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دراسة يف آليات تطــــــور أشكال الجذور السامية
 د .حسام ق ّدوري
كلية ابن رشد ـ جامعة بغداد

أول الكالم:
حيدث التطوران الصويت والصريف تغيريا يف هيأة اجلذر
يشمل ما ّدته ووزنه هذا التغيري سار عرب السنني املتطاولة
ليحدث أثره.
إن العادات املوروثة فيها التغيري كما يقول الدكتور إبراهيم
أنيس .فاللغة (عادات صوتية تؤديها عضالت خاصة ويتوارثها
اخللف عن السلف غري أن تلك العضالت ال تؤدي تلك العادات
مرة).
الصوتية بصورة واحدة يف كل ّ
إن هذا التطور الطارئ على اللغة حيدث ألسباب وظروف
كثرية منها ما خيص تطور البيئات االجتماعية واالقتصادية
خيص تغري املعامل احلضارية اليت متتلكها
والسياسية ومنها ما ّ
الشعوب وتنميها .وهذه األسباب تتجاوز املجتمع إىل الفرد الواحد
الذي ال يكاد ينطق الصوت الواحد نُطقني متشاهبني ).(1
للتطور الصويت الذي حيدث يف اجلذور مظاهر متعددة ختتلف
يف ما بينها يف عملها وتفسري حدوثها ،وتتفق يف أهنا جعلت اجلذور
يف حالة من عدم االستقرار والثبات مبا يسهم يف توليد اجلذور
ومنوها وتغيريها .ومن هذه املظاهر اليت ستدرسها هذه الدراسة:
1ـ التوافق الصويت ،ويشمل :املماثلة واملخالفة.
2ـ اإلبدال الصويت.
3ـ األصوات املستحسنة واملستهجنة عند سيبويه.
((( ينظر :مناهج البحث في اللغة د .تمام حسان.67-66 :

.
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أما التطور الصريف فإنه مقيد مبا ّدة اجلذور فقط؛ لذا فهو مقيد
بأحباث قليلة ،منها :القلب املكاين.

املبحث األول :التوافق الصويت
متثل املخالفة واملماثلة توافقًا صوتيًا متيل األصوات بطبيعتها
إليه ،وهذا املبحث يوضح هذا األمر.

 -1المخالفة
املخالفة (ظاهرة صوتية يتحول فيها أحد صوتني مثلني
متجاورين أو مفصولني إىل صوت آخر) ) (2وذلك بأن (يتغري
بضدها
صوت كالمي ليخالف صوتا جماورا) (3ورمبا عرفوا املخالفة ّ
أي املماثلة ألهنا (تعديل الصوت املوجود يف سلسلة الكالم بتأثري
صوت جماور ولكنّه تعديل عكسي يؤدي إىل زيادة مدى اخلالف
بني الصوتني) ) (4أي إهنا (ظاهرة تتمثل يف نزعة صوتني مثلني أي
ذوي صفات مشتركة إىل التباين) ).(5
((( المخالفة دراسة صرفية صوتية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،
هيام فهمي إبراهيم2 :؛ واألصوات اللغوية 211 :فما بعدها.
((( معجم علم اللغة النظري ،د .محمد علي الخولي 77 :وعلم اللغة العام
األصوات ،د .كمال محمد بشر.95 :
((( دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر.329 :
((( دروس في علم أصوات العربية ،جان كانتنيو ،26 :والصوتيات ،برتيل
مالمبرج ،ترجمة :د .محمد حلمي هليّل.120 :

وقد تعددت تسميات هذه الظاهرة فأطلق عليها (املخالفة)
و(التباين) و(التغاير أو املغايرة) و(التخالف) و(املفارقة) وك ّلها
تسميات ظ ّلت تستعمل حىت بدا مصطلح (املخالفة) مستقرا لدى
الباحثني.
ولنشوء املخالفة أسباب ،منها:
األول :االقتصاد اللغوي:

ويفسر بأن اللسان يصعب عليه أن يعود إىل املخرج نفسه
لينتج الصوت الذي أخرجه أوال فيميل إىل قلب (أحد الصوتني
)(1
صوتا آخر من تلك األصوات اليت ال تتطلب جمهودا عضليا)
كاألصوات املائعة ،كالالم والراء.
الثاين :الحالة النفسية:

وهو تفسري يرى حصول املخالفة خوفا من اخلطأ يف النطق؛
(ألن النفس يوجد فيها قبل النطق بكلمة تصورات احلركات
الالزمة على ترتيبها ويصعب عليها إعادة تصور بعينه بعد حصوله
مدة قصرية ومن هنا ينشأ اخلطأ إذا أسرع اإلنسان يف نطق مجلة
ّ
)(2
حمتوية على كلمات تتكرر وتتتابع حروف متشاهبة) .
((( التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،د.رمضان عبد التواب41:؛
وينظر :مدخل إلى اللغتين األكدية والعربية دراسة معجمية (رسالة
ماجستير) ،أدريان ماتشيالرو.118 :
((( التطور النحوي للغة العربية ،برجستراسر ،أخرجه وصححه وعلق عليه:
د .رمضان عبد التواب.21 :

وهذا الرأي مييل إىل الفردية يف دراسة هذه الظاهرة وال يقترب
يفسر
من فهمها على أهنا سلوك مجعي للناطقني بلغة معيّنة فهو ّ
شيئا من علة هذه الظاهرة جاعال املتكلم ناطقا مثاليا مبا ال يقبله
العقل اللغوي.
الثالث :الرصاع اللغوي:

ويعين أن الصوت القوي يغلب الصوت الضعيف ،وقد جعلت
الباحثة هيام فهمي هذا السبب (اقرب إىل املماثلة منه إىل املخالفة؛
ألنه يف حالة التباعد بني الصوتني ينطق كل منهما كما هو بكل
أن نقول إن
خصائصه دون أدىن تغري ناشئ عن التجاور)) (3ولنا ْ
نفي التغري يلغي أصل املخالفة لذا فال حاجة ملا ذكرته الباحثة من
هذا التقييد.
وقد يُرى (أن أرجح اآلراء اليت قيلت يف سبب املخالفة هو
صعوبة نطق األصوات بعضها مع بعض عند بناء الكلمة فتتأثر
األصوات بعضها ببعض وتنطق بالطريقة األسهل والسهولة وتأثري
أن يكونا خالصة لكل اآلراء اليت
األصوات يف بعضها سببان ميكن ْ
قيلت يف هذا املوضوع واالحتماالت املتعددة يف هذه التغيريات ممّا
عرضته من تلك اآلراء) ) ،(4وفيه نظر؛ ألن توخي السهولة يدعو
إىل إلغاء نقيض املخالفة وهي املماثلة فإذا قلنا هبذا السبب يف
فبم نعلل ظهور املماثلة اليت تدعو
نشوء املخالفة وهو سهولة النطق َ
((( المخالفة.11-10 :
((( المخالفة.13 :
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إىل احتاد املخارج أو الصفات ؟!.
وللمخالفة صور هي:
األوىل :املخالفة املتصلة:

وفيها يتغري أحد الصوتني املتماثلني إىل صوت يكون بعيدا
واملكررة
املشددة
يف خمرجه يف الغالب وحيدث غالبا يف األصوات ّ
ّ
وتنقسم املخالفة املتصلة على نوعني ،مها:
األول :املخالفة املتصلة املدبرة:

فيها يتأثر الصوت الثاين بالصوت األول ومن ذلك قول العرب
(إجاص) (إجناص) إذ قلب اجليم األول نونًا ،وهذا النوع شائع
يف ّ
يف اللهجات اآلرامية ).(1
وكذا يف لغة املسند القدمي ،يقول مطهر االرياين …( :البت
يف البنت ،وليست هذه كلمة مينية خاصة واملراد من ذكرها هو
االشارة إىل أن لغة املسند اليمين القدمي كانت حتذف النون الساكنة
إذا جاءت خالل الكلمة ويعوضون عنها بتضعيف احلرف الذي
ومدب يف مندب …) ).(2
يصـر يف ينصرّ ،
يليها ،مثلّ :
ومن أمثلة املخالفة املتصلة املدبرة ّ
فك التضعيف واستبدال
احلرف األول منه نونا وهي ظاهرة تستدعي االهتمام وحتتاج إىل
حتليل اختيار النون ورمبا يعود ذلك إىل سهولة نطقه وما يف غنّته
من جرس ) ،(3ومن أمثلة ذلك:
 ّفك التضعيف يف الصاد من ( )i°°abtumاألكدية وإبدال
اُ
الوىل منهما نونا فتصبح ( .)in°abtumوهي مبعىن يضبط أو
حلقة ).(4
)(5
 ّفك التضعيف يف الزاي يف مثل ( hzrباخلاء) االوجاريتية
اليت تصبح فيها ( )hnzrمبعىن خزنير ،وكذا يف العربية والسريانية.
الثاين :املخالفة املتصلة املقبلة:

وفيها يتأثّر الصوت األول بالصوت الثاين ومنه استثقال العرب
عت) ففرقوا بينها حبرف
(كع ُ
اجتماع ثالث أصوات للعني يف الفعل ّ

((( نظر :جوانب صرفية في الكتابات النقشية الحضرية( ،بحث) ،بهاء عامر
الجبوري.83 – 82 :
((( المعجم اليمني.84 :
((( ينظر :النون في العربية دراسة صوتية (رسالة ماجستير) ،مشتاق عباس
معن علي.75 :
((( .CDA:(I): 9
((( UG: 401.

