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امللخص
إنا تُنتﺞ الظاهرة الصوتية عن العالقات ﺿمن الكلمة الواحدة أو بني كلمتني أو أكثر

 ،فال ﳚوز لﻸصوات أن تدرس بمعزل عن تلﻚ العالقات .وتقوم القسمة الرئيسة

يف هﺬا النمط عﲆ التفريق بني التغر الصويت املقيد أو املﴩوط (condi�oned

 ،)sound changeوالتغر الصويت املطلق غر املﴩوط (autonomous
 ، )change soundويدخل تﺖ النوع األول كل تغر صويت مكوم ببيﺌة

صوتية معينة ،ومن أشهر أصنافه :املاثلة واملخالفة واالندماج وإقحام األصوات
والقلب املكاين .أما النوع الثاين وهو التغر الصويت املطلق فيعني التغر الصويت

الﺬي يطرأ عﲆ صوت من األصوات ،ويﺆدي اىل توله إىل صوت آخر يف جيع

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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مقدّ مة
ِ
نحوه
احلي ذاته  ،يف
لسنَّة
التغر التي ﳜضع ﳍا الكائن ّ
حي ،لﺬا ﲣضع ُ
اللغة كائن ّ
ّ
ِ
للتغر امل َّطرد يف ﳐتلف عنارصها ،غر َّ
التغر ،
أن هﺬا
ونشأته  .واللغة ُعرﺿة
ّ
ّ
ال ﳛدث عﲆ نحو ُمشتّﺖ غر ُم ّطرد َ ،بل ﳛدث وفق ﹰا لقواعد ثابتة .وقد أثبتﺖ
الدراسات القديمة واحلديثة َّ ،
تغر يف
تغر يف الرتكيب اللغوي  ،هو ّ
أن أي ّ
األصوات َّ ،
التغرات الصوتية تنتظم وفق قوانني ثابتة  ،ال تيد عنها أ ّية لغة
وأن ّ

إنسانية ح ّية  .وتعرتي القوانني الصوتية اللغات عا ّمة  ،سواء أكانﺖ ُمعربة أم غر

ُمعربة  ،بتأثر عوامل داخل ّية  ،ناجتة عن تفاعل األصوات مع بعضها بعض ﹰا يف داخل

بالتغرات
تضمن البحث تعريف ﹰا
الكلمة  ،و خارج ّية ناجتة عن جتاور الكلات .
ّ
َّ

الصوتية
الصوتية  ،بوصفها مصطلحني مهمني يف الدراسات ّ
الصوتية  ،والقوانني ِّ
ّ
 ،ولعالقتها بالتغرات املطلقة واملقيدة موﺿع البحث .

التغرات الصوتية ) واﺿحة ﳑثلة بــ ( اإلبدال ،واإلعالل  ،واإلدغام ،
إذ تظهر ( ّ

الصوتية ) فتتمثل بـ ( املخالفة  ،و املاثلة  ،والقلب املكاين)
واإلمالة ) ،أما ( القوانني ّ

الصوتية الظاهرة التطبيقية العلم ّية  ،يف
التغرات ّ
 .كالﳘا مرتبط باألخر ،إذ ﲤثل ّ
ويبني طبيعة
يفرس الظاهرة ّ
حني ﲤثل ( القوانني ّ
الصوتية ّ ،
الصوتية ) القانون الﺬي ّ
عملها وكيفية حدوثها .

التغرات الصوت ّية  ،هي ُّ
كل ما يعرتي الرتكيب األدائي
الصوتية :
التغرات ّ
ّ
مفهوم ّ
تغر يف األصوات  ،بني تشكيل لغوي سابق و آخر الحق  ،نتيجة تفاعل
من تبدُّ ل أو ّ
األصوات مع بعضها داخل الكلمة الواحدة  ،و أخر ناجتة عن جتاور الكلات.

األمر الﺬي ينعكس عﲆ االصوات  ،حﺬف ﹰا  ،أو بداالﹰ  ،أو إدغام ﹰا  ،أو إمالة 1.
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فاللغات عا ّمة ترص عﲆ أن يكون هناك انسجام تام بني األصوات ،حتّى تﺆ ّمن

قدر ﹰا أعﲆ من السهولة يف النطق  ،وحدّ ﹰا أعﲆ من الوﺿوح يف السمع  .ففي اللغات

تكون نظام ﹰا متجانس ﹰا مغلق ﹰا ،
عا ّمة » ترتبط األصوات ببعضها ارتباط ﹰا وثيق ﹰا  ،فهي ّ
تنسجم أجزاؤها كلها فيا بينها ،هﺬه هي أول قاعدة من قواعد الصوتيات  ،وهي
ُ
ذات أﳘ ّية قصو » 2.

الصوتية عند القدماء واملحدثني ُ :ش ِغل الباحثون قدي ﹰا وحديث ﹰا بدراسة
التغرات ّ
ّ

السياق  ،لتفسرها وبيان
التغرات ّ
الصوتية التي تطرأ عﲆ األصوات عند تفاعلها يف ِّ
ّ
وعرفوا هبا  ،وعاجلوها
تسرها .فقد درسها علاؤنا القدماء ّ ،
مس ِّببها ،والعوامل التي ِّ

مستفيضا  ،وأطلقوا عليها اسم األصوات امل َّطردة  ،وب ّينوا األسباب املوجبة
عالجا
ﹰ
ﹰ
التغر بالزيادة واحلﺬف واإلبدال واإلعالل واإلدغام و
حلدوثها  ،وهي عندهم ( ّ

اإلمالة ) ،فض ﹰ
السهولة
ال عن قانوين املاثلة واملخالفة  ،اللﺬين ﳚنحان باللغة نحو ّ

والتيسر  3.فكل مظاهر املاثلة واملخالفة مر ّدها صعوبة تتابع بعﺾ األصوات يف
التطور.
سياقات صوتية معينة ،األمر الﺬي يﺆدي إىل حدوث هﺬا التغر وذاك
ّ

فلم يعرﺿوا ألصل صوت ( اجليم ) يف العربية الفصحى  ،وال ألصل ( الفاء )

التغرات التأرﳜية املطلقة  ،إن
يف العربية  ،أو ( السني والشني )  ،وغر ذلﻚ من ّ
سموه لغة مﺬمومة أو رديﺌة  ،وذلﻚ
وقع ﳍم يشء من أصول هﺬه األصوات ّ ،

مثل حديثهم عن الكاف الطبق ّية املجهورة  ،التي هي أصل اجليم الفصيحة  ،والتي
ذكروها مع األصوات غر املستحسنة  ،التي ال تُﺬكر ّإال للﴬورة  » 4.و ال يﺆخﺬ

هبا يف القرآن وال يف الشعر  ،وال تكاد توجد ّإال يف لغة ﺿعيفة مرذولة غر ُمتق ﹰﹼبلة »5.
ذلﻚ أﳖم درسوا اللغة دراسة وصف ّية  ،كان اهتاهم باللغة يف آخر العرص اجلاهيل
٣٩٦

أ.م.د .ميساء صائب رافع عبود

والتطورات التارﳜية تتاج إىل املنهﺞ التأرﳜي  ،والدراسة املقارنة
وصدر اإلسالم ،
ّ
 ،ﱂ تُعرف ّإال يف أواخر القرن الثامن عﴩ  ٦.أ ّما املحدثون فرون َّ
التغرات التي
أن ّ

تتعرض ﳍا األصوات عند جتاورها يف السياق  ،تصل بفعل قوانني صوتية ثابتة ،
ّ

الصوتية
ليس لﻺنسان دخل يف توجيهها من قريب أو بعيد  ،وعﲆ هﺬا
فالتغرات ّ
ّ

وتسرها قوانني جﱪ ّية  ،ال ّ
تقل يف رصامتها وعدم
تتح ّلم فيها
ﲣضع لقوانني ثابتة َ ،
ّ

قابليتها للتخلف عن القوانني الطبيعية 7.

والتغرات املق ّيدة.
التغرات املطلقة .
التغرات َّ
ّ
الصوتية  :وهي عﲆ نوعني ّ 8:
أنواع ّ
التحول يف النظام الصويت
التغرات املطلقة  :وهي
التغرات التي تدث نتيجة ُّ
ّ
ّ

يتحول الصوت اللغوي إىل صوت آخر يف جيع السياقات الصوتية 9.
للغة  ،إذ
ّ
التغر من مقارنة كلات نصوص ترجع إىل حلقات تارﳜية ﳐتلفة ،
و ُيستنبط هﺬا ّ

التطور
وتتبع
متفرعة عن لغة أم واحدة ،
ّ
ُ
أو من مقارنة كلات ترجع اىل عدّ ة لغات ّ

التغرات املطلقة لﻸصوات يف
ّ
معني 10.وفيا يأيت َع ْرض لبعﺾ ّ
الصويت لصوت ّ
العربية واللغات اجلزرية:

( الباء املهموسة)  /P/و ( الفاء )  : /F/وهو صوت ( الباء املهموسة )  ،التي
يشبه نطقها نُطق الصوت  /p/يف اللغة االنكليزية  ،وهو صوت انفجاري ( وقفة

تول إىل صوت
انفجار ّية )  11.وهو النظر اىل املهموس لصوت ( الباء ) ّ ، /b/
ِ
تول إىل
احتكاكي  .احتفظﺖ به ( العﱪ ّية  ،والكنانية  ،واآلرامية  ،واألكدية )  ،فيا ّ
صوت احتكاكي مهموس  ،هو ( الفاء )  /f/يف املجموعة اجلنوبية ( العربية ولغاهتا

 ،العربية اجلنوبية ولغاهتا واإلثيوبية ولغاهتا )  12.وصف سيبويه ت ( ) 180هـ
السرايف ت ( )3٦8هـ َّ
أن اخللط بني ( الباء)
ُن ْطق الباء فا ﹰء بأن ّه ُمستهجن  13،وذكر ِّ
٣٩٧

و ( الفاء ) كثر يف لغة األعاجم  ،وذلﻚ إ ّما ْ
أن تغلب ( الباء ) عﲆ ( الفاء )  ،وإ ّما أن

تغلب ( الفاء ) عﲆ ( الباء )  14،ويقول ابن يعيﺶ ت (  ) ٦43هـ  » :و مثال الباء
َ

كالفاء  ،قوﳍم يف بور  :فور  ،وهي كثرة يف لغة الفرس  ،وكان الﺬين تك َّلموا هبﺬه
احلروف املسرتذلة قوم من العرب خالطوا العجم فتك َّلموا بلغتهم » 15ير علاء

السام ّيات َّ
أن صوت ( الباء املهموسة )  ، /p/أو ( الباء الفانية )  ،هو األصل يف

تول يف اللغات العربية اجلنوبية  ،والعربية الفصحى إىل
اللغة األم األوىل  1٦.و أن َّه ّ
صوت ( الفاء )  17، /F/واحلبش ّية 18،

من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال  ( :الفم ) يف العربية  ،يقابله يف األكدية ( ، )pūويف

العﱪ ّية ( ، )pēويف اآلرام ّية ( ، ) pumويف احلبش ّية (  19. ) afو ( فول ) يف العربية

 ،يقابلها يف العﱪ ّية » ( ، 20» )pōlويف احلبش ّية ( )Fālبالفاء كالعربية ّ 21،
ألن

صوت ( الباء املهموسة ) ّ /p/تول إىل ( فاء )  /F/يف العربية واحلبشية  22،أي يف
اللغات اجلزرية اجلنوبية  ،و( نفس ) يف العربية  ،يقابلها يف األوغاريتية (23. )npš

وعوﺿﺖ عنه بصوت ( الباء
إذ فقدت اللغة األوغاريتية صوت( الفاء ) ّ . /F/
الفائية ) ( /p/الباء املهموسة ) 24ويف األكدية ( )napāšuبمعنى ( َن ْفس )  ،ويف

ال َّلغتني اآلرامية والنبط ّية (  ) npsباملعنى نفسه  ،ويف احلبش ّية تقابلها ( 25. )nfsو
( أنف ) أصلها  2٦. )app( :و ( قنفﺬ ) يف العربية ( )qippoḏيف العﱪ ّية  27،إذ
خولفﺖ ( الباء املهموسة ) املض ّعفة إىل (ن ف)  .واللغة احلبشية

الشكل رقم

))1

العربية ا لعر بية احلبشية اآلرامية الرسيانية
ﻓﺎء f

))28

اجلنوبية

f

٣٩٨

f

بp

P

العﱪية األوجاريتية األكدية
p

p

p
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 .يظهر من الشكل رقم )ّ )1
أن الصوت (الفاء البائية)  ،/p/احتفظﺖ به أكثر لغات

ب معها القولّ :
شبه اجلزيرة العربية ،إالّ ّ
إن صوت (الفاء) /f/
أن هناك دالئل َي ْص ُع ُ

فرع عﲆ األصل ،أﳘها:

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

 -2يف اللغة احلبشية رمزانّ ،
كل منها يمثل صوت (الفاء البائية)  ،/p/ترتيبها

الثاين والعﴩون ،والسادس والعﴩون ،يف األبجدية احلبشية) ،)30وما يﺆ ّيد ُّ
تأخر
ظهوره يف األبجدية احلبشية ّ
أن أحدﳘا ُأ ِخ ّﺬ عن الشكل اليوناين ،إذ يمثل ذيل
ال عن وجود رمز (الفاء) ّ ،/f/
املقاطع اإلثيوبية ،فض ﹰ
وأن استعال الرمزين اللﺬين

يمثالن صوت (الفاء البائية)  /p/قليل ،إذا ماقيس باستعال صوت (الفاء) /f/

).)31

وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن أحدَ الصوتني ،الصوت الﺬي يشغل الرتتيب الثاين والعﴩين،
الكلات الدَّ خيلة وحدَ ها ،بل است ِ
ِ
ْخدم يف كلات حبشية خالصة
ﱂ يكن استخدا ُم ُه يف
ْ
ُ
) ،)32فلو ﱂ يكن صوت (الفاء البائية)  /p/أصلي ﹰا ،ملا وجدنا له رمزين من بني
أصوات اللغة احلبشية ،ومن املحتمل ْ
أن يكون أحدُ ﳘا دخيالﹰ ،واآلخر أصلي ﹰا).)33

لﺬلﻚ اليمكن اجلزم َّ
بأن صوت (الفاء)  /f/يف العربية (الفصحى) ليس أصلي ﹰا،

ويف الوقﺖ نفسه يمكن القول ّ
إن صويت (الفاء البائية)  /p/و(الفاء)  ،/f/كانا
وأن ترجيح ِ
أحدﳘا عﲆ اآلخر ،يف ْ
موجودين يف اللغة األم (األوىل)ّ ،
أن يكون هو
َ
األصل ،يعتمد عﲆ ماقد تبينه االكتشافات اجلديدة ،باتِّباع املنهﺞ املوازن.

