
 5المهجات العمانية؛ نحو رؤية لتوثيقها ودراستها، مجمة الخميل العدد 

 

الندوة العممية التي نّظمتيا جامعة نزوى بعنوان: "الميجات العمانية؛ نحو رؤية لتوثيقيا  قدمت
موعة من البحوث والدراسات شارك فييا عدد من األساتذة والباحثين في موضوع الميجات ودراستيا"، مج

والمغات العامية العمانية، والتبّدالت والظواىر الصوتية في ليجاتنا المحمية، وأىمية توظيفيا في تعميم المغة 
؛ العماني العامي المسانوالمصطمحات المرتبطة ب التراكيبالعربية الفصيحة. وقد تطرقت الندوة لمحديث عن 

ليأتي العدد الخامس من مجمة الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية، موثّقًا ليذه 
 لتكون إسياما لمكتبة البحث العممي في ىذا المجال. ؛الجيود

 ،وكممة ،سبعة بحوثمن القطع المتوسط، ويّضم  صفحة 862م، في 8102يقع العدد الرابع، يوليو 
مخرجات درجتي الدكتوراه والماجستير، وممخصات البحوث بالمغة اإلنجميزية في آخر بوقائمتي  ومتابعات،
يقول الدكتور محمود بن ناصر الصقري، رئيس تحرير المجمة،  في افتتاحية العدد: "تضّمن ىذا و الكتاب. 

لدارسين في ىذه الندوة، التي وثّقت وا العدد مجموعة من البحوث التي شارك فييا عدد من األكاديميين
 ".المفاىيم والمصطمحات واألنواع المرتبطة بالميجات والمغات العامية في ُعمان

 

جاء البحث األول الموسوم: "الميجات والمغات العامية العمانية المعاصرة؛ دراسة في المفاىيم والمصطمحات 
واألنواع"، لتقديم تصّور عممي عن الميجات والمغات العامية العمانية وأنواعيا، وضع فيو الدكتور محمد بن 

ضوابط عممية تصمح لدراسة النوعّيات ، سالم المعشني، رئيس قسم المغة العربية في جامعة السمطان قابوس
المغوّية في ُعمان، ىذه النوعّيات مثل: المغة، والميجة، والمغة األم، والمغة األدبية المشتركة، والمغة العامية، 

 والجماعات الكالمية أو المغوية.

الجغرافيا؛ كونيا  ىي: ُيشير الباحث في ورقتو إلى التباين المغوي القائم في ُعمان بحكم ثالثة محددات رئيسة،
. أم المحدد الثاني فيو التركيبة االجتماعية التي تستند تنقسم إلى نوعيات حضرية وبدوية وجبمية وساحمية

عمى أسس: القبيمة والعمر والجنس واألسرة والمسكن ودرجة التعميم والمينة واالنتماء. وتأتي زاوية الوحدات 



يعتبر المعشني استعمال بعض األلفاظ التي تتنوع بين الفعل واالسم  إذ ،لمغوية محددا ثالثا ليذا التباينا
 واألداة سبيال لفيم المستويات المغوية المختمفة الموجودة لدينا، أىميا:

 أشكال نطق حرف القاف. (0

 استعمال أداة التعريف )أل(. (8

 مسميات األسماء واألدوات واألفعال. (3

 

الحاضرة في المجتمع، مثل: االزدواج المغوي )استعمال المتحدث المفاىيم المغوية  بعض الباحث كذلك ناقش
أكثر من شكل لغوي في التعبير(، والمغة األدبية المشتركة )تعد السائدة في البيئة العمانية، وىي لغة التشريع 

نتاج العمماء ولغة الشعر و؛ لذلك والمغة األم )المغة التي يتعمميا الطفل في بيتو؛ وغالبا يتعمميا من أم ،(وا 
كما فّرق بين الميجة والمكنة والدارج والعامي واليجين وغير ذلك من التداخالت المغوية  حممت ىذه التسمية(.
 في المسان العماني.