.
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(كعكعت).
مكرر فقالوا:
ُ
ومن أمثلة املخالفة املتصلة املقبلة:
 يف ُاألوجاريتية والعربية والسريانية  ،hllاليت تصبح يف
العربية هلهل مبعناه ).(6
 يف االوجاريتية تتحول اجلذور  kbbو  kllإىل  kbkbو).klkl (7
الثانية :املخالفة املنفصلة:

فاصل بني صوتيها املتماثلني قد يكون
وعمدة مفهومها وجود ٍ
اخضر؛ فأبدلت
حرفًا واحدًا كما يف (اخضوضر) يف اخضرضر من
ّ
الراء األوىل واوًا والفاصل هنا هو الضاد وقد يكون الفاصل حرفني
حنو فنجال من أصل فنجان ُ
فأبدلت النون الثانية المًا والفاصل
اجليم واأللف ،وهذه املخالفة على نوعني:
األول :املخالفة املنفصلة املدبرة:

إذ يؤثر الصوت الثاين يف األول من ذلك قوهلم( :علوان)
الكتاب يف (عنوان) إذ أبدلوا النون األوىل الما والفاصل هو الواو
واأللف.
ويتحول صوت الـ ( )Bاألول من ( )kabkabإىل صوت واو
( )Wلتصبح ( )kawkabوهي مبعىن الكوكب ).(8
ومن أمثلتها:
 إبدال الزاي األوىل يف الكلمة ( )aziztaيف اللغة املندائيةنونا فتصبح ().anizta) (9
 إبدال الباء واوًا يف  dabdþmفتصبح dawdumومعناها اهلزمية يف البابلية القدمية ).(10
الثاين :املخالفة املنفصلة املقبلة:

وحيدث تأثري الصوت األول يف الصوت الثاين فيها مع وجود
الفاصل بينهما ومن أمثلته (بغداد)؛ إذ تبدل الدال الثانية فيها نونًا.
ومن أمثلة ذلك :حتول صوت  Lالثانية إىل  Rيف لفظة lahlu
باخلاء فتصبح  lahruمبعىن نعجة ).(11
((( UG: 390.
((( UG: (K): 417 & 419.

((( ينظر :فقه اللغات الساميّة.74 :
((( MAN: 12.
(AHw: 1 / 148. ((1
( ((1ينظر :فقه اللغات الساميّة.74 :

 -2المماثلة
يعاجل قانون املماثلة تأثر األصوات املتجاورة يف الكلمات
وتأثريها واجلمل بعضها ببعض وميلها إىل االتفاق يف املخارج
والصفات نزوعا إىل االنسجام الصويت واقتصادًا يف اجلهد الذي
يبذله املتكلم ) .(1إن االختالف يف خمارج األصوات وصفاهتا حيدو
املتكلم ال شعوريا إىل تقريب الفجوة يف هذا االختالف بتقريب
وصف الصوت إىل ما يشبه اآلخر فيحدث نوعا من تسهيل عملية
النطق والتصرف يف الكالم ).(2
من هذا الفهم ُع ّرفت املماثلة بأهنا(حتول الفونيمات املتخالفة
إىل متماثلة إما متاث ً
ال جزئيًا أو كليًا) ).(3
إن صفة الصوت تؤثر يف الصوت اآلخر وصفته فإذا التقى
خمرج ٍ
واحد أو من خمرجني متقاربني وكان
يف الكالم صوتان من ٍ
شد
أحدمها جمهورًا واآلخر مهموسا – مثال – حدث بينهما ّ
وجذب وحاول كل منهما جذب صاحبه إليه بتماثله معه يف
صفاته كلها أو بعضها ) (4والتأثري يف هذه العملية يكون للصوت
األقوى).(5
وحيدث هذا التأثري سواء أكان الصوتان متصلني متاما أم كان
بينهما فاصل من األصوات الصامتة أو احلركات .فإذا اثر الصوت
مسي
األول يف الثاين مسي التأثري (مقبال) وإذا أثّر الثاين يف األول ّ
مسي التأثري كليا
تامة بني الصوتني ّ
(مدبرًا) وإذا أصبحت املماثلة ّ
مسي التأثري جزئيا.
وإن كانت املماثلة يف بعض خصائص الصوت ّ
ْ
مع (ضرورة وجود عالقة صوتية بني الصوتني املتجاورين؛ ليتم
التأثري إبدا ً
ال أو مماثلة) ) (6وهذه العالقة تعتمد اعتبارين مهمني،
مها:
((( ينظر :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ،د .عبد العزيز الصيغ:
 ،280 – 279وينظر :مدخل إلى اللغتين األكدية والعربية (دراسة
معجمية) 49 :فما بعدها.
((( المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.279 :
((( المصطلح الصوتي في الدراسات العربية 280 :نق ً
ال عن دراسة الصوت
اللغوي د .أحمد مختار عمر324 :؛ ولهجة قبيلة أسد ،علي ناصر
غالب82 :؛ واألصوات اللغوية 179 :فما بعدها.
((( ينظر :التطور اللغوي 22 :وفي البحث الصوتي عند العرب ،د .خليل
إبراهيم العطية 70 :ومظاهر التطور في اللغة العربية المعاصرة ،د .نعمة
رحيم العزاوي.51 :
((( ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية (رؤية جديدة للصرف العربي) ،د.
عبد الصبور شاهين.208 :
((( المنهج الصوتي للبنية العربية.211-210 :

األول :تقارب املخرج أو احتاده.
الثاين :كون الصوتني من جمموعة واحدة كأن يكونا صامتني
أوحركتني.
أقسام املماثلة:
األول :التأثر املقبل الكيل يف حال االتصال:

وفيه يظهر تأثري الصوت األول يف الصوت الثاين بال فاصل
بينهما ويكون التأثري كامال فيقلبه إىل مثله ،ومن ذلك :أن تتأثر
تاء افتعل دائما بالدال والطاء قبلها فتنقلب داال أو طاء حنو ادترك
تصبح ا ّدرك ،واطتلع تصبح ا ّطـلع.
تسري هذه القاعدة يف اللغة األكدية أيضا إذ تبدل التاء
(الداخلة على الفعل سواء أكانت للماضي التام أو إلحدى الصيغ
الثانوية بدال أو طاء أو إىل أي حرف من احلروف السنيّة ما عدا
الشني) ) (7ومن ذلك:
 يف  a²tardamتقلب التاء طاء وتدغم بالطاء األوىلفتصبح  a²²ardamمبعىن أرسلت ) .(8إذ يسحب الطاء املجهور
التاء املهموس إىل حيزه من اجلهر فيصبح طاء مثله؛ ألهنما ال
خيتلفان إ ّ
ال يف هذه الصفة.
)(9
 يف  a°tabatمبعىن ضبط تقلب التاء صادًا وتدغم يفالصاد األوىل فتصبح  a°°abatألن الصاد املجهور مال بالتاء
املهموس إىل حيز اجلهر فتحول حتو ً
ال كليًا أي أصبح صادًا مثله.
الثاين :التأثر املقبل الكيل يف حال االنفصال:

وفيه يظهر تأثري الصوت األول يف الصوت الثاين وبينهما
فاصل ويكون التأثري كامال فيقلبه إىل مثله .ومثاله حتول ضمة
ـيـ ُز َران.
الزاي إىل فتحة تأثرا بفتحة اخلاء يف كلمة َخ ْ
ومن ذلك يف اللغات الساميّة ،يف اللغة األكدية يؤثّر الالم يف
النون فيقلبه إىل الم آخر يف ) (elûnum) (10فتصبح ()elûlum
مبعىن شهرأيلول ،لكن ال يدغمان؛ للفاصل الذي بينهما.
((( د .عامر سليمان ،اللغة األكدية (البابلية واآلشورية) ،تاريخها وتدوينها
وقواعدها.190 ،
((( المصدر نفسه .190
((( المصدر نفسه .190
(CDA, (E): 8. ((1
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الثالث :التأثر املقبل الجزيئ يف حال االتصال:

وفيه يظهر تأثري الصوت األول يف الصوت الثاين بال فاصل
بينهما ويكون التأثري بينهما ناقصا .من ذلك تأثر تاء االفتعال
بالصاد والضاد والزاي قبلها فتقلب طاء مع الصاد والضاد :اصتبغ
تصبح اصطبغ ،اضتجع تصبح اضطجع وتقلب داال مع الزاي ازجتر
تصبح ازدجر ،ومنه انقالب تاء االفتعال داال إذا كانت فاء الفعل
جيما يف بعض اللهجات القدمية فيقولون :اجدمع يف اجتمع واجدز
يف اجتز.
من ذلك يف اللغات السام ّية:

 يف اللغة األكدية تبدل التاء اليت تدخل على الفعل " سواءأكانت للماضي التام أو إلحدى الصيغ الثانوية بدال أو طاء "
كما يف  igtamrûاليت تصبح  Igdamrûوالسبب يف ذلك أن
اجليم املجهور سحب التاء املهموس إىل حيزه من اجلهر فأصبحت
دا ً
ال.
 يف اللغة املندائية يؤثر الكاف املهموس يف الباء املجهور كمايف كلمة ) (kbar) (2فتصبح ( )kparفيسحبه إىل حيز اهلمس
فيتحول الباء إىل Pاملهموس.
 يف العربية تسري القاعدة يف وزن اتفعل حنو (هـ ت ز من) إذ تصبح (هـ ز د م ن) بتقدم الزاي على التاء وقلب التاء دا ً
ال؛
ألن الزاي املجهور سحب التاء املهموس إىل حيزه فأصبح دا ً
ال ).(3
)(1

الرابع :التأثر املقبل الجزيئ حال االنفصال:

أو عمامة.
)(5
 يؤثر صوت الكاف يف الباء يف كلمة ( )akabbuاألكديةفتصبح ( )Pمهموسة فتصبح ( )akappuمبعىن شجرة.
الخامسّ :
التأثر املدبر ّ
الكل يف حال االتصال:

وحيدث بتأثري الصوت الثاين يف الصوت األول ويكون التأثري
كليًا فيدغمان بال فاصل بينهما إذ تتأثر تاء صيغة تفعل وتفاعل
بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل إذا كان صوتا من أصوات
الصفري أو األسنان مثل :يتدكر تصبح ّ
يذكر واذّكر يف املاضي
ني َوالْ ُم َّص ِّدقَات{ ) (6ومنه أيضا تأثر
ومنه قوله تعاىلِ } :إ َّن الْ ُم َّص ِّدقِ َ
وإن ومن.
النون يف مثل إن ّ
ومن أمثلة ذلك يف اللغات الساميّة:
 يف اللغة األكدية يؤثر صوت الالم يف صوت النون يف) (enlil) (7فتصبح النون المًا فيدغم الالمان وتصبح ( )ellilمبعىن
اإلله إنليل.
 يف األكدية أيضًا جيب إبدال الدال الساكنة قبل التاء تاءومن ذلك ma’ adtum :اليت تصبح ).ma’ ttum (8
السادسّ :
التأثر املدبر ّ
الكل يف حال االنفصال:

وحيدث بتأثري الصوت الثاين يف الصوت األول ويكون التأثري
كليًا وال يدغمان للفاصل الذي بينهما ومنه ُم ْن ُذ فأصله من وذو
ضمة؛ تأثرا حبركة الذال بعدها.
فحركة امليم تغريت إىل ّ
)(9
ومن ذلك يف اللغات الساميّة التوافق احلركي وهو مماثلة
الفتحة باحلركة اليت تليها وهو خاص باللهجة اآلشورية ومن ذلك
مبعىن رأس qaqqadu = qaqqudu
مبعىن عشب أو كأل išbatû = išbutû

وفيه يظهر تأثري الصوت األول يف الصوت الثاين بفاصل بينهما
ويكون التأثري بينهما ناقصا ومن ذلك انقالب السني املهموسة إىل
نظريها املجهور وهو الزاي تأثرا بالراء املجهورة قبلها حنو مهراس
ومهراز.
ومن ذلك يف اللغات الساميّة:
)(4
 يؤثر صوت اجليم يف التاء يف كلمة ( )agittuاألكديةفيسحبه إىل حيزه فيصبح داال فتصبح ( )agidduمبعىن عصابة

وحيدث بتأثري الصوت الثاين يف الصوت األول ويكون التأثري

((( اللغة األكدية (البابلية  -اآلشورية) ،تاريخها وتدوينها وقواعدها:
.190
((( Man: (K):202 & 222.
((( ينظر :الكنز في قواعد اللغة العبرية ،محمد بدر120 – 119 :؛ ودروس
اللغة العبرية ،د .ربحي كمال.238 :
((( CDA, (A):6.