٣٩٩

 -2ﳎموعة أصوات (مابني األسنان):
 -1الصوتان االحتكاكيان غر املفخمني ،ﳐرجها ﳑا بني األسنان ،أحدﳘا :صوت

(الثاء)  /t/املهموس ،واآلخر :صوت (الﺬال)  /d/املهجور ) ،)34يظهر هﺬان
الصوتان يف العربية (الفصحى) وأخواهتا اللغات اجلزرية بالشكل اآليت ):)35

الشكل رقم

))2

اﻟﻌر�یﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌر�یﺔ اﻟحبشیﺔ اﻵراﻤیﺔ
اﻟجنو�یﺔ

اﻟسر�ﺎﻨیﺔ

اﻟﻌبر�ﺔ اﻷوﻏﺎر�تیﺔ

اﻷﻛد�ﺔ

ثt

ثt

سs

شš

تt

شš

ثt

شš

ذd

ذd

زz

زz

دd

زz

د  dأو dذ

ز zزz

يظهر من مقارنة هﺬين الصوتني –يف الشكل السابق -بني العربية وأخواهتاّ ،
أن

العربية (الفصحى) واللغات العربية اجلنوبية احتفظﺖ هبﺬين الصوتني ،من دون
تول صوتا (الثاء) و(الﺬال) إىل أصوات أخر ،اختارهتا
تغير ُيﺬكر ) ،)3٦يف حني ّ

أخواهتا اللغات اجلزرية ،يوﺿحها الشكل رقم ) )2السابق ،ووصل ذلﻚ إىل حدّ

التغير املطلق يف بعﺾ هﺬه اللغات ،كاللغة اآلرامية ،واللغات التي ُتمل عليها)،)37

ومن القرائن الدّ الة عﲆ أصالة هﺬين الصوتني يف العربية (الفصحى) وثباهتا ،مع
احتفاظها بخصائصها األصيلة ،املوجودة يف اللغة األم) ،)38مايأيت:

أوالّ :
تول
إن –التسهيل -الﺬي َتن ُْحو ن َْحوه اللغات اجلزرية ،هو الﺬي يفرس ّ
الصوت الﺬي ﳜرج من بني األسنان ،إىل ﳐرج آخر ،سواء أكان أسلي ﹰا كا(السني)
٤٠٠
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( ،/s/الزاي)  ،/z /أم نطعي ﹰا كـ (التاء)  ،/t/و(الدال)  ،/d /أم شجري ﹰا

كـ(الشني) ،/š /يف حني اليمكن تقديم تعليل مستساغ إذا ما حصل العكس)،)39

أي ّ
األسل أو النّطع إىل مابني األسنان يف العربية (الفصحى)
إن انتقال املخرج من َ
واللغات العربية اجلنوبية) ،)40واللغة األوغاريتية)ُ ،)41يفرس بالتسهيل.

ثانياّ :
إن عدم وجود هﺬين الصوتني يف اللهجتني األكدية ) ،)42واآلرامية )،)43

أن هاتني اللهجتني ﱂ تتفظا هبا ،بل يعني ّ
اليعني ّ
أن نظاميها الصوتيني ،ﱂ يتمكّنا

من التعبر عنها برمز خاص ،فاللغة األكدية استعملﺖ كتابة غر ُمعدَّ ة ﳍا ،هي

الكتابة السومرية املقطعية ،واللغة السومرية ليسﺖ أختها من فصيلتها ،فكانﺖ اﳍ ُ َّوة
الرغم من عدم وجود صويت (الثاء) ،/t/و(الﺬال)
بني األصل والفرع كبرة ،وعﲆ ّ
 /d/يف النظام الصويت األكدي منﺬ أقدم عصورها املعروفة ،فقد أشارت بقايا

كتابية إىل ّ
أن اللغة األكدية احتفظﺖ هبﺬين الصوتني يف عهد بعيد ،إذ أشارت البقايا

الكتابية إىل استخدام رمز خاص يعرف بـ( )S4لﻸصوات التي أصلها (ذ)،/d/
وآخر ُيعرف بـ( )S3لﻸصوات التي أصلها (ثاء).)44) /t/

متفرع عن األصل الفينيقي)،)45
أ ّما اللغة اآلرامية وهي لغة شالية ،فنظامها الكتايب ّ
والنظام الكتايب الفينقيقي يتألف من اثنني وعﴩين صوت ﹰا ،ليس من ﺿمنها هﺬان
الصوتان .وﱂ يضع اآلراميون رمزين كتابيني جديدين للتعبر عن هﺬين الصوتني،

بل استعملوا من الرموز املوجودة ما يقارهبا نُطق ﹰا ،فكان رمز صوت (الشني) ،/š/

بدالﹰ من (الثاء) ،/t/ورمز صوت (الزاي) /z/بدالﹰ من (الﺬال)  ،)4٦)/d/والدليل

عﲆ ذلﻚ أنّه مع تطور اللغة اآلرامية انقلب صوت (الثاء)  /t/إىل (التاء)،/t/
وصوت (الﺬال)  /d/إىل صوت (الدال) ،/d/فكُتبا بالرمزين املعروفني)،)47
٤٠١

ولﺬلﻚ يمكن أن يكون صوت (الشني) /š/مرحلة تارﳜية متوسطة بني صويت

(الثاء)  /t/و(التاء)ْ ،/t/
وأن يكون صوت (الزاي)  /z/مرحلة متوسطة بني
تول صوت (الشني)  /š/إىل (التاء)
(الﺬال)  /d/و(الدال) ،/d/إذ ﱂ يسبق ُّ

 /t/أو (الزاي)  /z/إىل (الدال)  ،/d/فاملسألة يف اللغة اآلرامية كتابية بحتة ).)48

ثالث ﹰاّ :
إن العربية (الفصحى) اشتمل نظامها الصويت عﲆ هﺬين الصوتني ،ويف

ﺿم األصوات التي تقابلها يف اللغات األخر ،فالنظام الصويت
الوقﺖ نفسه َّ

للعربية اشتمل عﲆ صوت (الثاء) ،/t/فض ﹰ
ال عن (السني) /s/و(الشني) /š/

و(التاء)  ،/t/والثالثة األخرة هي األصوات املقابلة لصوت (الثاء) /t/يف

أخواهتا اللغات اجلزرية) ،)49التي ﲣلو أنظمتها الصوتية من صوت (الثاء)،/t/

تصورنا عدم وجود هﺬا الصوت يف العربية ،النتفﺖ احلاجة إىل وجود صوت
فلو ّ

يصح عﲆ صوت (الﺬال).)50(/d/
(الشني)  /š/فيها ،واألمر نفسه ّ

رابع ﹰاّ :
إن َعقد مقارنة بني الرتتيب األبجدي األوغاريتي والرتتيب األبجدي الفيننيقي،
ُيظهر ّ
أن األبجدية األوغاريتية احتفظﺖ بصويت (الثاء) /t/و(الﺬال) ،/d/إذ يقع

صوت (الثاء) /t/يف املوﺿع اخلامس والعﴩين ،بني (الراء) /r/و(الغني)/g/
) ،)51ويقع صوت (الﺬال) /d/بني صويت الـ (امليم) /m/و(النون).)52)/n/

أ ّما اللغة الفينيقية ،فقد انقلب فيها صوت (الثاء) /t/إىل صوت (السني)/s/

تتبعها يف ذلﻚ اللهجتان العﱪية واآلرامية ،ألﳖا اعتمدتا الكتابة الفينيقية) ،)53فلا

تول صوت (الثاء) /t/إىل (الشني) /š/صار يف اللغة الفينيقية حرفان لصوت
ّ
أصيل ،واآلخر منقلب عن (الثاء) ،/t/ونظر ﹰا ألن الكتابة األلفبائية،
واحد ،أحدﳘا
ّ

التقبل بوجود حرفني يمثالن صوت ﹰا واحد ﹰا ،أسقطﺖ اللغة الفينيقية أحدﳘاّ ،
وأن
٤٠٢
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الصوت الﺬي ُأ ْس ِق َط هو الصوت األصيل ،أي الصوت الثالث عﴩ ،والصوت

الﺬي احتفظﺖ به هو الصوت ا ُملنقلب ،وهو الصوت اخلامس والعﴩون) ،)54أ ّما
صوت (الﺬال) /d/فيقابله يف اللغة الفينيقية الصوت (الزاي) ،)55)/z/ولﺬلﻚ ﱂ

يكن للغة الفينيقية حاجة لالحتفاظ هبﺬا الصوت ،لﺌال يكون فيها رمزان لصوت
واحد ،األول رمز (الزاي) /z/األصيل ،والثاين رمز (الزاي) /z/املنقلب عن

(الﺬال).)5٦)/d /

يتّضح من هﺬه القرائن الدّ الة ّ
أن العربية (الفصحى) ،واللغات العربية اجلنوبية

غرهتا،
حافظﺖ عﲆ صويت (الثاء) /t/و(الﺬال) ،/d/أ ّما اللغات األخر ،فقد ّ

وكان التغير تا ّم ﹰا يف اللغتني العﱪية واحلبشية ) ،)57أ ّما اللغة اآلرامية فقد بينّﺖ حقيقة

يتغر الصوتان إالّ يف مرحلة اللغة الرسيانية ،أ ّما اللغة
هﺬين الصوتني فيها ،إذ ﱂ ّ
األكدية فقد احتفظﺖ هبﺬين الصوتني –كا ذكرت -يف عهد بعيد ،د ّلﺖ عليه بقايا

كتابية قديمة ،وحتى اللغة األوغاريتية ﱂ تبلﻎ مبلﻎ العربية (الفصحى) يف احلفاظ

الرغم من احتفاظها بصوت (الثاء) /t/احتفاظ ﹰا كامالﹰ ،إال
عﲆ األصل ،فعﲆ ّ

توله إىل
ألﳖا كثر ﹰا ماكانﺖ ّ
ّأﳖا ﱂ تتفﻆ بصوت (الﺬال) /d/احتفاظ ﹰا كامالﹰّ ،
(دال) ،/d/إذ ظهر إبداﳍا (الﺬال)( /d/داال) /d/يف كتاباهتا) ،)58وهكﺬا نجد ّ
أن

صويت (الثاء) /t/و(الﺬال) /d/طرأت عليها تغيرات تارﳜية فأبدلتها أخوات
العربية (الفصحى) اللغات اجلزرية أصوات ﹰا أخر ،وﺿحها الشكل ) )2السابق،

وتوﺿحها األمثلة اآلتية بصورة ّ
أدق:
ّ

تول (الﺬال)  /d/إىل (دال) :/d/يف العربية ( ُأ ُذن) ،ويف األوغاريتية
ّ -1
)< ،)udnويف اآلرامية ( אדנה  ،)audnaويف النبطية (< ،)dyntويف الرسيانية (
٤٠٣

ادنا .)59))edana
تول (الﺬال) /d/إىل (الزاي) :/z/يف العربية ( ُأ ُذن) ،ويف األكدية (،)Uzna
ّ -2
<. )٦0))ezn

ويف العﱪية(< ،)ozenويف اللغات العربية اجلنوبية (

تول (الثاء) /t/إىل (تاء) :/t/يف العربية (ثقف) ،ويف العﱪية ( תקף ،)taqef
ّ -3
ويف النبطية ( ،)tqfويف الرسيانية ( ةقف  )teqefبمعنىَ :ق ِو َي ،ويف اللغات العربية
اجلنوبية (.)٦1))tqf

تول (الثاء)  /t/إىل (سني) :/s/يف العربية ( َثور) ويف احلبشية (.)٦2))sōr
ّ -4
ور) ،ويف العﱪية ( שׁוֹר .)٦3))šor
ّ -5
تول (الثاء) /t/إىل (شني) :/s/يف العربية ( َث ْ
املفخان:
 -3الصوتان الصامتان املجهوران االحتكاكيان
ّ
ﳐرجها من بني األسنان)( :)٦4الظاء  )/t/و الضاد  :/d/إذ يظهر الصوتان يف العربية
(الفصحى) ،وأخواهتا اللغات اجلزرية عﲆ النحو اآليت يف الشكل اآليت ):)٦5

