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امللخص

إنا ُتنتج الظاهرة الصوتية عن العالقات ضمن الكلمة الواحدة أو بني كلمتني أو أكثر 
، فال جيوز لألصوات أن تدرس بمعزل عن تلك العالقات. وتقوم القسمة الرئيسة 
 condi�oned( يف هذا النمط عىل  التفريق بني التغر الصويت املقيد أو املرشوط
 autonomous( املرشوط  غر  املطلق  الصويت  والتغر   ،)sound change

ببيئة  مكوم  صويت  تغر  كل  األول  النوع  تت  ويدخل   ،  )change sound

صوتية معينة، ومن أشهر أصنافه :املاثلة واملخالفة واالندماج وإقحام األصوات 
الصويت  التغر  فيعني  املطلق  الصويت  التغر  وهو  الثاين  النوع  أما  املكاين.  والقلب 
جيع  يف  آخر  صوت  إىل  توله  اىل  ويؤدي  األصوات،  من  صوت  عىل  يطرأ  الذي 

سياقاته اللغوية، فيضيع من النظام الصويت للغة.

الكلات املفتاحية)مفهوم التغرات الصوتية،التغرات املطلقة ،التغرات املقيدة(
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Abstract
     
 The Phonetic phenomenon produces relationships within one
 word or between two or more words، sounds may not be taught
 apart from those relations. The main division in this pattern is to
 distinguish between conditional sound change and automatic sound
 change، and under the first type، each phonetic change is governed
 by a specific phonetic environment، the interception of sounds and
 the spatial heart. The second type is absolute vocal change، which
 means that the sound changes occur in the articulation of the sounds
 and transform into another sound in all its linguistic contexts، is lost
.from the audio system of the language
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مقّدمة

اللغة كائن حّي، لذا ختضع لُسنَّة التغّر التي خيضع هلا الكائن احلّي ذاته ، يف نحوِه 
 ، التغّر  هذا  أنَّ  غر  عنارصها،  خمتلف  يف  املطَّرد  للتغّر  ُعرضة  واللغة   . ونشأتِه 
أثبتت  وقد  ثابتة.  لقواعد  وفقاً  حيدث  َبل   ، ُمّطرد  غر  ُمشّتت  نحو  عىل  حيدث  ال 
يف  تغّر  هو   ، اللغوي  الرتكيب  يف  تغّر  أي  أنَّ   ، واحلديثة  القديمة  الدراسات 
األصوات ، وأنَّ التغّرات الصوتية تنتظم وفق قوانني ثابتة ، ال تيد عنها أّية لغة 
إنسانية حّية .   وتعرتي القوانني الصوتية اللغات عاّمة ، سواء أكانت ُمعربة أم غر 
ُمعربة ، بتأثر عوامل داخلّية ، ناجتة عن تفاعل األصوات مع بعضها بعضاً يف داخل 
بالتغّرات  تعريفاً  البحث  ن  تضمَّ  . الكلات  جتاور  عن  ناجتة  خارجّية  و   ، الكلمة 
وتية ، بوصفها مصطلحني مهمني يف الدراسات الّصوتية  الّصوتية ، والقوانني الصِّ

، ولعالقتها بالتغرات املطلقة واملقيدة موضع البحث . 

إذ تظهر ) التغّرات الصوتية ( واضحة ممثلة بــ ) اإلبدال، واإلعالل ، واإلدغام ، 
واإلمالة (، أما ) القوانني الّصوتية ( فتتمثل بـ ) املخالفة ، و املاثلة ، والقلب املكاين( 
العلمّية ، يف  التطبيقية  الّصوتية الظاهرة  التغّرات  . كالمها مرتبط باألخر، إذ متثل 
حني متثل ) القوانني الّصوتية ( القانون الذي يفرّس الظاهرة الّصوتية ، ويبنّي طبيعة 

عملها وكيفية حدوثها .

مفهوم التغّرات الّصوتية :  التغّرات الصوتّية ، هي كلُّ ما يعرتي الرتكيب األدائي 
ل أو تغّر يف األصوات ، بني تشكيل لغوي سابق و آخر الحق ، نتيجة تفاعل  من تبدُّ
األصوات مع بعضها داخل الكلمة الواحدة ، و أخر ناجتة عن جتاور الكلات. 
 1. إمالة  أو    ، إدغاماً  أو   ، بداالً  أو   ، ، حذفاً  ينعكس عىل االصوات  الذي  األمر 
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فاللغات عاّمة ترص عىل أن يكون هناك انسجام تام بني األصوات، حّتى تؤّمن 
قدراً أعىل من السهولة يف النطق ، وحّداً أعىل من الوضوح يف السمع . ففي اللغات 
عاّمة « ترتبط األصوات ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، فهي تكّون نظاماً متجانساً مغلقاً ، 
تنسجُم أجزاؤها كلها فيا بينها، هذه هي أول قاعدة من قواعد الصوتيات ، وهي 

 2. » ذات أمهّية قصو

الباحثون قدياً وحديثاً بدراسة  ُشِغل   : القدماء واملحدثني  الّصوتية عند  التغّرات 
ياق ، لتفسرها وبيان  التغّرات الّصوتية التي تطرأ عىل األصوات عند تفاعلها يف السِّ
ها. فقد درسها علاؤنا القدماء ، وعّرفوا هبا ، وعاجلوها  مسبِّبها، والعوامل التي تسرِّ
ا ، وأطلقوا عليها اسم األصوات املطَّردة ، وبّينوا األسباب املوجبة  ا مستفيضً عالجً
حلدوثها ، وهي عندهم ) التغّر بالزيادة واحلذف واإلبدال واإلعالل واإلدغام و 
اإلمالة (، فضالً عن قانوين املاثلة واملخالفة ، اللذين جينحان باللغة نحو الّسهولة 
والتيسر .3 فكل مظاهر املاثلة واملخالفة مرّدها صعوبة تتابع بعض األصوات يف 

سياقات صوتية معينة، األمر الذي يؤدي إىل حدوث هذا التغر وذاك التطّور.

 ) الفاء   ( ، وال ألصل  الفصحى  العربية  ( يف  اجليم   ( يعرضوا ألصل صوت  فلم 
يف العربية ، أو ) السني والشني ( ، وغر ذلك من التغّرات التأرخيية املطلقة ، إن 
وذلك   ، رديئة  أو  مذمومة  لغة  سّموه   ، األصوات  هذه  أصول  من  يشء  هلم  وقع 
مثل حديثهم عن الكاف الطبقّية املجهورة ، التي هي أصل اجليم الفصيحة ، والتي 
ذكروها مع األصوات غر املستحسنة ، التي ال ُتذكر إاّل للرضورة .4 « و ال يؤخذ 
هبا يف القرآن وال يف الشعر ، وال تكاد توجد إاّل يف لغة ضعيفة مرذولة غر ُمتقبًّلة «.5 
ذلك أهنم درسوا اللغة دراسة وصفّية ، كان اهتاهم باللغة يف آخر العرص اجلاهيل 
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وصدر اإلسالم ، والتطّورات التارخيية تتاج إىل املنهج التأرخيي ، والدراسة املقارنة 
، مل ُتعرف إاّل يف أواخر القرن الثامن عرش .٦ أّما املحدثون فرون أنَّ التغّرات التي 
تتعّرض هلا األصوات عند جتاورها يف السياق ، تصل بفعل قوانني صوتية ثابتة ، 
ليس لإلنسان دخل يف توجيهها من قريب أو بعيد ، وعىل هذا فالتغّرات الّصوتية 
ختضع لقوانني ثابتة ، تتَحّلم فيها وتسّرها قوانني جربّية ، ال تقّل يف رصامتها وعدم 

قابليتها للتخلف عن القوانني الطبيعية .7

وتية : وهي عىل نوعني :8 التغّرات املطلقة . والتغّرات املقّيدة. أنواع التغّرات الصَّ

الصويت  النظام  يف  ول  التحُّ نتيجة  تدث  التي  التغّرات  وهي   : املطلقة  التغّرات 
 9. الصوتية  السياقات  آخر يف جيع  اللغوي إىل صوت  الصوت  يتحّول  إذ   ، للغة 
وُيستنبط هذا التغّر من مقارنة كلات نصوص ترجع إىل حلقات تارخيية خمتلفة ، 
أو من مقارنة كلات ترجع اىل عّدة لغات متفّرعة عن لغة أم واحدة ، وتتبُع التطّور 
الّصويت لصوت معنّي.10 وفيا يأيت َعْرض لبعض التغّرات املطلقة لألصوات يف 

العربية واللغات اجلزرية:

التي   ،  ) املهموسة  الباء   ( الفاء ( /F/ : وهو صوت   ( الباء املهموسة( /P/ و   (
يشبه نطقها ُنطق الصوت /p/ يف اللغة االنكليزية ، وهو صوت انفجاري ) وقفة 
انفجارّية ( .11 وهو النظر اىل املهموس لصوت ) الباء ( /b/ ، تّول إىل صوت 
احتكاكي . احتفظت بِه ) العربّية ، والكنانية ، واآلرامية ، واألكدية ( ، فيا تّول إىل 
صوت احتكاكي مهموس ، هو ) الفاء ( /f/ يف املجموعة اجلنوبية ) العربية ولغاهتا 
، العربية اجلنوبية ولغاهتا واإلثيوبية ولغاهتا ( .12 وصف سيبويه ت )180 ( هـ 
رايف ت )3٦8( هـ أنَّ اخللط بني  ) الباء(  ُنْطق الباء  فاءً بأنّه ُمستهجن ،13 وذكر السِّ
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و ) الفاء (  كثر يف لغة األعاجم ، وذلك إّما أْن تغلب ) الباء ( عىل ) الفاء ( ، وإّما أن 
تغلَب ) الفاء ( عىل  ) الباء ( ،14 ويقول ابن يعيش ت ) ٦43 ( هـ : « و مثال الباء 
كالفاء ، قوهلم يف بور : فور ، وهي كثرة يف لغة الفرس ، وكان الذين تكلَّموا هبذه 
احلروف املسرتذلة قوم من العرب خالطوا العجم فتكلَّموا بلغتهم «15 ير علاء 
السامّيات أنَّ صوت ) الباء املهموسة ( /p/ ، أو  ) الباء الفانية ( ، هو األصل يف 
اللغة األم األوىل .1٦ و أنهَّ تّول يف اللغات العربية اجلنوبية ، والعربية الفصحى إىل 

صوت ) الفاء ( /F/  ،17 واحلبشّية ،18

من أمثلة هذا النوع من اإلبدال : ) الفم ( يف العربية ، يقابله يف األكدية  )pū( ، ويف 
العربّية )pē( ، ويف اآلرامّية )pum  ( ، ويف احلبشّية ) af ( .19 و ) فول ( يف العربية 
ألّن   21، كالعربية  بالفاء   )Fāl( احلبشّية  ويف   ،  20»  )pōl(  » العربّية  يف  يقابلها   ،
صوت ) الباء املهموسة ( /p/ ّتول إىل ) فاء ( /F/ يف العربية واحلبشية ،22 أي يف 
 23. )npš( يف العربية ، يقابلها يف األوغاريتية ) اللغات اجلزرية اجلنوبية ، و) نفس
الباء   ( الفاء ( /F/  . وعّوضت عنه بصوت  اللغة األوغاريتية صوت)  إذ فقدت 
الفائية ( /p/ )الباء املهموسة (24 ويف األكدية )napāšu( بمعنى  ) َنْفس ( ، ويف 
اللَّغتني اآلرامية والنبطّية ) nps ( باملعنى نفسه ، ويف احلبشّية تقابلها )nfs( .25 و 
) أنف ( أصلها : )app( .2٦ و ) قنفذ ( يف العربية )qippoḏ( يف العربّية ،27 إذ 

خولفت ) الباء املهموسة ( املضّعفة إىل )ن ف( . واللغة احلبشية (28(

الشكل رقم (1(

بية العربية لعر ا
اجلنوبية

األكديةاألوجاريتيةالعربيةالرسيانيةاآلراميةاحلبشية

f فاءffp بPppp
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. يظهر من الشكل رقم (1( أّن الصوت )الفاء البائية( /p/، احتفظت به أكثر لغات 
 /f/ )شبه اجلزيرة العربية، إالّ أّن هناك دالئل َيْصُعُب معها القول: إّن صوت )الفاء

فرع عىل األصل، أمهها:

إن اللغات احلامية تضم صويت )الفاء( /f/ والـ)الفاء البائية( /p/، والشبه بينها 
وبني اللغات اجلزرية، يوحي بوجود وضع مشابه يف اللغة األم )األوىل((29(.

البائية( /p/، ترتيبها   2- يف اللغة احلبشية رمزان، كّل منها يمثل صوت )الفاء 
ر  الثاين والعرشون، والسادس والعرشون، يف األبجدية احلبشية(30(، وما يؤّيد تأخُّ
ذيل  يمثل  إذ  اليوناين،  الشكل  عن  ُأِخّذ  أحدمها  أّن  احلبشية  األبجدية  يف  ظهوره 
املقاطع اإلثيوبية، فضالً عن وجود رمز )الفاء( /f/، وأّن استعال الرمزين اللذين 
 /f/ )الفاء( قليل، إذا ماقيس باستعال صوت /p/ )يمثالن صوت )الفاء البائية

.)31)

وجتدر اإلشارة إىل أّن أحَد الصوتني، الصوت الذي يشغل الرتتيب الثاين والعرشين، 
خْيلة وحَدها، بل اُسْتِخدم يف كلات حبشية خالصة  مل يكن استخداُمُه يف الكلاِت الدَّ
بني  من  رمزين  له  وجدنا  ملا  أصلياً،   /p/ البائية(  )الفاء  صوت  يكن  مل  فلو   ،)32)

.)33) أصوات اللغة احلبشية، ومن املحتمل أْن يكون أحُدمها دخيالً، واآلخر أصلياً

لذلك اليمكن اجلزم بأنَّ صوت )الفاء( /f/ يف العربية )الفصحى( ليس أصلياً، 
كانا   ،/f/ )الفاء(و /p/ )البائية )الفاء  إّن صويت  القول  نفسه يمكن  الوقت  ويف 
موجودين يف اللغة األم )األوىل(، وأّن ترجيَح أحِدمها عىل اآلخر، يف أْن يكون هو 

باع املنهج املوازن. األصل، يعتمد عىل ماقد تبينه االكتشافات اجلديدة، باتِّ
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2- جمموعة أصوات )مابني األسنان(:

1- الصوتان االحتكاكيان غر املفخمني، خمرجها مما بني األسنان، أحدمها: صوت 
هذان  يظهر   ،)34) املهجور   /d/ )الذال(  صوت  واآلخر:  املهموس،   /t/ )الثاء( 

الصوتان يف العربية )الفصحى( وأخواهتا اللغات اجلزرية بالشكل اآليت (35(:

الشكل رقم (2(

العر�یة العر�یة اللغات 
الجنو�یة

األكد�ةاألوغار�تیةالعبر�ةالسر�انیةاآلرامیةالحبشیة

t ثt ثs سš شt تš شt ثš ش

d ذd ذz زz زd دz ذزd أو d دzز zز

أّن  وأخواهتا،  العربية  بني  السابق-  الشكل  –يف  الصوتني  هذين  مقارنة  من  يظهر 
الصوتني، من دون  العربية اجلنوبية احتفظت هبذين  العربية )الفصحى( واللغات 
تغير ُيذكر (3٦(، يف حني تّول صوتا )الثاء( و)الذال( إىل أصوات أخر، اختارهتا 
حّد  إىل  ذلك  ووصل  السابق،   )2) رقم  الشكل  يوضحها  اجلزرية،  اللغات  أخواهتا 
التغير املطلق يف بعض هذه اللغات، كاللغة اآلرامية، واللغات التي ُتمل عليها(37(، 
ومن القرائن الّدالة عىل أصالة هذين الصوتني يف العربية )الفصحى( وثباهتا، مع 

احتفاظها بخصائصها األصيلة، املوجودة يف اللغة األم(38(، مايأيت: 

تّول  يفرس  الذي  هو  اجلزرية،  اللغات  َنْحوه  َتنُْحو  الذي  –التسهيل-  إّن  أوال: 
الصوت الذي خيرج من بني األسنان، إىل خمرج آخر، سواء أكان أسلياً كا)السني( 
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شجرياً  أم   ،/d  / و)الدال(   ،/t/ )التاء(  كـ  نطعياً  أم   ،/z  / )الزاي(   ،/s/
كـ)الشني(/ š/، يف حني اليمكن تقديم تعليل مستساغ إذا ما حصل العكس(39(، 
أي إّن انتقال املخرج من األَسل أو النّطع إىل مابني األسنان يف العربية )الفصحى( 

واللغات العربية اجلنوبية(40(، واللغة األوغاريتية(41(، ُيفرس بالتسهيل.