((( CDA, (A):9.
((( سورة الحديد.18 :
((( CDA, (E):11.
((( ينظر :اللغة األكدية (البابلية  -اآلشورية) ،تاريخها وتدوينها وقواعدها:
.191
((( ينظر :مدخل إلى اللغتين األكدية والعربية (دراسة معجمية).53-52 :

.
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السابعّ :
التأثر املدبر الجزيئ يف حال االتصال:

ناقصًا بال فاصل بينهما ومنه حتول الصاد قبل الدال إىل زاي يف
العربية القدمية مثل يزدق يف يصدق.
ومن ذلك يف اللغات الساميّة:
 يف اللغة املندائية يؤثّر صوت اجليم املجهور يف السنيفيجذبه إىل حيزه يف كلمة ( )sgaمبعىن ذهب اليت تصبح ()zga
بقلب السني زايًا ).(1
 يف اللغة املندائية يؤثر صوت الباء املجهور يف صوت التاءاملهموس يف كلمة ( )ktbمبعىن كذب فيسحبه إىل حيزه يف اجلهر
فتحول إىل دال فأصبحت الكلمة ).(kdb) (2
الثامنّ :
التأثر املدبر الجزيئ يف حال االنفصال:

وحيدث بتأثري الصوت الثاين يف الصوت األول ويكون التأثري
ناقصًا بفاصل بينهما ومنه حتول السني إىل زاي فيقولون :سعتر يف
زعتر؛ لتأثر السني بالراء ومنه قلب السني صادا قبل الطاء حنو:
مسيطر اليت تصبح مصيطرًا وصراط يف سراط .ومن هذا النوع من
املماثلة أيضا:
 تأثري ( )Bاملجهور يف ( )Kاملهموس يف كلمة ()kab¼buاألكدية فيسحبه إىل حيز اجلهر فيصبح ( )Gلتصبح الكلمة
( )gab¼buمبعىن حيترق أو حاجب ).(3
ـ تأثري الشني يف الدال يف كلمة ( )idduššuمبعىن غطاء
فيسحبه إىل حيزه فيصبح ( )Tلتصبح الكلمة ).(ituššu) (4

املبحث الثاين :اإلبدال الصويت
وهو من الظواهر الصوتية اليت متثّل (نوعا من التحول الداخلي
يف الكلمة يراد به االرتقاء اللغوي) ) (5وقد عين به األقدمون؛ قال
ابن فارس( :ومن ُسنن العرب إبدال احلروف وإقامة بعضها مقام
بعض) ) (6وأملح الدكتور عبد الصبور شاهني إىل صفة عدم القصد
((( MAN: 317.
((( MAN: 204.
((( CDA, (K): 1.
((( CDA, (I): 1.

((( مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية
المعاصرة د .مصطفى النحاس.97 :
((( الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها .203 :وينظر :مظاهر
التطور في اللغة العربية المعاصرة.59-58 :

يف حدوث اإلبدال واعترض على هذا التعبري وأبدل كلمة (إقامة)
بـ (قيام) حىت يتم عدم القصد حبسب ما يرى).(7
عاما يدخل
والدرس الصريف التقليدي جيعل اإلبدال موضوعا ّ
يف مفهومه املخالفة واملماثلة يقول عبد العليم إبراهيم( :واإلبدال
تغيري حيدث يف حرف آخر غري أحرف العلة واهلمزة مثل تغيري
اصترب إىل اصطرب بإبدال التاء طاء وتغيري ازهتر إىل ازدهر بإبدال
التاء دا ً
ال) ) (8وما ضربه من أمثلة على اإلبدال هو من املماثلة.
ويشترط يف اإلبدال بني األصوات أن تكون هناك صلة بني
املبدل واملبدل منه قال أبو علي الفارسي (ت  377هـ) يف ما نقل
عنه ابن جين( :إن أصل القلب يف احلروف إمنا هو يف ما تقارب
منها) ) (9وهو مذهب املحدثني أيضا ).(10
ولعل العرب قد احتاجوا إىل اإلبدال الصويت يف إخضاع ما
يرد من املفردات األعجمية حىت تكون على سجية لغتهم ،وقد
أشار إىل هذا أبو منصور اجلواليقي (ت 540هـ) بقوله( :إعلم أهنم
كثريًا ما جيترئون على تغيري األمساء األعجمية إذا استعملوها،
فيبدلون احلروف اليت ليست من حروفهم إىل أقرهبا خمرجًا ،ورمبا
أبدلوا ما بعد خمرجه أيضًا) ).(11
وقد رتّب اإلبدال حسب خمارج احلروف فكانت :متدانية
)(12
املخرج ومتجاورة املخرج ومتقاربة املخرج ومتباعدة املخرج
وعليه سيسري البحث يف دراسة اإلبدال الصويت يف اللغات الساميّة
على وفق اآليت:

 -1اإلبدال في األصوات المتدانية المخرج:
ويقصد هبا (ما كانت احلروف فيه أدىن إىل بعضها يف املخرج
من غريها إذا كان معها فيه غريها كاهلمزة واهلاء فهما وإن كانا
من حروف احللق ) (13إ ّ
ال أهنما أدىن إىل بعضهما من العني؛ اليت
((( ينظر :أثر القراءات في األصوات والنحو العربي ،د .عبد الصبور شاهين:
.265
((( تيسير اإلعالل واإلبدال ،عبد العليم إبراهيم.5 :
((( سر صناعة اإلعراب.180 /1 :
( ((1ينظر :الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني د .حسام النعيمي98 :؛
والصرف وعلم األصوات د .ديزيزة سقال.155-154 :
المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم.6 :
(ّ ((1
( ((1ينظر :الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.98 :
( ((1ينظر :المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.58 :
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هي من حروف احللق أيضًا) ).(1
ومن هذه األصوات:
 -الزاي والسني والصاد:

وخمرجهن ممّا بني الثنايا وطرف اللسان وهي أسليّة ) (2صفريية
ّ
)(4
) (3رخوة .السني والصاد يوصفان باهلمس والزاي باجلهر .
ومن أمثلة ذلك إبدال صاد (ص د ق) بالزاي؛ فتصبح يف السريانية
ص ِد ق ) .(5ومن ذلك يف
ز ا ِد قٍ :ص ْدق ّ
حق؛ املندائية َز ِد ق َ
املندائية أيضًا )(bzq) (6؛ إذ أُبدلت الزاي من الصاد يف بصق .وقد
احتفظت العربية جبذره بالصاد والسني والزاي ،يقول ابن فارس
يف (بصق)( :الباء والصاد والقاف ٌ
أصل واح ٌد يشارك الباء والسني
)(7
قريب .يقال بَ َص َق مبعىن بَ َز َق وبَ َس َق)
والقاف،
واألمر بينهما ٌ
ُ
مفترض
لشكل واحد
أقول :هذه املجموعة متثل تطورًا صوتيًا
ٍ
ٍ
أصبح يتسم خبصائص أخذت بالتميز الذي جعل منها ثالثة يف ما
الص َر َ
اط
بعد ويقوي ذلك قراءة محزة بإمشام الصاد زايًا ) (8يف [ا ْه ِدنَا ِّ
ِيم] ) (9فهذا الصوت املشرب ميثل دلي ً
ال على هذا التطور يف
الْ ُم ْستَق َ
نطق الصوت املفترض ويقويه نطق العرب لكلمات باألصوات
الثالثة واملعىن واحد فيها؛ كالصقر؛ إذ نطقت سقرًا وزقرًا ).(10
 -الباء وامليم:

بالشدة على رأي سيبويه
صوتان شفويان جمهوران يوصفان ّ
ويوصف امليم بأنه أنفي ذو غنّة ) (11يكادان يتفقان يف املخرج
((( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.98 :
((( أسل اللسان طرف شباته إلى مستدقه ومنه سميت األصوات األسلية
(ص س ز)؛ ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية.197 :
((( ينظر :علم األصوات العام 123 :ويحدث الصفير عندما يضيق مجرى
الهواء في نطق (ص س ز) المصطلح الصوتي في الدراسات العربية:
.157
((( ينظر :علم األصوات العام .123
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ص د ق).295 :
((( Man: 58.
((( معجم المقاييس في اللغة.134 :
((( ينظر :كتاب السبعة في القراءات.106 -105 :
((( سورة الفاتحة.6 :
( ((1ينظر :كتاب اإلبدال والمعاقبة والنظائر.65 :
( ((1الغنة صوت يجري في الخيشوم؛ المصطلح الصوتي في الدراسات

.
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والصفة ).(12
ومنه قول ابن فارس يف (بقع)( :فأما قوهلم :ابْتُقِع لَونُه ،فيجوز
أن
يكون من باب اإلبدال؛ ألنّهم
يكون من هذا ) ،(13وجيوز أن
َ
َ
ِع لونُه) ).(14
يقولون امتُق َ
ومن ذلك إبدال باء  ebb¿buبامليم؛ فتصبح emb¿bu
) (15اليت تعين األنبوب نفسه ،وإبدال الباء من (رب) مبعىن العظيم
يف العربية ميمًا فتصبح (رم) ) (16ويف السريانية (ز ب ن ا) بإبداهلا
ميمًا يف العربية (زمن).
 -الباء والواو غري املديّة:

يوصف الواو بأنه صوت شفوي جمهور فكالمها يتفقان يف
الصفة واملخرج).(17
ومن ذلك إبدال باء  kabkabuبالواو؛ فتصبح (كوكبًا) ).(18
ومنه يف األكدية  abīlumمبعىن رجل اليت أصبحت awīlum
) ،(19ومنه ’ wdمبعىن هالك) (20املأخوذة من الساميّة األم ’bd
مبعناه ).(21

 -2اإلبدال في األصوات المتجاورة المخرج:
ويقصد باملتجاورة (ما كانت احلروف فيه من خمرج واحد إ ّ
ال
أهنا ليس فيها صفة التداين) ) (22فمن ذلك.
 -الهمزة والعني:

والصوتان حلقيان جمهوران .