الشكل رقم
اﻟﻌر�یﺔ

))3

ا ﻟﻌر �یﺔ اﻟحبشیﺔ
اﻟجنو�یﺔ

اﻵراﻤیﺔ

)� z (t

�z

صs

ضd

ضd

ض  ،dص  ṣق  ،qص  ṣصṣ

يلحﻆ من الشكل

))3

ص t� ،s

اﻟسر�ﺎﻨیﺔ اﻟﻌبر�ﺔ اﻷوﻏﺎر�تیﺔ اﻷﻛد�ﺔ
�t

صs

�g ،t

صs

صṣ

صṣ

صṣ

ّ
التطور الصويت لصوت (الظاء  /t(/zيف العربية
أن
ّ

(الفصحى) وأخواهتا اللغات اجلزرية ،يشبه التطور الصويت لصويت (الثاء)/t/
٤٠٤
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و(الﺬال) ،/d/وهﺬا يرجع إىل ﲤاثل املخرج ،فهﺬه األصوات ﳎتمعة تُلفﻆ ﳑا بني

األسنان ،لﺬا يمكن القول:

ّ
إن العربية (الفصحى) واللغات العربية اجلنوبية ،حافظﺖ عﲆ صوت (الظاء

تغر نُطقه ،لد أخواهتا اللغات اجلزرية ،يف جيع أمثلته أو
 ،/t(/zيف حني ّ
بعضها) ،)٦٦وذلﻚ عﲆ النحو اآليت:

ّ
إن صفتي اجلهر واﳍمس يف صوت (الظاء) ( ،/t( /zﳍا أثر كبر يف البحث عن

أصل هﺬا الصوت ،إذ ّ
إن للجهر واﳍمس فيه تأرﳜﹰا ،يدعو إىل التَّفكّر ،فقد أثار

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

األولّ :
أن أصل (الظاء) (( /t( /zثاء) ّ /t/
مفخمة ،أيّ :أﳖا كانﺖ مهموسة

تولﺖ إىل صوت ﳎهور ،استناد ﹰا إىل وجود هﺬا الصوت يف اللغة
يف األصل ،ثم ّ

األوغاريتية) ،)٦7إذ ّ
إن اللغة األوغاريتية تتفﻆ بأقدم األصوات املوجودة يف اللغة
األم ،من ذلﻚ )tl( :بمعنى :ظِ ّل ،من ال ِّظالل).)٦8
يقابله يف العربية (ظِ ّل) باملعنى نفسه) .)٦9بل إن صوت (الظاء) (ُ /t( /zو ِجدَ

مهموس ﹰا يف العربية ،قال ابن يعيﺶ يف باب احلروف املستهجنة » ...والبواقي
مستهجنة وهي ..والظاء التي كالثاء  ...ومثال الظاء التي كالثاء قوﳍم يف َظ َل َم:
َث َل َم  ،)70)«...وﳑا ّ
يدل عﲆ ّ
تول
أن أصل هﺬا الصوت مهموس يف األصل ،أنّه ّ

إىل (صاد) /ṣ/مهموسة ،يف اللغات األكدية والعﱪية واحلبشية ،وإىل (طاء)/t/

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

إن (الظاء) هو الصوت القديم ،الﺬي احتفظﺖ به العربية ،ومن املعروف ّ
الثاينّ :
أن
٤٠٥

العربية تضم أقدم أصوات اللغة األم (األوىل) ) ،)72وﳑا ّ
يدل عﲆ ّ
أن هﺬا الصوت

ﳎهور يف العربيةّ ،
أن علا َءنا العرب ﱂ يشروا إىل ﳘس هﺬا الصوت ،بل أشاروا إىل

َج ْهره ،قال سيبويه» :لوال اإلطباق لكانﺖ الظاء ذاالﹰ.)73)«..

غرت ﳐرج هﺬا الصوت ﳑا بني األسنان ،فصار صوت ﹰا أسل ّي ﹰا
ب -اللغة احلبشية ّ

(الصاد)  ،/ṣ/مثلا فعلﺖ مع (الثاء)  /t/و(الﺬال)  ،/d/مع اإلبقاء عﲆ صفة
اإلطباق فيه ،ولو كان هﺬا الصوت موجود ﹰا يف اللغة احلبشية ،الحتفظﺖ يف أغلب
الظ ّن برمزه الكتايب ،وال يوجد دليل قاطع عﲆ ّ
أن غياب هﺬا الصوت يرجع إىل عدم

تطو ﹰرا صوت ﹰيا
ثمة ّ
والراجح أن غياب هﺬا الصوت يرجع إىل أن َّ
وجود رمز كتايبّ ،
َجن ََح به نحو التسهيل) ،)74من ذلﻚ يف اللغة احلبشية )ṣelala( :بمعنى :ظِ ّل ).)75
ج -الرمز اآلرامي لصوت (الظاء) هو( :الصاد  /ṣ/يف اللغة اآلرامية القديمة،
تول يف اللغة اآلرامية (الطاء)  /t/يف منتصف األلف األول قبل امليالد،
إال أنّه ّ

وتول صوت (الظاء)( /t( /zإىل (الصاد)،/ṣ/
ويف اللغة الرسيانية من بعدهاّ ،

ﱂ يك ّن إالّ ماولة تقريبية للتعبر عن صوت (الظاء) (/t(/z؛ ّ
ألن اللغة اآلرامية
اعتمدت الكتابة الفينيقية ،التي تفتقر إىل وجود عالمات تناسبها ،إذ إنه اليمكن

تول صوت (ظاء) /z/إىل (صاد) /ṣ/ثم إىل (طاء) ،/t/عﲆ هﺬا الرتتيب)،)7٦
ّ
من ذلﻚ يف اآلرامية القديمة )nṣr( :أيَ :ن َظ َر بمعنىَ :ح َر َس ،ويف اآلرامية املشرتكة

) )ntrبمعنىَ :ن َظ َر) ،)77وهﺬا يعني ّ
أن صوت (الظاء)( /t(/zصوت أصيل يف اللغة
األم (األوىل) وليس تطور ﹰا فرعي ﹰا يف العربية(الفصحى).

د -احتفظﺖ اللغة األوغاريتية بصوت (الظاء) (َّ ،/t( /z
دل عﲆ هﺬا نظامها

الكتايب ،وهﺬا يظهر أصالة صوت (الظاء)( /t( /zيف اللغة األم (األوىل) ،فض ﹰ
ال
٤٠٦
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عن أصالته يف العربية (الفصحى) ،إالّ ّ
توله يف عدد من
أن اللغة األوغاريتية كانﺖ ّ
األمثلة إىل صوت (الغني)  /g/من ذلﻚ )ngr( :بمعنىَ :ن َظ َر ،و( )>gmبمعنى:

َظ َمأ ).)78

هـ -احتفظﺖ اللغات العربية اجلنوبية بصوت (الظاء)  )79)/t/ /z/إىل جانب

العربية (الفصحى) واللغة األوغاريتية ،من ذلﻚ يف اللغات العربية اجلنوبية (ntr

ن ظ ر) بمعنىَ :ن َظ َر) ،)80يقابله يف العربية (الفصحى) ( َن َظ َر) باملعنى نفسه)،)81
و( <tmظ م أ) بمعنىَ :ظ ِم َﺊ ،أيَ :عطِ َﺶ) ،)82و( qytق ي ظ) َق ْيﻆ ،بمعنىِ :شدّ ة
حر الصيف ).)83
ّ

اما صوت (الضاد) /d/فينبغي التو ّقف عنده إلثبات أصالته ،وذلﻚ بدراسة هﺬا

الصوت دراسة مقارنة تليلية إذ يظهر من الشكل )ّ )1٦
أن العربية (الفصحى))،)84

واللغات العربية اجلنوبية) ،)85واللغة احلبشية) ،)8٦احتفظﺖ هبﺬا الصوت من ذلﻚ

يف اللغات العربية اجلنوبية( :

(أرض) باملعنى نفسه ) ،)88و (

 )ardبمعنى :أرض ) ،)87يقابله يف العربية
 )da>nبمعنى :ﺿأن أي الضأن من

الغنم) ،)89يقابله يف العربية (ﺿأن) باملعنى نفسه) ،)90ومن أمثلة صوت (الضاد)
 /d/يف اللغة احلبشية )dahāy( :بمعنىُ :ﺿ َحى الشمس) ،)91يقابلها يف العربية

(ﺿ َحى) بمعنى :ارتفاع النهار) ،)92و( )damadبمعنى َﺿ َمدَ اجلرح) ،)93يقابلها
ُ
(ﺿ َمدَ ) باملعنى نفسه) ،)94وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن النّطق »اجلانبي« لصوت
يف العربية َ

(الضاد)  ،/d/له ما يقابله يف اللغات اجلزرية من ذلﻚ يف اللغة األكديةrudā’u( :

(رﺿاء  ،)95))<Rudāويف هﺬا
ُر ْلدَ اء) و(ُ Rlutā’uر ْلطاء) ،السم الصنم العريب ُ

دليل واﺿح عﲆ أصالته.

٤٠٧

وإذا نظرنا إىل الشكل نفسه ،وجدنا ّ
أن مايقابل صوت (الضاد) يف العربية (الفصحى)،

(الصاد)  /ṣ/يف اللغات األكدية واألوغاريتية والعﱪية ،فكلمة (أرض) يف العربية،

تقابل كلمة (< )ersetuيف اللغة األكدية ،و(< )arṣيف اللغة األوغاريتية) .)9٦و(

אֶ ֶרץ < )éreṣيف اللغة العﱪية) ،)97ويف اللغة احلبشية ُيدمﺞ نطق (الضاد) /d/بنطق
(الصاد) /ṣ/يف بعﺾ النقوش) .)98ويف اللغة اآلرامية القديمة ( ארקא )arqa

بصوت (القاف) /k/بدالﹰ من (الضاد) ،)99)/d/ثم ( ארעא < )r<aبصوت

(العني) />/يف اآلرامية املتأخرة) ،)100ويف اللغة السريانية (ارعا <،)101))r<a

وأصوات (الصاد)  /ṣ/و(القاف)  /q/والعني  />/جيعها احتفظﺖ هبا العربية

ال عن احتفاظها بصوت (الصاد) ،/ṣ/وأغلب الظ ّن ّ
(الفصحى) ،فض ﹰ
أن صوت
الضاد ُ /d/أ ِ
دم َﺞ يف هﺬه اللغات بأصوات أخر ،ولكنّه يف العربية (الفصحى)
أصيل ،وغر منقلب عن صوت آخر ،وأ ّما السبب يف استخدام صوت (القاف)

 /q/يف اللغة اآلرامية ،ثم صوت (العني)  />/يف اآلرامية املتأخرة ،بدالﹰ من

(الضاد) ،/d/يف املثالني املﺬكورين ،فأغلب الظ ّن أنّه يرجع ألمرين :إ ّما ْ
أن يكون
صوت (القاف) /q/ماولة تقريبة لكتابة (الضاد) ،/d/مثلا ّ
أن (الصاد) ،/ṣ/

ماولة تقريبية لكتابة (الظاء)( ،/t( /zأو أن يكون صوت (القاف) ،/q/متطور ﹰا

تول صوت
عن صوت (الضاد)  ،/d/والقول األول بعيد؛ ألنّه لو َص ّح ،للزم ّ

الراجح ،واألقرب
(الضاد) ،/d/إىل صوت الصاد /s/مباﴍة ،والقول الثاين :هو ّ

إىل الصواب ،ألنّه ﲤهيد النتقال صوت (الضاد) /d/إىل صوت (الصاد)،/ṣ/
))102
الرغم
بتوسط صوت آخر هو صوت (الغني) ،/ġ/وليس (القاف) ، /q/فعﲆ ّ
ّ

من ّ
أن صفة االستعالء مشرتكة بني األصوات الثالثة (الضاد) /d/و(القاف)،/k/

و(الغني) ،/ġ/أر ّ
أن الغني غ  /ġ/هي املرحلة املتوسطة بني الضاد ض  /d/و
٤٠٨
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(العني) ع  />/لﻸسباب اآلتية:
أّ -
أن اللغة اآلرامية تبدل صوت (الغني) /ġ/األصيل ،أي غر املنقلب عن صوت

(الضاد)( /d/عين ﹰا) ،/</ففي اللغة اآلرامية ( עמר > )marبمعنىَ :غ َم َر )،)103

ب)،)105
يقابله يف العربية ( َغ َم َر) باملعنى نفسه) ،)104و( עלב > )alabبمعنىَ :غ َل َ
ب) باملعنى نفسه).)10٦
يقابله يف العربية ( َغ َل َ

ّ
إن الكتابة الفينيقية ﱂ يكن فيها رمز خاص لصوت (الغني) ،/ġ/فليس غريب ﹰا أن
ال عن ّ
يلجأ اآلراميون إىل رمز شبيه به للتعبر عنه ،فض ﹰ
أن صويت (الغني)/ġ/

والقاف ،/q/يتبادالن يف املواﺿع يف اللغات اجلزرية ،من ذلﻚ :يف اللغة احلبشية

) )baqlبمعنىَ :ب ْغ َل) ،)107يقابله يف العربية ( َب ْغل) احليوان املعروف باملعنى
ال عن ّ
نفسه) ،)108فض ﹰ
أن صوت (القاف) ،/q/مقارب لصوت (الغني)،/ġ/

ففي بعﺾ الكلات الرسيانية ،التي يقع صوت (الصاد)  /s/فيها مقاب ﹰ
ال لصوت
(ﺿ ِح َﻚ) باملعنى
(الضاد) /d/من ذلﻚ ( جحﻚ  ،)109))gehhehيقابله يف العربية َ

نفسه) ،)110ﳑا تقدم يبدو ّ
أن النُّطق العريب لﻸصوات املطبقة هو النطق األصيل يف

اللغة األوىل (األم) ،فقد تقدّ م ّ
يتحول
أن صوت (الضاد)  /d/يف اللغة األوغاريتية ّ

إىل صوت (الغني)  ،/ġ/وهﺬا يثبﺖ ّ
يتحول إىل
أن صوت (الضاد) /d/املطبق ﱂ
ّ

ﹴ
ُطق (الضاد) ض  /d/يف
صوت (الغني) /ġ/وهو صوت
مستعل ،لو ﱂ يكن ن ْ
ِ
كنطقه يف العربية (مستعلي ﹰا) ،وﳑَّا يثبﺖ ّ
أن النطق اآلرامي هو
اللغة األوغاريتية،

األصل ماذكرته من استعال صوت (القاف) /q/يف اللغة اآلرامية ،وهو صوت
ﹴ
مستعل ،لكتابة صوت (الضاد)  /d/السابق ِذك ُْر ُه.

