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التطورُذالصوتيُّذوأثرهُذيفذتطوّرِذالداللةذ
د.ذ َفرِهَادذ َعزِوزذمُحِيِيذالدِونذ

تاروخذالؼبول:ذ2008/4/1ذ

تاروخذالتؼدوم:ذ2008/7/17ذ

املؼدمـــــةذ

رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبي ً
الحمد هلل ِّ
ِّو األميف ،كعمى آلو
بعد:
كأصحابو أجمعيفَّ .م
أما ي
فقد حاكؿ ىذا البحث دراسة التطكر الصكتي ،كمف ثىَّمـ أثر ىذا التطكر في
المستكل الداللي ،إذ َّم
إف لمتطكر الصكتي أث انر في تطكر المعنى (الداللة) ،فكاف
و
تطكر في
رص ىد ىذا النكع مف التطكر الصكتي الذم يؤدم إلى
دكر ىذا البحث ٍ
ي
َّمف المبحث
داللة الكممة .كقد
ٍ
اقتضت طبيعةي البحث ٍ
أف تنقسـ عمى مبحثيف ،إذ بي ى
األكؿ ظاىرة التطكر الصكتي ،كذلؾ مف خبلؿ بياف ىذه الظاىرة ،كاألسباب التي
تؤدم إلى حدكثيا في المغة.
ضت عف ىذا التطكر
َّم
َّمف النتائج كاآلثار التي ٌ
تمخ ٍ
أما المبحث الثاني فقد بي ى
و
جممة مف األلفاظ التي حدث فييا
ص ىد
عمى المستكل الداللي ،إذ حاكؿ
ي
البحث ىر ٍ
التطكر إلى تغي وُّر في المعنى؛ َّم
الصكتي
التطكر
ألف
صكتي ،كقد َّمأدل ىذا
تطكر
َّم
ٌّ
ه
ى
ي
و
صكر جديدة لمفظة ،كلكف مف دكف تغيير في داللتيا ،فكاف
يؤدم غالبان إلى تككيف
و
تطكر في
دكر ىذا المبحث رصد األلفاظ التي اعتكرىا التطكر ًم َّمما َّمأدل إلى
داللتيا.
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التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ

املبحثذاألولذ
ُذالصوِ ِتيّذوأسبابهذ
التَطَوُّر َّ
أوالً:ذالتطوُّرُذالصوتيّ:ذ
كتطكًرًه ( ،)1إذ َّم
إف
التطكر الصكتي كاحدان مف أسباب تغي ًُّر المعنى
يي ىع ُّد
ُّ
ي
و
محد و
و
و
ً
صكت مف
أم
أم
األذىاف
ظ ترتبطي في
دة ،كا َّمف َّم
تطكر في ِّ
األلفا ى
بدالالت ٌ
أصك ً
ات ىذه األلفاظ قد يؤدم في النتيجة إلى تغي وُّر في دالالتيا كمِّيان أك جزئيان.
المغة سنةه مف سننيا يط أر عمى مستكيات ً
كالتطكر في ً
المغة كعناصرىا
ي
(أصكاتيا كتراكيبيا كدالالتيا) ،كىذا التطكر ((ال يجرم تبعان لؤلىكاء كالمصادفات،
انيف جبرية ثابتة مطٌردة النتائج،
أك كفقان إلرادة األفراد ،كاَّمنما يخضعي في سيره لقك ى
كاضحة المعالـ ،محققة اآلثار.)2())...
الحي
لذلؾ ييشبِّوي الباحثكف المغةى في تطكرىا عمى مركر الزمف بالكائف
ِّ
(( َّم
ألنيا تحيا عمى ألسنة المتكمميف بيا  -كىـ مف األحياء  -كىي لذلؾ تتطكر
كيتغير ،كىي تخضع لما يخضع لو
الحي
كتتغير بفعؿ الزمف كما يتطكر الكائف
ٌ
ٌ
ٌ
كنمكه كتطكره ،كىي ظاىرةه اجتماعيةه تحيا في أحضاف
الكائف
الحي في نشأتو ِّ
ُّ
المجتمع ،كتستمد كيانيا منو ،كمف عاداتو كتقاليده ،كسمكؾ أفراده ،كما أنيا تتطكر
ِّو كتنحطُّ
ً
بتطكر ىذا المجتمع ،فترقى برقي ً
بانحطاطو))(.)3
أنظمة ً
ً
و
و
العمماء َّم
المغة
متفاكت عمى
بشكؿ
أف تطكر المغة يتكزع
كقد الحظ
ي
ً
جميعيا ،إذ يبدأ بالنظاـ الصكتي كينتيي بالنظاـ الداللي مرك انر بالنظاميف الصرفي
ليست عمى سكاء في سر ً
كالنحكم .كأنظمةي ً
عة قبكؿ ىذا التطكر ،إذ ثمة
المغة كمُّيا
ٍ
(َّ )1م
إف استخداـ كممة (التطكر) عند المغكييف المحدثيف ال يعني تقييػـ ىذا التطكر ،كالحكـ عميو
التغير) .ينظر :التطكر المغكم
بالحسف أك بالقبيح ،بؿ ىك يأتي عندىـ مرادفان لكممة ( ٌ
مظاىره كعممو كقكانينو ،د .رمضاف عبد التكاب .9
( )2المغة كالمجتمع :د .عمي عبد الكاحد كافي .78
( )3التطكر المغكم .5
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فرؽ في سر ً
عة االستجابة لمتطكر بيف ىذه األنظمة ،فأصكات الكممات كأبنيتيا
ه
كدالالتيا أسرعي تطك انر مف التراكيب.
فالنظاماف الصكتي كالصرفي يسيراف جنبان إلى جنب في التطكر الذم
م ىَ ٍعتىًكيريى ىما إلى ٍّ
يستقر منذ الطفكلة كيستمر طكؿ
حد كبير .فالنظاـ الصكتي
ُّ
ى
و
تعكدت
الحياة ،فاإلنساف يحتفظ حتى أيخريات حياتو بجممة مف الحركات التي ٌ
عارض ،كأف يتمقى لغةن أجنبيةن ،كمثمو
عمييا أعضاؤه الصكتية ،إالَّم إذ حدث لو
ه
جيؿ ك و
الصرؼ أيضان ال يتغيَّمر في أثناء و
في؛ َّم
احد ،بؿ ىك
ألف
أيضان
النظاـ الصر ُّ
ى
ي
ي
()1
و
آخر .
كالنظاـ الصكتي يتغي يَّمر نتيجة االنتقاؿ مف جيؿ إلى ى
تتمخض عف ىذا التطكر ،كاآلثار
الفرؽ بينيما فيك في النتائج التي
أما
َّم
ي
ي
تب عميو ،إذ َّم
ؾ كراءه بقايا ،إذ َّمإنو
إف ((التطكر
َّم
الصكتي شام هؿ ال يتر ي
التي تتر ي
و
يستبد يؿ حاالن جديدةن مكاف و
في ،فيندر أف يشمؿ جميع
أما
حاؿ
قديمةَّ .م
التطكر الصر ُّ
ي
الحاالت التي يؤثر فييا ،فيك يدع إلى جانب الصيغ الجديدة التي يستحدثيا عددان
كؿ و
كبي انر مف الصيغ التي تستمر في االستعماؿ ،كىكذا تترؾ ُّ
حمقة مف حمقات
التطكر الصرفي بقايا ليا))(.)2
يعرؼ االستقرار ،كال ييدأ عمى و
حاؿ؛ َّم
ألنو
التطكر الداللي فيك ال
أما
َّم
ي
ي
ً
ً
و
إف (( َّم
و
آخر ،إذ َّم
مفرداتو
يكك يف
كؿ
متكمـ ِّ
يخضعي لمظركؼ التي تتغي يَّمر مف فرد إلى ى
ً
بمداكمتو عمى االستعانة بً ىم ٍف يحيطكف بو ،فاإلنساف يزيد
مف أكؿ حياتو إلى آخرىا
و
و
دائمة مف الدخكؿ
حركة
كيغير الكممات في
مف مفرداتو ،كلكنو ينقص منيا أيضانٌ ،
كالخركجَّ ،م
ض نفسو عمى
كلكف الكممات الجديدة ال تطرد القديمة دائمان ،فالذىف يي ِّ
رك ي
و
استعماالت مختمفة؛
كجكد المترادفات كالمتماثبلت ،كيكزعيا عمى كجو العمكـ عمى
ألف الحياةى تشجع عمى تغي ًُّر المفردات؛ َّم
ذلؾ َّم
ألنيا تضاعؼ األسباب التي في
( )1ينظر :المغة :فندريس .247-246
تككف بقايا صرفية داخؿ النظاـ الصرفي
( )2المغة  .204-203كىذه الصيغ القديمة ىي التي ٌ
الجديد تشيعي مع القاعدة الصرفية باسـ الشاذ كالنادر ،كتبقى مع الصيغ المستحدثة ،لذلؾ
فت مزيجان مف
نجد في النظاـ العاـ لمغات التي ليا تار ه
يخ طكي هؿ أنيا عانت تطك انر ضخمان خمٌ ٍ
الحاالت المختمفة .ينظر :المصدر نفسو.
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الكممات ،فالعبلقات االجتماعية كالصناعات ،كالعدد المتنكعة تعمؿ عمى تغي ًُّر
و
كممات
خمؽ
تحكير معناىا،
المفردات ،كتقضي عمى الكممات القديمة ،أك ِّ
كتتطمب ى
ي
و ()1
النظاـ النحكم َّم
فإف تطكره أبطأ مف األنظمة األخرل.
أما
جديدة)) َّ .م
ي

ثانياً:ذعواملُذالتطورذالصوتي:ذ

التغير ً
ً
إذا تتبعنا ُّ
منحييف،
سنجد َّمأنيا تتخذ
النظاـ الصكتي
ات التي تى ٍعتىًكير
ي
ى
ُّ
أحدىماُّ :
صيب
اآلخر :تاريخيةه.
تغير ه
فالتغير ي
ات التركيبيةي :ىي التي تي ي
ات تركيبيةه ،ك ي
أما ُّ
ات التاريخيةي :فيي
األصكات نتيجة احتكاؾ بعضيا مع بعض في الكبلـَّ .م
التغير ي
و
لسبب مف األسباب (.)2
التي تصيب األصكات نتيجة تطكرىا ًع ٍب ىر السنيف