 ،)43) واآلرامية   ،)42) األكدية  اللهجتني  يف  الصوتني  هذين  وجود  عدم  إّن  ثانيا: 
اليعني أّن هاتني اللهجتني مل تتفظا هبا، بل يعني أّن نظاميها الصوتيني، مل يتمّكنا 
هي  هلا،  ة  ُمعدَّ غر  كتابة  استعملت  األكدية  فاللغة  خاص،  برمز  عنها  التعبر  من 
ة  الكتابة السومرية املقطعية، واللغة السومرية ليست أختها من فصيلتها، فكانت اهلُوَّ
بني األصل والفرع كبرة، وعىل الّرغم من عدم وجود صويت )الثاء(/t/، و)الذال( 
بقايا  أشارت  فقد  املعروفة،  عصورها  أقدم  منذ  األكدي  الصويت  النظام  يف   /d/
كتابية إىل أّن اللغة األكدية احتفظت هبذين الصوتني يف عهد بعيد، إذ أشارت البقايا 
 ،/d/)( لألصوات التي أصلها )ذS4(الكتابية إىل استخدام رمز خاص يعرف بـ

.)44) /t/)( لألصوات التي أصلها )ثاءS3(وآخر ُيعرف بـ

أّما اللغة اآلرامية وهي لغة شالية، فنظامها الكتايب متفّرع عن األصل الفينيقي(45(، 
والنظام الكتايب الفينقيقي يتألف من اثنني وعرشين صوتاً، ليس من ضمنها هذان 
الصوتان. ومل يضع اآلراميون رمزين كتابيني جديدين للتعبر عن هذين الصوتني، 
 ،/š/ )بل استعملوا من الرموز املوجودة ما يقارهبا ُنطقاً، فكان رمز صوت )الشني
بدالً من )الثاء(/t/، ورمز صوت )الزاي(/z/ بدالً من )الذال( /d/(4٦(، والدليل 
 ،/t/)التاء( إىل   /t/ )الثاء( انقلب صوت  اآلرامية  اللغة  تطور  مع  أّنه  ذلك  عىل 
املعروفني(47(،  بالرمزين  فُكتبا   ،/d/)الدال( صوت  إىل   /d/ )الذال(  وصوت 
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صويت  بني  متوسطة  تارخيية  مرحلة   /š/)الشني( صوت  يكون  أن  يمكن  ولذلك 
بني  متوسطة  مرحلة   /z/ )الزاي(  صوت  يكون  وأْن   ،/t/)و)التاء  /t/ )الثاء( 
)التاء(  إىل   /š/ )الشني(  صوت  ل  توُّ يسبق  مل  إذ   ،/d/)و)الدال  /d/ )الذال( 
/t/ أو )الزاي( /z/ إىل )الدال( /d/، فاملسألة يف اللغة اآلرامية كتابية بحتة (48(.

ويف  الصوتني،  هذين  عىل  الصويت  نظامها  اشتمل  )الفصحى(  العربية  إّن  ثالثاً: 
الصويت  فالنظام   ،األخر اللغات  يف  تقابلها  التي  األصوات  ضمَّ  نفسه  الوقت 
 /š/ و)الشني(   /s/)السني( عن  فضالً   ،/t/)الثاء( صوت  عىل  اشتمل  للعربية 
يف   /t/)الثاء( لصوت  املقابلة  األصوات  هي  األخرة  والثالثة   ،/t/ و)التاء( 
 ،/t/)الثاء( صوت  من  الصوتية  أنظمتها  ختلو  التي  اجلزرية(49(،  اللغات  أخواهتا 
فلو تصّورنا عدم وجود هذا الصوت يف العربية، النتفت احلاجة إىل وجود صوت 

.)50(/d/)الذال( فيها، واألمر نفسه يصّح عىل صوت /š/ )الشني(

رابعاً: إّن َعقد مقارنة بني الرتتيب األبجدي األوغاريتي والرتتيب األبجدي الفيننيقي، 
ُيظهر أّن األبجدية األوغاريتية احتفظت بصويت )الثاء(/t/ و)الذال(/d/، إذ يقع 
/g/)الغني(و /r/)الراء( يف املوضع اخلامس والعرشين، بني /t/)صوت )الثاء

.)52)/n/)النون(و /m/)امليم( بني صويت الـ /d/)51(، ويقع صوت )الذال)

 /s/)السني( صوت  إىل   /t/)الثاء( صوت  فيها  انقلب  فقد  الفينيقية،  اللغة  أّما 
تتبعها يف ذلك اللهجتان العربية واآلرامية، ألهنا اعتمدتا الكتابة الفينيقية(53(، فلا 
الفينيقية حرفان لصوت  اللغة  )الشني(/š/ صار يف  إىل   /t/)الثاء( تّول صوت 
واحد، أحدمها أصيّل، واآلخر منقلب عن )الثاء(/t/، ونظراً ألن الكتابة األلفبائية، 
التقبل بوجود حرفني يمثالن صوتاً واحداً، أسقطت اللغة الفينيقية أحدمها، وأّن 
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والصوت  عرش،  الثالث  الصوت  أي  األصيل،  الصوت  هو  ُأْسِقَط  الذي  الصوت 
الذي احتفظت به هو الصوت امُلنقلب، وهو الصوت اخلامس والعرشون(54(، أّما 
صوت )الذال(/d/ فيقابله يف اللغة الفينيقية الصوت )الزاي(/z/(55(، ولذلك مل 
يكن للغة الفينيقية حاجة لالحتفاظ هبذا الصوت، لئال يكون فيها رمزان لصوت 
عن  املنقلب   /z/)الزاي( رمز  والثاين  األصيل،   /z/)الزاي( رمز  األول  واحد، 

.)5٦)/d /)الذال(

اجلنوبية  العربية  واللغات  )الفصحى(،  العربية  أّن  الّدالة  القرائن  هذه  من  يّتضح 
حافظت عىل صويت )الثاء(/t/ و)الذال(/d/، أّما اللغات األخر، فقد غّرهتا، 
وكان التغير تاّماً يف اللغتني العربية واحلبشية (57(، أّما اللغة اآلرامية فقد بينّت حقيقة 
اللغة  أّما  الرسيانية،  اللغة  إالّ يف مرحلة  الصوتان  يتغّر  مل  إذ  فيها،  الصوتني  هذين 
األكدية فقد احتفظت هبذين الصوتني –كا ذكرت- يف عهد بعيد، دّلت عليه بقايا 
كتابية قديمة، وحتى اللغة األوغاريتية مل تبلغ مبلغ العربية )الفصحى( يف احلفاظ 
إال  كامالً،  احتفاظاً   /t/)الثاء( بصوت  احتفاظها  من  الّرغم  فعىل  األصل،  عىل 
إىل  تّوله  ماكانت  كثراً  ألّهنا  كامالً،  احتفاظاً   /d/)الذال( بصوت  تتفظ  مل  أّهنا 
)دال(/d/، إذ ظهر إبداهلا )الذال(/d/ )داال(/d/ يف كتاباهتا(58(، وهكذا نجد أّن 
صويت )الثاء(/t/ و)الذال(/d/ طرأت عليها تغيرات تارخيية فأبدلتها أخوات 
السابق،   )2) الشكل  وضحها   ،أخر أصواتاً  اجلزرية  اللغات  )الفصحى(  العربية 

وتوّضحها األمثلة اآلتية بصورة أدّق:

األوغاريتية  ويف  )ُأُذن(،  العربية  يف   :/d/)دال( إىل   /d/ )الذال(  تّول   -1
(>udn(، ويف اآلرامية ) אדנה  audna(، ويف النبطية )>dynt(، ويف الرسيانية   ) 
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.)59))edana  ادنا

 ،)Uzna( ويف األكدية ،)ُأُذن( يف العربية :/z/)الزاي( إىل /d/)2- تّول )الذال
. )٦0))ezn<      ( ويف اللغات العربية اجلنوبية ،)ozen<(ويف العربية

 ،)taqef   ثقف(، ويف العربية )  תקף( يف العربية :/t/)تاء( إىل /t/)3- تّول )الثاء
ويف النبطية )tqf(، ويف الرسيانية ) ةقف   teqef( بمعنى: َقِوَي، ويف اللغات العربية 

.)٦1))tqf( اجلنوبية

.)٦2))sōr( ويف احلبشية )َثور( يف العربية :/s/)سني( إىل /t/ )4- تّول )الثاء

.)٦3))šor َثوْر(، ويف العربية )  ׁשֹור( يف العربية :/s/)شني( إىل /t/)5- تّول )الثاء

3- الصوتان الصامتان املجهوران االحتكاكيان املفخّان:

خمرجها من بني األسنان(٦4(: )الظاء /t/( و الضاد /d/: إذ يظهر الصوتان يف العربية 
)الفصحى(، وأخواهتا اللغات اجلزرية عىل النحو اآليت يف الشكل اآليت (٦5(:

الشكل رقم (3(

�یة العر�یة لعر ا
الجنو�یة

األكد�ةاألوغار�تیةالعبر�ةالسر�انیةاآلرامیةالحبشیة

z (t �)z �s صt� ،s صt �s صg ،t�s ص

d ضd ضṣ ص ،d ضṣ ص ،q قṣصṣ صṣصṣ ص

العربية  يف   /t(/z )الظاء  لصوت  الصويت  التطّور  أّن   )3) الشكل  من  يلحظ     
 /t/)الثاء( لصويت  الصويت  التطور  يشبه  اجلزرية،  اللغات  وأخواهتا  )الفصحى( 
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و)الذال(/d/، وهذا يرجع إىل متاثل املخرج، فهذه األصوات جمتمعة ُتلفظ مما بني 
األسنان، لذا يمكن القول:

)الظاء  صوت  عىل  حافظت  اجلنوبية،  العربية  واللغات  )الفصحى(  العربية  إّن 
أو  أمثلته  جيع  يف  اجلزرية،  اللغات  أخواهتا   لد ُنطقه،  تغّر  حني  يف   ،/t(/z

بعضها(٦٦(، وذلك عىل النحو اآليت:

إّن صفتي اجلهر واهلمس يف صوت )الظاء( )t( /z/، هلا أثر كبر يف البحث عن 
أثار  فقد  التَّفّكر،  إىل  يدعو  تأرخيًا،  فيه  واهلمس  للجهر  إّن  إذ  الصوت،  هذا  أصل 

اهتام العلاء وللباحثني َقوالن يف تفسر أصل هذا الصوت، مها:

مهموسة  كانت  أّهنا  أي:  مفّخمة،   /t/ )ثاء(   /t( /z( )الظاء(  أصل  أّن  األول: 
اللغة  يف األصل، ثم تّولت إىل صوت جمهور، استناداً إىل وجود هذا الصوت يف 
األوغاريتية(٦7(، إذ إّن اللغة األوغاريتية تتفظ بأقدم األصوات املوجودة يف اللغة 

األم، من ذلك: )tl( بمعنى: ظِّل، من الظِّالل(٦8(.

ُوِجَد   /t( /z( )الظاء(  صوت  إن  بل  نفسه(٦9(.  باملعنى  )ظِّل(  العربية  يف  يقابله   
والبواقي   ...» املستهجنة  احلروف  باب  يف  يعيش  ابن  قال  العربية،  يف  مهموساً 
َظَلَم:  يف  قوهلم  كالثاء  التي  الظاء  ومثال   ... كالثاء  التي  والظاء  وهي..  مستهجنة 
تّول  أّنه  األصل،  يف  مهموس  الصوت  هذا  أصل  أّن  عىل  يدّل  ومما   ،)70)«... َثَلَم 
 /t/)اللغات األكدية والعربية واحلبشية، وإىل )طاء إىل )صاد(/ṣ/ مهموسة، يف 

مهموسة يف اللغة اآلرامية وسيأيت تفصيل القول فيها(71(.

الثاين: إّن )الظاء( هو الصوت القديم، الذي احتفظت به العربية، ومن املعروف أّن 
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العربية تضم أقدم أصوات اللغة األم )األوىل( (72(، ومما يدّل عىل أّن هذا الصوت 
جمهور يف العربية، أّن علاَءنا العرب مل يشروا إىل مهس هذا الصوت، بل أشاروا إىل 

َجْهره، قال سيبويه:  «لوال اإلطباق لكانت الظاء ذاالً..»(73(.

أسلّياً  الصوت مما بني األسنان، فصار صوتاً  احلبشية غّرت خمرج هذا  اللغة  ب- 
)الصاد( /ṣ/، مثلا فعلت مع )الثاء( /t/ و)الذال( /d/، مع اإلبقاء عىل صفة 
اإلطباق فيه، ولو كان هذا الصوت موجوداً يف اللغة احلبشية، الحتفظت يف أغلب 
الظّن برمزه الكتايب، وال يوجد دليل قاطع عىل أّن غياب هذا الصوت يرجع إىل عدم 
ا صوتيًا  ة تطّورً وجود رمز كتايب، والّراجح أن غياب هذا الصوت يرجع إىل أن ثمَّ

َجنََح به نحو التسهيل(74(، من ذلك يف اللغة احلبشية: )ṣelala( بمعنى: ظِّل (75(.