٤٠٩

 - 4اجليم القاهرية ( اجليم الكافية )  ، /g/واجليم املركّبة ( اجليم الفصيحة ) :/ǧ/
تشر الدراسات املقارنة للغات اجلزرية  ،إىل َّ
أن النطق األصيل ﳍﺬا الصوت كان بغر

جل ) يف العربية ( الفصحى )
تعطيﺶ  ،ك ( اجليم القاهرية )  /g/ﲤام ﹰا  ،فكلمة ( َ َ

يقابلها يف العﱪ ّية (  ، ) gāmālويف اآلرامية (  ) gamlāويف احلبشية ( gamal

تول فيها ُن ْطق هﺬا الصوت من الطبق إىل
) ، 111أ َّما العربية ( الفصحى ) فقد ّ
الغار،أي من أقﴡ احلنﻚ إىل وسطه  ،وتول من صوت بسيط إىل صوت مزدوج

 ،يبدأ من الغار ثم ينتهي بشني ﳎهورة  ،غر َّ
أن ذلﻚ ﱂ ﳛدث يف البداية يف كل جيم
 ، /ǧ/إنا كان يقترص عﲆ ( اجليم )  /ǧ/املكسورة ،112تبع ﹰا لقانون األصوات
احلنك ّية ، 113إذ ّ
إن هﺬه أصوات اقﴡ احلنﻚ  ،وفقا ﳍﺬا القانون  ،ومنها  ( :اجليم

) اخلالية من التعطيﺶ  ،كـ ( اجليم القاهرية )  ، /g/ﲤيل بمخرجها إىل نظائرها من
األصوات األمامية كالكرسة ،إذ إن هﺬه احلركة يف مثل هﺬه احلالة جتتﺬب أصوات

أقﴡ احلنﻚ إىل األمام فتنقلب اىل نظائرها ،من أصوات وسط احلنﻚ ،ويغلب أن

تكون من النوع املزدوج  ،اجلامع بني الشدة والرخاوة .114وقد حدث هﺬا يف
العربية القديمة ،ويف العصور السابقة لظهور اإلسالم  ،وصار النطق املم ّيز للعربية

( الفصحى )  115،لﺬلﻚ جاء يف القران الكريم  ،وبقي النّطق البائد يف بعﺾ

اللهجات العربية القديمة  ،وامتدادهتا يف بعﺾ اللهجات احلديثة ،ومنها اللهجة
املرص ّية ( القاهرية ) .

وقد عدَّ علاؤنا القدماء ( اجليم ) التي تُنطق ( جي ﹰا قاهرية )  ، /g/من األصوات

غر ا ٌمل ْست َْح َسنَة  .قال سيبويه ت ( )180هـ »  ...بحروف غر مستحسنة  ،وال
كثرة يف لغة َم ْن تُرت ََىض عرب ّية وال ت ُْستَحسن يف قراءة القران  ،وال يف الشعر ...
٤١٠
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اجليم التي كالكاف » 11٦وقال أبو ح ّيان ت ( )745هـ »وفروع تُستَقبح  ،وهي

قربوﳖا من
 ...جيم ككاف  ،فرع عن اجليم اخلالصة  ،يقولون يف َ :ر ُجل َ :ركُل ُي ِّ
وربا كانﺖ
الكاف« 117أي إن اجليم القاهرية )  /g/كان ﳍا وجود يف القديم َّ ،

ﳍجة من اللهجات قليلة الﺬ ّيوع  ،فحسبوها صوت ﹰا غر ُم ْستَحسن  ،وركّزوا انتباههم

عﲆ ( اجليم املركّبة )  118. /ǧ/فا دام هﺬا الصوت هو األصل يف اللغات اجلزرية ،
فكﺬلﻚ احلال نفسه يف العربية ( الفصحى )  ،إذ ليسﺖ العربية بِدَ ع ﹰا يف ذلﻚ  ،فهي
واحدة من أخواهتا اللغات اجلزرية .

الصالت
التغراملقيد  :هي التغرات التي تطرأ عﲆ األصوات اللغوية ،من جهة ِّ
التي تربط األصوات بعضها ببعﺾ يف كلمة واحدة ،بﴩط وقوع الصوت يف سياق

(جتمع صويت) معني،وبيﺌة صوتية معينة ،وليسﺖ حالة عامة يف الصوت ،يف
صويت ُّ

ظروفه وسياقاته اللغوية جيعها).)119

وأهم قوانني التغيرات الرتكيبية لﻸصوات:
املاثلة.
املخالفة.
القلب املكاين.
املاثلة ( :)Assimila�onتتأثر األصوات اللغو ّية بعضها ببعﺾ ،فتغير ﳐارج

الصفة ،مع األصوات املجاورة
بعﺾ األصوات أو صفاهتا ،لتتفق يف املخرج أو يف ِّ
ﳍا ،فيحدث نوع من التوافق واالنسجام بني األصوات املتنافرة يف املخارج أو
الصفات).)120

٤١١

ﹴ
صوت ﹴ
فاملاثلة عملية إحالل صوت َّ
ثان قريب منه يف الكلمة ،إذ
مل آخر ،بتأثر
يتغر الصوت إىل صو ﹴ
ت ُﳑاثل أو قريب من الصوت السابق أو التايل له ،ويكون
َ ْ
َّ َّ
ال به أو منفص ﹰ
الصوت املجاور للصوت السابق أو التايل له ،متص ﹰ
ال عنه ،بحركة من

حل َركة
الصامﺖ
َّ
الصوتية بني َّ
احلركات ،وتدث ا ُملاثلة َّ
حل َركة وا َ
والصامﺖ وبني ا َ
والصامﺖ ).)121
حل َركة َّ
وبني ا َ

وفيا يأيت أشكال التأثر الصويت:
التأثر التَّقدُّ مي التام.
التأثر التَّقدُّ مي اجلزئي يف حالة االتصال.
التأثر التَّقدُّ مي اجلزئي يف حالة االنفصال.
التأثر الرجعي التام.
التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االتصال.
التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االنفصال.
وفيا يأيت دراسة وقوع أشكال املتأثر الصويت عﲆ األصوات االحتكاكية يف العربية

(الفصحى) واللغات اجلزرية.
أ -التأثر التقدمي التام:

هو أن يتأثر الصوت الثاين بالصوت األول السابق له ،فيتحول إىل صوت

ﳑاثل للصوت األول ،ويدغم فيه يف صورة صوت واحد( ،)122ففي العربية
٤١٢
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(الفصحى) ،حدثﺖ املاثلة الصوتية يف مضارع صيغتي( :تف َّعل) و(تَفا َعل) ،إذ
يتأثر صوت (التاء) بعد تسكينه للتخفيف ،بفاء الفعل إذا كانﺖ صوت ﹰا من أصوات

الصفر أو األسنان ،ثم قيسﺖ عﲆ ذلﻚ صيغة الفعل املاﴈ من ذلﻚ:
يتﺬكَّر < يتﺬكَّر< يﺬكَّر ...إ ّذكَّر (يف املاﴈ)
َيتَثاقل< َيتَثاقل< َي َّثاقل ...ا َّثا َقل (يف املاﴈ) ).)123

ويف اللغة األكدية والسيا اآلشورية ،ﲤاثلﺖ (تاء) الصيغة االنعكاسية (تاء االفتعال)
ِ
ِ
(الصاد)،
(الصاد) يف َّ
مع صوت (الصاد) ،و ُقلبﺖ (التاء) (صاد ﹰا) فيها ،و ُأ ْدغ َمﺖ َّ
نحو )assabat< astabat( :بمعنى :أخﺬ) ،)124ويف اللغة العﱪية تتاثل (هاء)

الضمر (؟ה؟؟) املتصل املنصوب للغائب مع (النون) و(التاء) من ﺿائر الرفع

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

ويف اللغة اآلرامية تول صوت (الالم) بعد (السني) إىل صوت (السني) )sl( ،إىل
) ،)ssيف ترصيفات الفعل ( סלֵק  × sleekאסּיק  )assekpجيعها ،بمعنى:

َص َعدَ ).)12٦

ويف اللغة الرسيانية تول صوت الالم بعد (الزاي) ( )zlإىل (زاي) ( )zzيف
ب جيعها ،فصار (ازلني <>azlin
ترصيفات الفعل ( ازل < )zalبمعنى َذ َه َ

ازين ؟< ،)127))azzinوتدغم تاء الصيغة االنعكاسية (تاء االفتعال) يف أصوات

الصفر ،واألصوات األسنانية يف اللغة احلبشية ،من ذلﻚyessammay <( :
َسمى).)128
 )yetsammayبمعنىَ :يت َّ

ب -التأثر التقدمي اجلزئي يف حالة االتصال:
٤١٣

هو تأثر الصوت بصوت يتقدَّ ُمه ،ياثله يف املخرج أو يف بعﺾ الصفات الصوتية،

ليتحول إىل صوت مقارب للصوت األول يف املخرج والصفات) ،)129ففي العربية
َّ

(الفصحى) يتأثر صوت (الثاء) املهموس ،باألصوات املجهورة قبله ،فيقلب
ﳚ ُﺬو ،و َت َل ْع َث َم< َت َل ْع َﺬ َم).)130
ﳚ ُثو< َ ْ
(ذاال) ،من ذلﻚْ :

ويتأثر صوت (الزاي) املجهور ،بصوت (الشني) املهموس قبله ،ف ُي ْق َلب إىل نظره

املهموس (السني) من ذلﻚ( :ن ََش َز < ن ََش َس) ) ،)131ويتأثر صوت (السني) املهموس،

(الزاي) ،من ذلﻚ:
بصوت (الياء) املجهور قبله ،ف ُي ْقلب إىل نظره املجهور وهو ّ
(ر ُج ٌل ِج ْبس< َر ُج ٌل ِج ْبز)).)132
َ
وتتأثر (تاء) االفتعال بـ(الصاد) أو (الضاد) أو (الظاء) أو (الزاي) قبلها ،فتقلب

اﺿ َط َرب ،وا ْظ َت َلم< ا ْظ َط َلم ،وارجتز<
رت َب< ْ
طﱪْ ،
(ص َﱪ< ْ
(طاء) نحوَ :
واﺿ َ َ
اص َ َ

ْار َز َد َجر).)133

ويف اللهجتني العﱪية والرسيانية ،تتاثر (تاء) الصيغة االنعكاسية (تاء االفتعال)،
بأصوات الصفر املجهورة أو املفخمة ،التي تبادلﺖ معها األمكنة ،فتقلب (طا ﹰء)
أو (داال) ،من ذلﻚ يف اللغة العﱪية (:הצטדק >histaddak

הצטדק

 ،)histaddakبمعنى ُب ِّرئ  ،ويف اللغة الرسيانية ( :عزيت >̄ ezthıعزدي

ب(.)134
<̄ ،)ezdhıبمعنىُ :غ ِّل َ

ج -التأثر التقدمي اجلزئي يف حالة االنفصال:
هو تأثر األصوات الالحقة باألصوات السابقة ﳍا ،غر املتَّصلة هبا ،إذ يفصل بينها

فاصل( ،)135ففي العربية (الفصحى) ،يتأ ّثر صوت (السني) املهموس بصوت
٤١٤
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(الزاي) من ذلﻚِ :
(م ْه َراس<
(الراء) املجهور قبله ،ف ُي ْق َلب إىل نظره املجهور ّ
مهراز)).)13٦

ويتأثر صوت (الﺬال) ،بصوت (القاف) قبله ،فيقلب إىل نظره املفخم (الظاء) يف
اللغات العربية القديمة ،من ذلﻚَ :و ِق ْيﺬا< َو ِق ْيظا ( ،)137والصواب ْ
أن يكون