(آ)ذالتغيُّراتذ(التطورات)ذالرتكيبية:ذ
كىي ُّ
تصيب األصكات التي ال انسجاـ فيما بينيا ،كالذم يجد
ات
تغير ي
ي
ً
ً
بعض
تغيير
المتكمـ إلى
المتكمـ ثقبلن في النطؽ بيا ،كمشقٌةن في تحقيقيا ،فيمجأ
ي
ً
األصك ً
بعض عف طري ً
و
الصبلت التي تربط ىذه األصكات بعضيا مع
ؽ
ات مع
بعض في الكممة الكاحدة؛ كذلؾ تحقيقان لبلنسجاـ الصكتي ،كجعؿ الصكت أسيؿ
في النطؽ(.)3
ائؽ ثبلث:
التغيرات تتـ بطر ى
كىذه ٌ

()1ذاملؿاثؾةذالصوتية:ذذ
َّم
جعؿ بعضيا يتأثر ببعض ،إذ
إف احتكاؾ األصكات في عممية التصكيت ى
ً
الكممة الك ً
ً
صاؿ األصك ً
ؽ المتك ً
الكممات في النط ً
َّم
اصؿ
احدة ،كاتِّصاؿ
ات في
إف اتِّ ى
و
ي ٍخ ً
ً
ض يعيا ليذا التأثر ،إالَّم َّم
فبعض
آخر،
التأثر
أف نسبةى
ي
ي
ي
تختمؼ مف صكت إلى ى

( )1نفسػو .247
( )2ينظر :الكجيز في فقو المغة :محمد األنطاكي .251
( )3ينظر :التطكر المغكم  ،22كالكجيز .252
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األصك ً
ات سريعةي ً
التأثر أكثر مف غيرىا بحسب األصكات التي تجاكرىا كتكافقيا في
المخرج كالصفة(.)1
فالمعركؼ َّم
أف األصكات المغكية تختمؼ فيما بينيا في المخارج كالصفات،
فإذا التقى في الكبلـ صكتاف متقارباف في المخرج أك الصفة حدث بينيما ٌّ
شد
كؿ ك و
كجذبُّ ،
احد منيما يحاكؿ َّم
شد اآلخر كجذبو إلى ناحيتو؛ ليجعمو مماثبلن لو(.)2
ه
كاألصكات في تأثرىا ىذا ((تيدؼ إلى نكع مف المماثمة أك المشابية
يسمى ىذا
بينيا؛ ليزداد مع مجاكرتيا قربيا في الصفات أك المخارج .كيمكف أف َّم
التأثر باالنسجاـ الصكتي بيف أصكات المغة .كىي ظاىرة شائعة في ِّ
كؿ المغات
ً
و
و
عامة ،غير َّم
المغات تختمؼ في نسبة التأثر كفي نكعو))(.)3
أف
بصفة
كبناء عمى ما سبؽ يشترط في تحقيؽ التماثؿ الصكتي تقارب
لذلؾ
ن
الصكتيف المتماثميف في المخرج ،إذ ال يمكف تحقيؽ التماثؿ بيف صكتيف يبعد
أحدىما عف اآلخر في المخرج ،كأف يحدث التماثؿ بيف صكت شفكم كآخر ليكم؛
كذلؾ النعداـ التأثر بينيما ،بسبب بعد المخرج.
سماىا سيبكيو (ت 180ىػ) بالمضارعة
كقد أدرؾ القدماء ىذه الظاىرة ،إذ ٌ
()4
تارةن ،كأشار إلييا في باب ((الحرؼ الذم ييضارعي بو ىح ه
رؼ مف مكضعو))  .كتارةن
أيخرل اصطمح عمييا بالتقريب ،قائبلن(( :ىذا باب اإلدغاـ في الحركؼ المتقاربة
التي ىي مف مخروج كاحد)) ( .)5إذ تندرج ضمف ظاىرة التماثؿ ظكاىر صكتية
متعددة مثؿ( :اإلدغاـ األصغر ،كاإلدغاـ األكبر) ( ،)6أك (إدغاـ المثميف) (،)7
كاإلمالة ،كاإلبداؿ ،كاإلعبلؿ .لذلؾ كانت التسميات التي اشتيرت بيا ىذه الظاىرة
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :األصكات المغكية :د .إبراىيـ أنيس .179
ينظر :التطكر المغكم .22
األصكات المغكية .179
الكتاب :سيبكيو .477 /4
نفسػو .445 /4
ينظر :الخصائص :ابف جني .139 /2
المبرد .197 /1
ينظر :المقتضبِّ :
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متعددة تختمؼ مف باحث إلى آخر ٌّ
كؿ بحسب دراستو ليا ،فمنيـ مف أطمؽ عمييا
()2
()1
سماىا (التشاكؿ)(،)3
(التجانس)  ،كمنيـ مف أطمؽ عمييا (المناسبة)  .كبعضيـ ٌ
(التشاكؿ)( ،)3أك (التشابو)( ،)4أك (التماثؿ)(.)5
كتتكضح المماثمة الصكتية مف خبلؿ كشؼ أنكاعيا ،إذ قسَّمميا المحدثكف
و
التقدمي كالرجعي( .)6كمنيا الجزئي كالكمي ،كمنيا المتاخمة
اع
عمى أنك و
متعددة منيا ٌ
)
7
(
المتاخمة كالتباعدية ،كالتبادلية ،كالتكقعية ،كغير ذلؾ  .إالَّم َّم
أف طبيعة البحث ال
تى ٍس ىم يح بعرض تفصيبلت ىذه األنكاع ،لذا سيقتصر البحث عمى التعريؼ بأىـ ىذه
األنكاع:
 .1التقدمي :كيحدث ىذا النكع عندما يتأثر الصكت الثاني بالصكت األكؿ ،مثاؿ
ذلؾَّ :م
إف تاء االفتعاؿ تتأثر غالبان بالذاؿ ،أك الصاد ،أك الضاد إذا جاءت
طاء ،نحك( :اضتجع) تصبح (اضطجع) ،ك(اصتبر)
قبميا ،فتقمب داالن أك ن
تصبح (اصطبر) ،إالَّم َّمأنو قد أصاب ىاتيف الكممتيف تطكر آخر ،إذ صارتا
َّمب ىر) ،إذ فنى الصكت الثاني في األكؿ
َّمج ىع) ،ك(اص ى
في بعض األحياف (اض ى
تقدمي أيضان(.)8
كنطؽ بيما صكتان كاحدان ،كىذا التأثر
ٌّ
كصياغة ((افتعؿ مف "دعا ،ذكر ،زاد" ىي في األصؿ "ادتعى،
ٍّ
المثؿ صكتاف متجاكراف :األكؿ منيما
اذتكر ،ازتاد" فاجتمع في كؿ مف ىذه ي
و
صكت مجيكر
مجيكر ،كالثاني ميمكس ،فتأثر الثاني باألكؿ كانقمب إلى
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :الخصائص  ،111 /1كشرح المفصؿ :ابف يعيش .54 /9
ينظر :شرح الشافية :رضي الديف االسترآبادم .4 /3
ينظر :عمـ المغة :د .عمي عبد الكاحد كافي .274-273
ينظر :التطكر النحكم لمغة العربية :برجستراسر .29
ينظر :دراسات في فقو المغة :د .صبحي الصالح .217
كسماىا بعضيـ بالمقبؿ كالمدبر ،ينظر :التطكر المغكم
ينظر :األصكات المغكية ٌ .181
.29-24
،325
ينظر :التطكر المغكم  ،26-24كدراسة الصكت المغكم :د .أحمد مختار عمر
كمعجـ عمـ األصكات :محمد عمي الخكلي  ،163كالتطكر النحكم .30
ينظر :األصكات المغكية  ،182كالتطكر المغكم  ،24كالتطكر النحكم .31-30
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آدابذالرافدونذ–ذالعددذ()55ذذذذذذذذ
1429هـ2008/م

