهجـة إلامــارات العربيـة ،1305،أبــو ظبـي دار املعرفــة
الجامعية،ص.31
10أحمد علم الدين الجندي ،ص .136اللهجات العربية في التراث،ج1
13ج ـ ــان ك ـ ــانتينو ،دروس ف ـ ــي عل ـ ــم ألاص ـ ــوات العربي ـ ــة ،1366ترجم ـ ــة ص ـ ــالح القرم ـ ــادي ،الجامع ـ ــة
التونسية،ص.183
28عبد املنعم سيد عبد العال ،معجم شمال املغرب تطوان و ما حمولها،القاهرة.
21الفيروز بادي القاموس املحي ،ج،2ص.351
22الزمخشري ،أساس البالغة،ص.130
23اساس البالغة،ص.233
21عب ـ ـ ـ ـ ـ ــد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــبور ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاهين ،أث ـ ـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ألاص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات و النح ـ ـ ـ ـ ـ ــو العرب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مكتب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخانجي،1307،ج،3ص.268:
25الفيروز بادي القاموس املحي ،ج،ص.685
26عبد املنعم سيد عبد العال ،معجم ألالفا ،العامية املصـرية ذات ألاصـول العربيـة،1371،مكتبـة
النهضة املصرية،ص.167:
27املرجع السابق،ص.171:
 20الزمخشري ،أساس البالغة،ص.376:
23أحمد رضا حوحو ،قاموس رد العامي في الفصيح ،بيروت1301،دار الرائد العربي،ص165.:
38عبد املنعم سيد عبد العال ،معجم ألالفا ،العامية املصـرية ذات ألاصـول العربيـة،1371،مكتبـة
النهضة املصرية،ص.176:
31حسام سعيد النعيمي ،الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني ،بيروت ،دار الطليعة
للطباعة والنشر،ص.133:

27

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
32ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة،ص.51:
33ج ـ ــان ك ـ ــانتينو ،دروس ف ـ ــي عل ـ ــم ألاص ـ ــوات العربي ـ ــة ،1366،ترجم ـ ــة ص ـ ــالح القرم ـ ــادي ،الجامع ـ ــة
التونسية،ص.00
31مصطفى صادق الرافعي ،تاريخ آداب العرب،1371،ج،1ص.126
35ج ـ ــان ك ـ ــانتينو ،دروس ف ـ ــي عل ـ ــم ألاص ـ ــوات العربي ـ ــة ،1366،ترجم ـ ــة ص ـ ــالح القرم ـ ــادي ،الجامع ـ ــة
التونسية،ص.112
36املرجع نفسه ،ص.03
37هن ـ ـ ــري فليش،العربي ـ ـ ــة الفص ـ ـ ــحى نح ـ ـ ــو بن ـ ـ ــاء لغ ـ ـ ــوي جدي ـ ـ ــد ،تعري ـ ـ ــف و تحقي ـ ـ ــق عب ـ ـ ــد الص ـ ـ ــبور
شاهين،1303،ط،2دار املشرق،بيروت،ص.37:
30سيبويه،الكتاب،ج،1ص.288:
33أب ــي العب ــاس دمحم ب ــن يزي ــد املع ــروف ب"املب ــرد"النح ــوي ،الكام ــل ف ــي اللغ ــة و ألادب،تحقي ــق تغاري ــد
مضون و نعيم زرزو،ج ،1ط1303 1بيروت ،دار الكتب العلمية،ص.581
18أحمد علم الدين الجندي ،اللهجات العربية في التراث ،ص.368
11ج ـ ــان ك ـ ــانتينو ،دروس ف ـ ــي عل ـ ــم ألاص ـ ــوات العربي ـ ــة ،1366،ترجم ـ ــة ص ـ ــالح القرم ـ ــادي ،الجامع ـ ــة
التونسية،ص.183:
12ابراهيم أنيس ،في اللهجات العربية  ،القاهرة،دار النهضة العربية ،1336 ،ص.121
13
Sapir ,E. Language, new york,1981p1650
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