ومنه قول ابن فارس يف (عله) :العني والالم واهلاء أصل
صحيح ،وميكن أن يكون من باب إبدال اهلمزة عينًا؛ ألنه جيري
جمرى األله والوله …) ).(1
والسائد أن األكدية تبدل العني مهزة غري أن الدكتور خالدًا
أحق اللغات بوراثة هذا الصوت من الساميّة
األعظمي يرى أهنا ّ
ّ
ُ
يستطع ضبطه بسبب صعوبة اخلطِّ
األم؛ فهي تلفظه عينًا مل
ْ
املسماري ).(2
 -الهاء والحاء:

كالمها حلقيان رخوان مهموسان إال أن احلاء من وسط احللق
واهلاء من أقصاه) (3ويكثر هذا اإلبدال يف املندائية ).(4
حاء يف هيكل إذ تصبح (ح ي ك ل)
ومن ذلك إبدال اهلاء ً
يف السبئية ).(5
 -القاف والكاف:

صوتان شديدان من أقصى اللسان خمرج القاف وأدىن منه إىل
مقدم الفم خمرج الكاف وهو مهموس والقاف جمهور).(6
ولتطور القاف صور عديدة منها تطوره إىل ٍ
كاف نقية يف
)(7
صفاهتا وإىل ٍ
كاف مغ ّلظة ،وإىل صوت بني القاف والكاف .
ومنه يف السريانية (ق ر ط ي س ا) و(ك ر ط ي س ا) مبعىن
الر ّق ويف األكدية (ك ص أ ص) مبعىن (ق ص ص) ).(8
َّ

)(23

العربية.165 :
( ((1ينظر :علم األصوات العام 114 :و .119 – 118
( ((1يريد به معناه األصيل ،وهو خلط األلوان.
( ((1معجم المقاييس في اللغة.146 :
(CDA , (E): 1. ((1
(BDB: 912. ((1
( ((1ينظر :علم األصوات العام.138 :
(UG: (K(: 417. ((1
(CDA , (A): 33. ((1
(UG: 348. ((2
( ((2ذكر الدكتور خالد اسماعيل أن السريانية السوادية (سورث) تنطق
الباء واواً عادة نحو آبا = آوا.
( ((2الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.97 :
( ((2ينظر:علم األصوات العام118:و126والهمزة محل خالف في وصفها

بالجهر أو الهمس
((( معجم المقاييس في اللغة.689 :
((( ينظر :تفصيل بحثه (صوت العين وكتابته في اللغة البابلية  -اآلشورية)
مجلة سومر مج .1963 :19
((( ينظر :علم األصوات العام.126 :
((( ينظر:القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم المواد( :ح س س) :
 122و (ح س ن)  123و(ح ص ب).124 :
((( ينظر :الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية.227 :
((( ينظر :علم األصوات العام - 117 :وهو مهموس عند المحدثين  -و
.116
((( ينظر :الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية ،203-202 :وذكر
الدكتور خالد إسماعيل ك و ش ط ا = قسط ،وفي اللهجة الفلسطينية
القاف ينطق كاف ًا كما في قرنة التي تنطق كرنة.
((( ينظر :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادتا( :ق ر ط س):
 427و(ق ص ص).432 :

 -الالم والنون:

الصوتان جمهوران متوسطان بني الشدة والرخاوة وخمرج النون
من طرف اللسان بينه وبني ما فويق الثنايا " ).(9
والصلة بينهما قريبة ،وهو ذو صلة بإبدال الالم ميمًا )،(10
)(11
وهي ظاهرة رصدها الدرس اللغوي القدمي يف (الطمطمانية)
ومنها احلديث املعروف (ليس من امرب امصيام يف امسفر) ) (12أي
ليس من الرب الصيام يف السفر ،وميكن ربطها بتطور الالم إىل نون؛
للتشابه يف أهنما ذلقيان يتقاربان يف الصفات.
ومنه رمان ففي (األكدية ُن ْر ُم و ،ويف نصوص نوزي ُن ُر ُم ،ومن
صيغها ُ
األخرى ُل ر ُم وُ ،ل ِر ي ُنُ ،ن ِر ْم ُتُ ،ل ِر ْم ُتُ ،ن ر م ا ُنُ :ر ّمان
 AHw 804, 405األوجاريتية ل ر م ن – ت؛ العربية ر م
و ن؛ اآلرامية والسريانية واملندائية ر و م ا ن ا؛ احلبشية رومان
.((1()CDG471

 -3اإلبدال في األصوات المتقاربة المخرج:
ويقصد هبا (احلروف اليت من خمرجني خمتلفني ولكن موضعيهما
يف النطق متقاربان) ) (14ومن ذلك:
 -الزاي والذال:

جمهوران رخوان متقاربان يف املخرج؛ فالزاي أسنانية لثوية،
والذال أسنانية).(15
من ذلك إبدال الذال زايًا يف كلمة ذئب ففي (األكدية
آوى نَ ْسر 1525 AHw؛ العربية ز أ ب :ذِئب
ِز ي ُب :ابن َ
… احلبشية ز إ ب :ضبَع  (16))630 CDGوكذا يف كلمة
س ب ُّب م
ذباب؛ إذ هي يف (األكدية ُز ب ُّب (م) َز ْم ُب ُ
)(17
1535 AHw؛ العربية ُز ب و ب … األمهرية ِز ْم ب :ذُباب)
((( ينظر :علم األصوات العام 128 :و .119
( ((1ينظر :فصول في فقه العربية.129 :
( ((1ينظر :في اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس ،130 :مباحث في علم
اللغة واللسانيات ،د .رشيد العبيدي.332-331 :
( ((1ينظر :فصول في فقه العربية ،128 :والحديث في مسند أحمد .434/5
( ((1القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ر م ن).211 :
( ((1الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.97 :
( ((1ينظر :علم األصوات العام 123 :و.121
( ((1القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ أ ب).181 :
( ((1القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ ب ب).181 :
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ومنه إبدال الذال من (ذ ب ح) زايًا يف( :األكدية ِز ي ُب (م):
ذِبْح  … 1525 AHwالعربية ز ب ح :مبعناه … احلبشية َز
ذبح) ) (1واملظنون غلبة هذا اإلبدال على األكدية والعربية
ْب َحَ :
واحلبشية.
 -الذال والدال:

ٌّ
لثوي جمهور شديد والذال أسناين جمهور رخو).(2
الدال
أسناين ٌّ
(وميكن أن تعلل هذه الظاهرة بانتقال خمرج الذال إىل الوراء
قلي ً
ال فيصادف خمرج الدال ،وحينها تتغري صفة الذال من الرخاوة
إىل الشدة فيبدل دا ً
ال) ).(3
ومن هذا اإلبدال إبدال الذال من (ذ ب ح) دا ً
ال يف (اآلرامية
والسريانية د ب ح :مبعناه؛ املندائية د ب ا :ذبح …) ) (4وكذا اجلذر
(ذ ر أ)؛ إذ هو يف (اآلرامية والسريانية درأ :مبعناه ويف املندائية د
ر ا :ذ ر أَ) ) (5وكذا (ذ ق ن)؛ إذ هو يف (األوجاريتية د ق ن …؛
اآلرامية د ْق ن اَ :ذ ْقن؛ السريانية َد ْق َن :مثله؛ املندائية ِد ْق ن ا
ِز ْق ن ا) ) (6ونلمح يف املندائية وجهني من اإلبدال الصويت بالدال
والزاي.
 -السني والتاء (((:

الصوتان مهموسان التاء شديد والسني صفريي رخو.
ميكن تفسري ذلك بتحول السني إىل ثاء مث تطورها إىل تاء أو
أن الصاد العربية املزدوجة من ّ TS
تنفك إىل هذين احلرفني مث
يسقط أحدمها.
ومنه قول ابن فارس يف (خوت)( :اخلاء والواو والتاء ٌ
أصل
واحد ُّ
يب
فأما ما حكاه ابن األعرا ّ
قدام … َّ
يدل على نفا ٍذ ومرور ب ِإ ٍ
عهده ،فيجوز أن يكون من
خات يَ ُخ ُ
من قوهلم َ
وت إذا نََقض َ
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ ب ح).182 :
((( ينظر :علم األصوات العام 115 :و.121
((( الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية.89 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ ب ح).182 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ ر أ).182 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ذ ق ن).184 :
((( ينظر :فقه لغات العاربة المقارن (مسائل وآراء) د .خالد إسماعيل:
 .89والعالقة بين أصوات (التاء والثاء والسين والشين) وشيجة إذ يرى
برجستراسر أن الشين والتاء ناشئتان من الثاء ،ينظر :التطور النحوي
للغة العربية.38-37 :

.
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َدرِه .وجيوز أن تكون التّاء مبدل ًة
ومر يف نَ ْه ِج غ ْ
الباب ،كأنّه نََقض َّ
تاء غُِّير البناء من يَ ِخيس
من سني ،كأنَّه خاس ،فلما قُلبت السني ً
إىل يَ ُخوت) ).(8
ش
ومن ذلك إبدال السني من (س د س) تاء ففي (األكدية ِ
ش ْد ش 1220 AHw؛ األوجاريتية العدد الترتييب
شم> ِ
ش ُ
ْ
ش ت ا إ ش ت ا؛
شت ِ
ش ش؛ اآلرامية ِ
ش د ش؛ العربية ِ
ش ي ت؛ السبئية س د ث :ست
ش ت؛ املندائية ِ
السريانية ِ
س ُد س:
س ِ
سَّ :
س س ُّ
س :ست َ
سد َ
س َد َّد َ
سادس؛ احلبشية َ
سادس) ) (9وميكن مالحظة هذا التطور يف صوت الـسني ورمبا
الشني إىل تاء فيها باجلدول اآليت:
السامية
جدول بتلفظ كلمة مشس باللغات
ّ