ذ

أيضان ليجتمع صكتاف مجيكراف؛ ك َّم
ألف التاء الميمكسة حيف يجير بيا تصير
المثؿ " ٌادعى ،اذدكر ،ازداد))(.)1
داالن ،أصبحت ىذه ي
()2
 ،كىذا يعني َّم
أف
 .2الرجعي :كيحدث ىذا النكع عندما يتأثر األكؿ بالثاني
و
صكت سابؽ فيككف البلحؽ يمؤثً انر ،كالصكت السابؽ يمتىأثً انر،
صكتان ما يؤثر في
تغير صكت النكف إلى الميـ؛
كمثاؿ ذلؾ( :مف بعيد) يصبح (مـ بعيد) ،إذ ٌ
ليماثؿ صكت الباء البلحؽ لو في المخرج؛ َّم
شفكم.
صكت
ألف كمييما
ٌّ
ه
كيأتي التماثؿ الرجعي في حالة االتٌصاؿ في نحك مضارع صيغتي:
تفعؿ كتفاعؿ) ،إذ تتأثر التاء بعد تسكينيا بفاء الفعؿ لمتخفيؼ ،إذا كانت
( ٌ
صكتان مف أصكات الصفير ،أك األسناف ،ثـ قيس عمى ذلؾ الفعؿ الماضي،
مثاؿ ذلؾ:
َّماذ َّمك ىر (في الماضي)
ىي َّمذ َّمك ير
ىيتٍ ىذ َّمك ير
ىيتى ىذ َّمك ير
اطَّميَّمىر (في الماضي)(.)3
ىيطَّميَّمير
ىيتٍطيَّمير
ىيتىطىيَّمير
َّم
ككذلؾ قكلو تعالى(( :كما ي ٍد ًرٍي ىؾ َّم
لعموي ىي َّمزىكى أك ىيذ َّمك ير فىتىٍنفى ىعوي
ىى ي
ى
()5
َّم
ً
الذ ٍكرل))( .)4كقكلو تعالى(( :كما ىي َّمذ َّمكر إال أيكلك األٍل ً
باب)) .
ي
ى
ى
كمثاؿ ذلؾ أيضان تأثير (تاء االفتعاؿ) في (الكاك كالياء) إذا كقعتا في
مكضع فاء الفعؿَّ ،م
تحكليما إلى تاء مثميا ،فنقكؿ( :ايتسر كاكتصؿ) ،ثـ
فإنيا ٌ
ص ىؿ)(.)6
تدغـ فييا فنقكؿ( :اتَّم ىس ىر كاتَّم ى
 .3الجزئي :كيحدث عندما ال يتطابؽ الصكت مع صكت آخر ،مثاؿ ذلؾ:
(انبرل ،كانبعث) التي تنطؽ النكف فييما تحت تأثير صكت (الباء) الشفكية؛
ً
صكت ً
الشفكم ،كذلؾ لتحقيؽ التجانس
الميـ
صكت النكف إلى
يتحكؿ
ي
ٌ
لذلؾ ٌ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