القديمة،  اآلرامية  اللغة  يف   /ṣ/ )الصاد  هو:  )الظاء(  لصوت  اآلرامي  الرمز  ج- 
امليالد،  اللغة اآلرامية )الطاء( /t/ يف منتصف األلف األول قبل  أّنه تّول يف  إال 
 ،/ṣ/)إىل )الصاد /t( /z()ويف اللغة الرسيانية من بعدها، وتّول صوت )الظاء
اللغة اآلرامية  للتعبر عن صوت )الظاء( )t(/z/؛ ألّن  تقريبية  مل يكّن إالّ ماولة 
إنه اليمكن  إذ  تناسبها،  تفتقر إىل وجود عالمات  التي  الفينيقية،  الكتابة  اعتمدت 
تّول صوت )ظاء(/z/ إىل )صاد(/ṣ/ ثم إىل )طاء(/t/، عىل هذا الرتتيب(7٦(، 
من ذلك يف اآلرامية القديمة: )nṣr( أي: َنَظَر بمعنى: َحَرَس، ويف اآلرامية املشرتكة 
(ntr( بمعنى: َنَظَر(77(، وهذا يعني أّن صوت )الظاء()z/)t/ صوت أصيل يف اللغة 

األم )األوىل( وليس تطوراً فرعياً يف العربية)الفصحى(.

نظامها  هذا  عىل  دلَّ   ،/t( /z( )الظاء(  بصوت  األوغاريتية  اللغة  احتفظت  د- 
الكتايب، وهذا يظهر أصالة صوت )الظاء()t( /z/ يف اللغة األم )األوىل(، فضالً 
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عن أصالته يف العربية )الفصحى(، إالّ أّن اللغة األوغاريتية كانت تّوله يف عدد من 
األمثلة إىل صوت )الغني( /g/ من ذلك: )ngr( بمعنى: َنَظَر، و)gm<( بمعنى: 

َظَمأ (78(.

جانب  إىل   )79)/t/ /z/ )الظاء(  بصوت  اجلنوبية  العربية  اللغات  احتفظت  هـ- 
 ntr( واللغة األوغاريتية، من ذلك يف اللغات العربية اجلنوبية )العربية )الفصحى
نفسه(81(،  باملعنى  )َنَظَر(  )الفصحى(  العربية  يف  يقابله  َنَظَر(80(،  بمعنى:  ر(  ظ  ن 
و)tm> ظ م أ( بمعنى: َظِمَئ، أي: َعطَِش(82(، و)qyt ق ي ظ( َقْيظ، بمعنى: ِشّدة 

حّر الصيف (83(.

اما صوت )الضاد(/d/ فينبغي التوّقف عنده إلثبات أصالته، وذلك بدراسة هذا 
الصوت دراسة مقارنة تليلية إذ يظهر من الشكل (1٦( أّن العربية )الفصحى((84(، 
واللغات العربية اجلنوبية(85(، واللغة احلبشية(8٦(، احتفظت هبذا الصوت من ذلك 
يف اللغات العربية اجلنوبية: )    ard( بمعنى: أرض (87(، يقابله يف العربية 
)أرض( باملعنى نفسه (88(،  و )       da>n( بمعنى: ضأن أي الضأن من 
)الضاد(  صوت  أمثلة  ومن  نفسه(90(،  باملعنى  )ضأن(  العربية  يف  يقابله  الغنم(89(، 
/d/ يف اللغة احلبشية: )dahāy( بمعنى: ُضَحى الشمس(91(، يقابلها يف العربية 
)ُضَحى( بمعنى: ارتفاع النهار(92(، و)damad( بمعنى َضَمَد اجلرح(93(، يقابلها 
يف العربية )َضَمَد( باملعنى نفسه(94(، وجتدر اإلشارة إىل أّن النّطق «اجلانبي» لصوت 
 rudā’u( :له ما يقابله يف اللغات اجلزرية من ذلك يف اللغة األكدية ،/d/ )الضاد(
ُرْلَداء( و)Rlutā’u ُرْلطاء(، السم الصنم العريب )ُرضاء Rudā>((95(، ويف هذا 

دليل واضح عىل أصالته.
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وإذا نظرنا إىل الشكل نفسه، وجدنا أّن مايقابل صوت )الضاد( يف العربية )الفصحى(، 
)الصاد( /ṣ/ يف اللغات األكدية واألوغاريتية والعربية، فكلمة )أرض( يف العربية، 
تقابل كلمة )>ersetu( يف اللغة األكدية، و)>arṣ( يف اللغة األوغاريتية(9٦(. و) 
ֶאֶרץ  >éreṣ( يف اللغة العربية(97(، ويف اللغة احلبشية ُيدمج نطق )الضاد(/d/ بنطق 

 )arqa  يف بعض النقوش(98(. ويف اللغة اآلرامية القديمة ) ארקא /ṣ/)الصاد(
>r<a( بصوت  ארעא     ( ثم   ،)99)/d/)الضاد( بدالً من   /k/)القاف( بصوت 
 ،)101))r<a< )ارعا    السريانية  اللغة  املتأخرة(100(، ويف  اآلرامية  )العني(/</ يف 
وأصوات )الصاد( /ṣ/ و)القاف( /q/ والعني /</ جيعها احتفظت هبا العربية 
)الفصحى(، فضالً عن احتفاظها بصوت )الصاد(/ṣ/، وأغلب الظّن أّن صوت 
ُأدِمَج يف هذه اللغات بأصوات أخر، ولكنّه يف العربية )الفصحى(   /d/ الضاد
)القاف(  صوت  استخدام  يف  السبب  وأّما  آخر،  صوت  عن  منقلب  وغر  أصيل، 
من  بدالً  املتأخرة،  اآلرامية  يف   />/ )العني(  صوت  ثم  اآلرامية،  اللغة  يف   /q/
)الضاد(/d/، يف املثالني املذكورين، فأغلب الظّن أّنه يرجع ألمرين: إّما أْن يكون 
 ،/ṣ/ )الصاد( مثلا أّن ،/d/)الضاد( ماولة تقريبة لكتابة /q/)صوت )القاف
ماولة تقريبية لكتابة )الظاء()t( /z/، أو أن يكون صوت )القاف(/q/، متطوراً 
عن صوت )الضاد( /d/، والقول األول بعيد؛ ألّنه لو  َصّح، للزم تّول صوت 
)الضاد(/d/، إىل صوت الصاد/s/ مبارشة، والقول الثاين: هو الّراجح، واألقرب 
 ،/ṣ/)الصاد( صوت  إىل   /d/)الضاد( صوت  النتقال  متهيد  ألّنه  الصواب،  إىل 
بتوّسط صوت آخر هو صوت )الغني(/ġ/، وليس )القاف(/q/(102(، فعىل الّرغم 
 ،/k/)القاف(و /d/)من أّن صفة االستعالء مشرتكة بني األصوات الثالثة )الضاد
و)الغني(/ġ/، أر أّن الغني غ /ġ/ هي املرحلة املتوسطة بني الضاد ض /d/ و 



٤٠٩

أ.م.د. ميساء صائب رافع عبود

)العني( ع /</ لألسباب اآلتية:

أ- أّن اللغة اآلرامية تبدل صوت )الغني(/ġ/ األصيل، أي غر املنقلب عن صوت 
)الضاد(/d/ )عيناً(/>/، ففي اللغة اآلرامية ) עמר    <mar( بمعنى: َغَمَر (103(، 
يقابله يف العربية )َغَمَر( باملعنى نفسه(104(، و)  עלב  <alab( بمعنى: َغَلَب(105(، 

يقابله يف العربية )َغَلَب( باملعنى نفسه(10٦(.

إّن الكتابة الفينيقية مل يكن فيها رمز خاص لصوت )الغني(/ġ/، فليس غريباً أن 
 /ġ/)الغني( صويت  أّن  عن  فضالً  عنه،  للتعبر  به  شبيه  رمز  إىل  اآلراميون  يلجأ 
والقاف/q/، يتبادالن يف املواضع يف اللغات اجلزرية، من ذلك: يف اللغة احلبشية 
باملعنى  املعروف  احليوان  )َبْغل(  العربية  يف  يقابله  َبْغَل(107(،  بمعنى:   )baql)
 ،/ġ/)الغني( لصوت  مقارب   ،/q/)القاف( صوت  أّن  عن  فضالً  نفسه(108(، 
ففي بعض الكلات الرسيانية، التي يقع صوت )الصاد( /s/ فيها مقابالً لصوت 
)الضاد(/d/ من ذلك ) جحك gehheh((109(، يقابله يف العربية )َضِحَك( باملعنى 
النطق األصيل يف  العريب لألصوات املطبقة هو  النُّطق  أّن  يبدو  نفسه(110(، مما تقدم 
اللغة األوىل )األم(، فقد تقّدم أّن صوت )الضاد( /d/ يف اللغة األوغاريتية يتحّول 
إىل صوت )الغني( /ġ/، وهذا يثبت أّن صوت )الضاد(/d/ املطبق مل يتحّول إىل 
يف   /d/ ض  )الضاد(  ُنطْق  يكن  مل  لو   ، مستعلٍ صوت  وهو   /ġ/)الغني( صوت 
هو  اآلرامي  النطق  أّن  يثبت  وممَّا  )مستعلياً(،  العربية  يف  كنطقِه  األوغاريتية،  اللغة 
األصل ماذكرته من استعال صوت )القاف(/q/ يف اللغة اآلرامية، وهو صوت 

، لكتابة صوت )الضاد( /d/ السابق ِذْكُرُه. مستعلٍ
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:/ǧ/ ) اجليم الفصيحة ( واجليم املرّكبة ، /g/ ) 4 - اجليم القاهرية ) اجليم الكافية

 تشر الدراسات املقارنة للغات اجلزرية ، إىل أنَّ النطق األصيل هلذا الصوت كان بغر 
تعطيش ، ك ) اجليم القاهرية ( /g/ متاماً ، فكلمة ) َجَل ( يف العربية ) الفصحى ( 
 gamal (     ويف احلبشية ) gamlā ( ويف اآلرامية ، ) gāmāl ( يقابلها يف العربّية
الطبق إىل  ُنْطق هذا الصوت من  فيها  الفصحى ( فقد تّول  العربية )  ا  أمَّ  ،  111)
الغار،أي من أقىص احلنك إىل وسطه ، وتول من صوت بسيط إىل صوت مزدوج 
، يبدأ من الغار ثم ينتهي بشني جمهورة ، غر أنَّ ذلك مل حيدث يف البداية يف كل جيم 
/ǧ/ ، إنا كان يقترص عىل ) اجليم ( /ǧ/ املكسورة112، تبعاً لقانون األصوات 
احلنكّية113 ، إذ إّن هذه أصوات اقىص احلنك ، وفقا هلذا القانون ، ومنها : ) اجليم 
( اخلالية من التعطيش ، كـ ) اجليم القاهرية ( /g/ ، متيل بمخرجها إىل نظائرها من 
األصوات األمامية كالكرسة، إذ إن هذه احلركة يف مثل هذه احلالة جتتذب أصوات 
أقىص احلنك إىل األمام فتنقلب اىل نظائرها ،من أصوات وسط احلنك ،ويغلب أن 
يف  هذا  حدث  وقد  والرخاوة114.  الشدة  بني  اجلامع   ، املزدوج  النوع  من  تكون 
العربية القديمة، ويف العصور السابقة لظهور اإلسالم ، وصار النطق املمّيز للعربية 
بعض  يف  البائد  النّطق  وبقي   ، الكريم  القران  يف  جاء  لذلك   115،  ) الفصحى   (
اللهجة  احلديثة، ومنها  اللهجات  وامتدادهتا يف بعض   ، القديمة  العربية  اللهجات 

املرصّية ) القاهرية ( .

وقد عدَّ علاؤنا القدماء ) اجليم ( التي ُتنطق ) جياً قاهرية ( /g/ ، من األصوات 
وال   ، مستحسنة  غر  بحروف   ...  » هـ   )180( ت  سيبويه  قال   . امٌلْسَتْحَسنَة  غر 
 ... الشعر  يف  وال   ، القران  قراءة  يف  ُتْسَتحسن  وال  عربّية  ُترَتىَض  َمْن  لغة  يف  كثرة 
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اجليم التي كالكاف «11٦ وقال أبو حّيان ت )745( هـ «وفروع ُتسَتقبح ، وهي 
بوهنا من  ... جيم ككاف ، فرع عن اجليم اخلالصة ، يقولون يف : َرُجل : َرُكل ُيقرِّ
الكاف»117 أي إن اجليم القاهرية ( /g/ كان هلا وجود يف القديم ، ورباَّ كانت 
هلجة من اللهجات قليلة الذّيوع ، فحسبوها صوتاً غر ُمْسَتحسن ، ورّكزوا انتباههم 
عىل ) اجليم املرّكبة ( /ǧ/ .118 فا دام هذا الصوت هو األصل يف اللغات اجلزرية ، 
فكذلك احلال نفسه يف العربية ) الفصحى ( ، إذ ليست العربية بَِدعاً يف ذلك ، فهي 

واحدة من أخواهتا اللغات اجلزرية .

الت  الصِّ جهة  من  اللغوية،  األصوات  عىل  تطرأ  التي  التغرات  هي   : التغراملقيد 
التي تربط األصوات بعضها ببعض يف كلمة واحدة، برشط وقوع الصوت يف سياق 
ع صويت( معني،وبيئة صوتية معينة، وليست حالة عامة يف الصوت، يف  صويت )جتمُّ

ظروفه وسياقاته اللغوية جيعها(119(.

وأهم قوانني التغيرات الرتكيبية لألصوات:

املاثلة.

املخالفة.

القلب املكاين.

املاثلة )Assimila�on(: تتأثر األصوات اللغوّية بعضها ببعض، فتغير خمارج 
فة، مع األصوات املجاورة  بعض األصوات أو صفاهتا، لتتفق يف املخرج أو يف الصِّ
أو  املخارج  يف  املتنافرة  األصوات  بني  واالنسجام  التوافق  من  نوع  فيحدث  هلا، 

الصفات(120(.
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فاملاثلة عملية إحالل صوت ملَّ آخر، بتأثر صوتٍ ثانٍ قريب منه يف الكلمة، إذ 
التايل له، ويكون  ُمماثل أو قريب من الصوت السابق أو  وت إىل َصْوتٍ  يتغرَّ الصَّ
الصوت املجاور للصوت السابق أو التايل له، متصالً به أو منفصالً عنه، بحركة من 
واحلََركة  احلََركة  وبني  امت  والصَّ امت  الصَّ بني  وتية  الصَّ امُلاثلة  احلركات، وتدث 

امت (121(. وبني احلََركة والصَّ

وفيا يأيت أشكال التأثر الصويت:

مي التام. التأثر التَّقدُّ

مي اجلزئي يف حالة االتصال. التأثر التَّقدُّ

مي اجلزئي يف حالة االنفصال. التأثر التَّقدُّ

التأثر الرجعي التام.

التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االتصال.

التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االنفصال.

وفيا يأيت دراسة وقوع أشكال املتأثر الصويت عىل األصوات االحتكاكية يف العربية 
)الفصحى( واللغات اجلزرية.

أ- التأثر التقدمي التام:

صوت  إىل  فيتحول  له،  السابق  األول  بالصوت  الثاين  الصوت  يتأثر  أن  هو 
العربية  ففي  واحد)122(،  صوت  صورة  يف  فيه  ويدغم  األول،  للصوت  مماثل 
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إذ  و)َتفاَعل(،  ل(  )تفعَّ صيغتي:  مضارع  يف  الصوتية  املاثلة  حدثت  )الفصحى(، 
يتأثر صوت )التاء( بعد تسكينه للتخفيف، بفاء الفعل إذا كانت صوتاً من أصوات 

الصفر أو األسنان، ثم قيست عىل ذلك صيغة الفعل املايض من ذلك: 

ر )يف املايض(  ر... إّذكَّ ر> يذكَّ ر > يتذكَّ يتذكَّ

اَقل )يف املايض( (123(. َيَتثاقل> َيَتثاقل> َيثَّاقل... اثَّ

ويف اللغة األكدية والسيا اآلشورية، متاثلت )تاء( الصيغة االنعكاسية )تاء االفتعال( 
اد(،  اد( يف )الصَّ مع صوت )الصاد(، وُقِلبت )التاء( )صاداً( فيها، وُأْدِغَمت )الصَّ
نحو: )assabat< astabat( بمعنى: أخذ(124(، ويف اللغة العربية تتاثل )هاء( 
الرفع  )النون( و)التاء( من ضائر  للغائب مع  املنصوب  املتصل  الضمر )؟ה؟؟( 

املّتصلة باألفعال من ذلك: )؟הנהואהננו((125(.

ويف اللغة اآلرامية تول صوت )الالم( بعد )السني( إىل صوت )السني(، )sl( إىل 
(ss(، يف ترصيفات الفعل ) סֵלק    sleek ×  אּסיק   assekp( جيعها، بمعنى: 

َصَعَد(12٦(.

يف   )zz( )زاي(  إىل   )zl( )الزاي(  بعد  الالم  صوت  تول  الرسيانية  اللغة  ويف 
    >azlin< )ازلني   فصار  جيعها،  َذَهَب  بمعنى   )zal< ازل   ( الفعل  ترصيفات 
ازين ؟>azzin((127(، وتدغم تاء الصيغة االنعكاسية )تاء االفتعال( يف أصوات 
   yessammay  <( احلبشية، من ذلك:  اللغة  األسنانية يف  الصفر، واألصوات 

ى(128(. yetsammay( بمعنى: َيَتسمَّ

ب- التأثر التقدمي اجلزئي يف حالة االتصال:
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ُمه، ياثله يف املخرج أو يف بعض الصفات الصوتية،  هو تأثر الصوت بصوت يتقدَّ
ل إىل صوت مقارب للصوت األول يف املخرج والصفات(129(، ففي العربية  ليتحوَّ
فيقلب  قبله،  املجهورة  باألصوات  املهموس،  )الثاء(  صوت  يتأثر  )الفصحى( 

)ذاال(، من ذلك: ْجيُثو> َجيُْذو، وَتَلْعَثَم> َتَلْعَذَم(130(.

ويتأثر صوت )الزاي( املجهور، بصوت )الشني( املهموس قبله، فُيْقَلب إىل نظره 
املهموس )السني( من ذلك: )َنَشَز > َنَشَس( (131(، ويتأثر صوت )السني( املهموس، 
ذلك:  )الّزاي(، من  املجهور وهو  نظره  إىل  فُيْقلب  قبله،  املجهور  )الياء(  بصوت 

)َرُجٌل ِجْبس> َرُجٌل ِجْبز((132(.

فتقلب  قبلها،  )الزاي(  أو  )الظاء(  أو  )الضاد(  أو  بـ)الصاد(  االفتعال  )تاء(  وتتأثر 
وارجتز>  اْظَطَلم،  واْظَتَلم>  اْضَطَرب،  َب>  واْضرَتَ  ، اْصطَربَ )َصَرب>  نحو:  )طاء( 

اْرَزَدَجر(133(.

االفتعال(،  )تاء  االنعكاسية  الصيغة  )تاء(  تتاثر  والرسيانية،  العربية  اللهجتني  ويف 
 ) التي تبادلت معها األمكنة، فتقلب )طاءً بأصوات الصفر املجهورة أو املفخمة، 
הצטדק        histaddak> הצטדק   العربية:)  اللغة  يف  ذلك  من  )داال(،  أو 
عزدي     ezthı>̄ عزيت    ( الرسيانية:  اللغة  ويف   ، ئ  ُبرِّ بمعنى   ،)histaddak

̄>ezdhı(، بمعنى: ُغلَِّب)134(.

ج- التأثر التقدمي اجلزئي يف حالة االنفصال:

هو تأثر األصوات الالحقة باألصوات السابقة هلا، غر املتَّصلة هبا، إذ يفصل بينها 
بصوت  املهموس  )السني(  صوت  يتأّثر  )الفصحى(،  العربية  ففي  فاصل)135(، 
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)ِمْهَراس>  ذلك:  من  )الّزاي(  املجهور  نظره  إىل  فُيْقَلب  قبله،  املجهور  )الراء( 
مهراز((13٦(.

ويتأثر صوت )الذال(، بصوت )القاف( قبله، فيقلب إىل نظره املفخم )الظاء( يف 
يكون  أْن  والصواب   ،)137( َوِقْيظا  َوِقْيذا>  ذلك:  من  القديمة،  العربية  اللغات 
صوت )الظاء( بدال من صوت )الّذال(، لقوله عزَّ وجل ﴿ َوامْلَْوُقوَذُة﴾ بـ)الذال(

.)138)

إىل  فيتحول   ،)shk )צחך  ذلك:  من  بفائها،  الكلمة  الم  يتأثر  العربية  اللغة  ويف 
صوت )القاف( /q/ )sahaq( بمعنى: َضِحَك(139(.

د- التأثر الرجعي التام:

هو أن يتأثر الصوت األول بالصوت الثاين، فيتحول إىل صوت مماثل له، ثم ُيْدَغم 
فيه)140(، ففي العربية )الفصحى(، يتأّثر صوت )التاء( بعد تسكينه للتخفيف، يف 
ل( و)َتَفاَعل(، بفاء الفعل إذا كان صوتا من أصوات الصفر  مضارع صيغتي )َتَفعَّ

أو األسنان، ثم قيست عىل ذلك صيغة الفعل املايض، من ذلك: 

ر> يّذّكر.... اّذّكر )يف املايض(  ر> يتذكَّ يتذكَّ

يتثاقل> يتثاقل> يثاقل... اّثاقل )يف املايض((141(.

 ،وقد ورد هذا النوع من التاثل يف القرآن الكريم جنبا إىل جنب مع الصيغة االخر
اَقْلُتْم إىَِل األَْرِض﴾)142(، و  ﴿ َوإِْذ  التي مل حيدث فيها تطور يف قوله تعاىل: ﴿ اثَّ
اَرْأُتْم فِيَها﴾)143(. ويتأثر )الم( )هل( و)بل( بالّشني والثاء بعدمها،  َقَتْلُتْم َنْفساً َفادَّ
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مثل قول طريف العنربي:

تقول إذا استهلكُت ماالً بلّذةٍ

يك الئُق ء بكفَّ ْ ُفَكْيَهُة هيشَّ

اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن ﴾(144(...(145(. َب اْلُكفَّ يريد: َهل يَشء، وقرأ أبو عمرو ﴿ َهْل ُثوِّ

ويف اللغة احلبشية تتاثل تاء االفتعال مع أصوات الصفر، واألصوات األسنانية من 
ى(14٦(. ذلك: )yessammay < yetsammay( بمعنى: يتسمَّ

اللغة اآلشورية تتحول جمموعات االصوات )sš، dš، šš، tš، dš( عندما  ويف 
ل  يكون الصوت )š( فيها جزءا من ضمر النصب املتصل للغائب، فضال عن توُّ
 )kakkassu < kakkadšu ذلك:  من   )ss( إىل  االنعكاسية  الصيغة  يف   )št)
 karassū <(و ربطته،  بمعنى:   )arkussū < arkusšu(و رأسه،  بمعنى: 

karaššu( بمعنى: بطنه، و)assakan < aštakan( بمعنى أضَع(147(.

هـ- التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االتصال:

هو تأثر الصوت األول بالصوت الثاين، فيتحول الصوت األول إىل صوت قريب 
)الفصحى(، والسيَّا يف  العربية  ففي  الصفات،  أو  املخرج  الثاين، يف  الصوت  من 
م ينطقون  لغة قبيلة طيِّئ، يتحول صوت )الصاد(، قبل )الدال( إىل )زاي(، إذ إهنَّ
«هكذا  الطائي:  حاتم  قول  ذلك  من  )زاياً((148(،  )الدال(  قبل  الساكنة  بـ)الصاد( 
أْصُدق،  بمعنى:  اْزُدق،  تقول:  «والعرب  السكيت:  ابن  وقال  فزدي»)149(، 

واليقولون َزَدَق»(150(.
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ويف اللغات اجلزرية جيعها، يتأّثر الصوت املهموس، بالصوت املجهور الذي يتلوه، 
فُيْجهر ويتأّثر الصوت املجهور بالصوت املهموس الذي يتلوه فُيْهَمس.

إىل  فيقلب  يليه،  الذي  )الشني(  بصوت  )الباء(،  صوت  يتأثر  اآلشورية  اللغة  ويف 
بمعنى:   )dišpu < dipšu < dibšu( ذلك:  من   ،/p/ البائية(  )الفاء  صوت 
ِدْبس(151(، ويف اللغة اآلشورية َنْفسها ُيْقلب صوت )السني( قبل )الباء( إىل صوت 
 )zbl( االشورية:  اللغة  يف  يقابله   ،)sbl( اآلرامي:  العربي  فاألصل  )الزاي(، 
بمعنى: َحيِْمل، ويقلب صوت )امليم( إىل صوت )النون( قبل صوت من أصوات 
 hanša(بمعنى: دواّب مقرونة بعربة، و )sindu < simdu( :الصفر، من ذلك
قبل  )الزاي(  صوت  تول  الفينيقية  اللغة  ويف  َمخُْسون(152(،  بمعنى:   )< hamša
)الكاف( إىل صوت )السني(، فاألصل العربي ) זכר  zkr(، يقابله يف اللغة الفينيقية 

(skr( بمعنى: يذكر (153(.

ل صوت )الّزاي( قبل )التاء( إىل صوت  ويف اللغة احلبشية عّربت الكتابة عن توُّ
ُخْبز،  بمعنى:   )habawez( جعها:  التي   )hebest( ذلك:  من  )السني( 

و>aqa>st التي مفردها: egzl بمعنى: سّيد(154(.

ذلك:  من  )زاي(  إىل  )الباء(  قبل  )السني(  صوت  تول  نفسها  احلبشية  اللغة  ويف 
َب(155(. (zabata < sabata( يقابله يف اللغة العربية šabat بمعنى: َرضَ

و- التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االنفصال:

ل به، بسبب وجود فاصل بينها،  هو تأّثر الصوت بالصوت الذي يليه، غر املتصَّ
وحيدث التأّثر بسبب الّتقارب يف املخرج، أو الصفات(15٦(، ففي العربية )الفصحى(، 
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والسّيا لغة طيِّئ، التي ُتبدل )الّسني( و)الصاد( )زاياً( فتقول يف: سقر: زقر، ويف 
اط: زراط(157(. قر: زقر، ويف الرصِّ الصَّ

راط( بزاي خالصة(158(، ويف اللغة  فقد رو األصمعي عن أيب عمرو، أّنه قرأ )الزِّ
( من ذلك:  األكدية يبدو صوت )احلاء(، الذي الوجود له برمزه فيا عدا ذلك )خاءً
بمعنى:   )buḫalu(و َحَفَر،  بمعنى:   )ḫaparu(و َحَكَم  بمعنى:   )ḫakamu)

ميا. َفْحل، بسبب تأثر االصوات املائعة التي تؤثر فيها تأثرا تقدُّ

ومن املاثلة اإلبدال:

الكلمة ، وال  إقامة صوت مكان صوت ،مع اإلبقاء عىل سائر أصوات   : اإلبدال 
يتحقق اإلبدال ، إالّ إذا كان بني املبدل واملبدل منه عالقة صوتية ، كقرب املخرج ، 
خاوة .159 أو االشرتاك يف بعض الصفات الصوتية كاجلهر واهلمس ، والشّدة والرَّ

1- اإلبدال بني األصوات احلنجرية واحللقية:

أ- اهلمزة واهلاء:

من أمثلته يف العربية )الفصحى( ماوراه األصمعي: «يقال للّصبا: هْر، وَهْر، وإْير 
اك  وأْير،... ويقال: أبا فالن، وَهَيا ُفالن... ويقال: أَرْقَت املاَء وَهَرْقُتُه... ويقال: إيَّ
ْشُت  َتْفَعل... ويقال: أَرْحت دابَّتي َوَهْرُحتها»(1٦0(، و»َهَراَق ماَءُه وأَراَقُه، وَهرَّ أن 
َعْبِد اهللا،  شت، ورأيُت منه َهَشاشا وأشاشاً، وقد هشَّ يب وأشَّ يب، وُهْم أهل  وأرَّ
وآل َعْبِد اهللا، وهم آيل وأهيل، وهؤالء وأوالء، واهلزل واألزل، وقد أهَزلته وأزلته، 

وهو مهزول ومأزول»(1٦1(.
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)َهَلَك( بمعنى:   )alaku<( ذلك:  من  األكدية  اللغة  يف   ) )مهزةً )اهلاُء(  وأبدلت 
(1٦2(، وُأبِدلت )اهلمزة( )هاء( يف اللغة العربية، من ذلك: ) ָהַפך   hafak( بمعنى: 

اآلرامية  اللغة  يف  وهو   ،)1٦4( العربية  يف  )أَفَك(  الفعل  يقابله  عكس(1٦3(،  أو  ضد، 
(ָהַפך happk(، ويف اللغة السريانية     ) َؤَفك happak( ويف اللغة األكدية )  
abaku أو apaku((1٦5(، وأبدلت اهلمزة )هاء( يف اللغة اآلرامية من ذلك: )  הין  
hen( بمعنى: إّن، ويف اللغة اللحيانية )han( هن، بمعنى: إّن )أداة التوكيد((1٦٦(، 
 )hkrm( يف اللغة الصفاوية، إذ جاء فيها )ومن ذلك: تول مهزة )أْفعل( إىل )هاء

بمعنى: أكرم (1٦7(.