صوت (الظاء) بدال من صوت ّ
عز وجل ﴿ َوا َْمل ْو ُقو َذةُ﴾ بـ(الﺬال)
(الﺬال) ،لقوله َّ
).)138

ويف اللغة العﱪية يتأثر الم الكلمة بفائها ،من ذلﻚ( :צחך  ،)shkفيتحول إىل
صوت (القاف)  )q/ )sahaq/بمعنىَ :ﺿ ِح َﻚ).)139
د -التأثر الرجعي التام:
هو أن يتأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فيتحول إىل صوت ﳑاثل له ،ثم ُيدْ َغم

فيه( ،)140ففي العربية (الفصحى) ،يتأ ّثر صوت (التاء) بعد تسكينه للتخفيف ،يف
مضارع صيغتي ( َت َف َّعل) و( َت َفا َعل) ،بفاء الفعل إذا كان صوتا من أصوات الصفر
أو األسنان ،ثم قيسﺖ عﲆ ذلﻚ صيغة الفعل املاﴈ ،من ذلﻚ:
يتﺬكَّر< يتﺬكَّر< ّ
يﺬكّر ....ا ّذكّر (يف املاﴈ)

يتثاقل< يتثاقل< يثاقل ...ا ّثاقل (يف املاﴈ)).)141
وقد ورد هﺬا النوع من التاثل يف القرآن الكريم جنبا إىل جنب مع الصيغة االخر،
التي ﱂ ﳛدث فيها تطور يف قوله تعاىل ﴿ :ا َّثا َق ْلت ُْم إِ َىل األَ ْر ِ
ض﴾( ،)142و ﴿ َوإِ ْذ

َق َت ْلت ُْم َن ْفس ﹰا َفا َّد َار ْأت ُْم فِ َيها﴾( .)143ويتأثر (الم) (هل) و(بل) ّ
بالشني والثاء بعدﳘا،
٤١٥

مثل قول طريف العنﱪي:
استهلكﺖ ماالﹰ ّ
بلﺬ ﹴة
تقول إذا
ُ
الئق
هﴚء بك َّفيﻚ ُ
ُف َك ْي َه ُة َّ ْ
يريدَ :هل َيشء ،وقرأ أبو عمرو ﴿ َه ْل ُث ِّو َب ا ْل ُك َّف ُار َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون ﴾).)145)...)144
ويف اللغة احلبشية تتاثل تاء االفتعال مع أصوات الصفر ،واألصوات األسنانية من
يتسمى).)14٦
ذلﻚ )yessammay < yetsammay( :بمعنىَّ :

ويف اللغة اآلشورية تتحول ﳎموعات االصوات ( )sš، dš، šš، tš، dšعندما

تول
يكون الصوت ( )šفيها جزءا من ﺿمر النصب املتصل للغائب ،فضال عن ُّ
) )štيف الصيغة االنعكاسية إىل ( )ssمن ذلﻚ)kakkassu < kakkadšu :

بمعنى :رأسه ،و( )arkussū < arkusšuبمعنى :ربطته ،و(< karassū
أﺿع).)147
 )karaššuبمعنى :بطنه ،و( )assakan < aštakanبمعنى َ

هـ -التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االتصال:
هو تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فيتحول الصوت األول إىل صوت قريب
من الصوت الثاين ،يف املخرج أو الصفات ،ففي العربية (الفصحى) ،والس َّيا يف
لغة قبيلة ط ِّيﺊ ،يتحول صوت (الصاد) ،قبل (الدال) إىل (زاي) ،إذ َّإﳖم ينطقون

بـ(الصاد) الساكنة قبل (الدال) (زاي ﹰا)) ،)148من ذلﻚ قول حاتم الطائي» :هكﺬا
أصدُ ق،
فزدي«( ،)149وقال ابن السكيﺖ» :والعرب تقولْ :از ُدق ،بمعنىْ :
واليقولون َز َد َق«).)150
٤١٦
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ويف اللغات اجلزرية جيعها ،يتأ ّثر الصوت املهموس ،بالصوت املجهور الﺬي يتلوه،

ف ُي ْجهر ويتأ ّثر الصوت املجهور بالصوت املهموس الﺬي يتلوه ف ُي ْه َمس.

ويف اللغة اآلشورية يتأثر صوت (الباء) ،بصوت (الشني) الﺬي يليه ،فيقلب إىل

صوت (الفاء البائية)  ،/p/من ذلﻚ )dišpu < dipšu < dibšu( :بمعنى:
ِد ْبس) ،)151ويف اللغة اآلشورية َن ْفسها ُي ْقلب صوت (السني) قبل (الباء) إىل صوت

(الزاي) ،فاألصل العﱪي اآلرامي ،)sbl( :يقابله يف اللغة االشورية)zbl( :
ﳛ ِمل ،ويقلب صوت (امليم) إىل صوت (النون) قبل صوت من أصوات
بمعنىْ َ :
دواب مقرونة بعربة ،و(hanša
الصفر ،من ذلﻚ )sindu < simdu( :بمعنى:
ّ

ﲬ ُسون) ،)152ويف اللغة الفينيقية تول صوت (الزاي) قبل
 )< hamšaبمعنىْ َ :

(الكاف) إىل صوت (السني) ،فاألصل العﱪي ( זכר  ،)zkrيقابله يف اللغة الفينيقية

) )skrبمعنى :يﺬكر

).)153

(الزاي) قبل (التاء) إىل صوت
تول صوت ّ
عﱪت الكتابة عن ُّ
ويف اللغة احلبشية ّ

(السني) من ذلﻚ )hebest( :التي جعها )habawez( :بمعنىُ :خ ْبز،
و< aqa>stالتي مفردها egzl :بمعنى :س ّيد).)154

ويف اللغة احلبشية نفسها تول صوت (السني) قبل (الباء) إىل (زاي) من ذلﻚ:

ﴐ َب).)155
) )zabata < sabataيقابله يف اللغة العﱪية  šabatبمعنىَ َ :
و -التأثر الرجعي اجلزئي يف حالة االنفصال:

املتصل به ،بسبب وجود فاصل بينها،
هو تأ ّثر الصوت بالصوت الﺬي يليه ،غر َّ

وﳛدث التأ ّثر بسبب التّقارب يف املخرج ،أو الصفات) ،)15٦ففي العربية (الفصحى)،
٤١٧

(السني) و(الصاد) (زاي ﹰا) فتقول يف :سقر :زقر ،ويف
والس ّيا لغة ط ِّيﺊ ،التي تُبدل ّ

الرصاط :زراط).)157
َّ
الصقر :زقر ،ويف ِّ

(الزراط) بزاي خالصة) ،)158ويف اللغة
فقد رو األصمعي عن أيب عمرو ،أنّه قرأ ِّ

األكدية يبدو صوت (احلاء) ،الﺬي الوجود له برمزه فيا عدا ذلﻚ (خا ﹰء) من ذلﻚ:

) )ḫakamuبمعنىَ :حك ََم و( )ḫaparuبمعنىَ :ح َف َر ،و( )buḫaluبمعنى:
َف ْحل ،بسبب تأثر االصوات املائعة التي تﺆثر فيها تأثرا تقدُّ ميا.
ومن املاثلة اإلبدال:
اإلبدال  :إقامة صوت مكان صوت ،مع اإلبقاء عﲆ سائر أصوات الكلمة  ،وال

يتحقق اإلبدال  ،إالّ إذا كان بني املبدل واملبدل منه عالقة صوتية  ،كقرب املخرج ،

والرخاوة 159.
أو االشرتاك يف بعﺾ الصفات الصوتية كاجلهر واﳍمس  ،والشدّ ة َّ
 -1اإلبدال بني األصوات احلنجرية واحللقية:
أ -اﳍمزة واﳍاء:
وه ْر ،وإ ْير
هرَ ،
من أمثلته يف العربية (الفصحى) ماوراه األصمعي» :يقال ّ
للصباْ :
وه َر ْق ُت ُه ...ويقال :إ َّياك
وه َيا ُفالن ...ويقالَ :أر ْق َﺖ املا َء َ
وأ ْير ...،ويقال :أبا فالنَ ،

وه َّر ْش ُﺖ
وأرا َق ُهَ ،
أن َت ْف َعل ...ويقالَ :أر ْحﺖ دا َّبتي َو َه ْر ُحتها«)َ ،)1٦0
و«ه َر َاق ما َء ُه َ
هﺶ يب َّ
ورأيﺖ منه َه َشاشا وأشاش ﹰا ،وقد َّ
وه ْم أهل َع ْب ِد اﷲ،
وأرشﺖ،
ُ
وأش يبُ ،
َّ
أهزلته وأزلته،
وآل َع ْب ِد اﷲ ،وهم آيل وأهيل ،وهﺆالء وأوالء ،واﳍزل واألزل ،وقد َ
وهو مهزول ومأزول«).)1٦1

٤١٨
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(ه َل َﻚ)
وأبدلﺖ (اﳍا ُء) (ﳘزةﹰ) يف اللغة األكدية من ذلﻚ )alaku<( :بمعنىَ :
) ،)1٦2و ُأ ِ
بدلﺖ (اﳍمزة) (هاء) يف اللغة العﱪية ،من ذلﻚ ( :הָ פַ ך  )hafakبمعنى:
ﺿد ،أو عكس) ،)1٦3يقابله الفعل (أ َف َﻚ) يف العربية ( ،)1٦4وهو يف اللغة اآلرامية

)הָ פַ ך  ،)happkويف اللغة السريانية

( َؤ َفﻚ  )happakويف اللغة األكدية (

 abakuأو  ،)1٦5))apakuوأبدلﺖ اﳍمزة (هاء) يف اللغة اآلرامية من ذلﻚ ( :הין

إن ،ويف اللغة اللحيانية ( )hanهن ،بمعنىّ :
 )henبمعنىّ :
إن (أداة التوكيد))،)1٦٦

ومن ذلﻚ :تول ﳘزة (أ ْفعل) إىل (هاء) يف اللغة الصفاوية ،إذ جاء فيها ()hkrm

بمعنى :أكرم ).)1٦7

ب -اﳍمزة والعني:
أبدلﺖ (اﳍمزة) (عين ﹰا) يف العربية (الفصحى) ،و ُع ِر َفﺖ ظاهر ُة اإلبدال هﺬه
))1٦8
الر َّمة:
بـ(العنعنة) ون ُِس ْ
بﺖ إىل ﲤيم وقيس وأسد  ،نحو قول ذي ِّ
ِ
))1٦9
ـــمﺖ مـــن خرقـــا َء منزلـــ ﹰة
ـجو ُم
الصباب ــة م ــن عيني ــﻚ َم ْس ـ ُ
م ــا ُء َّ
أعـــن ت ََر َّس ْ
وقول ابن َه ْر َمة:

ســـاق مطو ﹴ
ﹴ
قـــة
َّـــﺖ عـــﲆ
أعـــ ْن تَغن ْ
َّ

ـوق أ ْع ــو ِ
ال ف ـ َ
َو ْر َق ــاء تَد ُع ــو َه ِد ْيــ ﹰ
اد
َ

))170

ُ
الفراء َّ
أن بني ﲤيم وقيس وأسد ،كانوا يقولون :أشهدُ َعنَّﻚ
رسول اﷲ)،)171
ورو ّ

ومن ذلﻚ يف اللغة العﱪية ( :ﬠָ זַר > )azarو( אַ זר < )azarبالعني واﳍمزة،

(عزر) و(آزر) بمعنى واحد ،من
بمعنىَ :سا َعد) ،)172يقابله يف العربية (الفصحى) َّ
ا ُمل َسا َعدة) ،)173ويف اللغة السريانية ( عزر > )ezarبمعنىَّ :أزر بابدال (العني)
٤١٩

ﳘز ﹰة) ،)174ويف اللغة احلبشية )arabon<( :و( )arabonأي :ال َع َر ُبون ،بالعني

واﳍمزة ،وهو ا ُملقدّ م الﺬي ُيدفع للبائع ،ثمن ﹰا ملا يشرتيه منه الرجل ) ،)175يقابله يف
العربية » ...واألربان واألربون ،...وبيع ال ُعربانْ ،
الرجل ال َع ْبد أو الدابة،
أن يشرتي ّ
كان من ثمنه ْ
تم البيعَ ،
ف َيدْ َفع إىل البائع دينارا أو درﳘا ،عﲆ أنّه ْ
وإن ﱂ يت ُّم كان
إن َّ

للبائع«).)17٦

ج -العني واحلاء:
ف إبدال (العني) (حاء) يف العربية باسم( :الفحفحة) ،ون َُس َبه اللغويون إىل
ُع ِر َ
(هﺬيل) ،وعدُّ وه َعيب ﹰا من ال ُع ُيوب ال ّلهجية) ،)177فقد قرئ عﲆ لغة هﺬيل قوله تعاىل:
ُ
ِ
))179
ِ ﹴ ))178
ور
﴿حتَّى ح
َ
ني﴾ َ ( ،عتّى حني)  ،وقراءة ( ُب ْع َثرت) يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ا ْل ُق ُب ُ
ِ
ِ
ِ
))180
تراهبا ،و ُب ِع َث املوتى
حثرت) بمعنىُ ( :ب ْعث َرت) ،أيُ :قل َ
ب ُ
ُب ْعث َر ْت﴾  ،قرئﺖ ( ُب َ
الﺬين فيها) ،)181وبعﺾ العرب يقول يف َز ْج ِر ال َبغل (حدس) باحلاء ،وبعضهم