األكدية
االوجاريتية
العربية
اآلرامية واملندائية
والسريانية
السبئية
احلبشية

ش
ش
ش
ش

ش
د
ش
ت

س
س

د
د+د

س

س

ش
ش
ش
ت
ث
س

س

وميكن مالحظة عدم االعتداد بالزمن يف هذا التطور الصويت؛
إذ اتفقت األكدية واحلبشية يف آلية النطق على الرغم من التباعد
الزمين الواضح بينهما.
 -الثاء والفاء:

مهموسان رخوان خمرجهما (من بني طرف اللسان وأطراف
الثنايا خمرج الثاء ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا
خمرج الفاء) ).(10
ومنه قول ابن فارس يف (ثدم)( :الثاء والدال وامليم كلم ٌة
ليست أص ً
صح فهو من
أن َّالث ْد َم هو ال َف ْد ُم .وهذا ْ
ال .ز َعموا ّ
إن َّ
باب اإلبدال) ).(11
((( معجم المقاييس في اللغة.234 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (س د س).240 :
( ((1ينظر :علم األصوات العام.121 :
وعي
والثقل
الخثورة
بمعنى
والفدم
( ((1معجم المقاييس في اللغة.181 :
ّ

ومنه إبدال الثاء من ثوم فاء فوم ) (1يف العربية وهي شوم يف
ّ
واستدل الدكتور رمضان عبد التواب
العربية وتوما يف اآلرامية.
)(2
هبذا على أصالة ثوم يف العربية اليت تطورت إىل فوم فيها .
فاء ،ففي
ومن أمثلة هذا اإلبدال أيضًا إبدال الثاء من جثة ً
(العربية ج و ف ا هـ :جثة ،جسد ،اآلرامية … ج و ف ا :جثة
…) ).(3

 -4اإلبدال في األصوات المتباعدة المخرج:
ويقصد هبا (األصوات اليت تباعدت خمارجها وبينها جامع
صويت) ) (4من ذلك.
 -الهمزة والياء:

غاري (من وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى)
والياء ّ
) (5ال يتفقان إال يف صفة اجلهر.
ِدم
ومنه قول ابن فارس يف (أزل)( :وأَما األ َزل الذي هو الق َ
بدل ،إنّما كان "مل يَ َز ْل"
وج ٌز ُم َ
فاألصل ليس بقياس ،ولكنّه ٌ
كالم ُم َ
فنسبُوا إىل يَ َزل ،مث قلبوا الياء مهزة
فأرادوا النّسبة إليه فلم يستقمَ ،
َ
الر ْم َح إليه :أَ َزينٌّ) ).(6
ِي ،كما قالوا يف ذي يَ َزن حني نسبوا ُّ
فقالوا أ َزل ٌّ
ومن أمثلة ذلك :إبدال مهزة (بئر) يف اآلراميات (السريانية
واملندائية) إىل ياء؛ إذ تصبح (ب ي ر ا) ) .(7وهي من املألوف يف
العاميات العراقيات أيضا وكذا يف العربية الفصيحة ).(8
املعول
إن لإلبدال أمهية كبرية يف فهم الدرس
السامي؛ إذ عليه ّ
ّ
يف إيضاح كثري من التفسريات للتغريات اليت جرت يف اللغات
الكالم ،ينظر :معجم المقاييس في اللغة ،مادة (فدم).838 :
((( كتاب اإلبدال والمعاقبة والنظائر تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن
إسحاق الزجاجي (ت 337هـ) حققه وقدم له وشرحه :عز الدين
التنوخي.89 :
((( ينظر :فصول في فقه العربية د .رمضان عبد التواب.47 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم ،مادة (جوف).107 :
((( المسائل اللغوية والصرفية في المصباح المنير للفيومي.53 :
((( ينظر :علم األصوات العام.128 :
((( معجم المقاييس في اللغة.73 :
((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (ب أ ر).42 :
((( ينظر :المقرب علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 669/هـ)
تحقيق :أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري.521 – 520 :
وينظر :اللهجات العربية الغربية القديمة ،حاييم ربّين ترجمة :عبد
الرحمن أيوب 239 :فما بعدها.

الساميّة ،ومن أصعب املشاكل اليت يعاين منها الدرس الصويت
بعض منها
السامي عدم وضوح خمارج األصوات وصفاهتا يف ٍ
ّ
ً
ويهون اخلطب
ال
مث
واالوجاريتية
األكدية
سيما
ال
امليتة
كاللغات
ّ
التناظر الكبري بني آليات التطور الصويت يف هذه اللغات مبا يُطمئن
إىل صحة ما أتوصل إليه من نتائج يف هذا املجال ،وخري مثال
على ذلك أن العربية جتمع أكثر التغيريات الصوتية اليت جرت على
أدق؛ لفهم أسرار
أمر حيدونا إىل التأمل فيها بشكل ّ
أخواهتا وهو ٌ
الباقيات .من ذلك أن الواو وامليم صوتان شفويان يسهل إبداهلما
فكلمة أُرجوان العربية تقرأ بإبدال الواو ميمًا يف اللغات ُ
األخرى
فهي أرمجان يف األكدية واالوجاريتية ) (9ومعىن هذا الشاهد على
اإلبدال ميكن أن يظهر من مقارنة لغة ُبأخرى! بل قد يوضح لنا
اإلبدال الصويت مقارنًا كثريًا من احلقائق اللغوية ومنه قراءة كلمة
ص ُت (م) أ ْر
أرض يف اللغات الساميّة فهي يف (األكدية إ ْر ِ
ص ُت (م) :أ ر ض بالد عامل ُسفلي 245 :AHw؛ األوجاريتية
َ
والفينيقية والعربية واملآبيّة أرص؛ واآلرامية أ ْر ق ا ،أ ْر ع ا:
السريانية أ ْر ع ا :األرض؛ املندائية أ ْر َق ا) ).(10
وميكن إيضاح ما طرأ من إبدال صويت عليها باجلدول اآليت:
ض

السامية
جدول بتلفظ كلمة أرض يف اللغات
ّ

ر أ العربية

ص  +تُم ر إ األكدية

ص

ق+ا
ع+ا
ع+ا
أ+ا

ر أ االوجاريتية والفينيقية والعربية واملآبية
ر أ اآلرامية القدمية

ر أ اآلرامية احلديثة
ر أ السريانية
ر أ املندائية

حتول الضاد العريب إىل الصاد والعني والقاف ،وميكن بسهولة
حتليل الصلة بني الضاد والصاد ،إ ّ
ال أن التحول إىل صوت حلقي
التأمل؛ للبعد بني خمرجي الضاد
(العني) أو هلوي (القاف) يدعو إىل ّ
املوصوفة عند سيبويه بقوله( :ومن بني أول حافة اللسان وما يليه
من األضراس خمرج الضاد) ) (11وخمرجي هذين الصوتني !.
((( .365 :UG
( ((1القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم مادة (أ ر ض).12 :
( ((1الكتاب.405/2 :
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مبخرج آخر لصوت
وال ميكن دفع هذا اإلشكال ما مل نقل
ٍ
الضاد وهو املخرج الذي وصفه اخلليل بن أمحد الفراهيدي حني
قال(:مث اجليم والشني والضاد من حيّز واحد) ) (1فاقتراب شجر
الفم من اللهاة واحللق أمر يقبله املنطق اللغوي السليم.
ويقويه ما ذكره ابن فارس يف (ضوي) من إبدال اهلمزة ضادًا،
قال( :ومما َّ
وأويت
شذ عن هذا البابَ :ض َويت إليه أض ِوي ُض ِويًّا َ
)(2
الضاد مقام اهلمزة)
إلبدال ،أن يقام َّ
ىن .وجيوز أن يكون من ا ِ
مبع ً
وبذا يدفع ما افترضه الدكتور رمضان عبد التواب من تطور
ني مث إىل عني يف
الضاد من قاف آرامية قدمية حتولت إىل غ ٍ
السريانية ).(3
وبذا ميكن القول :إن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ذكر الضاد
الساميّة القريبة من اصلها ) (4ال الضاد العربية املتطورة وهي خطوة
أُوىل حنو فهم اإلشكال يف دراسة الضاد.
التسامي يف اإلبدال الصويت
ظاهرة
ّ
ينبغي التنبيه على هذه الظاهرة املهمة يف دراسة اإلبدال
الصويت ،وهي انتقال الصوت يف مرحلة ما من التغري من دون
(تسامي
املرور باملرحلة الوسطى منها ،لذا أمكن أن نسميها
ّ
تسامي املواد الكيميائية وهي انتقال
اإلبدال)؛ فهي شبيهة بظاهرة
ّ
املادة من حالة إىل حالة أُخرى من دون املرور باحلالة الوسطى
اليت بينهما.
هلذه الظاهرة أمهيتها يف فهم طبيعة اإلبدال الذي جيري على
األصوات ،ورمبا كانت هذه الظاهرة عائدة إىل توخي السهولة يف
النطق ،أو بسبب ظروف فيسيولوجية يف جهاز النطق الذي مييل
إىل اختصار اجلهد الصويت يف هذه العملية ،ورمبا يعود ذلك إىل
فقدان الشواهد اللغوية على املرحلة الوسطى املفقودة منها.
من ذلك مث ً
ال إبدال الطاء كافًا يف (نبط) السبئية مبعىن حفر بئرًا

وقد أشار إليها ّ
مكي بن أيب طالب (ت 437هـ) بأهنا( :ختفى
يف اللفظ إذا اندرجت بعد حرف ما قبلها) ) (12وهي نون تعاملية
ال هجائية تظهر مع جمموعة من األصوات ،وهو نوع من التعامل
الصويت يعرف يف أحكام النون الساكنة يف علم التجويد باإلخفاء).(13