 

وقّدم الدكتور خالد بن عبداهلل العبري بحثا بعنوان: "التبّدالت الصوتية في ليجة الحمراء؛ الظواىر الصرفية 
إبدال اليمزة في بداية ووسط عالج في جزئو األول والصوتية في ليجة الحمراء؛ دراسة وصفّية تحميمّية"، 

سقاطيا في ىذه المواضع الثالثة ف ي حاالت أخرى. ثم تحّدث في الجزء الثاني ونياية الكممة في حاالٍت، وا 
عن إبدال الكاف جيما ميموسة أو جيما مزدوجة، وفي كممات تأتي الكاف فييا لممخاطب المذكر أو 
بدال اليمزة عينًا،  لممخاطبة المؤنثة. ومن مواضع اإلبدال في ليجة الحمراء، إبدال القاف كافًا فارسية، وا 

بدال الص بدال السين صادًا، وا  اد سينًا، والسين زايًا، والصاد زايًا، والجيم شينًا، والالم نونًا، والنون ميمًا، وا 
 والضاد ضاًء.

 ومن الظواىر الصوتية األخرى في ليجة الحمراء كما أوردىا الباحث:

 .ظاىرة كسر الحرف األول من األفعال المضارعة 

 .ظاىرة كسر األسماء 



 .ظاىرة كسر الحرف األول من فعل األمر 

 .ظاىرة تسكين أواخر األلفاظ 

 .ظاىرة التخمص من صوت اليمزة 

 .ظاىرة اإلمالة 

 .ظاىرة الفتح الخالص 

وقد ناقش الدكتور العبري بعضا من الخصائص الصوتية في ليجة الحمراء، مثل شيوع ظاىرة الكشكشة، 
ال أدوات المين، وشيوع وكثرة التبدالت الصوتية بين أصوات المغة، والتخمص من اليمزة إما بحذفيا أو استعم

 كثر من الحركات اإلعرابية األخرى.واستعمال الكسر أالمقطع الصوتي المرفوض )المقطع الصامت(، 

 

ظواىر مختارة من الميجة العمانّية المعاصرة؛ إذ قّدم دراسة صوتّية وعرض الدكتور سالم بن عبداهلل البموشي 
التغّيرات الصوتية، وىنا يقصد: اإلبدال والمخالفة المغوية  في دراسةوصرفّية يعتمدىا عمماء المغة العربية 

والقمب المكاني واإلتمام والتوافق الحركي. يقول الباحث عن ظاىرة اإلتمام: "يتحدث بيا كثير من أىل ُعمان، 
فيقولون: )المعبة معُيودة( و)ىذي البنت مزيونة( و)أنا مديون(، واإلتمام ظاىرة صرفية بعكس النقص، أي 

توافق الحركي فيي ظاىرة تبرز انسجام الحركات في المفظ، مثل: ىذا كثير، قاء الوزن عمى األصل". أما الإب
وعندي بعير، ويبغى شعير، وىي مستعممة لدى أىل ُعمان. ويشيع استعمال ظاىرة القمب المكاني في ُعمان، 

مرىجان، وغيره ... وتعد المخالفة الصوتية ظاىرة لغوية تصيب  –عنبكوت  –مرسح  –إذ يقولون: كرىباء 
 –المجاميع الصوتية المكدسة، ويستعمميا العمانيون في قوليم: مديت بدل مددت، استفزيت بدل استفززت 

 قصيت بدل قصصت .. إلخ.