و(حتّى) التي قرئﺖ ( َعتّى) يف
(حدَ س))َ ،)182
( َعدس) ،بالعني ،و( َعدس) أكثر من َ

العربية (الفصحى) ،يقابلها يف اللهجتني العﱪية والرسيانية ( ﬠַ ד > )adويف الثانية
( عد > )adبالعني والدال ،فكا ُج ِهرت (احلاء) يف لغة هﺬيل فصارت (عين ﹰا)،

فكﺬلﻚ يف اللهجتني العﱪية والرسيانية وجهرت (التاء) فصارت (داال))،)183

وهي يف اللغة السبﺌية واملعينية والقتبانية (

ع>) بمعنى :حتّى) ،)184ير

(رابني جيم) ّ
نحوتة من (حتّى) العربية ،و(عد) و(عدي)
أن (عتّى) يف لغة هﺬيلَ ،م ُ
املوجودة يف العﱪية والعربية اجلنوبية) ،)185ومن أمثلة إبدال (العني) (حاء) يف اللغة

شق) باملعنى
العﱪية ( :חָ ַשׁק  )ḥāšaqبمعنىَ :ع َشق) ،)18٦يقابله يف العربية ( َع َ

نفسه ).)187

٤٢٠
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 -2اإلبدال يف األصوات األقﴡ حنكية:
الكاف واخلاء  ( :اخلاء ) صوت أقﴡ حنكي  ،وهو صوت أحتكاكي  ،مهموس

مككﺖ املﺦ ّ مكّا
ُمستعل ﹴم  188.من أمثلة هﺬا النوع من االبدال يف العربية  ،قوﳍم :
ُ
استخرجﺖ ُﳐّه فأكلتُه  189.ومن أمثلة أبدال ( الكاف
 ،و ﲤكّكته و ﲤخختُه  ،إذا
ُ

) ( خاء ) يف العﱪية  ،))mēlek :بمعنى :ملﻚ  190.يقابله يف العربية  :ملﻚ ،و (
 ) beréḫباخلاء ،بمعنىَ (:ب َرك ) ، 191يقابله يف العربية ( برك ) .
ب -اجليم (الصوت املركب) ،/g/واجليم (القاهرية):/g/
من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف العربية (الفصحى)ُ :
قوﳍم يف َر ُجلَ :ركُل)،)192
ِ
جاء يف احلديث ّ
بالروث ،قال :إنه
أن رسول اﷲ ( )عندما ُسﺌل عن االستنجاء َّ
ِ
ُ
سيح الدَّ جال ،وهو
ِركس) ،)193ويف
حديث ُح َﺬيفة »قال له رجل :قد نُعﺖ لنا ا َمل ُ

ِ
ﳐرجها ،وﳐرج
رجل عريﺾ الكبهة ،أرا َد :عريﺾ اجلَبهة ،فأخرج (اجليم) بني

(الكاف) ،وهي لغة قوم من العرب«).)194

وﳑا ُي ّ
وأﳖا األصل الﺬي تولﺖ عن ُه (اجليم
دل عﲆ أصالة نطق (اجليم) القاهريةّ ،

ا ُملركَّبة) ،أﳖا صوت مشرتك بني اللغات اجلزرية ،إذ الوجود لصوت (اجليم املركب)
فيها ،من ذلﻚ يف اللغة األكدية ( )gammaluبمعنىَ :ج َل ،ويف اللغة العﱪية:

(؟גּמָל؟ ، )gāmālويف اللغة الرسيانية ( َج ُ
ال  )gamlaويف اللغة املندائية:

) )gumlaويف اللغة احلبشية ،)195))gamal( :يقابلها يف العربية (الفصحى) :جل

) ،)19٦باجليم املركبة.

ويف اللغة األكدية ( )gadūبمعنىَ :جدي ،ويف اللغة الفينيقية (  )gdyويف اللغة
٤٢١

العﱪية ( גְּדַ י  )gediويف اللغة اآلرامية ( גאדַ יא  )gadyāويف اللغة الرسيانية ( َجد
(جدي) بمعنىّ ...» :
الﺬكر من أوالد ا َملعز.)198)«..
 ،)197))gadيقابلها يف العربية َ
 -3اإلبدال بني األصوات األسنانية:
أ -الثاء والتاء:
من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف اللغات اجلزرية :يف اللغة الرسيانية ( :ةَورا

 )tawraبالثاء ،بمعنىَ :ثور) ،)199يقابله يف العربية( :ثور) باملعنى نفسه)،)200

و(؟تلجا؟ )talgaبالتاء ،بمعنىَ :ث ْلﺞ) ،)201يقابله يف العربيةَ ( :ث ْلﺞ)) ،)202و( توما
 )tawmaبالتاء ،بمعنىُ :ثوم) ،)203يقابله يف العربية ( ُثوم)).)204
ب -الظاء والطاء:

واجل ِ
اجل ِ
لح َطاء ِ
من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف العربية (الفصحى) ،يقالِ :
لح َظاء:
ِ
األرض التي َ
ف
ف)،)20٦
طر َ
ظر َ
ُ
العجوز يف َمشيه ،إذا ارﲣى َ
الش َج َر فيها)َ ،)205
وح َ
وج َ
ون ََش َظﺖ احل ّي ُة ونش َطﺖ :إذا َلدَ غﺖ).)207

ومن أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف اللغات اجلزرية :يف اللغة اآلرامية ( :طلل
 )ṭllبالطاء :بمعنى ظِ ّل أو ظِالَل ،ويف اللغة الرسيانية ( :طِ ُل ُ
ال  )ṭelālāبالطاء،

باملعنى نفسه)،)208يقابلها يف العربية (ظِ ّل) باملعنى نفسه) .)209ويف اللغة اآلرامية

طا >)aṭma
(؟עטמא؟؟؟> )itmaبالطاء ،بمعنىَ :ع ْظم ،ويف اللغة الرسيانية ( َع ُ
بالطاء ،باملعنى نفسه) ،)210يقابلها يف العربية :عظم ) ،)211ويف اللغة اآلرامية (طعن
 )ṭ<nبالطاء،بمعنىَ :ظعن).)212

٤٢٢
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 -4اإلبدال بني األصوات الشفوية والشفوية األسنانية:
 الباء املهموسة /p/والفاء:/f/من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف العربية (الفصحى) :ماأورده ابن منظور ،إذ قال:

»والق ّفان :ال َق َرس ُطون ،هو عريب صحيح ،الوﺿع له يف األعجمية ،فعﲆ هﺬا تكون

ألن مايف آخره نون بعد ألفّ ،
فيه النون زائدةّ ،
فﺈن َفعالنا فيه أكثر من ف ّعال،...
ِ
وأ ّما األصعمي فقال :ق ّفان َق ّيان بالياء التي بني الباء والفاءُ ،أ ِ
بﺈخالصها فا ﹰء،
عر َبﺖ

إخالصها با ﹰء؛ ّ
ألن سيبويه أطلق ذلﻚ يف الفاء التي بني الفاء والباء«)،)213
وقد ﳚوز
ُ

وهﺬا القول دليل واﺿح عﲆ ّ
أن هﺬا الصوت نطق به العرب القدماء ،بدليل وصف

سيبويه له (.)214

ومن أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال يف اللغات اجلزرية :يف اللغة األكدية ()nappāḫu
بمعنى :يشعل ،و( )nappāḫuبمعنى :نَافِﺦ ِ
الكر ،وهو احلدّ اد ،ويف اللغة العﱪية
ُ

( נָפַ ח  )nafaḥو(الفاء) فيها تلوين صويت ألفوين لصوت (الفاء البائية) ،ويف

اللغة اآلرامية ( :נפחא  ) nappāḥaبالياء ،ويف اللغة الرسيانية ( :نَفح )nefah

بمعنىَ :ن َف ﹰﺦ ،ويف اللغة احلبشية ( )nafhaبمعنىَ ( :ن َف َﺦ)) ،)215يقابلها يف العربية:

( َن َف َﺦ)( ،)21٦ويف اللغة األكدية )napasu( :بمعنىَ :ن ْفس ،ويف اللغة العﱪية (
נְ פָ שׁוֹת  ،)nefaŝotويف اللغة اآلرامية (נפשׁ  )npŝبمعنىَ :ن ْفس ،ويف اللغة

الرسيانية ( :ن ُ
َفشا ،)217)) nafŝaو(الفاء) يف اللغات العﱪية واآلرامية والرسيانية

تلوين صويت ألفوين لصوت (الفاء البائية) ،يقابلها يف العربية (نفس)).)218

املخالفة  : Dissimilationاملخالفة  :أن يعمد إىل صوتني متاثلني ﲤام ﹰا يف كلمة من
فيغر أحدﳘا إىل صوت آخر ،يغلب أن يكون من أصوات العلة الطويلة،
الكلاتّ ،
٤٢٣

أو من األصوات املتوسطة بني الشدة والرخاوة ( املائعة  ،) Liquidsوهي ( :الالم ،

إجانة ):
ترج ) ُ ( :أترنﺞ ) ،ويف ( ّ
والراء ) 219.من ذلﻚ يف العربية ُ ( :أ ّ
وامليم  ،والنون ّ ،

( إنجانة ) ،إذ ذكر الكسائي ت (  )189هـ َّ
أن الناس يف عرصه ،يزيدون النون يف هﺬه
وإجاص  .هﺬه األحرف بﺈسقاط النون » .
وإجانة ّ
الكلات إذ قال » :ويقالُ :أترج ّ

220

السنبلة ) يف العربية ،يقابلها يف العﱪ ّية (  ، ) šibbōleṯويف اآلرامية šebbelta ( :
و( ُّ
) بالباء املشددة  ،أي الباءين  ،صارت أوالﳘا يف العربية ( نون ﹰا )  .و ( القنفﺬ ) يف
اآلرامية  ) quppdā ( :بالباء املهموسة  / p /املشدّ دة  ،أي  :الباءين  ،صارت أوالﳘا

يف العربية نون ﹰا .

221

ويف اللغة الرسيانية ( ط َعن  )te<amبالطاء ،باملعنى نفسه( ،)222يقابلها يف العربية:

( َظ َع َن) ،بمعنىَ :ر َحلَ(.)223
القلب املكاين:

وج َب َﺬ ،وما أط َي َبه وما
من أمثلة القلب املكاين يف العربية (الفصحى)َ :ج َﺬ َب َ
ِ
واﺿم َح َّل
وص ِاق َعة،
وس
َ
وصاعق َة َ
بَ ،
وأنض َ
ب ،وأ ْن َب َﺾ ال َق ُ
ور َﺿ َ
َ
ور َب َﺾ َ
أي َط َب ُهَ ،

وامض َح َّل) .)224ومن أمثلة القلب املكاين يف اللغات اجلزرية :يف اللغة االشورية حدث
َ

القلب املكاين بني الصوت الشفوي (الفاء البائية) ( ،)pوصوت (الشني) من ذلﻚ:

) )diŝpu < dipŝuبمعنىَ :ع َسل) ،)225ويف اللغة اآلرامية حدث القلب املكاين بني

صوت (الباء) الشفوي ،وصوت (السني) من ذلﻚ( :בשורא >  bĕŝorāשברתא

 )ŝebārtāبمعنى :بِ َش َارة) ،)22٦ويف اللغة احلبشية حدث بني صوت (الفاء) الشفوي
األسناين ،وبني صوت (السني) الصفري ،من ذلﻚ )> efsntu esfentu( :بمعنى:

ك َْم(.)227

٤٢٤
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اخلاﲤة
ﲤخﺾ البحث عن نتائﺞ كثرة مهمة:
التحول يف النظام الصويت
التغرات التي تدث نتيجة ُّ
-1التغرات املطلقة  :هي ّ
ّ

يتحول الصوت اللغوي إىل صوت آخر يف جيع السياقات الصوتية.
للغة ،إذ
ّ
التغر من مقارنة كلات نصوص ترجع إىل حلقات تارﳜية ﳐتلفة،
و ُيستنبط هﺬا ّ

متفرعة عن لغة أم واحدة .وقد كشف
أو من مقارنة كلات ترجع اىل عدّ ة لغات ّ

عن أناط من التغرات املطلقة لﻸصوات يف العربية واللغات اجلزرية وذلﻚ عﲆ
النحو االيت:

أ (-الباء املهموسة)  /P/و ( الفاء )  :/F/وهو صوت ( الباء املهموسة ) ،التي

يشبه نطقها نُطق الصوت  /p/يف اللغة االنكليزية ،وهو صوت انفجاري ( وقفة

تول إىل صوت
انفجار ّية ) .وهو النظر إىل املهموس لصوت ( الباء ) ّ ،/b/
ِ
تول إىل
احتكاكي .احتفظﺖ به ( العﱪ ّية ،والكنانية ،واآلرامية ،واألكدية ) ،فيا ّ
صوت احتكاكي مهموس ،هو ( الفاء )  /f/يف املجموعة اجلنوبية ( العربية ولغاهتا
 ،العربية اجلنوبية ولغاهتا واإلثيوبية ولغاهتا ) .من أمثلة هﺬا النوع من اإلبدال ( :الفم
) يف العربية ،يقابله يف األكدية ( ، )pūويف العﱪ ّية ( ، )pēويف اآلرام ّية (، ) pum

ويف احلبش ّية (  .) afو ( فول ) يف العربية ،يقابلها يف العﱪ ّية » ( ،» )pōlويف احلبش ّية

) )Fālبالفاء كالعربية؛ ّ
ألن صوت ( الباء املهموسة ) ّ /p/تول إىل ( فاء )  /F/يف
العربية واحلبشية ،أي يف اللغات اجلزرية اجلنوبية ،و( نفس ) يف العربية ،يقابلها يف
وعوﺿﺖ
األوغاريتية ( .)npšإذ فقدت اللغة األوغاريتية صوت( الفاء )ّ . /F/

عنه بصوت( الباء الفائية) ( /p/الباء املهموسة ) ويف األكدية ( )napāšuبمعنى
٤٢٥

( َن ْفس ) ،ويف ال َّلغتني اآلرامية والنبط ّية (  ) npsباملعنى نفسه ،ويف احلبش ّية تقابلها

) .)nfsواليمكن اجلزم َّ
بأن صوت (الفاء)  /f/يف العربية (الفصحى) ليس أصلي ﹰا،

ويف الوقﺖ نفسه يمكن القول ّ
إن صويت (الفاء البائية)  /p/و(الفاء)  ،/f/كانا
وأن ترجيح ِ
أحدﳘا عﲆ اآلخر ،يف ْ
موجودين يف اللغة األم (األوىل)ّ ،
أن يكون هو
َ
األصل ،يعتمد عﲆ ماقد تبينه االكتشافات اجلديدة ،باتباع املنهﺞ املقارن.