األصكات المغكية  ،182-181كينظر :التطكر المغكم  ،24كالتطكر النحكم .31-30
ينظر :األصكات المغكية .181
ينظر :التطكر المغكم .29
سكرة عبس :اآليتاف .4-3
سكرة البقرة :اآلية .269
ينظر :الكجيز  ،254كدراسة الصكت المغكم .325
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د.ذفَرِهَادذعَزِوزذمُحِيِيذالدِون
التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ
ً
ً
ً
في النطؽ؛ َّم
الصكتية)) ( .)1فتصبح
المناسبة
مظاىر
مظير مف
ألف المماثمة (( ه
الكممتاف (امبرل ،كامبعث) بنقؿ صكت النكف  -تحت تأثير الباء  -مف
عمكده األصمي إلى عمكد الباء عف طريؽ تحكيمو إلى ميـ(.)2
الكمي :كيحدث ىذا النكع عندما ال يتطابؽ الصكتاف ( .)3كيؤدم ىذا النكع مف
.4
ُّ
المماثمة إلى إمالة الصكت أك إدغامو.
صكت ليماثؿ
يتغير
ه
كيسمى ىذا النكع أيضان بالمماثمة التامة ففييا ٌ
ٌ
صكتان آخر بشكؿ كامؿ ،كيحدث ىذا النكع مف المماثمة مع (اؿ التعريؼ)
المتبكعة بالحركؼ الشمسية كىي( :ت ،د ،ط ،ض ،ث ،س ،ص ،ش ،ذ،
مككنة مف (اؿ  +شمس) ،إالَّم َّمأنيا
ز ،ظ ،ف ،ر) ،مثاؿ ذلؾ كممة (الشمس) َّم
تمفظ (اش  +شمس) ،إذ تغيَّمر (البلـ) إلى (الشيف)؛ لتماثؿ (الشيف) التي تمييا
تماثبلن كامبلن ،كىك بإزاء التماثؿ الجزئي(.)4
كمما ىك جدير بالذكر َّم
أف ىذه األصكات أسنانية ،أك لثكية ،أك لثكية
غارية ،فيي تقع بيف المثة كاألسناف ،فإذا عممنا َّم
أف (البلـ) لثكية ،تبيَّمف لنا
سبب التماثؿ التاـ كبيف البلـ ،كىذه األصكات مف دكف سكاىا(.)5

()2ذاملخالػةذالصوتية:ذذ
كىك مصطمح صكتي أطمقو المغكيكف المحدثكف عمى إبداؿ صكتيف
متماثميف متجاكريف في كممة كاحدة إلى صكت آخر مخالؼ ليما؛ كذلؾ ىربان مف
التضعيؼ ،كاقتصادان في الجيد العضمي.
فالمخالفةه ظاىرةه لغكيةه صكتيةه ،تنحك بالمغة نحك السيكلة كالتيسير ،كذلؾ
عف طريؽ التخمص مف األصكات العسيرة في النطؽ؛ َّم
ألف الصكتيف المتماثميف
((يحتاجاف إلى مجيكد عضمي لمنطؽ بيما في كممة كاحدة ،كلتيسير ىذا المجيكد
()1
()2
()3
()4
()5

التنغيـ
ينظر:
ينظر:
ينظر:
ينظر:

المغكم في القرآف الكريـ :سمير إبراىيـ العزاكم .91
دراسة الصكت المغكم .326-325
دراسة الصكت المغكم .325
معجـ عمـ األصكات .163-162
األصكات المغكية :د .محمد عمي خكلي .220
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ذ