ب- اهلمزة والعني:

هذه  اإلبدال  ظاهرُة  وُعِرَفت  )الفصحى(،  العربية  يف  )عيناً(  )اهلمزة(  أبدلت 
ة: مَّ بـ)العنعنة( وُنِسبْت إىل متيم وقيس وأسد(1٦8(، نحو قول ذي الرِّ

ــةً ــاَء منزلـ ــن خرقـ ــْمت مـ ـ ــن َتَرسَّ بابـــِة مـــن عينيـــك َمْســـُجوُم(1٦9(أعـ ـــاُء الصَّ م

 وقول ابن َهْرَمة:
قـــةٍ مطوَّ ســـاقٍ  عـــىل  ــْت  َتغنَـّ َوْرَقـــاء َتدُعـــو َهِدْيـــالً فـــوَق أْعـــَواِد(170(أعـــْن 

ورو الفّراء أنَّ بني متيم وقيس وأسد، كانوا يقولون: أشهُد َعنَّك رسوُل اهللا(171(، 
بالعني واهلمزة،   )azar< ַאזר  <azar( و)   ָעַזר    ( العربية:  اللغة  ومن ذلك يف 
ر( و)آزر( بمعنى واحد، من  بمعنى: َساَعد(172(، يقابله يف العربية )الفصحى( )عزَّ
ر بابدال )العني(  امُلَساَعدة(173(، ويف اللغة السريانية      )  عزر    <ezar( بمعنى: أزَّ
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بالعني  الَعَرُبون،  أي:   )arabon(و  )arabon<( احلبشية:  اللغة  ويف   ،)174) مهزةً
(175(، يقابله يف  للبائع، ثمناً ملا يشرتيه منه الرجل  ُيدفع  امُلقّدم الذي  واهلمزة، وهو 
العربية «... واألربان واألربون...، وبيع الُعربان، أْن يشرتي الّرجل الَعْبد أو الدابة، 
فَيْدَفع إىل البائع دينارا أو درمها، عىل أّنه إْن تمَّ البيع، كاَن من ثمنه وإْن مل يُتّم كان 

للبائع»(17٦(.

ج- العني واحلاء:

إىل  اللغويون  وُنَسَبه  )الفحفحة(،  باسم:  العربية  يف  )حاء(  )العني(  إبدال  ُعِرَف 
وه َعيباً من الُعُيوب الّلهجية(177(، فقد قرئ عىل لغة هذيل قوله تعاىل:  )ُهذيل(، وعدُّ
﴾(178(، )َعّتى ِحني((179(، وقراءة )ُبْعثَرت( يف قوله تعاىل: ﴿ َوإَِذا اْلُقُبوُر  ﴿َحتَّى ِحنيٍ
ُبْعثَِرْت﴾(180(، قرئت )ُبحثَرت( بمعنى: )ُبْعثَِرت(، أي: ُقِلَب تراهُبا، وُبِعَث املوتى 
وبعضهم  باحلاء،  )حدس(  الَبغل  َزْجِر  يف  يقول  العرب  وبعض  فيها(181(،  الذين 
)َعدس(، بالعني، و)َعدس( أكثر من )َحَدس((182(، و)َحّتى( التي قرئت )َعّتى( يف 
العربية )الفصحى(، يقابلها يف اللهجتني العربية والرسيانية )  ַעד <ad( ويف الثانية 
)  عد    <ad( بالعني والدال، فكا ُجِهرت )احلاء( يف لغة هذيل فصارت )عيناً(، 
)داال((183(،  فصارت  )التاء(  وجهرت  والرسيانية  العربية  اللهجتني  يف  فكذلك 
 ير حّتى(184(،  بمعنى:  ع<(     ( والقتبانية  واملعينية  السبئية  اللغة  يف  وهي 
)رابني جيم( أّن )عّتى( يف لغة هذيل، َمنُحوتة من )حّتى( العربية، و)عد( و)عدي( 
املوجودة يف العربية والعربية اجلنوبية(185(، ومن أمثلة إبدال )العني( )حاء( يف اللغة 
باملعنى  العربية )َعشَق(  يقابله يف  بمعنى: َعَشق(18٦(،   )ḥāšaq ָחַשׁק    ( العربية: 

نفسه (187(.
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2- اإلبدال يف األصوات األقىص حنكية:

الكاف واخلاء  :  ) اخلاء ( صوت أقىص حنكي ، وهو صوت أحتكاكي ، مهموس 
ُمستعلمٍ  .188 من أمثلة هذا النوع من االبدال يف العربية  ، قوهلم : مككُت املخّ  مّكا 
، و متّككته  و متخخُته ، إذا استخرجُت ُخمّه فأكلُته .189 ومن أمثلة أبدال ) الكاف 
( ) خاء ( يف العربية : mēlek((، بمعنى: ملك .190 يقابله يف العربية : ملك ،و ) 

beréḫ ( باخلاء، بمعنى:) َبَرك (191 ، يقابله يف العربية ) برك ( .

:/g/)القاهرية( واجليم ،/g/)ب- اجليم )الصوت املركب

من أمثلة هذا النوع من اإلبدال يف العربية )الفصحى(: قوُهلم يف َرُجل: َرُكل(192(، 
إنه  وث، قال:  بالرَّ جاء يف احلديث أّن رسول اهللا )( عندما ُسِئل عن االستنجاء 
وهو  جال،  الدَّ امَلسيُح  لنا  ُنِعت  قد  رجل:  له  «قال  ُحَذيفة  حديُث  ويف  ِركس(193(، 
وخمرج  خمرِجها،  بني  )اجليم(  فأخرج  اجلَبهة،  عريض  أراَد:  الكبهة،  عريض  رجل 

)الكاف(، وهي لغة قوم من العرب»(194(.

ومما ُيدّل عىل أصالة نطق )اجليم( القاهرية، وأّهنا األصل الذي تولت عنُه )اجليم 
بة(، أهنا صوت مشرتك بني اللغات اجلزرية، إذ الوجود لصوت )اجليم املركب(  امُلركَّ
العربية:  اللغة  ويف  َجَل،  بمعنى:   )gammalu( األكدية  اللغة  يف  ذلك  من  فيها، 
)؟ּגָמל؟gāmāl( ،  ويف  اللغة الرسيانية   )  َجاُل   gamla( ويف اللغة املندائية: 
(gumla( ويف اللغة احلبشية: )gamal((195(، يقابلها يف العربية )الفصحى(: جل 

(19٦(، باجليم املركبة.

gdy( ويف اللغة  الفينيقية )  ويف اللغة األكدية )gadū( بمعنى: َجدي، ويف اللغة 
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العربية ) ְּגַדי  gedi( ويف اللغة اآلرامية ) גאַדיא  gadyā( ويف اللغة الرسيانية ) َجد 
gad((197(، يقابلها يف العربية )َجدي( بمعنى: «... الّذكر من أوالد امَلعز..»(198(.

3- اإلبدال بني األصوات األسنانية:

أ- الثاء والتاء: 

َةورا      ( الرسيانية:  اللغة  يف  اجلزرية:  اللغات  يف  اإلبدال  من  النوع  هذا  أمثلة  من 
نفسه(200(،  باملعنى  )ثور(  العربية:  يف  يقابله  َثور(199(،  بمعنى:  بالثاء،   )tawra

و)؟تلجا؟talga( بالتاء، بمعنى: َثْلج(201(، يقابله يف العربية: )َثْلج((202(، و) توما   
tawma( بالتاء، بمعنى: ُثوم(203(، يقابله يف العربية )ُثوم((204(.

    ب- الظاء والطاء: 

من أمثلة هذا النوع من اإلبدال يف العربية )الفصحى(، يقال: اجِللِحَطاء واجِللِحَظاء: 
األرض التي الَشَجَر فيها(205(، وَجظَرَف العجوُز يف َمشيِه، إذا ارختى وَحطَرَف(20٦(، 

وَنَشَظت احلّيُة ونشَطت: إذا َلَدغت(207(. 

طلل   ( اآلرامية:  اللغة  يف  اجلزرية:  اللغات  يف  اإلبدال  من  النوع  هذا  أمثلة  ومن 
ṭelālā( بالطاء،  اللغة الرسيانية: )  طُِلاُل   ṭll( بالطاء: بمعنى ظِّل أو ظِاَلل، ويف 
اآلرامية  اللغة  ويف  نفسه(209(.  باملعنى  )ظِّل(  العربية  يف  نفسه(208(،يقابلها  باملعنى 
 )aṭma> ( بالطاء، بمعنى: َعْظم، ويف اللغة الرسيانية )َعطُاitma>؟עטמא؟؟؟(
بالطاء، باملعنى نفسه(210(، يقابلها يف العربية: عظم (211(، ويف اللغة اآلرامية )طعن   

ṭ<n( بالطاء،بمعنى: َظعن(212(.
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4- اإلبدال بني األصوات الشفوية والشفوية األسنانية:

:/f/والفاء/p/ الباء املهموسة -

من أمثلة هذا النوع من اإلبدال يف العربية )الفصحى(: ماأورده ابن منظور، إذ قال: 
«والقّفان: الَقَرسُطون، هو عريب صحيح، الوضع له يف األعجمية، فعىل هذا تكون 
فّعال...،  من  أكثر  فيه  َفعالنا  فإّن  ألف،  بعد  نون  آخره  مايف  زائدة، ألّن  النون  فيه 
 ، وأّما األصعمي فقال: قّفان َقّيان بالياء التي بني الباء والفاء، ُأعِرَبت بإخالِصها فاءً
؛ ألّن سيبويه أطلق ذلك يف الفاء التي بني الفاء والباء»(213(،  وقد جيوز إخالُصها باءً
وهذا القول دليل واضح عىل أّن هذا الصوت نطق به العرب القدماء، بدليل وصف 

سيبويه له )214(.

 )nappāḫu( ومن أمثلة هذا النوع من اإلبدال يف اللغات اجلزرية: يف اللغة األكدية
بمعنى: ُيشعل، و)nappāḫu( بمعنى: َنافِخ الِكر، وهو احلّداد، ويف اللغة العربية 
البائية(، ويف  ألفوين لصوت )الفاء  فيها تلوين صويت  nafaḥ( و)الفاء(  ָנַפח     (
 )nefah ( بالياء، ويف اللغة الرسيانية: )  َنفح  nappāḥa اللغة اآلرامية: ) נפחא
، ويف اللغة احلبشية )nafha( بمعنى: )َنَفَخ((215(، يقابلها يف العربية:  بمعنى: َنَفخً
)َنَفَخ()21٦(، ويف اللغة األكدية: )napasu( بمعنى: َنْفس، ويف اللغة العربية )  
npŝ( بمعنى: َنْفس، ويف اللغة  nefaŝot(، ويف اللغة اآلرامية )נפׁש  ְנָפׁשֹות   

الرسيانية: ) َنفُشاnafŝa    ((217(، و)الفاء( يف اللغات العربية واآلرامية والرسيانية 
تلوين صويت ألفوين لصوت )الفاء البائية(، يقابلها يف العربية )نفس((218(.

املخالفة Dissimilation  : املخالفة : أن يعمد إىل صوتني متاثلني متاماً يف كلمة من 
الطويلة،  العلة  فيغّر أحدمها إىل صوت آخر، يغلب أن يكون من أصوات  الكلات، 
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أو من األصوات املتوسطة بني الشدة والرخاوة ) املائعة Liquids (، وهي: ) الالم ، 
وامليم ، والنون ، والّراء (.219 من ذلك يف العربية : ) ُأترّج ( : ) ُأترنج (، ويف ) إّجانة (: 
) إنجانة (، إذ ذكر الكسائي ت ) 189( هـ أنَّ الناس يف عرصه، يزيدون  النون يف هذه 
الكلات إذ قال: « ويقال: ُأترج وإّجانة وإّجاص . هذه األحرف بإسقاط النون « .220 
 šebbelta ( : ويف اآلرامية ، ) šibbōleṯ ( يف العربية، يقابلها يف العربّية ) نبلة و) السُّ
يف   ) القنفذ   ( و   .  ) نوناً   ( العربية  يف  أوالمها  صارت   ، الباءين  أي   ، املشددة  بالباء   )
اآلرامية : ) quppdā ( بالباء املهموسة  / p / املشّددة ، أي : الباءين ، صارت أوالمها 

يف العربية نوناً .221

ويف اللغة الرسيانية )  طَعن te<am( بالطاء، باملعنى نفسه)222(، يقابلها يف العربية: 
)َظَعَن(، بمعنى: َرَحلَ)223(.

القلب املكاين: 

وما  أطَيَبه  وما  وَجَبَذ،  َجَذَب  )الفصحى(:  العربية  يف  املكاين  القلب  أمثلة  من 
واضَمَحلَّ  وَصاِقَعة،  وَصاِعقَة  وأنَضَب،  الَقوُس  وأْنَبَض  وَرَضَب،  وَرَبَض  أيَطَبُه، 
(224(. ومن أمثلة القلب املكاين يف اللغات اجلزرية: يف اللغة االشورية حدث  وامَضَحلَّ
)الشني( من ذلك:  )p(، وصوت  البائية(  )الفاء  الشفوي  الصوت  بني  املكاين  القلب 
اللغة اآلرامية حدث القلب املكاين بني  (diŝpu < dipŝu( بمعنى: َعَسل(225(، ويف 
صوت )الباء( الشفوي، وصوت )السني( من ذلك: )בשורא   < bĕŝorā   שברתא  
ŝebārtā( بمعنى: بَِشاَرة(22٦(، ويف اللغة احلبشية حدث بني صوت )الفاء( الشفوي 
األسناين، وبني صوت )السني( الصفري، من ذلك: )efsntu esfentu <( بمعنى: 

َكْم)227(.
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اخلامتة 

متخض البحث عن نتائج كثرة مهمة:

الصويت  النظام  ول يف  التحُّ نتيجة  التي تدث  التغّرات  : هي  املطلقة  1-التغّرات 
الصوتية.  السياقات  جيع  يف  آخر  صوت  إىل  اللغوي  الصوت  يتحّول  إذ  للغة، 
تارخيية خمتلفة،  التغّر من مقارنة كلات نصوص ترجع إىل حلقات  وُيستنبط هذا 
أو من مقارنة كلات ترجع اىل عّدة لغات متفّرعة عن لغة أم واحدة .وقد كشف 
عن أناط من التغرات املطلقة لألصوات يف العربية واللغات اجلزرية وذلك عىل 

النحو االيت:

أ-) الباء املهموسة( /P/ و ) الفاء ( /F/: وهو صوت ) الباء املهموسة (، التي 
يشبه نطقها ُنطق الصوت /p/ يف اللغة االنكليزية، وهو صوت انفجاري ) وقفة 
صوت  إىل  تّول   ،/b/  ) الباء   ( لصوت  املهموس  إىل  النظر  وهو   .) انفجارّية 
بِه ) العربّية، والكنانية، واآلرامية، واألكدية (، فيا تّول إىل  احتكاكي. احتفظت 
صوت احتكاكي مهموس، هو ) الفاء ( /f/ يف املجموعة اجلنوبية ) العربية ولغاهتا 
، العربية اجلنوبية ولغاهتا واإلثيوبية ولغاهتا (. من أمثلة هذا النوع من اإلبدال: ) الفم 
 ، )  pum( ويف اآلرامّية ، )pē( ويف العربّية ، )pū(  يف العربية، يقابله يف األكدية )
ويف احلبشّية ) af (. و ) فول ( يف العربية، يقابلها يف العربّية « )pōl( «، ويف احلبشّية 
(Fāl( بالفاء كالعربية؛ ألّن صوت ) الباء املهموسة ( /p/ ّتول إىل ) فاء ( /F/ يف 
العربية واحلبشية، أي يف اللغات اجلزرية اجلنوبية، و) نفس ( يف العربية، يقابلها يف 
األوغاريتية )npš(. إذ فقدت اللغة األوغاريتية صوت) الفاء (/F/ . وعّوضت 
عنه بصوت) الباء الفائية( /p/ )الباء املهموسة ( ويف األكدية )napāšu( بمعنى  
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) َنْفس (، ويف اللَّغتني اآلرامية والنبطّية ) nps ( باملعنى نفسه، ويف احلبشّية تقابلها 
(nfs(. واليمكن اجلزم بأنَّ صوت )الفاء( /f/ يف العربية )الفصحى( ليس أصلياً، 
كانا   ،/f/ )و)الفاء  /p/ )البائية )الفاء  إّن صويت  القول  يمكن  نفسه  الوقت  ويف 
موجودين يف اللغة األم )األوىل(، وأّن ترجيَح أحِدمها عىل اآلخر، يف أْن يكون هو 

األصل، يعتمد عىل ماقد تبينه االكتشافات اجلديدة، باتباع املنهج املقارن.