-2يظهر من مقارنة صويت(الثاء)  /t/و(الﺬال)  /d/بني العربية وأخواهتاّ ،
أن

العربية (الفصحى) واللغات العربية اجلنوبية احتفظﺖ هبﺬين الصوتني ،من دون
تول صوتا (الثاء)  /t/و(الﺬال) /d/إىل أصوات أخر،
تغير ُيﺬكر يف حني ّ

اختارهتا أخواهتا اللغات اجلزرية ،ووصل ذلﻚ إىل حدّ التغير املطلق يف بعﺾ

هﺬه اللغات ،إذ كان التغير تا ّم ﹰا يف اللغتني العﱪية واحلبشية ،أ ّما اللغة اآلرامية فقد

يتغر الصوتان إالّ يف مرحلة اللغة الرسيانية،
بينّﺖ حقيقة هﺬين الصوتني فيها ،إذ ﱂ ّ

أ ّما اللغة األكدية فقد احتفظﺖ هبﺬين الصوتني –كا ذكرت -يف عهد بعيد ،د ّلﺖ
عليه بقايا كتابية قديمة ،وحتى اللغة األوغاريتية ﱂ تبلﻎ مبلﻎ العربية (الفصحى) يف
الرغم من احتفاظها بصوت (الثاء) /t/احتفاظ ﹰا كامالﹰ،
احلفاظ عﲆ األصل ،فعﲆ ّ
توله إىل
ألﳖا كثر ﹰا ماكانﺖ ّ
إال ّأﳖا ﱂ تتفﻆ بصوت (الﺬال) /d/احتفاظ ﹰا كامالﹰّ ،
(دال) ،/d/إذ ظهر إبداﳍا (الﺬال)( /d/داال) /d/يف كتاباهتا ،وهكﺬا نجد ّ
أن

صويت (الثاء) /t/و(الﺬال) /d/طرأت عليها تغيرات تارﳜية فأبدلتها أخوات

توﺿحها األمثلة اآلتية:
العربية (الفصحى) اللغات اجلزرية أصوات ﹰا أخرّ ،

تول (الﺬال)  /d/إىل (دال) :/d/يف العربية ( ُأ ُذن) ،ويف األوغاريتية
أّ -

)< ،)udnويف اآلرامية ( אדנה  ،)audnaويف النبطية (< ،)dyntويف الرسيانية
٤٢٦
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( ادنا .)edana
تول (الثاء) /t/إىل (تاء) :/t/يف العربية (ثقف) ،ويف العﱪية ( תקף
بّ -
 ،)taqefويف النبطية ( ،)tqfويف الرسيانية ( ةقف  )teqefبمعنىَ :ق ِو َي ،ويف
اللغات العربية اجلنوبية (.)tqf

 -3اجليم القاهرية ( اجليم الكافية )  ، /g/واجليم املركّبة ( اجليم الفصيحة ) ǧ/

تشر الدراسات املقارنة للغات اجلزرية ،إىل َّ
أن النطق األصيل لصوت (اجليم)كان
جل ) يف العربية ( الفصحى
بغر تعطيﺶ ،كـ (اجليم القاهرية )  /g/ﲤام ﹰا ،فكلمة ( َ َ

) يقابلها يف العﱪ ّية (  ، ) gāmālويف اآلرامية (  ) gamlāويف احلبشية ( gamal

تول فيها ُن ْطق هﺬا الصوت من الطبق إىل الغار،أي
)  ،أ َّما العربية ( الفصحى ) فقد ّ
من أقﴡ احلنﻚ إىل وسطه ،وتول من صوت بسيط إىل صوت مزدوج ،يبدأ من
الغار ،ثم ينتهي بشني ﳎهورة ،غر َّ
أن ذلﻚ ﱂ ﳛدث يف البداية يف كل جيم  ،/ǧ/إنا

كان يقترص عﲆ ( اجليم )  /ǧ/املكسورة ،تبع ﹰا لقانون األصوات احلنك ّية ،إذ ّ
إن هﺬه
أصوات اقﴡ احلنﻚ ،وفقا ﳍﺬا القانون  ،ومنها ( :اجليم ) اخلالية من التعطيﺶ ،كـ (
اجليم القاهرية )  ،/g/ﲤيل بمخرجها إىل نظائرها من األصوات األمامية كالكرسة،

إذ إن هﺬه احلركة يف مثل هﺬه احلالة جتتﺬب أصوات أقﴡ احلنﻚ إىل األمام ،فتنقلب
اىل نظائرها من أصوات وسط احلنﻚ ،ويغلب أن تكون من النوع املزدوج ،اجلامع

بني الشدة والرخاوة .وقد حدث هﺬا يف العربية القديمة ،ويف العصور السابقة

لظهور اإلسالم ،وصار النطق املم ّيز للعربية(الفصحى) ،لﺬلﻚ جاء يف القران
الكريم ،وبقي النّطق البائد يف بعﺾ اللهجات العربية القديمة ،وامتداداهتا يف بعﺾ

اللهجات احلديثة ،ومنها اللهجة املرص ّية(القاهرية) ،وقد عدَّ علاؤنا القدماء(اجليم)
٤٢٧

وربا كانﺖ ﳍجة
التي تُنطق(جي ﹰا قاهرية)  ،/g/من األصوات غر ا ٌمل ْست َْح َسنَةَّ ،
من اللهجات قليلة الﺬ ّيوع ،فحسبوها صوت ﹰا غر ُم ْستَحسن ،وركّزوا انتباههم عﲆ

(اجليم املركّبة)  ./ǧ/فا دام هﺬا الصوت هو األصل يف اللغات اجلزرية ،فكﺬلﻚ
احلال نفسه يف العربية ( الفصحى ) ،إذ ليسﺖ العربية بِدَ ع ﹰا يف ذلﻚ ،فهي واحدة من
أخواهتا اللغات اجلزرية.

 -2أما (التغر املقيد) :فهي التغرات التي تطرأ عﲆ األصوات اللغوية ،من جهة

الصالت التي تربط األصوات بعضها ببعﺾ يف كلمة واحدة ،أي إنه مقيد بﴩط
ِّ

(جتمع صويت) معني،وبيﺌة صوتية معينة ،وليسﺖ
وقوع الصوت يف سياق صويت ُّ

حالة عامة يف الصوت ،يف ظروفه وسياقاته اللغوية جيعها.من ذلﻚ املاثلة،واملخالفة
والقلب املكاين.
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املـــصـــــــــــــــادر
اإلبدال -أليب الطيب عبد الواحد بن عيل اللغوي (ت 351هـ) ،تقيق :عز الدين التنوخي،
مطبوعات ﳎمع اللغة العربية ،دمشق1379 ،هـ19٦0 -م.
اإلبدال -أليب يوسف يعقوب بن السكيﺖ (ت ،)244تقيق وتقديم :د .حسني ممد ممد
ﴍف ،مراجعة األستاذ عﲆ النجدّ ي ناصف ،اﳍيأة العامة لشﺆون املطابع األمرية ،القاهرة،
1398هـ1978-م.
اإلبدال يف ﺿوء اللغات السامية -دراسة مقارنة -د .ربحي كال ،منشورات جامعة بروت
العربية ،بروت1980 ،م.
أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة -فوزي الشايب ،عاﱂ الكتب احلديث،اربد-األردن2004م.
ارتشاف الﴬب من لسان العرب -ألثر دين ممد بن يوسف أيب حيان األندلي (ت 745هـ)،
تقيق وتعليق :مصطفى النّاس ،الطبعة األوىل ،مطبعة النرس الﺬهبي  1404هـ1984-م.
أسباب حدوث احلروف -أليب عيل احلسني بن سينا (ت 428هـ) طبعة السلفية ،القاهرة،
1352هـ ،وطبعة تفليس 138٦هـ19٦٦-م.
االستﴩاق األملاين تارﳜه وواقعه وتوجهاته املستقبلية -دراسات ﳐتارة جعها ونقلها من األملانية
إىل العربية ،د .أمحد ممود هويدي ،وزارة األوقاف ،القاهرة1420 ،هـ2000-م.
أرسار العربية -أليب الﱪكات عبد الرمحن بن أمحد بن أيب سعيد (ت 577هـ) ،تقيق :ممد هبجة
البيطار ،دمشق 137٦ ،هـ1957-م.
أسس علم اللغة -ماريو باي ،ترجة الدكتور أمحد ﳐتار عمر ،منشورات جامعة طرابلس،
1393هـ1973-م..
إصالح املنطق -ألبن السكيﺖ (ت244هـ) ،تقيق :أمحد ممد شاكر ،وعبد السالم ممد
هارون ،دار املعارف ،مرص( ،د .ت).
أصوات العربية بني التحول والثبات -د .حسام سعيد النعيمي ،دار الكتب للطباعة واإلعالم،

٤٢٩

تاج اللغة وصحاح العربية -إلساعيل بن
جامعة املوصل1990 ،م.
محاد اجلوهري (ت 393هـ) ،تقيق :أمحد
األصوات اللغوية -د .إبراهيم أنيس ،الطبعة
عبد الغفور عطار ،الطبعة الرابعة ،دار العلم
اخلامسة ،دار وهران للطباعة والنﴩ1979 ،م.
للماليني ،بروت – لبنان1407 ،هـ-
األصوات اللغوية  -رؤية عضوية ونقطية 1987م.
وفيزيائية  (،د  .سمر ﴍيف إستيتية )  ،ط، 1
التشكيل الصويت -د .سلان العاين ،ترجة
دار وائل للنﴩ  ،االردن 2003 ،
الدكتور يارس املالّح ،النادي األديب الثقايف،
األصول دراسة أبستمولوجية -د .ﲤام السعودية1983 ،م.
حسان،عاﱂ الكتب ،القاهرة1425 ،هـ-
2004م.

األصول يف النحو -أليب بكر ممد بن سهيل
بن الرساج النحوي البغدادي (ت 31٦هـ)،
تقيق الدكتور عبد احلسني الفتيل ،الطبعة
األوىل ،مﺆسسة الرسالة ،بروت140٦ ،هـ-
198٦م..
بحوث يف االستﴩاق واللغة -د .اساعيل
عايرة ،مﺆسسة الرسالة ،بروت ،ودار البشر،
عان.199٦ ،
بحوث ومقاالت يف اللغة -د .رمضان عبد
التواب ،الطبعة األوىل ،مطبعة املدين ،مرص،
1982م..
تاج العروس من جواهر القاموس -للسيد
مرتىض احلسيني الزبيدي (ت 1205هـ)،
تقيق :ﳎموعة من األساتﺬة ،طبعة الكويﺖ
(د .ت).

٤٣٠

التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه -د.
رمضان عبد التواب ،الطبعة الرابعة ،مطبعة
املدين 1404 ،هـ 1983 -م.
التطور النحوي للغة العربية -برجشرتارس ،د.
رمضان عبد التواب ،مطبعة املجد ،القاهرة،
 1403هـ 1982 -م.
التغرات الصوتية يف الرتكيب اللغوي العريب
املقطع الكلمة اجلملة -صالح الدين سعيد
حسن ،الطبعة األوىل،جامعة تﴩين  ،سوريا
.2008،
التمهيد يف علم التجويد -أليب اخلر ممد
بن ممد الدمشقي الشهر بابن اجلزري (ت
833هـ) ،تقيق :د.غانم قدوري احلمد،
مﺆسسة الرسالة ،بروت198٦ ،م.
هتﺬيب اللغة -أليب منصور ممد بن أمحد
األزهري (ت  370هـ) ،تقيق :ﳎموعة
من األساتﺬة ،مراجعة عيل ممد البجاوي،
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الدار املرصية للتأليف والرتجة1384 ،هـ -
19٦4م.

هـ 1970 -م.