العضمي يقمب أحد الصكتيف إلى تمؾ األصكات التي ال تستمزـ مجيكدان عضميان،
كأصكات الميف كأشباىيا)) ( .)1لذلؾ يككف الصكت الجديد غالبان مف الصكائت
الطكيمة (األلؼ ،كالكاك ،كالياء) ،أك أشباىيا (البلـ ،كالميـ ،كالنكف ،كالراء) التي
تسمى األصكات المائعة(.)2
ٌ
()3
كجدت ىذه الظاىرة الصكتية في أكثر المغات الجزرية  ،كىي نادرة
كقد
ٍ
في العربية مكازنةن ببعض أخكاتيا الجزريات ( .)4كتي ىع ُّد ىذه الظاىرة نتيجةن مف نتائج
التطكر التاريخي لؤلصكات(.)5
تنبو المغكيكف القدماء إلى ىذه الظاىرة ،كعبَّمركا عنيا بمصطمحات
ٌ
متعددة ،مف مثؿ قكليـ( :كراىية التضعيؼ) ،إذ ذكر سيبكيو(( :ىذا باب ما شذَّم
تسريت،
فأيبدؿ مكاف البلـ الياء لكراىية التضعيؼ ،كليس بمطَّمرد ،كذلؾ قكلؾَّ :م
()6
ت ،كتى َّم
ت،
ظن ٍن ي
تس َّمرٍر ي
كتىظىَّمنيت ،كتقصَّميت مف القصة ،كأمميت))  ،كذلؾ بدالن مف ( ى
ت) ،فالعرب تختار الحرؼ الثاني مف المضعَّمؼ في عممية إبدالو
أممىٍم ي
َّمص ي
كتىقىص ٍ
ت ،ك ٍ
كقكـ مف العرب إذا كقع
الم ىبِّرد (ت 285ىػ) (( :ه
مف صكت الميف الطكيؿ ،كما قاؿ ي
و
جنس كاحد)) ( .)7كنعتو
التضعيؼ أبدلكا الياء مف الثاني؛ لئبل يمتقي حرفاف مف
( .)8كغيرىا مف
غيرىـ بػ ((استثقاؿ الجمع بيف الحرفيف مف جنس كاحد))
المصطمحات األخرل(.)9
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

األصكات المغكية  ،212كينظر :التطكر المغكم .41
ينظر :األصكات المغكية  ،213-212كالميجات العربية في التراث :د .أحمد عمـ الديف
الجندم .350/1
ينظر :األصكات المغكية .211
ينظر :التطكر النحكم .35
ينظر :األصكات المغكية .211
الكتاب ،424 /4 :كينظر :المقتضب .246 /1
المقتضب .246 /1
غريب الحديث :أبك عبيد اليركم .344 /3
ينظر :التطكر المغكم .40
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د.ذفَرِهَادذعَزِوزذمُحِيِيذالدِون

التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ

كيبدك َّم
أف اختيارىـ لصكت الميف الطكيؿ ككضعو مكاف أحد الحرفيف
المتماثميف ُّ
يدؿ عمى َّم
احد مف
عاممت
أف العربية
صكت الميف الطكيؿ عمى َّمأنو ك ه
ٍ
ى
و
و
صامت ،كىك بيذا
صكت
عناصر نظاـ األيصكؿ الذم يمكف أف يتبادؿ المكقع مع
عكس صكت الميف القصير الذم ال يمكف أف يتبادؿ المكاف مع الصكت
الصامت(.)1
ً
الغالب
كقد ترد في الكممة الكاحدة ثبلثة أصكات متماثمة ،كيختاركف في
الصكت األخير منيا في عممية اإلبداؿ ،كيتـ إدغاـ الصكتيف األكلييف ،كمثاؿ
ذلؾ:
َّم
تىقىضَّمى(.)2
َّمض
ص َّمد ىد
ط
تى ىس َّمرىر تى ىس َّمرل ،تى ىمطَّم ى
ص َّمدل ،تىقىض ى
تى ى
تى ىمطى ،تى ى
يتبدؿ فييا أحد الصكتيف المتماثميف إلى صكت ليف
كثمة أمثمة كثيرة ٌ
()3
طكيؿ ،أك إلى إحدل األصكات الشبيية بأصكات الميف .

()3ذالؼؾبذاملؽاني:ذذ
ىك ((تقديـ بعض حركؼ الكممة عمى بعض)) ( ،)4كىك مف سنف العرب
في كبلميا ،كيككف في الكممة كالجممة ( .)5كقد أشار إليو المغكيكف القدماء ،إذ قاؿ
مقمكب
اليكـ الحادم عشر ،كىذا
ه
الخميؿ (ت175ىػ)(( :كىذه الميمةي الحاديةى عشرةى ،ك ي
أما (الحادم) عمى ز ً
كج ىذب كجب ىذ)) ( .)6فاألصؿ (كاحد) عمى ز ً
نة
نة (فاعؿ)َّ ،م
ى ى ىى
المقمكب ،كصكرتا ً
ً
ليجتاف ،إذ ذكر َّم
القمب عنده
أف(( :الجبذ لغةه
(عالؼ) فيك المفظي
ي
ً
الجذب))(.)7
في
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :في األصكات المغكية دراسة في أصكات ِّ
المد العربية :د .غالب المطَّممبي .284
نفسػػو.
ينظر :األصكات المغكية .214-213
شرح الشافية :رضي الديف االسترآبادم .21 /1
ينظر :الصاحبي :ابف فارس  ،329كفقو المغة كسر العربية :الثعالبي  ،247كالمزىر:
السيكطي .476 /1
العيف :الخميؿ بف أحمد .281 /3
نفسػػو .96 /6
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ذ