أّن  وأخواهتا،  العربية  بني   /d/ و)الذال(   /t/ صويت)الثاء(  مقارنة  من  2-يظهر 
الصوتني، من دون  العربية اجلنوبية احتفظت هبذين  العربية )الفصحى( واللغات 
 ،أخر أصوات  /d/إىل  و)الذال(   /t/ )الثاء(  صوتا  تّول  حني  يف  ُيذكر  تغير 
بعض  يف  املطلق  التغير  حّد  إىل  ذلك  ووصل  اجلزرية،  اللغات  أخواهتا  اختارهتا 
هذه اللغات، إذ كان التغير تاّماً يف اللغتني العربية واحلبشية، أّما اللغة اآلرامية فقد 
بينّت حقيقة هذين الصوتني فيها، إذ مل يتغّر الصوتان إالّ يف مرحلة اللغة الرسيانية، 
أّما اللغة األكدية فقد احتفظت هبذين الصوتني –كا ذكرت- يف عهد بعيد، دّلت 
عليه بقايا كتابية قديمة، وحتى اللغة األوغاريتية مل تبلغ مبلغ العربية )الفصحى( يف 
احلفاظ عىل األصل، فعىل الّرغم من احتفاظها بصوت )الثاء(/t/ احتفاظاً كامالً، 
إال أّهنا مل تتفظ بصوت )الذال(/d/ احتفاظاً كامالً، ألّهنا كثراً ماكانت تّوله إىل 
أّن  كتاباهتا، وهكذا نجد  )الذال(/d/ )داال(/d/ يف  إبداهلا  إذ ظهر   ،/d/)دال(
فأبدلتها أخوات  تارخيية  تغيرات  )الثاء(/t/ و)الذال(/d/ طرأت عليها  صويت 

العربية )الفصحى( اللغات اجلزرية أصواتاً أخر، توّضحها األمثلة اآلتية:

األوغاريتية  ويف  )ُأُذن(،  العربية  يف   :/d/)دال( إىل   /d/ )الذال(  تّول  أ- 
(>udn(، ويف اآلرامية ) אדנה  audna(، ويف النبطية )>dynt(، ويف الرسيانية   
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.)edana  ادنا (

תקף      ( العربية  ويف  )ثقف(،  العربية  يف   :/t/)تاء( إىل   /t/)الثاء( تّول  ب- 
ويف  َقِوَي،  بمعنى:   )teqef ةقف     ( الرسيانية  ويف   ،)tqf( النبطية  ويف   ،)taqef

.)tqf( اللغات العربية اجلنوبية

 ǧ/ ) اجليم الفصيحة ( واجليم املرّكبة ، /g/ ) 3- اجليم القاهرية ) اجليم الكافية
تشر الدراسات املقارنة للغات اجلزرية، إىل أنَّ النطق األصيل لصوت )اجليم(كان 
بغر تعطيش، كـ )اجليم القاهرية ( /g/ متاماً، فكلمة ) َجَل ( يف العربية ) الفصحى 
 gamal ( ويف احلبشية ) gamlā ( ويف اآلرامية ، ) gāmāl ( يقابلها يف العربّية )
ا العربية ) الفصحى ( فقد تّول فيها ُنْطق هذا الصوت من الطبق إىل الغار،أي  ( ، أمَّ
من أقىص احلنك إىل وسطه ،وتول من صوت بسيط إىل صوت مزدوج، يبدأ من 
الغار، ثم ينتهي بشني جمهورة، غر أنَّ ذلك مل حيدث يف البداية يف كل جيم /ǧ/، إنا 
كان يقترص عىل ) اجليم ( /ǧ/ املكسورة، تبعاً لقانون األصوات احلنكّية، إذ إّن هذه 
أصوات اقىص احلنك، وفقا هلذا القانون ، ومنها: ) اجليم ( اخلالية من التعطيش، كـ ) 
اجليم القاهرية ( /g/، متيل بمخرجها إىل نظائرها من األصوات األمامية كالكرسة، 
إذ إن هذه احلركة يف مثل هذه احلالة جتتذب أصوات أقىص احلنك إىل األمام ،فتنقلب 
اىل نظائرها من أصوات وسط احلنك، ويغلب أن تكون من النوع املزدوج، اجلامع 
السابقة  العصور  ويف  القديمة،  العربية  يف  هذا  حدث  وقد  والرخاوة.  الشدة  بني 
القران  يف  جاء  لذلك  للعربية)الفصحى(،  املمّيز  النطق  وصار  اإلسالم،  لظهور 
الكريم، وبقي النّطق البائد يف بعض اللهجات العربية القديمة، وامتداداهتا يف بعض 
اللهجات احلديثة، ومنها اللهجة املرصّية)القاهرية(، وقد عدَّ علاؤنا القدماء)اجليم(
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هلجة  كانت  ورباَّ  امٌلْسَتْحَسنَة،  غر  األصوات  من   ،/g/ قاهرية(  ُتنطق)جياً  التي 
من اللهجات قليلة الذّيوع، فحسبوها صوتاً غر ُمْسَتحسن، ورّكزوا انتباههم عىل 
)اجليم املرّكبة( /ǧ/. فا دام هذا الصوت هو األصل يف اللغات اجلزرية، فكذلك 
احلال نفسه يف العربية ) الفصحى (، إذ ليست العربية بَِدعاً يف ذلك، فهي واحدة من 

أخواهتا اللغات اجلزرية.

2- أما )التغر املقيد( :فهي التغرات التي تطرأ عىل األصوات اللغوية، من جهة 
الت التي تربط األصوات بعضها ببعض يف كلمة واحدة، أي إنه مقيد برشط  الصِّ
وليست  معينة،  ع صويت( معني،وبيئة صوتية  الصوت يف سياق صويت )جتمُّ وقوع 
حالة عامة يف الصوت، يف ظروفه وسياقاته اللغوية جيعها.من ذلك املاثلة،واملخالفة 

والقلب املكاين.



٤٢٩

أ.م.د. ميساء صائب رافع عبود

املـــصـــــــــــــــادر 

التنوخي،  الدين  عز  تقيق:  351هـ(،  )ت  اللغوي  عيل  بن  الواحد  عبد  الطيب  أليب  اإلبدال- 
مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 1379هـ- 19٦0م.

ممد  ممد  حسني  د.  وتقديم:  تقيق  )ت244(،  السكيت  بن  يعقوب  يوسف  أليب  اإلبدال- 
القاهرة،  األمرية،  املطابع  لشؤون  العامة  اهليأة  ناصف،  النجّدي  عىل  األستاذ  مراجعة  رشف، 

1398هـ-1978م.

بروت  جامعة  منشورات  كال،  ربحي  د.  مقارنة-  دراسة  السامية-  اللغات  ضوء  يف  اإلبدال 
العربية، بروت، 1980م.

أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة- فوزي الشايب، عامل الكتب احلديث،اربد-األردن2004م.

ارتشاف الرضب من لسان العرب- ألثر دين ممد بن يوسف  أيب حيان األندلي )ت 745هـ(، 
تقيق وتعليق: مصطفى النّاس، الطبعة األوىل، مطبعة النرس الذهبي 1404 هـ-1984م.

القاهرة،  السلفية،  طبعة  428هـ(  )ت  سينا  بن  احلسني  عيل  أليب  احلروف-  حدوث  أسباب 
1352هـ، وطبعة تفليس 138٦هـ-19٦٦م.

االسترشاق األملاين تارخيه وواقعه وتوجهاته املستقبلية- دراسات خمتارة جعها ونقلها من األملانية 
إىل العربية، د. أمحد ممود هويدي، وزارة األوقاف، القاهرة، 1420هـ-2000م.

أرسار العربية- أليب الربكات عبد الرمحن بن أمحد بن أيب سعيد )ت 577هـ(، تقيق: ممد هبجة 
البيطار، دمشق، 137٦ هـ-1957م.

طرابلس،  جامعة  منشورات  عمر،  خمتار  أمحد  الدكتور  ترجة  باي،  ماريو  اللغة-  علم  أسس 
1393هـ-1973م..

ممد  السالم  وعبد  شاكر،  ممد  أمحد  تقيق:  )ت244هـ(،  السكيت  ألبن  املنطق-  إصالح 
هارون، دار املعارف، مرص، )د. ت(.

أصوات العربية بني التحول والثبات- د. حسام سعيد النعيمي، دار الكتب للطباعة واإلعالم، 
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جامعة املوصل، 1990م.

الطبعة  أنيس،  إبراهيم  د.  اللغوية-  األصوات 
اخلامسة، دار وهران للطباعة والنرش، 1979م.

ونقطية  عضوية  رؤية   - اللغوية  األصوات 
وفيزيائية ،) د . سمر رشيف إستيتية ( ، ط1 ، 

دار وائل للنرش ، االردن ، 2003

متام  د.  أبستمولوجية-  دراسة  األصول 
1425هـ-  القاهرة،  الكتب،  حسان،عامل 

2004م.

بن سهيل  بكر ممد  النحو- أليب  األصول يف 
31٦هـ(،  )ت  البغدادي  النحوي  الرساج  بن 
الطبعة  الفتيل،  احلسني  عبد  الدكتور  تقيق 
140٦هـ-  بروت،  الرسالة،  مؤسسة  األوىل، 

198٦م..

اساعيل  د.  واللغة-  االسترشاق  يف  بحوث 
عايرة، مؤسسة الرسالة، بروت، ودار البشر، 

عان، 199٦.

عبد  رمضان  د.  اللغة-  يف  ومقاالت  بحوث 
مرص،  املدين،  مطبعة  األوىل،  الطبعة  التواب، 

1982م..

للسيد  القاموس-  جواهر  من  العروس  تاج 
1205هـ(،  )ت  الزبيدي  احلسيني  مرتىض 
الكويت  طبعة  األساتذة،  من  جمموعة  تقيق: 

)د. ت(.

بن  إلساعيل  العربية-  وصحاح  اللغة  تاج 
أمحد  تقيق:  393هـ(،  )ت  اجلوهري  محاد 
العلم  دار  الرابعة،  الطبعة  عطار،  الغفور  عبد 
1407هـ- لبنان،   – بروت  للماليني، 

1987م.

ترجة  العاين،  سلان  د.  الصويت-  التشكيل 
الثقايف،  األديب  النادي  املاّلح،  يارس  الدكتور 

السعودية، 1983م.

د.  وقوانينه-  علله  مظاهره  اللغوي  التطور 
مطبعة  الرابعة،  الطبعة  التواب،  عبد  رمضان 

املدين، 1404 هـ - 1983م.

التطور النحوي للغة العربية- برجشرتارس، د. 
القاهرة،  املجد،  مطبعة  التواب،  عبد  رمضان 

1403 هـ - 1982م. 

العريب  اللغوي  الرتكيب  الصوتية يف  التغرات 
سعيد  الدين  صالح  اجلملة-  الكلمة  املقطع 
سوريا   ، ترشين  األوىل،جامعة  الطبعة  حسن، 

.2008،

ممد  اخلر  أليب  التجويد-  علم  يف  التمهيد 
)ت  اجلزري  بابن  الشهر  الدمشقي  ممد  بن 
احلمد،  قدوري  د.غانم  تقيق:  833هـ(، 

مؤسسة الرسالة، بروت، 198٦م.

أمحد  بن  ممد  منصور  أليب  اللغة-  هتذيب 
جمموعة  تقيق:  هـ(،   370 )ت  األزهري 
البجاوي،  ممد  عيل  مراجعة  األساتذة،  من 
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 - 1384هـ  والرتجة،  للتأليف  املرصية  الدار 
19٦4م.

جهرة اللغة- أليب بكر ممد بن احلسن األزدي 
رمزي  منر  تقيق:  321هـ(،  )ت  البرصي 
بعلبكي، دار العلم للماليني، بروت – لبنان، 
دائرة  جملس  وطبعة  1987م،   - 1409هـ 
املعارف العثانية، حيدر آباد الدكن، 1345هـ.

االحتجاج  كتب  يف  الصوتية  اجلوانب 
،الطبعة  النرباين  البديع  د.عبد  للقراءات- 
-دمشق،1427ه- الغوثاين  ،دار  األوىل 

200٦م.

عيل  أليب  السبع-  القراءات  علل  يف  احلجة 
احلسن بن أمحد الفاريس )ت 377هـ(، تقيق: 
الفتاح  عبد  والدكتور  ناصف،  النجدي  عيل 
 1404 للكتاب،  العامة  املرصية  اهليأة  شلبي، 

هـ - 1983م.

)ت  خالويه  أليب  السبع-  القراءات  يف  احلجة 
العال  عبد  الدكتور  ورشح  تقيق  370هـ(، 
الرشوق،  دار  الثانية،  الطبعة  مكرم،  سامل 

1397هـ - 1977م.

د.  التجويد-  علاء  عند  الصوتية  الدراسات 
مطبعة  األوىل،  الطبعة  احلمد،  قدوري  غانم 

اخللود، بغداد، 140٦ هـ - 198٦م.