، ئل العربية  القديمةوُيشير الدكتور البموشي في خاتمة بحثو إلى أن عامّية أىل ُعمان تعد امتدادا لمغة القبا
 ولغة ىذيل واألزد. ىل الحجاز وبني أسد ولغة تميم وقيسأي لغة أ

وقد اعتمد الدكتور محمد بن يحيى الراشدي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، عمى مّضان الكتب لتخريج بحثو 
الشرع، والمصنف، وقاموس الموسوم: "ألفاظ زراعية عمانية من كتب التراث العماني"، أىم تمك الكتب: بيان 



الشريعة، وتحفة األعيان، والفتح الجميل، ىذا البحث الذي جمع نماذج من األلفاظ الزراعية الدارجة في 
. في ىذا البحث سيجد المجتمع العماني؛ وذلك بترتيب ألفاظيا ألفبائيا مع توضيح معناىا وبيان دالالتيا

عند أىل ُعمان قديما وحديثا، فيذا الباب يعد رحبا بفضل اىتمام القارئ جممة من األلفاظ الزراعية المستعممة 
المجتمع بالزراعة بشكل كبير، وىنا الباحث لم يكتِف بذكر معنى المفظ عند أىل ُعمان فقط؛ بل ساق 

 دالالتيا من معاجم المغة.

كثير منيا متداول في يقول الدكتور الراشدي في خاتمة بحثو: "تعد األلفاظ العمانية الزراعية ثروة لغوية، و 
المعاجم المغوية، كذلك ىذه األلفاظ حاضرة بكثرة في الكتب الفقيية العمانية، ومما ساعد عمى ذلك أن بعض 

 المحاصيل كانت ُتصدر إلى خارج ُعمان".

 

وكان "توظيف الميجات في تعميم العربية الفصحى؛ ليجة ظفار أنموذجًا"، عنوانا لورقة الدكتور سعيد بخيت 
رك، جامعة ظفار، ىذا البحث استطاع توظيف التشابو الكبير بين الميجة التي يستعمميا الفرد في حياتو مبا

اليومية، والفصحى المكتسبة من التعميم، في مستويات المغة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية. وقد 
 .، تحدثا وقراءة وكتابةاستثمر الباحث ىذا الجيد لتعميم المتمقي آلية استبدال العامي بالفصيح

يقول الباحث إنو اعتمد ليجة )ظفار( لكونو من سّكان المنطقة، ويسيل عميو جمع المادة الميجية، ففي 
، إذ ترجع إلى لغات فصيحة ُسمعت عن بعض المبحث األول أشار إلى أوجو عالقة الميجات بالفصحى
ظفار ما جاء في باب اليمزة من تخفيف وحذف، القبائل العربية في شبو جزيرة العرب، ومن ذلك في ليجة 

وسرد  مثل قول القائل: تعال يا سعد، بدال من تعال يا أسعد، وقولنا: يا بو فالن، بدال من يا أبو فالن.
الدكتور سعيد بعضا من محاذير توظيف الميجات في تعميم العربية الفصحى، أىميا التمكن العميق من المغة 

ف الميجات في تعميم الفصحى، أشار الباحث إلى ضرورة اجتناب العامي ليحل ، وفي مبحث توظيالعربية
 الفصيح محمو، ومن ذلك ساق مثاال عند أىل ظفار:

 العامي: أنا باروح السوق    ... الفصيح: أنا سوف أذىب إلى السوق.



ميجي )أروح( بالفعل ففي ىذا المثال يتضح استبدال األداة الميجية )با( باألداة الفصيحة )سوف(، والفعل ال
 –، وىي: الصوتي الستبدال العامي بالفصيح الفصيح )أذىب(، ثم تطرق لشرح مستويات التطبيق العممي

 النحوي، فالمتعمم قادر عمى تفعيل ذلك بالدربة والممارسة إلى أن يألف لغتو الفصيحة. –الصرفي 

 

عميم، بحثا عنوانو: "منطمقات دراسة الميجات وقّدم الدكتور عبداهلل بن سعيد السعيدي، وزارة التربية والت
العمانية؛ األمثال الشعبية أنموذجا"، إذ يقول الباحث عن اختياره ليذا المجال تحديدا: "تحمل األمثال الشعبية 

 مخزونا ثقافيا ولغويا، وتمتاز بالثبات الذي مكنيا من الوقوف زمنا طويال أمام المغات العالمية".