((( العين.64/1 :
((( معجم المقاييس في اللغة.605 :
((( المدخل إلى علم اللغة.220 :
((( مما يذكر أن العربية واألكدية واالوجاريتية واألمهرية قد احتفظت
بالضاد (وربما كان نطقه قريب ًا من الصاد المشربة زاي ًا كالتي في قراءة
حمزة لصراط في سورة الفاتحة)؛ ينظر تأثير األدب البابلي في األدب
األوجـاريتي (بحث) د .منذر علي عبد المالك ،الندوة العربية لقسم
الدراسات التأريخية والموسومة (الصالت المشتركة بين أبجديات
الوطن العربي القديمة) )11-10( ،أكتوبر  2001م.7 :

((( ينظر :الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية.122 :
((( ينظر :الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية.122 :
((( Moscati , S (and others) , Op.Cit. P: 25.
((( الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية.123-122 :
((( ينظر :الكتاب .404/2 :طبعة بوالق.
( ((1ينظر :أصوات العربية بين التحول والثبات ،د .حسام النعيمي.44 :
( ((1النشر في القراءات العشر.202/1 :
( ((1الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة.74 :
( ((1ينظر :تحفة الباري ونزهة القاري ،فراس محمد حسين الطائي-37 :
.39

.
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) (5إذ وردت يف األوجاريتية  nbkبالكاف ).(6
والراجح قدمها بالكاف؛ لقدم األوجاريتية ،وملا ذكره
موسكايت من ورودها بالكاف يف الساميّة األم ) ،(7ولذا احتمل
الباحث فهمي حسن أمحد تطور الكاف إىل تاء ،قال( :وعلى ذلك
فإن من املحتمل أن الكاف أبدلت أو ً
ال تاء يف السبئية القدمية؛ ألن
الكاف والتاء جتمعهما صفة الشدة (االنفجارية) واهلمس مث أبدلت
التاء – مع مرور الزمن –طاء لسهولة اإلبدال بينهما ،بسبب أهنما
من خمرج واحد) ).(8

املبحث الثالث :األصوات املستحسنة وغري املستحسنة
ذكر سيبويه جمموعة من األصوات اللغوية واصفًا قسمًا منها
باالستحسان ووصف اآلخر منها بعدمه ) ،(9وهي:

األصوات المستحسنة:
قراءات قرآنية ممّا ّ
ٍ
يدل على
وردت أكثر هذه األصوات يف
أهنا أصوات لقبائل فصيحة ) ،(10وتنبّه ابن اجلزري (ت  833هـ)
على أهنا فروع من األصوات الرئيسة األصلية حني قال( :ولبعض
صحت القراءة هبا) ).(11
هذه احلروف فروع ّ
وهذه األصوات هي:
ـ النون الخفيفة:

ـ األلف املاملة:

وهو أن يُنحى بالفتحة حنو الكسرة حبيث لو زيدت لصارت
وتسمى اإلمالة الكربى ).(1
األلف ياء ّ
ـ همزة بني بني:

وهي اهلمزة املتحركة الواقعة بعد ألف وتنطق عندهم صوتًا
بني صوت اهلمزة وبني صوت حركتها ) (2ومنها قراءة من قرأ مهزة
ِن َربِّ ِه ْم َوأُولَئ َ
أولئك يف قول اهلل تعاىل ] أُولَئ َ
ِك ُه ُم
ِك َع َلى ُه ً
دى م ْ
ون[ ) .(3إذ قرئت اهلمزة بني بني ).(4
ِح َ
الْ ُم ْفل ُ
 ألف التفخيم:)(5
وختص هلجة احلجاز  ،وهي ألف وصف نطقها الدكتور متام
ّ
حسان بأن( :تستدير يف نطقها الشفتان قلي ً
ال مع اتساع الفم نتيجة
حلركة ّ
الفك األسفل ،ويرتفع مؤخر اللسان قلي ً
ال فيصري الفم يف
جمموعه حجرة رنني صاحلة إلنتاج القيمة الصوتية) ).(6
ومنها األلفات املكتوبة يف القرآن واوًا متلوة باأللف اخلنجرية
كالصالة والزكاة واحلياة ).(7
ـ الشني التي كالجيم:

وهي اليت وصفها ابن جين بأهنا( :الشني اليت ّ
يقل تفشيها
واستطالتها وتتراجع قلي ً
متصعدة حنو اجليم) ) (8وهي اليت تنطق
ال ّ
كصوت Jيف اإلجنليزية وتسمع يف بعض هلجات أهل الشام،
وجنوب العراق ).(9
ـ الصاد التي كالزاي:

(لَ ْس َت َع َل ْي ِه ْم ب ُِم َص ْي ِط ٍر) )(10؛ إذ قرأ بصا ٍد تشرب بالزاي ).(11
1ـ األصوات غري املستحسنة:
وهي اليت مل تستحسن يف قراءة القرآن وال يف فصيح الكالم،
وهي:
)(12
ـ الكاف اليت بني اجليم والكاف :
ترد يف نطق بعضهم الفعل كمل كنطق (مجل) ) (13ورجح
الدكتور عبد الرمحن أيوب أن تكون قريبة من نطق الكشكشة يف
عامية العراقيني من قلب كاف اخلطاب للمؤنث جيمًا ).(14
ـ الجيم التي كالقاف:

أورد ابن دريد أن بعضهم يقول يف اجلمل كمل

)(15

ـ الجيم التي كالشني:

ونُقل يف اجتمعوا قول بعضهم :اشتمعوا ).(16
ـ الضاد الضعيفة:

تعد مستعملة  ،ونقل
ويرى الدكتور حسام النعيمي أهنا مل ْ
الرضي االسترابادي (ت  686هـ) عن أيب سعيد السريايف (ت
 368هـ) أهنا ضاد من كان نطقه غري العربية فإذا أراد نطق الضاد
تك ّلفها فخرجت ظاء ) ،(18ومعىن هذا أهنا غري ما يتصوره الدكتور
حلد اآلن اللهم إال
حسام النعيمي من نطقها؛ ألن الظاء منطوق به ّ
أن يُقال :إمنا أراد الدكتور النعيمي الوصف اآلخر للضاد الضعيفة
وهو خمرج بني الضاد والظاء.
)(17

وهي اليت وردت هبا قراءة محزة يف ٍ
آيات منها قوله تعاىل:

((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب.32 :
((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب.33-32 :
((( سورة البقرة.5 :
((( ينظر :إتحاف فضالء البشر.127 :
((( ينظر :الكتاب .432/4
((( اللغة العربية معناها ومبناها ،د .تمام حسان.53 :
((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب.33 :
((( سر صناعة اإلعراب.56/1 :
((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب.33 :

( ((1سورة الغاشية.22 :
( ((1ينظر :كتاب السبعة.682 :
( ((1يرى الدكتور خالد إسماعيل أن هذا اإلبدال غير قياسي فهو اليراه
مكرب بمعنى ُم َج َّرب بينما تبقى أجرب
صحيح ًا ففي المحمودية يقال َّ
تنطق بصوت الجيم الختالف الداللة.
( ((1ينظر :المقرب.326/1 :
( ((1ينظر :محاضرات في اللغة 130 :وفي البحث الصوتي عند العرب:
.34
( ((1ينظر :جمهرة اللغة .5/1
( ((1ينظر :همع الهوامع ،السيوطي.229/2 :
( ((1ينظر :أصوات العربية بين التحول والثبات.47 :
( ((1ينظر :شرح الشافية.255/3 :
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ـ الصاد التي كالسني ،والطاء التي كالتاء ،والظاء التي كالثاء:

كقوهلم :سابر يف صابر ) (1وإبدال الصاد سينًا معروف عند
العرب ) ،(2وكذا األمر يف الطاء اليت كالتاء إذ املسوغ قرب الطاء
من التاء يف الصفات.
وقد نسب حممد األنطاكي هذين الصوتني إىل متظرفات الشام
الالئي يف عصره).(3
أما الظاء اليت كالثاء كما يف ثالِم يف ظالِم فقد استبعد الدكتور
خليل العطية وجودها )(4؛ إذ يقتضي األمر أن تفقد الظاء صفيت
ثاء ).(5
اجلهر واإلطباق أو إحدامها حىت تكون ً
ـ الباء التي كالفاء (الباء الفائية):

ويراد به صوت  Pاإلجنليزي ،ولعل العرب أخذوه من
األعاجم ).(6
ويصعب فهم مزج صويت الضاد والظاء معًا ومها خمتلفان
– حسب الدرس الصويت العريب – فال ميكن تصورمها صوتني
متقاربني حىت حيدث املزج بينهما كما حدث ذلك يف صويت
الصاد والزاي وصويت الظاء والثاء وغريهاّ ،
وحل هذا اإلشكال
يف أمرين ،مها:
األول :أن يؤخذ برأي السريايف من أن الناطق للضاد وهي
عسرية عليه يلجأ إىل صوت الظاء الذي يقرب يف شكله عند
نؤرخ عملية حتول نطق الضاد ظاء يف
السمع من الضاد ،وبذا ّ
الدرس الصويت ،وهو شائع عند العراقيني كثريًا.
الثاين :أن تكون الضاد أو الظاء هنا غري اللتني وصفهما
سيبويه ،وهو أمر غري مقبول جدًا.
يظهر للباحث بعض اخللط يف فهم ما أراده سيبويه بالضبط
منها ،فعبارات من تكلم على تلكم األصوات يفهم منها اإلبدال
مر بنا آنفًا من نطق الضاد الضعيفة ظاء ونطق الظاء
الصويت كما ّ
احلد الذي
الظن إمنا أراد جتاوز ّ
ثاء وغريمها ،فسيبويه على أغلب ّ
((( ينظر :المقرب.326/1 :
((( ينظر :كتاب اإلبدال والمعاقبة والنظائر.65-64 :
((( ينظر :المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ،محمد األنطاكي:
.45/1
((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب.36 :
((( ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها.56 :
((( ينظر :في البحث الصوتي عند العرب ،37 :علق الدكتور خالد اسماعيل
على هذا الرأي قائ ً
ال هذا خطأ ألنه موجود في أكثر اللغات العاربة.