الصالح،  صبحي  د.  اللغة-  فقه  يف  دراسات 
 1370 العايل،  التعليم  مطبعة  الرابعة،  الطبعة 

هـ - 1970م.

دروس يف علم أصوات العربية- جان كانتينو، 
الدراسات  مركز  القرمادي،  صالح  ترجة 
تونس،  واالجتاعية،  االقتصادية  والبحوث 

19٦٦م.

التالوة-  لفظ  وتقيق  القراءة  لتجويد  الرعاية 
هـ(،   437 )ت  القيي  طالب  أيب  بن  ملكي 
املعارف  دار  فرحان،  حسن  أمحد  د.  تقيق، 

للطباعة، دمشق، 1393 هـ - 1973م.

عثان  الفتح  أليب  اإلعراب-  صناعة  رس 
حسن  ممد  تقيق:  392هـ(،  )ت  جني  بن 
التحقيق  يف  شارك  إساعيل،  حسن  ممد 
دار  الثانية،  الطبعة  أمحد رشدي شحاتة عامر، 
لبنان )1428هـ -   – العلمية، بروت  الكتب 

2007م(.

رشح شافية ابن احلاجب- لريض الدين ممد 
 ٦8٦ )ت  النحوي  االسرتاباذي  احلسن  بن 
البغدادي  القادر  لعبد  شواهده  رشح  مع  هـ( 
احلسني  نور  ممد  تقيق:  هـ(   1093)
وآخرين، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، 

1395هـ- 1975م.

رشح كتاب سيبويه- أليب ممد يوسف بن أيب 
سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزيان السرايف 
)ت 3٦8 هـ(، تقيق أمحد حسن مهدي، عيل 
سيد عيل، الطبعة األوىل، 1429 هـ-2008م، 
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دار الكتب العلمية يروت – لبنان.

رشح مفصل الزخمرشي- أليب البقاء بن يعيش 
قباوة،  الدين  فخر  د.  تقيق:  هـ(   ٦43 )ت 

الطبعة األوىل، 1393هـ-1973م.

العربية دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب- 
يوهان فك، تقيق: د. عبد احلليم النجار، دار 
 – القاهرة  اخلانجي،  مكتبة  العريب،  الكتاب 

مرص، 1370 هـ - 1951م. 

البهنساوي،  حسام  د.  األصوات-  علم 
القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  األوىل،  الطبعة 

1425هـ - 2004م.

غريب  دار  برش  كال  د.  األصوات-  علم 
للطباعة والنرش، القاهرة، 2000م.

برش،  كال  د.  األصوات-   – العام  اللغة  علم 
دار املعارف، مرص، 1970.

)ت  الفراهيدي  أمحد  بن  للخليل  العني- 
د.  و  املخزومي  مهدي  د.  تقيق:  175هـ(، 
الكويت،  الرسالة،  السامرائي، مطابع  إبراهيم 

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 1980م.

ترجة  بروكلان،  كارل  السامية-  اللغات  فقه 
 - هـ   1397 التواب،  عبد  رمضان  الدكتور 

1977م.

يف علم اللغة- د. غازي خمتار طليات، الطبعة 

الثانية، دار طالس، دمشق، سورية، 2000.

الرؤوف،  عبد  عوين  د.  العربية-  اللغة  قواعد 
اهليأة العامة للكتب واألجهزة العلمية، مطبعة 

جامعة عني شمس، القاهرة، 1971م.

حطاب،  فعيل  أمني  املندائية-  اللغة  قواعد 
والدراسات  البحوث  مركز  األوىل،  الطبعة 

املندائية، بغداد، 2002م.

قنرب  بن  عثان  بن  عمرو  برش  أليب  الكتاب- 
)ت 180هـ(، تقيق ورشح عبد السالم ممد 
بروت،  الكتب،  عامل  الثالثة،  الطبعة  هارون، 
األمرية  املطبعة  وطبعة  1983م،   - 1403هـ 

الكرب، بوالق، 131٦هـ.

رمزي  منر  د.  والسامية-  العربية  الكتابة 
األوىل،  الطبعة  للماليني،  العلم  دار  بعلبكي، 

1981م.

وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 
طالب  أيب  بن  مكي  ممد  أليب  وحججها- 
عبد  الشيخ  تقيق:  هـ(،   437 )ت  القيي 
القاهرة،  احلديث،  دار  الطرهوين،  الرحيم 

1428هـ - 2007م.

كالم العرب من قضايا اللغة العربية- د. حسن 
ظاظا، دار النهضة، العربية، 197٦م.

بدر،  ممد  العربية-  اللغة  قواعد  يف  الكنز 
املطبعة التجارية الكرب، مرص )د. ت(.
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احلسن  بن  ممد  بكر  أليب   - العامة  حلن 
الزبيدي )ت 37٦ هـ(، تقيق: د. عبد العزيز 

مطر، مكتبة األمل، 1388هـ - 19٦8م.

الدين  جال  الفضل  أليب  العرب-  لسان 
املرصي  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  ممد 
)ت711 هـ(، طبعة جديدة مصححة وملونة، 
ممد  الوهاب،  عبد  ممد  أمني  تصحيح 
إحياء  دار  الثالثة،  الطبعة  العبيدي،  الصادق 
الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بروت 

– لبنان.

متام حسان،  د.  وميناها-  معناها  العربية  اللغة 
دار الثقافة، الدار البيضاء، )د.ت(.

داللية  رصفية  صوتية  دراسة  الكنعانية  اللغة 
حييى  د.  السامية-  اللغات  ضوء  يف  مقارنة 
للنرش،  جمدالوي  دار  األوىل،  الطبعة  عبابنة، 

1424 هـ - 2003م.

صوتية  دراسة  مبشع-  نقش  يف  املؤابية  اللغة 
الفصحى  ضوء  يف  مقارنة  داللية  رصفية 
واللغات السامية، د. حييى عبابنة عادة البحث 

العلمي، جامعة مؤتة، 2000م.

ما تلحن فيه العامة- أليب احلسن عيل بن محزة 
الدكتور  تقيق:  189هـ(،  )ت  الكسائي، 
املدين،  مطبعة  ط1،  التواب،  عبد  رمضان 

القاهرة، 1982م..

إساعيل  بن  عيل  احلسن  أليب  املخصص- 

النحوي اللغوي األندلي املعروف بابن سيده 
)ت 458 هـ(، دار الفكر – بروت، )د.ت(.

 ، مشق   ، غازي  يوسف   – االلسينة  إىل  خمدل 
1985م .

املدخل إىل علم األصوات- دراسة مقارنة، د. 
األوىل،  الطبعة  حسنني،  صالح  الدين  صالح 

دار االتاد العريب للطباعة، 1981م.

غانم  د.  العربية-  أصوات  علم  إىل  املدخل 
العراقي،  املجمع  منشورات،  احلمد،  قدوري 

مطبعة املجمع العلمي، 1423 – 2002م.

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي- 
الثانية، مكتبة  الطبعة  التواب،  د. رمضان عبد 

اخلانجي، القاهرة، 1405هـ - 1985م.

املقارن-  السامية  اللغات  نحو  إىل  مدخل 
مهدي  د.  ترجة:  وآخرون،  موسكايت  سباتينو 
الطبعة  املطلبي،  اجلبار  عبد  د.  و  املخزومي 
1414هـ- بروت،  الكتب،  عامل  األوىل، 

1993م.

املقرب- لعيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور 
الستار  عبد  أمحد  د.  تقيق:  هـ(،   ٦٦9 )ت 
مطبعة  اجلبوري،  اهللا  عبد  والدكتور  اجلواري، 

العاين، بغداد    )د. ت(.

دار  حسان،  متام  د.  اللغة-  يف  البحث  مناهج 
الثقافة، القاهرة، 1400هـ-1979م.
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يف  جديدة  رؤية  العربية  للبنية  الصويت  املنهج 
شاهني،  الصبور  عبد  د.  العريب-  الرصف 

مؤسسة الرسالة، 1400هـ - 1980م.

ملجد  واألثر-  احلديث  غريب  يف  النهاية 
اجلزري  بن ممد  املبارك  السعادات  أيب  الدين 
تقيق:  هـ(،   817 )ت  األثر  بابن  املعروف 
الطناحي،  ممد  ممود  و  الزاوي،  أمحد  طاهر 

املكتبة العلمية، بروت، 1399هـ-1979م.

)ت  األنصاري  زيد  أليب  اللغة-  يف  النوادر 
القادر  عبد  ممد  الدكتور  تقيق:  215هـ(، 
1401هـ  الرشوق،  دار  األوىل،  الطبعة  أمحد، 

- 1981م.

ثانياً: الرسائل

دراسة  اجلنوبية-  العربية  يف  الصوتية  الظواهر 
يوسف،  أمحد  حسن  فهمي  مقارنة،  لغوية 
جامعة  اللغات،  كلية  ماجستر،  رسالة 

بغداد،2002م.

هلجة قبيلة طيِّىء- ميساء صائب رافع، رسالة 
ماجستر، كلية الرتبية للبنات، 2001م.

ثالثاً: البحوث

وقوانينها)املفهوم  الصوتية  التغرات 
الدين  وصالح  عوض  د.سامي  واملصطلح(- 
للبحوث  ترشين  جامعة  جملة  حسني-  سعيد 
والدراسات العلمية -سلسلة االداب والعلوم 

اإلنسانية، املجلد)31( العدد)1( 2009.

شاده،  وعندنا-  سيبويه  عند  األصوات  علم 
الس  اجلامعة  صحيفة  يف  نرشت  مارضة 

مرصية، القاهرة، السنة الثانية، 1931م.

ثانيا: املصادر األجنبية:

Akkadishes Hand worter buch، 
O�o Harrassowitz، vonsoden، 
Wiesbaden، 1981- 1985 )Von-
soden )1((.

Amandaic Syriacum، Brockel-
mann، C. Hails saxonum، 1928، 
)Brocke )mann).

Amharic. Text book، Leslau، Wi-
esbaden، 1968، )Leslau )2((.

Aethio Pische Gramma�k، Prae-
torius، New york، 1955. )Praeto-
rius).

Comparata�ve Dic�onary of 
Ge<ez )classical Ethiopic(، leslau، 
O�o Harrassowitz، weisbaden، 
1987 )Leslau )1((.

Acompara�ve semi�c lexicon of 
the Phoenician and punic lan-
guages، Tomback، R.، Scholars 
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press، Missoula، Montana، 1977 
)Tomback).

Acompendious syriac dic�onary 
payne smith، clarendon press، 
1988. )payen smith).

Le consona�sme du، semi�que، 
can�neau، in sem 4)1953(. )cant-
ineau )1((.

Adescrip�ve grammar of epi-
graphic south Arabian beeston، 
London، 1962. )Beeston )2((.

Dic�onaire des inscrip�ons 
semi�ques del’ouest، Jean، C.F. 
& Ho�ijzer، J.، Leiden، 1965. 
)Jean & Ho�jzer).

Dic�onary of the north- west 
semi�c inscrip�ons، Ho�ijzer، J. 
Jongeling، E. J. Brill، Leiden، New 
York Kolen، 1955. )Ho�ijzer & 
Jongling)

Descrip�ve & Historical linguis-
�ss palmar J. London، 1980 )pal-
mar).

A Descrip�ve Grammar of Epi-

graphic south Arabian، Beeston، 
A.F.L، London. )Beeston )2((.

Ethiopic Gramar، tr. J.A.، Dill-
mann، A. and C. Bezold، London، 
1907، )Dillmann & Bezold).

Etudes de lingyis�gue arabe 
can�neau، Paris، 1960. )can�n-
eaue)2((.(.

A grammar of phoeincian and 
punic، segert munchen، 1976. 
)Segert )1((.

A grammar of the Phoenician 
languages، Harris، Z.، A meri-
can oriental socity، New Haven، 
1952. )Harris).

Grammair phenicienne، Bran-
den، Beirut، 1969. )Branden )1((.

Gramma�k der Semi�schen 
Sprachen، Brockelman، 2vol، 
)Berlin 1908- 1913(. )Brockel-
man )3((.

Grundriss der akladischen Gram-
ma�k، vonsoden، )Vonsoden)2(.
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Grundriss der vergleichenden، 
Brockelmann. C.، Berlin، 1903-
1913(. )Brockelmann )2((.

The Hai’l inscrip�ons winne�، in: 
Berytus 22 )1973( )Winne�)4((.

Hebrew and Chaldee Lexicon the 
old testament scriptures، gese-
nius، W.، michgan، 30th the edi-
�on، 1978 )Gesenius-2(.

A hebrew & English lexicon of 
the old testament  tranaslated 
by: Brown، Dnver and Briggs، 
gesenius، W.، Clarendon press، 
offered، 1979. )Gesenius( )Gese-
nius-1(.

An Introduc�on to the Compara-
�ve Grammar of the Semi�c lan-
guages Phonology and morfol-
ogy، saba�no Mosca�، Second 
Prin�ng 1969، o�o Harrassowitz 
Wiesbaden. )Mosca�).

Le iscrizioni fenicie puniche dele 
collonie in occident studi semit-
ic، Amadasi، 28، Rome، 1967. 
)Amadasi).

Lexicon Syriacum، Brockelmann، 
C.، Halis Saxonum، 1928. )Brock-
elmann )1((.

Amandaic Dic�onary، Drower، 
E.S. and Macuch، R.oxford، 1963.

Le Nabateen l-11، Can�neau، 
1930، Reprint، 1978. )Can�n-
eau)3((.

Sabaic dic�onary، )English - 
French –Arabic(، Beeston، Lou-
vain- La- Neure. Beyrout. )Bee-
ston and othors).

Semi�c Hami�c languages، Dia-
konoff، Nauka، Moscow، 1965. 
)Diakonoff).

Die Semi�schen Sprachen، 
Nöldeke، th. 2AUFI )eipzig 1899(. 
)Noldeke).

Semi�c languages، Ullendorff in 
Tarbiz 24 )1954-55(.

Semitc languages outline of 
acompara�ve grammar، Edward 
Lipinski، E، Leuven، 1997. )Lipins-
ki).
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Some thamudic inscrip�ons 
from the Hashemite kingdom 
of  Jordan، Harding، G.، Li�man، 
E.، leiden، 1952. )Harding & Li�-
man).

Die sprache der moabi�schen، 
segert، Kongisinsehri�، in: Ar-
chiv Orientalin 2. )1961(. )Segert 
)2((.

Studies in thamudic، Winne�، 
jourden، 1957. )Winne� )1((.

Studies on the language of Ebla، 
fronzaroli pelio، )ed(، Firenze، 
1984. )Fronzaroli Pelio).

Syriac English dic�onary، jm-
primrie cathologue، Costaz، L.، 
Beyrouth، 1980. )Costaz).

A textbook at Syrian semi�c in-
scrip�ons Gibson vol. 1 oxford 
university press، 1970. )Gibson).