عرض الباحث مفيوم المثل وسماتو، وما يمتاز بو من إيجاز ودقة في المعنى وحسن تشبيو وكناية  وقد
، مشيرا إلى وتعريض؛ كل ىذه السمات مكنتو من الذيوع واالنتشار والثبات؛ النتقالو جيال بعد جيل بين الناس

ساق الباحث في معرض حديثو ضرورة كتابة األمثال العمانية بالطريقة الصحيحة التي ُسمعت بيا ... وقد 
ىنا المثل الدارج )الصيف ضيعت المبن( ىذا المثل الذي حفظ التاريخ نصو، ووثق داللتو ومعناه. كما أن 
األمثال في الميجة العمانية تتميز بخصائص صرفية وصوتية؛ بحكم اختالف الميجات بين منطقة وأخرى، 

ابتا، وىذه األمثال عمانية تحمل الكثير من األلفاظ فنطق الحروف ومخارجيا يتغّير، لكن المعنى يظل ث
 الفصيحة.

 

وبخالف مضمون العدد الخامس لمجمة الخميل الذي ضّم أفضل البحوث المقدمة في ندوة "الميجات العمانية؛ 
نحو رؤية لتوثيقيا ودراستيا"، ُنشر بحث لمدكتور عمي عبد رمضان، كمية التربية والعموم اإلنسانية في جامعة 

لبصرة، بعنوان: "جماليات التجربة العروضية لمقصيدة القصيرة في الشعر العراقي المعاصر؛ الشعراء ما بعد ا
بحثت ىذه الدراسة في اإليقاع العروضي وتداخل البحور في ىذه القصيدة، وظواىر تشكمو فييا،  الرواد".

 ومدى فاعميتو عنصرا من عناصرىا الشعرية؛ ليدرس فييا:

 .أىم األوزان 

 .إمكاناتيا اإليقاعية 



 .حركيتيا المتسقة 

 .مقتضى الداللة واإليحاء 

 .النمط اإليقاعي 

يقول الباحث عن القصيدة القصيرة في الشعر العراقي: "شيدت محاوالت جادة لعدم الرضوخ لتقميدية األنماط 
الخميمية والتقّيد بقواعدىا الصارمة، فقد شكمت بنيتيا العروضية بما يتالءم وطبيعة التعبير والجو االنفعالي 

قت ىذه التجربة فاعميتيا لتثبت حضورىا ويضيف: "حقلرسم مسار النغم الذي يطمبو التعبير ودالالتو". 
واختتم بحثو بتأكيد عمى محافظة ىذه القصيدة عمى الجوىر اإليقاعي  التعبيري والداللي واإليحائي".

 العروضي المتسق.

 

عديدة  نتائج وتوصياتب وقد خرج الباحثون في ندوة: )المهجات العمانية؛ نحو رؤية لتوثيقها ودراستها(
من أجل إظيار  ؛الحاجة الممحة لتوثيق ىذه الميجات وتحميل خصائصيا المغوية عمى تؤكد، إذ ومهمة جدا

ين األجانب قام العديد من الباحثسمطنة ُعمان؛ خصوصا أن في الفترات السابقة  الثراء المغوي الذي تتمتع بو
 .بدراسة التباين الكّمي والنوعي لميجات عمان من شماليا إلى جنوبيا

 

األعزاء لمجمة الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية، نشير إلى أن  أيها القرّاء
مقابل رسوم مالية  PDFالمجمة سوف ُتتاح قريبا في موقع مكتب النشر عمى الشبكة العنكبوتية بصيغة 

معّينة؛ نظرا لمطمب الواسع لها من الباحثين والدارسين والمستشرقين وعمماء المغة العربية؛ كونها تعد 
 مرجعا لهم في هذا المجال.

 

 

 



   

 