.
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حد الصوت اآلخر ،مبعىن أن الصاد مث ً
ال
رمسه يف كل صوت إىل ّ
يتجاوز حده الصويت إىل حيز صوت الزاي فيخرج صوت ثالث
ميلك من صفات الصاد شيئًا ومن صفات الزاي شيئًا آخر ،وكذا
الضاد الضعيفة إمنا أراد هبا صوتًا يأخذ من صفات الضاد والظاء
معًا ،وهكذا بقية األصوات وقد جعل سيبويه السبب الذي جعله
يقسم هذه األصوات إىل مستحسنة وغري مستحسنة قراءة القرآن
هبن ،مبعىن أن احلسن إمنا يصيب األصوات املستعملة يف
والشعر ّ
النتاج األديب الراقي ،وغري احلسن ما ورد يف اللهجات املحلية
اليت يتكلم هبا العوام .يقوي هذا االحتمال – أي عدم اإلبدال
إن ما فهمه بعض الباحثني من إبدال الصاد سينًا مع
الصويت ّ -
وصفه بالقبح يتعارض مع وصفها هلجة مقبولة يف كالم العرب،
ٍ
حينئذ من القول ِإ َّن املراد من ذلك هو إخراج صوت
فال مندوحة
الصاد ُم ْشربًا بصوت السني ،وقد ملح بعض علماء القراءات هذا
الفهم يف مزج الصفات حينما وصفوا قراءة محزة يف (مصيطر)
وغريها فقالوا :إنه صوت الصاد املشربة زايًا ،وهنا أقول :ميكن أن
نسمي هذه األصوات األصوات املشربة بصفات أصوات أُخرى.
ّ
السامي يف هذه
كل هذا يدفعنا إىل القول بوجود التأثري
ّ
األصوات ،فما ُرصد من أصوات وصف بعضها باحلسن واآلخر
جلي
بالرداءة إمنا هي تطورات صوتية ساميّة ّ
عامة تظهر بشكل ّ
للمتتبع لألصوات وتطورها يف هذه اللغات ،ومن غري املنكر سكىن
كثري من األقوام الساميّة كالعربانيني واآلراميني متجاورين مع
العرب على أرض يسهل اختالطهم فيها ،ومبرور الزمن تظهر آثار
هذا االختالط على ألسنتهم ،وقد رصد املبحث السابق اإلبدال
الصويت الذي جيري على األصوات الساميّة فال حاجة إىل إعادته
هنا.
هذه األصوات اليت رصدها سيبويه متثل مرحلة تارخيية مهمة
السامي ،وما ذكرته من وجود مرحلة وسطى
يف التطور الصويت
ّ
يف اإلبدال تتسامى بعض األصوات عند اإلبدال عنها قد تظهر يف
ما ذكره سيبويه هنا ،مبعىن آخر أن األصوات املشربة متثل بعضًا
من تلك املرحلة الوسطى اليت تنتقل فيها األصوات من صوت إىل
صوت آخر.

املبحث الرابع :يف القلب املكاين
ُع ّرف القلب املكاين ) (1بتعريفات كثرية ) (2منها:
 تغيري مكاين يف أصوات الكلمة تقدميا أو تأخريا مع بقاءاملعىن واحدا ).(3
 تقدمي بعض حروف الكلمة على بعض ،مع بقاء املعىنواحدًا ).(4
ويالحظ أن القلب حيدث يف احلروف املتجاورة عمومًا ،وقد
حيدث يف غري املتجاورة أيضًا كما يف اكفهر واكرهف ).(5
وظاهرة القلب ّ
ٍ
خالف بني اللغويني ،ففي حني يصفها ابن
حمل
فارس بأهنا من (سنن العرب) ) ،(6أنكرها أبو حممد ابن درستويه
(ت  347هـ) الذي ألف كتابًا يف إبطاهلا ) (7ومن قبله أبو عمر
اجلرمي(ت  225هـ) ،وقال أبو بكر ابن دريد (ت  321هـ) يف
باب احلروف اليت قلبت (وزعم قوم من النحويني أهنا لغات) ).(8
إن من يعلل باختالف اللهجات ال يؤمن بفكرة القلب املكاين
أصال ْ
يعد كل واحد منهما أصال برأسه ،بل إن سيبويه يرى
بل ّ
أن الكلمة اليت حيدث فيها قلب تصبح قائمة بذاهتا وال ترد إىل
أصلها ،فهو يقول( :كل ما كان فيه قلب ال يرد إىل األصل وذلك؛
ألنه اسم بين على ذلك كما بين قائل على أن يبدل من الواو
)(9
بأن ّ
كل لفظني ُو ِجد فيهما تقدمي
ويفصل ابن جين القول ّ
مهزة) ّ ،
وتأخري فأمكن أن يكونا مجيعا اصلني ليس أحدمها مقلوبا عن
صاحبه فهو القياس الذي ال جيوز غريه وإذا مل ميكن أن يكونا
أصلني حكمت بأن أحدمها مقلوب عن صاحبه ،مث أُريت أيهما
األصل ،وأيهما الفرع).(10
((( ينظر مبحث القلب المكاني في النوع الثالث والثالثين من كتاب المزهر
في علوم اللغة وأنواعها لجالل الدين السيوطي 480/1 :وما بعدها.
((( ينظر :الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية ،جرجي زيدان.59 :
((( القلب واإلبدال في اللغة ،عادل احمد زيدان.178 :
((( ينظر :شرح الشافية.21 / 1 :
((( ينظر :دراسات في علم أصوات العربية ،د .داود عبده.91 :
((( الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها.202 :
((( ينظر :الخصائص  ،74/2و المزهر .481/1
((( الجمهرة .431 / 3
((( الكتاب.129/2 :
( ((1الخصائص.69/2 :

ّ
متسك بعض اللغويني
علل الدكتور رمضان عبد التواب ّ
بوجود القلب املكاين ،بقوله( :ومن املالحظ أن بعض الكلمات
املقلوبة بعد أن تشيع على األلسنة تأخذ جمراها الطبيعي يف اللغة
باستعمال باقي املشتقات منها ،وألن اللغويني العرب مل يدركوا
ذلك حكموا بأصالة بعض املقلوبات ،فهاهو أبو جعفر النحاس
يقول :القلب الصحيح عند البصريني مثل (شاكي السالح ،وشائك،
وجرف هارٍ ،وهائر) ،وأما ما يسميه الكوفيون القلب ،حنو :جبذ،
وجذب ،فليس هذا بقلب عند البصريني ،وإمنا مها لغتان) ).(11
وجعل أبو حممد احلريري (ت  516هـ) اخلالف يف املسألة بني
النحويني وأهل اللغة ال بني البصريني والكوفيني ،قال( :قال شيخنا
أبو القاسم الفضل بن حممد النحوي – رمحه اهلل  :-فأما قوهلم:
جذب ،وجبذ .فليست هاتان اللفظتان عند املحققني من النحويني
من قبيل املقلوب ،كما ذكر أهل اللغة ،بل مها لغتان ،وكل واحدة
منهما أصل يف نفسها وهلذا اشتق لكل منهما مصدر من لفظه فقيل
جبذ ،كما قيل يف مصدر جذبْ :
جذب) ).(12
يف مصدر جبذْ :
وينبّه على الفرق بني القلب املكاين واالشتقاق الذي نعته ابن
جين بـ(االشتقاق األكرب) ،بتقليب اجلذر الواحد على عدد حروفه،
مع احتاد املعىن ،كتقليب (قول)؛ الذي ّ
يدل جبميع تقاليبه على
اخلفة ،واإلسراع ).(13
تعد ظاهرة القلب املكاين أوضح الظواهر اللغوية اليت تعكس
ّ
احلاالت النفسية املؤثرة يف سري العملية اللغوية املنطوقة ،ورصد
الظاهرة يف كالم األطفال قد يظهر حالة من التعثر يف تطبيق سلسلة
الكلمات اليت حيتفظ هبا موروث الطفل حينما حياول تطبيقها يف
الواقع اللغوي ).(14
إّ
ال أن األمر ال يقف عند تعثر األطفال ،بل جند القلب املكاين
شائعًا يف كالم الكبار مبا يعكس احلاجة إىل تفسريات أُخرى
أكثر قبوال).(15
القلب املكاين يف اجلذور الساميّة:
( ((1التطور اللغوي ،مظاهره وعلله ،وقوانينه.60 :
( ((1درة الغواص في أوهام الخواص.187 :
( ((1ينظر :ابن السكيت اللغوي ،254 :ويشير فيه إلى الخصائص/ 2 :
.134
( ((1ينظر :سيكولوجيا اللغة والمرض العقلي ،د .جمعة سيد يوسف،171 :
والصرف ،د .حاتم صالح الضامن.27 :
( ((1ينظر :مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نصنع المعجم الجديد ؟ ،عبد
اهلل العاليلي.215 – 214 :
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تكشف الدراسات الساميّة املقارنة عن وجود ظاهرة القلب
املكاين يف اللغات الساميّة ُ
األخرى ) ،(1فهي قد تعكس مراحل
التكوين األوىل املوغلة يف القدم للغة احلديثة ) ،(2وحدد الدكتور
رمزي البعلبكي أهم ما تكشفه هذه الدراسات يف باب القلب
املكاين يف اآليت ):(3
 أن الدراسة املقارنة تكشف أُصول بعض الكلمات اليتحدث فيها قلب مكاين ،وضاع األصل األول منه يف إحدى تلك
السامي (برك).
اللغات ،ومن ذلك( :ركبة) اليت تعود إىل اجلذر
ّ
 أن بعض الكلمات حيدث القلب املكاين فيها بسبب طبيعةأصواهتا ،كما يف (جزر) ،فلصعوبة تعاقب اجليم والزاي ،قلبت إىل
(جرز).
أن وزن (افتعل) يف العربية من القلب ،إذ األصل يف الساميّات
يف هذا الوزن تقدمي التاء على الفاء ،ورجح ذلك يف وزن (استفعل).
أقول :بل قد تكشف غري ذلك ،وهذا ما يتكفل به هذا املبحث،
بعونه تعاىل.
واحلاجة إىل دراسته أكثر فائدة ونفعًا؛ ألنه يكشف عن
التغريات اليت جتري على اجلذور ،وال تظهر ما مل تقارن يف ما
بينها ،ومن ذلك:
 يف األكدية ( ،)simmiltumوهي مقلوب س ّلم العربية،مبعناها ).(4
 كلمة ( ،)hprtاالوجاريتية ،هي مقلوب خروف العربية،مبعناها ).(5
وال يتوقف البحث عند هذين الشكلني من القلب املكاين ،وإمنا
يتعدى ذلك إىل دراسة اجلذور اليت ذكروا أهنا من القلب املكاين
مقارنة باللغات الساميّة ُ
األخرى؛ لبيان كلمة الفصل فيها ،هل هي
من املقلوب ؟ أو غري ذلك ،من ذلك:
قراءة يف (جذب) ،و (جبذ):
السامي املقارب يف الصوت
يف حماولة احلصول على اجلذر
ّ
واملعىن للجذر (جبذ) وجدت يف األكدية  kapasuبالسني

((( ينظر :ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها
وأنواعها ،عبد الفتاح الحموز.5 :
((( ينظر :علم اللغة بين التراث والمعاصرة ،عاطف مدكور278 :
((( ينظر :فقه العربية المقارن.84-82 :
((( CDA ,) S): 15.
((( UG: 404.