دروس يف علم أصوات العربية -جان كانتينو،
جهرة اللغة -أليب بكر ممد بن احلسن األزدي ترجة صالح القرمادي ،مركز الدراسات
البرصي (ت 321هـ) ،تقيق :منر رمزي والبحوث االقتصادية واالجتاعية ،تونس،
بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بروت – لبنان19٦٦ ،م.
1409هـ 1987 -م ،وطبعة ﳎلس دائرة
الرعاية لتجويد القراءة وتقيق لفﻆ التالوة-
املعارف العثانية ،حيدر آباد الدكن1345 ،هـ.
ملكي بن أيب طالب القيي (ت  437هـ)،
اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج تقيق ،د .أمحد حسن فرحان ،دار املعارف
للقراءات -د.عبد البديع النرباين ،الطبعة للطباعة ،دمشق 1393 ،هـ 1973 -م.

األوىل ،دار الغوثاين -دمشق1427،ه-
200٦م.

احلجة يف علل القراءات السبع -أليب عيل
احلسن بن أمحد الفاريس (ت 377هـ) ،تقيق:
عيل النجدي ناصف ،والدكتور عبد الفتاح
شلبي ،اﳍيأة املرصية العامة للكتاب1404 ،
هـ 1983 -م.

رس صناعة اإلعراب -أليب الفتح عثان
بن جني (ت 392هـ) ،تقيق :ممد حسن
ممد حسن إساعيل ،شارك يف التحقيق
أمحد رشدي شحاتة عامر ،الطبعة الثانية ،دار
الكتب العلمية ،بروت – لبنان (1428هـ -
2007م).

ﴍح شافية ابن احلاجب -لرﴈ الدين ممد
احلجة يف القراءات السبع -أليب خالويه (ت بن احلسن االسرتاباذي النحوي (ت ٦8٦
370هـ) ،تقيق وﴍح الدكتور عبد العال هـ) مع ﴍح شواهده لعبد القادر البغدادي
ساﱂ مكرم ،الطبعة الثانية ،دار الﴩوق 1093) ،هـ) تقيق :ممد نور احلسني
وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بروت – لبنان،
1397هـ 1977 -م.
1395هـ1975 -م.
الدراسات الصوتية عند علاء التجويد -د.
غانم قدوري احلمد ،الطبعة األوىل ،مطبعة ﴍح كتاب سيبويه -أليب ممد يوسف بن أيب
سعيد احلسن بن عبد اﷲ بن املرزيان السرايف
اخللود ،بغداد 140٦ ،هـ 198٦ -م.
(ت  3٦8هـ) ،تقيق أمحد حسن مهدي ،عيل
دراسات يف فقه اللغة -د .صبحي الصالح،
سيد عيل ،الطبعة األوىل 1429 ،هـ2008-م،
الطبعة الرابعة ،مطبعة التعليم العايل1370 ،

٤٣١

دار الكتب العلمية يروت – لبنان.

الثانية ،دار طالس ،دمشق ،سورية.2000 ،

ﴍح مفصل الزﳐﴩي -أليب البقاء بن يعيﺶ
(ت  ٦43هـ) تقيق :د .فخر الدين قباوة،
الطبعة األوىل1393 ،هـ1973-م.

قواعد اللغة العﱪية -د .عوين عبد الرؤوف،
اﳍيأة العامة للكتب واألجهزة العلمية ،مطبعة
جامعة عني شمس ،القاهرة1971 ،م.

العربية دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب-
يوهان فﻚ ،تقيق :د .عبد احلليم النجار ،دار
الكتاب العريب ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة –
مرص 1370 ،هـ 1951 -م.

قواعد اللغة املندائية -أمني فعيل حطاب،
الطبعة األوىل ،مركز البحوث والدراسات
املندائية ،بغداد2002 ،م.

علم األصوات -د .حسام البهنساوي،
الطبعة األوىل ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
1425هـ 2004 -م.

علم األصوات -د .كال بﴩ دار غريب
للطباعة والنﴩ ،القاهرة2000 ،م.
علم اللغة العام – األصوات -د .كال بﴩ،
دار املعارف ،مرص.1970 ،
العني -للخليل بن أمحد الفراهيدي (ت
175هـ) ،تقيق :د .مهدي املخزومي و د.
إبراهيم السامرائي ،مطابع الرسالة ،الكويﺖ،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم1980 ،م.

الكتاب -أليب بﴩ عمرو بن عثان بن قنﱪ
(ت 180هـ) ،تقيق وﴍح عبد السالم ممد
هارون ،الطبعة الثالثة ،عاﱂ الكتب ،بروت،
1403هـ 1983 -م ،وطبعة املطبعة األمرية
الكﱪ ،بوالق131٦ ،هـ.
الكتابة العربية والسامية -د .منر رمزي
بعلبكي ،دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل،
1981م.
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها
وحججها -أليب ممد مكي بن أيب طالب
القيي (ت  437هـ) ،تقيق :الشيﺦ عبد
الرحيم الطرهوين ،دار احلديث ،القاهرة،
1428هـ 2007 -م.

فقه اللغات السامية -كارل بروكلان ،ترجة
كالم العرب من قضايا اللغة العربية -د .حسن
الدكتور رمضان عبد التواب 1397 ،هـ -
ظاظا ،دار النهضة ،العربية197٦ ،م.
1977م.
الكنز يف قواعد اللغة العﱪية -ممد بدر،
يف علم اللغة -د .غازي ﳐتار طليات ،الطبعة
املطبعة التجارية الكﱪ ،مرص (د .ت).

٤٣٢
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حلن العامة  -أليب بكر ممد بن احلسن النحوي اللغوي األندلي املعروف بابن سيده
الزبيدي (ت  37٦هـ) ،تقيق :د .عبد العزيز (ت  458هـ) ،دار الفكر – بروت( ،د.ت).
مطر ،مكتبة األمل1388 ،هـ 19٦8 -م.
ﳐدل إىل االلسينة – يوسف غازي  ،مشق ،
لسان العرب -أليب الفضل جال الدين 1985م .
ممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي
املدخل إىل علم األصوات -دراسة مقارنة ،د.
(ت 711هـ) ،طبعة جديدة مصححة وملونة،
صالح الدين صالح حسنني ،الطبعة األوىل،
تصحيح أمني ممد عبد الوهاب ،ممد
دار االتاد العريب للطباعة1981 ،م.
الصادق العبيدي ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء
الرتاث العريب ،مﺆسسة التاريﺦ العريب ،بروت املدخل إىل علم أصوات العربية -د .غانم
– لبنان.
قدوري احلمد ،منشورات ،املجمع العراقي،
اللغة العربية معناها وميناها -د .ﲤام حسان،
دار الثقافة ،الدار البيضاء( ،د.ت).

مطبعة املجمع العلمي2002 – 1423 ،م.

املدخل إىل علم اللغة ومناهﺞ البحث اللغوي-
د .رمضان عبد التواب ،الطبعة الثانية ،مكتبة
اللغة الكنعانية دراسة صوتية رصفية داللية
اخلانجي ،القاهرة1405 ،هـ 1985 -م.
مقارنة يف ﺿوء اللغات السامية -د .ﳛيى
عبابنة ،الطبعة األوىل ،دار ﳎدالوي للنﴩ ،مدخل إىل نحو اللغات السامية املقارن-
 1424هـ 2003 -م.
سباتينو موسكايت وآخرون ،ترجة :د .مهدي

املخزومي و د .عبد اجلبار املطلبي ،الطبعة
اللغة املﺆابية يف نقﺶ مبشع -دراسة صوتية
األوىل ،عاﱂ الكتب ،بروت1414 ،هـ-
رصفية داللية مقارنة يف ﺿوء الفصحى
1993م.
واللغات السامية ،د .ﳛيى عبابنة عادة البحث
العلمي ،جامعة مﺆتة2000 ،م.
املقرب -لعيل بن مﺆمن املعروف بابن عصفور

(ت  ٦٦9هـ) ،تقيق :د .أمحد عبد الستار
ما تلحن فيه العامة -أليب احلسن عيل بن محزة
اجلواري ،والدكتور عبد اﷲ اجلبوري ،مطبعة
الكسائي( ،ت 189هـ) ،تقيق :الدكتور
العاين ،بغداد (د .ت).
رمضان عبد التواب ،ط ،1مطبعة املدين،
القاهرة1982 ،م..
مناهﺞ البحث يف اللغة -د .ﲤام حسان ،دار
املخصص -أليب احلسن عيل بن إساعيل

الثقافة ،القاهرة1400 ،هـ1979-م.

٤٣٣

املنهﺞ الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف
الرصف العريب -د .عبد الصبور شاهني،
مﺆسسة الرسالة1400 ،هـ 1980 -م.

اإلنسانية ،املجلد( )31العدد(.2009 )1

علم األصوات عند سيبويه وعندنا -شاده،
ماﴐة نﴩت يف صحيفة اجلامعة الس
النهاية يف غريب احلديث واألثر -ملجد مرصية ،القاهرة ،السنة الثانية1931 ،م.
الدين أيب السعادات املبارك بن ممد اجلزري
ثانيا :املصادر األجنبية:
املعروف بابن األثر (ت  817هـ) ،تقيق:
طاهر أمحد الزاوي ،و ممود ممد الطناحيAkkadishes Hand worter buch، ،
املكتبة العلمية ،بروت1399 ،هـ1979-مO�o Harrassowitz، vonsoden، .

Wiesbaden، 1981- 1985 )Vonsoden )1((.

النوادر يف اللغة -أليب زيد األنصاري (ت
215هـ) ،تقيق :الدكتور ممد عبد القادر
أمحد ،الطبعة األوىل ،دار الﴩوق1401 ،هـ Amandaic Syriacum، Brockel-
mann، C. Hails saxonum، 1928،
 1981م.)Brocke )mann).
ثاني ﹰا :الرسائل
Amharic. Text book، Leslau، Wiالظواهر الصوتية يف العربية اجلنوبية -دراسة
esbaden، 1968، )Leslau )2((.
لغوية مقارنة ،فهمي حسن أمحد يوسف،
رسالة ماجستر ،كلية اللغات ،جامعة Aethio Pische Gramma�k، Prae-
torius، New york، 1955. )Praetoبغداد2002،م.
rius).
ﳍجة قبيلة ط ِّيىء -ميساء صائب رافع ،رسالة
Comparata�ve Dic�onary of
ماجستر ،كلية الرتبية للبنات2001 ،م.
Ge<ez )classical Ethiopic(، leslau،
ثالث ﹰا :البحوث
O�o Harrassowitz، weisbaden،
1987 )Leslau )1((.
وقوانينها(املفهوم
الصوتية
التغرات
واملصطلح) -د.سامي عوض وصالح الدين Acompara�ve semi�c lexicon of
سعيد حسني -ﳎلة جامعة تﴩين للبحوث the Phoenician and punic lan-
والدراسات العلمية -سلسلة االداب والعلوم guages، Tomback، R.، Scholars
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graphic south Arabian، Beeston،
A.F.L، London. )Beeston )2((.

press، Missoula، Montana، 1977
)Tomback).

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

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

Etudes de lingyis�gue arabe
can�neau، Paris، 1960. )can�neaue)2((.(.

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

A grammar of phoeincian and
punic، segert munchen، 1976.

Adescrip�ve grammar of epigraphic south Arabian beeston،

)Segert )1((.

London، 1962. )Beeston )2((.

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

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

Grammair phenicienne، Bran- Dic�onary of the north- west
den، Beirut، 1969. )Branden )1((. semi�c inscrip�ons، Ho�ijzer، J.
Jongeling، E. J. Brill، Leiden، New
Gramma�k der Semi�schen
York Kolen، 1955. )Ho�ijzer &
Sprachen، Brockelman، 2vol،
Jongling)
)Berlin 1908- 1913(. )Brockelman )3((.
Descrip�ve & Historical linguisGrundriss der akladischen Gramma�k، vonsoden، )Vonsoden)2(.

٤٣٥

�ss palmar J. London، 1980 )palmar).

A Descrip�ve Grammar of Epi-

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

Grundriss der vergleichenden،
Brockelmann. C.، Berlin، 19031913(. )Brockelmann )2((.

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

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

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

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

Sabaic dic�onary، )English French –Arabic(، Beeston، Lou-

A hebrew & English lexicon of

vain- La- Neure. Beyrout. )Bee- the old testament tranaslated
ston and othors).
by: Brown، Dnver and Briggs،
gesenius، W.، Clarendon press،
Semi�c Hami�c languages، Diaoﬀered، 1979. )Gesenius( )Gesekonoﬀ، Nauka، Moscow، 1965.
nius-1(.
)Diakonoﬀ).
An Introduc�on to the ComparaDie Semi�schen Sprachen،
�ve Grammar of the Semi�c lanNöldeke، th. 2AUFI )eipzig 1899(.
guages Phonology and morfol)Noldeke).
ogy، saba�no Mosca�، Second
Semi�c languages، Ullendorﬀ in Prin�ng 1969، o�o Harrassowitz
Wiesbaden. )Mosca�).
Tarbiz 24 )1954-55(.

Semitc languages outline of Le iscrizioni fenicie puniche dele
acompara�ve grammar، Edward collonie in occident studi semitLipinski، E، Leuven، 1997. )Lipins- ic، Amadasi، 28، Rome، 1967.
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