لغات)) (.)1
يحدث فييا
فاأللفاظي التي
ي
قكـ مف النحكييف َّمأنيا ه
ي
عـ ه
القمب ((ز ى
ً
ً
القبيمة الك ً
ً
ً
عمى حيف َّم
المتعددة))(.)2
الميجات
احدة ،كفي
ليجة
يحدث في
أف
القمب (( ي
ى
كيمكف لنا أف نممس أمثمة ىذه الظاىرة في المغات الجزرية ،فكممة ( يرٍكبة)
نراىا في األكدية (  ،)Birkeكفي العبرية (  ،)Burkaكفي الحبشية ( .)3()Berk
َّم
أعرضت عف األصؿ
كلكف العربيةى آثرت الصيغةى المقمكبة ( يرٍكبة) ،كىي الفرع ك
ٍ
الج ىم يؿ).
(بركة) ،كالدليؿ عمى ذلؾ قكلنا ( :ىب يرؾ ى
كقد اختمؼ النحاة كالصرفيكف القدماء فيما يي ىع ُّد مف المقمكب ،إذ ذىب
البصريكف إلى َّم
كج ىب ىذ) ليسا مف المقمكب ،كانما مف المغات ،عمى حيف
ب ،ى
أف ( ىج ىذ ى
ذىب الككفيكف إلى أنيما مف المقمكب ،فالمسألة خبلفية كسعتيا كتب المغة (.)4
ككاف أبك جعفر النحاس (ت 338ىػ) قد بيَّمف جكانب مف ىذا الخبلؼ بيف
صحيح عند البصرييف مثؿ شاكي السبلح كشائؾ،
القمب
ه
المدرستيف ،إذ قاؿ (( :ي
كجرؼ و
يسميو الككفيكف القمب ،نحك جبذ كجذب ،فميس ىذا
ىار كىائرَّ ،م
أما ما ِّ
بقمب عند البصرييف ،كاَّمنما ىما لغتاف ،كليس بمنزلة و
شاؾ كشائؾ ،أال ترل َّمأنو قد
يخ ً
أ ِّ
رت الياء في شاكي السبلح)) ( .)5كيبدك َّم
أف عدـ تفريؽ المغكييف بيف القمب في
مثؿ (جبذ ،كجذب) ،ك( و
ىار ،كىائر) ىك األساس الذم بنى عميو ابف درستكيو
(ت347ىػ) كتابو في إبطاؿ القمب(.)6
كيرل ابف جني (ت 392ىػ) َّم
أف االعتماد عمى تصريؼ المفظتيف ىك
ؼ المفظيف كاحدان
ص ُّر ي
الكفيؿ بتحديد أصالتيا ،أك حدكث القمب بينيما ،فإذا كاف تى ى
()1
()2
()3
()4
()5
()6

المزىر .476 /1
الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني :د .حساـ النعيمي .192
ينظر :التطكر النحكم  ،22كالدراسات المغكية عند العرب حتى نياية القرف الثالث اليجرم:
د .محمد حسيف آؿ ياسيف .48
ينظر :الخصائص  69 /2كما بعدىا ،كالمزىر  476 /1كما بعدىا ،كظاىرة القمب المكاني
في العربية :د .عبد الفتاح الحمكز  14كما بعدىا.
المزىر .481 /1
ينظر :المزىر  .481 /1كظاىرة القمب المكاني .31
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د.ذفَرِهَادذعَزِوزذمُحِيِيذالدِون
التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ
ً
أصبلف ال
حكمنا َّمأنيما أصبلف ليس أحدىما مقمكبان عف اآلخر ،ك(( ًم َّمما تركيباه
قمب فييما قكليـ :جذب كجبذ ليس أحدىما مقمكبان عف صاحبو .كذلؾ َّمأنيما جميعان
يجذب جذبان فيك جاذب ،كالمفعكؿ مجذكب،
جذب
يتصرفاف تصرفان كاحدان ،نحك
ي
ى
()1
تصرؼ أحد المفظيف
كجب ىذ يجب يذ ىج ٍبذان فيك جابذ ،كالمفعكؿ مجبكذ)) َّ .م
أما إذا كاف ٌ
أقؿ مف صاحبو حكمنا َّم
مقمكب عف األكثر تصرفان ،قاؿ ابف جني(( :فإف قصَّمر
بأنو
ه
أحدىما عف تصرؼ صاحبو كلـ يساكه فيو كاف أكسعيما تصرفان أصبلن
لصاحبو))( .)2كيمكف أف ىن يع َّمد كثرةى االستعماؿ دليبلن يشير إلى األصؿ ،قاؿ ابف
السيِّد البطميكسي (ت 521ىػ)(( :مف مقاييس ىذا الباب أف يكجد ألحد المفظيف
مادة مستعممة كال تكجد لآلخر ،فتحكـ لمذم لو المادة المستعممة َّم
بأنو األصؿ،
مصرفةن ،كىي طاب
نجد
َّم
ألطيب مادةن مستعممةن
ألنا ي
كقكليـ :ما أطيبو ،كما أيطبوٌ ،
ى
مصرفة ،فنقضي عمى أطيب أنو
َّم
يطيب طيبان فيك طيِّب ،كال نجد أليطب مادةن
مقمكب منو)) ( .)3لذلؾ فالمقياس الذم يمكننا مف خبللو معرفة
األصؿ ،كأيطب
ه
أصالة أحد المفظيف كقمب اآلخر عنو ىك ((أف يككف أحد النظميف أكثر استعماالن
مجردان ،أك يككف فيو ما يشيد أنو األصؿ،
مف اآلخر ،أك أكثر تصريفان أك يكجد َّم
كاآلخر ليس كذلؾ))(.)4
كلـ يذكر المغكيكف في ظاىرة القمب المكاني شركطان مثؿ الذم اشترطكه
و
و
ً
صكتية بيف المخارج كالصفات،
عبلقة
كجكد
في ظكاىر صكتية أخرل ،مف مثؿ
محد و
و
قاعدة َّم
دة يسير
تحدث في الغالب اعتباطان دكف
فالقمب المكاني ((ظاىرةه لغكيةه
ي
فالناطؽ بفطرتو يميؿ إلى السيكلة في الكبلـ
عمييا سكل الرغبة في تخفيؼ المفظ،
ي
()5
فيقد يـ بعض أصكات الكممة ِّ
ِّ
كيؤخ ير أخرل)) .