Thamudic inscrip�ons from the 
negev، winne�، 1959. )Win-
ne�)2((.

Altsüdaraische gramma�c، Hof-

ner، M.، Leipzig، 1943 )reprint 
1967(. )Hofner).

Ugari�c Manual، Gordon، Ch، 
Roma، 1955. )Gordon).
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اهلوامش

وقوانينها  وتية  الصَّ التغّرات  بحث   – حسني  سعيد  الدين  وصالح   ، عوض  سامي   : ينظر   -1
املفهوم واملصطلح – جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمّية – سورّية – الاّلذقية .

جمّلد : 31 – العدد : 1-2009 ، ص 131 وما بعدها ، وعبد البديع البرباين – اجلوانب الّصوتية 
يف كتب االحتجاج للقراءات ص 101 .

2- فندريس جوزيف – اللغة ص 72 .

القوانني   – الشايب  . فوزي  د  ، و  الّلغوية ص 174  – األصوات  أنيس  إبراهيم  : د.  ينظر   -3
يف  الصوتية  التغرات  حسني–  سعيد  الدين  وصالح   ،  2٦  ،21 ص  الكلمة،  بناء  يف  الصوتية 
الرتكيب اللغوي العريب املقطع الكلمة اجلملة – أطروحة دكنوراه –جامعة ترشين ، كلية االداب 

و العلوم اإلنسانية ، واجلمهورية العربية السورية ، 2009 ، ص12

4- ينظر : ابن دريد –محهرة اللغة 5/1 ، وابن يعيش – رشح املفّصل 127/10 .  

رس صناعة االعراب ) املحقق ( 51/1 ، وينظر : فوزي الشايب -أثرالقوانني  5- ابن جنّي– 
الّصوتية يف بناء الكلمة ص 2٦ . 

٦- ينظر : فوزي الشايب – القوانني الّصوتية يف بناء الكلمة ص 2٦ .

7- ينظر: املصدر السابق نفسه ص 33.

8- ينظر: د . رمضان عبد التواب – التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه ص 17، ود. صالح 
الدين حسنني – املدخل إىل علم األصوات املقارن ص ٦5-74 . 

9- ينظر: د . رمضان عبد التواب – التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه ص 17 .

10- ينظر: د. صالح الدين حسنني – املدخل إىل علم األصوات املقارن ص 74-73 .

11- ينظر: املصدر السابق ص 101 .
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12- ينظر: بروكلان – فقه اللغات السامية ص 51 ، وبرجشرتارس – التطّور النحوي ص23.

13- ينظر: الكتاب 432/4 . 

14- ينظر : السرايف – رشح السرايف لكتاب سيبويه 390/5. 

15- ابن يعيش –رشح املفّصل مج 12/2.

 25-24 Mosca�، p.p  -1٦

3٦-32 p.p ، )3( Brockelman  -17

48-47 Dillman and Bezold ، p.p  -18

19- برجشرتارس – التطور النحوي للغة العربية ص23 .

 – التواب  عبد  د. رمضان  الثاين 28/17 وسفر عزرا 9/4وينظر:  : سفر صمويل  ينظر   -20
املدخل اىل علم اللغة ص 213.

21- ينظر : د. رمضان عبد التواب – املدخل إىل علم اللغة ص 214 . 

   3٦ – 32.p ، )3( Brockelman ، 48 – 47 .Dillman & Bezold ، pp -22

23-ينظر: د. صالح الدين حسنني – املدخل إىل علم األصوات املقارن ص 103 .

24- ينظر : مقّدمة يف قواعد األوغاريتيتة ص 13 ، ومدخل إىل تاريخ اللغات اجلزرية ص 3 .

-83.Grammar ، p ، 73٦/2 ، Von sodden   25

82.O’leary . compara�ve Grammar ، p -2٦

27- ينظر : برجشرتارس – التطور النحوي ص 34 .

48-47 .Dillman & Bezold، pp-28
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80-77 .Diakonoff، p-29

50-49 .Dillman & Bezold، p-30

51 .Ibid، pp -31

57-5٦ .Ibid، pp -32

33- قد يكون أحدمها يلفظ كصوت )الفاء البائية( /p/ يف اليونانية، وهو الرمز املأخوذ منها، أّما 
م، أو أن يكون  اآلخر فال تعرف طريقة لفظه، فهو إّما أن ُينَْطق كصوت )الفاء البائية( /p/ امُلفخَّ

.57-5٦ .p>/، Dillman & Bezold، pp/ متبوعاً باهلمزة

 An introduc�on to the compara�ve grammar of the semi�c  -34
27 .language mosca�، p

28 .Ibid، p -35

37-35 .pp ،)3( Beeston-3٦

40 -39 .fitzmyer، pp-37

58 .Mosca�، p -38

٦3-Einfuhrung in die semi�schen sprachen، Bergstasser، pp٦2 -39

75 .Hand buch de nordsemi�schen، lidbarski، p -40

.25-24 .Ugari�c manual، Gordon، pp -41

119 .Lipinski، p -42

121-120 .Ibid، pp -43

38-37 .pp ،)1)Old akkadin wri�ng، Gelb -44
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21-19 .Gibson، pp -45

35 .Kanaanaische und aramaische، donner & Rolling، p -4٦

30-29 .Mosca�، pp -47

30-29 .Ibid، pp -48

94-79 .pp ،)1( Leconsonan�s me du semi�que، can�neau -49

30-27 .pp ،)2)Studes de linguis�que arabe، can�neau -50

51- ينظر: الكتابة العربية والسامية هامش ص294.

52- ينظر: املصدر نفسه ص297.

53- ينظر: نفسه ص294.

54- ينظر: الكتابة العربية والسامية ص294.

37٦ -375 .Gorden، pp-55

375 .Ibid، p -5٦

104 -101 .Noldeke، pp -57

27-2٦ .Gorden، p -58

5٦.p ،2.v ،)3( Le Nabateen، can�neau -59

34 .Leslau، p -٦0

1075 .p ،)1( Gesenius -٦1

٦2- ينظر: املدخل إىل علم اللغة ص21٦.
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٦3- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

.54-53 .Mosca�، p -٦4

122-117 .Lipinski، pp -٦5

33 .p ،)2( can�neau-٦٦

٦7- ينظر: املدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة ص120- 121.

٦8- ينظر: املدخل اىل علم األصوات دراسة مقارنة ص121.

٦9- اللسان: )ظلل(.

70- رشح املفصل: 127/10- 128.

71- ينظر: املدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة ص121.

72- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

73- الكتاب: 4/43٦.

31-30 .Dillmann & Bezold، pp -74

75- ينظر: املدخل إىل األصوات دراسة مقارنة ص122.

58-57 .Mosca�، p -7٦

58 .Ibid، p -77

 28-27 .Gorden، pp-78

172 .Beeston )and others(، p -79

102 .Ibid، p -80
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81- اللسان: )نظر(.

172 .Beeston )and others(، p -82

112 .Ibid، p -83

84- ينظر: ص2٦4.

18 .Hofner، p -85

8.p ،)1)Athiop Gramma�k، practorius -8٦

40 .Beeston )and others(، p -87

88- اللسان: )ارض(.

40 .Praetorius، p -89

90- اللسان: )ضأن(.

8 .Athiop Gramma�k، p -91

92- اللسان: )ضحا(.

150-179 .Leslau، p -93

94- اللسان: )ضمد(.

28 .Mosca�، p -95

23 .Gordon، p -9٦

28.Mosca�، p -97

30 .Ibid، p -98
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30-29 .Ibid، p-99

30-29 .Ibid، pp -100

28 .Ibid، p -101

٦5-٦4.Semi�c languages…، Ullendorf، p -102

 Compara�ve Grammar of the Semi�c Languages، O’Leary  -103
.52-4٦.Delacy، pp

104- اللسان: )غمر(.

.52-4٦.Oleary Delacy، pp -105

10٦- اللسان: )غلب(.

 .52-4٦.Oleary Delacy، pp -107

108- اللسان: )بغل(.

٦3 .William Wright، p -109

110- اللسان: )ضحك(.

111- ينظر : بحث – بقايا اللغات العربية يف األدب العريب – جملة كلية االداب / جامعة القاهرة 
– املجلد العارش اجلزء األول سنة 1948 ، ص1-2 ، والتطور اللغوي ص 92 .

112- ينظر : التطور اللغوي ص 92 .

113- أطلق : عليه ) ماريو باي ( اسم : التغوير )palataliza�on( ينظر : أسس علم اللغة 
ص 144.

114- ينظر : التطور اللغوي ص 92.
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115  ينظر : التطور اللغوي ص 93-92 .

11٦  الكتاب 432/4 .

117  ارتشاف الرضب 8/1 .

118  ينظر : علم األصوات ) د . كال برش ( ص 320 .

119- ينظر: التطور اللغوي ص22.

120- ينظر: التطور اللغوي ص22.

121- ينظر: املدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة ص75-74.

122- ينظر: التطور اللغوي ص22.

123- ينظر: التطور اللغوي ص29.

124- ينظر: فقه اللغات السامية ص59.

125- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

12٦- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

127- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

128- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

129- ينظر: التطور اللغوي ص22.

130- ينظر: رس صناعة اإلعراب 201/1.

131- ينظر: اإلبدال 118/2.

132- ينظر: املصدر نفسه واجلزء والصفحة.
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133- ينظر: اخلصائص 143/2، ورشح الشافية 2/22٦.

134- ينظر: فقه اللغات السامية ص5٦.

5٦.Mosca�، p -135

13٦- ينظر: املدخل إىل تقويم اللسان: ص34.

137- ينظر: رس صناعة اإلعراب 239/1.

138- ينظر: تاج العروس )اول باب الظاء( 5/24٦.

139- ينظر: فقه اللغات السامية ص5٦.

5٦.Mosca�، p -140

141- ينظر: التطور اللغوي ص29.

142- التوبة: 38.

143- البقرة: 72.

144-املطففني: 3٦.

145-ينظر: الكتاب 417/2.

14٦-ينظر: فيه اللغات السامية ص٦0.

147- ينظر: املصدر نفسه ص٦3.

148- ينظر: هامش اإلبدال واملعاقبة والنظائر ص99.

دويس( ص51، واإلبدال 72/2 مع اختالف الرواية. ج السَّ 149- األمثال )مؤرِّ

150- ينظر: القلب واإلبدال، ص45.
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151- ينظر: افقه اللغات السامية، ص57.

152- ينظر: املصدر نفسه، ص58.

153- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

154- ينظر: نفسه ص57.

155- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.

5٦ .Mosca�، p -15٦

اللغة  يف  ومقاالت  وبحوث  ص153،  الكلبي(  ابن  )رواية  الطائي  حاتم  ديوان  ينظر:   -157
ص235.

158- ينظر: السبعة يف القراءات )ابن جماهد( ص105، ومقدمة اإلبدال )أليب الطيب اللغوي( 
.1٦/1

159  ينظر : املنهج الصويت للبنية العربية ص 1٦8

1٦0- اإلبدال )ابن السكيت( ص89-88.

1٦1- اإلبدال واملعاقبة والنظائر ص30-29.

1٦2- ينظر: املدخل إىل علم اللغة ص225.

245 .p ،)1)Gesenius -1٦3

1٦4- اللسان: )افك(.

245 .p ،)1( Gesenius -1٦5

1٦٦- ينظر: اللغات العربية الغربية القديمة ص77.

1٦7- ينظر: النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص175، ومعامل دراسة يف الرصف االقيسة الفعلية 
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املهجورة ص33-31.

1٦8- جمالس ثعلب 81/1، وهتذيب اللغة 111/1.

1٦9- ديوان ذي الرمة ص371، وينظر: جمالس ثعلب 81/1، ورس صناعة اإلعراب 241/1.

170- شعر ابن هرمة ص105، وينظر: جمالس ثعلب 81/1، واخلصائص 11/2.

171- هتذيب اللغة: 111/1.

740 ،25 .p ،)1( Gesenius -172

173- اللسان: )عزر( )ازر(.

55 ،54 ،50 .Leslau، pp -174

٦9 .Ibid، p -175

17٦- اللسان:: )ارن( و)عربن(.

177- ينظر: االقرتاح 222/1.

178- يوسف: 35.

179- ينظر: املحتسب 14/2.

180- االنفطار: 40

181-املحتسب 343/1، وينظر: املزهر 1/4٦٦.

182- العني )عدس( 321/1، و)حدس( 131/3، وينظر: اللسان: )حدس( و)عدس(.

183- ينظر: فصول يف فقه العربية ص139.

12.Beeston )and others(، p -184
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185- ينظر: اللغات العربية الغربية القديمة ص85.

3٦5 .p ،)1( Gesenius -18٦

187- اللسان: )عشق(.

188  ينظر : مناهج البحث يف اللغة ص 111 ،112 ،130 .

189   اإلبدال  )ابو الطيب اللغوي( 1/ 34٦

190  ينظر : فقه اللغات السامية ص ٦9 ، ودروس يف اللغة العربية ص 74

191  ينظر : الكنز يف قواعد العربّية ص 221.

192- ارتشاف الرضب 8/1.

193- النهاية يف غريب احلديث واالثر 259/2.

194- املصدر نفسه 145/4.

194.Leslau، p -195

19٦- اللسان: )جل(.

 Costaz، ،152 .p ،)1( Gesenius ،٦3.Tomback، p ،273/2 ،Von soden -197
183.Leslau، p ،42.p

198- اللسان: )جدا(.

819.p ،)1( Brockelman -199

200- اللسان: )ثور(.

392 .Costaz، p -201



٤٥٠

202- اللسان: )ثلج(.

819 .p ،)1( Brockelman -203

204- اللسان: )ثوم(.

205- املصدر نفسه: )جلحط(، و)جلحظ(.

20٦- نفسه: )حطرف(.

207- االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد ص97.

853.p ،)1( Gesenius ،12٦ .Costaz، p -208

209- اللسان: )ظلل(.

58.Leslau، p -210

211-  اللسان: )عظم(.

858.p ،)1( Gesenius-212

213- اللسان: )قفف(.

214- الكتاب 432/4.

 ،)1(  Brockelman  ،٦55.p  ،)1(  Gesenius  ،739/2،)1(  Von sodden  -215
435.p

21٦- اللسان: )نفخ(.

٦59.p ،)1( Gesenius ،73٦/2 ،)1( Von sodden -217

218- اللسان: )نفس(.
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219  ينظر : املدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة ص 81 .

220    ما تلحن فيه العاّمة ) الكسائي ( ص 35 .

221  ينظر : التطور النحوي ص 34.

858 .Ibid، p-222

223-اللسان: )ظعن(.

224- ينظر: املمتع يف الترصيف ٦1٦/2، واملزهر 1/47٦.

225- ينظر: فقه اللغات السامية ص81، ومدخل إىل نحو اللغات السامية املقارن ص111.

22٦-ينظر: فقه اللغات السامية ص81.

227- ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.