.
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والصاد) ،(6وهو يف العربية أيضا ) ،(7ويف املندائية  kbsبالشني
والصاد ) ،(8وكلها مبعىن يلتقط ولعل كلمة  gbitaاملندائية ) (9اليت
تدل على االلتقاط واالنتقاء أكثر قربا يف الصوت للجذر العريب
(جبذ).
وإذا ما حاولنا أن نعكس األمر لنجد اجلذر العريب املقارب
هلذه اجلذور الساميّة فإننا جند اجلذر (قبض) أكثر اجلذور قربا يف
الصوت والداللة على ذلك.
صحة هذا التطور
إننا ال نعدم دليال يف العربية نفسها يشهد على ّ
الصويت الذي جرى على اجلذر (قبض) حىت أصبح (جبذ) ،فإذا
تتبعنا اجلذور املقاربة له يف الصوت والداللة جند أن ابن فارس -
مثال  -ذكر قبص اجلذر الذي ال ختتلف داللته وهي التجمع عن
أصالن يَ ُد ُّل أحدمها على ِخ ّف ٍة
قبض ،قال( :القاف والباء والصاد
ِ
جتمع).(10
وسرعةَ ،
واآلخر على ُّ
ُ
والنشاط .وال َقبُوص :الذي إذا
فاألول ال َقبَص ،وهو اخلِفَّة َّ
َّ
األرض من ُه إ ّ
ص،
ال
َج َرى مل يُ ِص ِب
ُ
َ
أطراف َسنابِكه .ومن ذلك ال َق ْب ُ
الشي ِء بأطراف األصابع ،وال يكون ذلك َّ
إال عن ِخفَّة
تناو ُل َّ
وهو ُ
)(11
َ
ول[
الر ُس ِ
بالصاد.
َّ
و َع َجلة .وقرئت ] :فَ َقبَ ْص ُت قَ ْب َص ًة م ْ
ِن أثَ ِر َّ
وذلك املأخو ُذ قَ ْبصة) .وهي قراءة ابن مسعود (رض) وابن الزبري
وغريمها.
أقول :األصالن يف حقيقة البحث واحد؛ بل األول مأخوذ من
فخصص لألخذ باليد ،مع
الثاينّ ،
فكأن تطورا دالليا أصاب املعىنّ ،
السرعة يف األخذ.
وهبذا ميكن أن نتصور ما جرى على اجلذر (قبض) من
تغيريات صوتية ،وهي:
 تبدل نطق القاف إىل الكاف واجليم (الساميّة والقرشية). -تبدل نطق الباء إىل ( )pيف األكدية.

 تبدل نطق حرف الضاد إىل الصاد والشني والسني والتاءيف هذه اللغات الساميّة .وميكن القول بتبدل نطق الذال إىل الضاد
أيضًا ،وله شواهده يف اللغة العربية ).(12
((( CDA , K): 9.

((( القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم ،مادة (ق ب ض).419 :
((( Man: 202.
((( Man: 79.
( ((1ينظر :معجم المقاييس في اللغة.871 :
( ((1سورة طه .96 :ينظر تفصيل القراءة في البحر المحيط.273/6 :
( ((1ينظر ما ذكره الدكتور عبد الصبور شاهين من إبدال الضاد ذا ً
ال ،أثر

ويبدو أن العربية حتتفظ ببقايا الشواهد الدالة على ذلك؛ فإن
صالح الدين الصفدي (ت  764هـ) رصد تصحيفا يف اجلذر (جبذ)
أنكره ،وهو تبدل نطق الذال بالدال ،قال( :ويقولون :جبد احلبل،
وغريه ،والصواب جبذ بالذال معجمة ،يقال :جبذ جيبذ…)).(1
ُ
وتبدل الذال داال من القوانني الصوتية الساميّة اليت جتري على
يفسر لنا نطقه تاء يف املندائية يف كلمة
هذا الصوت وهو الذي ّ
.gbita
ومن بقايا تلك الشواهد أيضا ،قوهلم للمنيّة جباذ؛ ألهنا جتبذ
األرواح ) ،(2وال أدل من هذا على القبض ،أي إهنا تقبض األرواح.
إن هذا االستنتاج يدلنا على حقيقة مهمة ،هي أن اجلذر
صويت
تطور
ٌّ
(جبذ) ليس مقلوبا من اجلذر (جذب) ،وإمنا هو ٌ
للجذر (قبض).
قراءة يف (ألك) و (ألك):
حتمل
قال ابن فارس( :اهلمزة والالم والكاف أصل واحد وهو ّ
الرسالة ،قال اخلليل :األلوك الرسالة وهي املألكة على مفعلة …
حتمل رساليت إليه …) ).(3
وقول العرب :ألكين إىل ٍ
فالن ،املعىن ّ
ومل يضع ابن فارس مادة لـ(ألك) يف مقاييسه ،كأنّه فهم من
ذلك رجحان أصالة (ألك) وأن (ألك) مقلوب منه.
ومراجعة الدرس املقارن قد حيكم بالعكس متامًا؛ فرمبا كان
األصل فيهما هو (ألك) واملقلوب منه هو (ألك).
وهذا الرأي ليس باجلديد؛ إذ ذهب إليه الدكتور إبراهيم
السامرائي الذي يرى أن (املادة األصلية هي (ألك) ونرى أن (ألك)
هي املقلوب ،وأهنا حديثة النشأة بني جذور لغتنا العربية وإن
كانت قد اشتهرت بعد ذلك وشاعت يف كالم العرب حىت اشتقت
منها تلك الكلمات الثالث :األلوك واملألكة واملألك … فقد حيدث
يف ظاهرة القلب املكاين أن املادة الفرعية تسود وتطغى على املادة
األصلية وكثريًا ما يكون اجلديد املستحدث حمبوبًا مأنوسًا) ).(4
وحجة الدكتور السامرائي وجود اجلذر (ألك) يف اللغات
فيهن ،قال( :حني نبحث عن نظائر للمادة
الساميّات وانعدام (ألك) ّ
القراءات في األصوات والنحو العربي .289 :ومن شواهد العربية عليه
نبض العرق ونبذ ،القاموس المحيط.433 :
((( تحرير التحريف وتصحيح التصحيف ،تحقيق :شريف الحسيني
وعصام عبد الرحيم وعصام عبد العظيم.129 :
((( قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط( :جباذ كقطام المنية …):
.423
((( معجم المقاييس في اللغة ،مادة (ألك) ،83 :وكذا مفردات ألفاظ القرآن،
الراغب األصفهاني ،مادة (ألك).82 :
((( ملك مالك مالئكة (بحث).10 :

فيما نعرف من نصوص اللغات الساميّة نرى أن املادة (ألك) ال
نظري هلا يف الساميّات ،وإمنا اليت هلا نظري يف هذه اللغات هي املادة
" ألك " …) ) (5مث ذكر مادة (مألك) املأخوذة من (ألك) يف العربية
والسريانية واحلبشية ).(6
إن انعدام اجلذر (ألك) يف بقية اللغات الساميّة ال يعين بالضرورة
ما توصل إليه الدكتور السامرائي من أصالة (ألك) ) (7وقلب (ألك)
منه ،فرمبا انفردت به العربية على وجه الوضع به ،ومل ينتقل إىل
بقية اللغات ُ
األخرى.
وممّن رفض رأي الدكتور إبراهيم السامرائي عبد الفتاح
احلموز ،الذي قال( :ويتراءى يل أن الظاهر يف هذه اللفظة أن تكون
من (ملك) على أن امليم أصلية ،فال حذف فيه وال قلب ،ولعل ما
يعزز ذلك أن مادة (ملك) أصل قدمي يف اللغات الساميّة ،ولعل ما
يعزز ذلك أن مألكة مل تر ْد إال يف قول الشاعر الشاذ:
إلنسي ولكن ٍ
فلست
ملألك …).(8)) (9
ُ
ّ
ُ
إن ورود (ملك) يف اللغات الساميّة األخرى ال ّ
يدل بالضرورة
على أصالة امليم فيها ،بل ما ورد يف االوجاريتية والعربية يف معىن
امللك والرسول قد ورد بوجود اهلمزة (م ل أ ك) ممّا يضعف هذا
االستدالل ) ،(10إال أن ما ذكره من نفي القلب فيه صحيح ،واحلجة
على هذا النفي ما ذكره ابن فارس نق ً
ال عن اخلليل بن أمحد
الفراهيدي يف مادة (ألك)(:وإمنا مسيت الرسالة ألوكًا؛ ألهنا تؤلك
يف الفم ،مشتق من قول العرب :الفرس يألك اللجام ويعلكه إذا
مضغ احلديدة …) ).(11
إذن فمادة (ألك) ليست قلبًا من مادة (ألك) ،إمنا هي تطور
صويت من مادة (علك) ،وملا أبدلت العني مهزة فأشبهت مادة (ألك)
يف أصواهتا ُظ ّن القلب فيها.
Ì Ì Ì
((( ملك مالك مالئكة.11 :
((( ملك مالك مالئكة.11 :
((( UG: 426.
((( البيت لعلقمة بن عبدة ،وتمامه:
ٍ
يصوب
السماء
جو
من
ل
ز
تن
لمألك
إلنسي ولكن
ولست
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ينظر :شرح اختيارات المفضل ،الخطيب التبريزي (ت  502هـ) ،تحقيق:
فخر الدين قباوة.1590 / 3 :
((( ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها:
.38
( ((1ينظر القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم.505 :
( ((1معجم المقاييس في اللغة.83 :
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