()1
()2
()3
()4
()5

الخصائص .72-71 /2
نفسػػو .72 /2
االقتضاب .258 /2
المبدع في التصريؼ :أبك حيَّماف األندلسي .240
الدراسات المغكية عند العرب .406
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كأمثمةي ىذه الظاىرة كثيرةه في العربية الفصحى ،إذ ذكر السيكطي
(ت911ىػ) نحك مئة و
مكفير
كممة مف المقمكب ،مثؿ( :جذب ،كجبذ)،
ه
كسحاب ( ه
كمكرىؼ) ،ك(اضمحؿ كامضحؿ) ،ك(لزج كلجز) ...الخ(.)1
كمف أمثمة القمب في بعض الميجات العامية المعاصرة قكؿ المصريف:
((" ىم ٍعؤلة" في " ًمٍم ىعقىة" ،مع تطكرات أخرل فييا ،ك "اتمكل" في "التكل" ،ك "أنارب"
في "أرانب" ،ك "جنزبيؿ" في "زنجبيؿ" ،ك "فى ىح ىر" في " ىحفى ىر" ،ك "جكاز" في
"زكاج" .)2())...كيتضح مبلمح ىذا القمب في بعض الميجات العراقية ،إذ يقكلكف:
جاء" ،ك
" ىد ِّح ٍؽ" كاألصؿ " ىح ِّد ٍؽ" ،ك " ىم ٍيؤكس" كاألصؿ "مأيكس" ،ك "اجا" كاألصؿ " ى
و
كلعؿ ما نسمعو مف و
"معمقة" كاألصؿ " ًمٍمعقىة"َّ .م
مقمكبة في لغة األطفاؿ يي ىع ُّد
ألفاظ
ى
أمثمةن كاضحةن ليذه الظاىرة ،إذ يبدك َّم
أف ىمٍي ىؿ المتكمميف إلى التخفيؼ المفظي،
ك ُّ
التكىـ السمعي نتيجة ضعؼ اإلصغاء ،كتدافع الحركؼ عمى المساف ،كالخطأ في
ت إلى حدكث القمب المكاني في المغة(.)3
إخراجيا ،يكمُّيا
أسباب َّمأد ٍ
ه

(ب)ذالتغيُّراتُذ(التطوراتُ)ذالتارخييةُ:ذذ

إف التطكر ً
كىي تختمؼ عف التطكرات التركيبية في أمريف :األكؿَّ :م
ات
تتحك يؿ إلى ( و
التركيبية سريعةه ،إذ َّم
بمجرد أف يككف فاء
طاء)
َّم
إف (تاء االفتعاؿ) َّم
التطكرات التاريخية فتحدث ببطء شديد ،فيي لشدة
أما
الفعؿ أحد أصكات اإلطباؽَّ .م
ٌ
()4
بطئيا ال يشعر بيا أبناء الجيؿ الكاحد .
األمر الثاني :فيك َّم
أف حدكث التطكرات التركيبية مشركط بالتركيب،
َّم
أما ي
بمجرد
تاء
فما أف يخرج
ي
فتاء االفتعاؿ تعكد ن
الصكت منو حتى يسترد شكمو القديـ ،ي
ٌ
أف ينتزع ما قبميا مف أصكات اإلطباؽ ،كما َّم
أف التاءات األيخرل في المساف العربي
و
أما
أم
ال يصيبيا َّم
تغييرَّ .م
ُّ
التطكرات التاريخية فمطمقةه ،أم َّمأنيا إذا أصابت صكتان

()1
()2
()3
()4

ينظر :المزىر .481-476 /1
التطكر المغكم .59
ينظر :الميجات العربية في التراث .655-654 /2
ينظر :الكجيز .258
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فإنيا تصيبو في تراكيب ً
َّم
المغة كمِّيا ،فاألصكات األسنانية (ث ،ذ ،ظ) المكاتي
تركيب ك و
و
أصابيف التطكر في الميجات الحديثة لـ َّم
َّم
احد ،بؿ
لف في
اختفيف كمِّيان
ى
يتبد ى
في تراكيب ً
ات أيخر ىي (ت ،د ،ز)(.)1
ت محميا أصك ه
المغة جميعيا ،كحمَّم ٍ
كقد حاكؿ المغكيكف المحدثكف تفسير حدكث ىذا النكع مف التطكر في
المغة بتفسير و
ضت مف ىذه التفسيرات جممةه مف النظريات ،إذ
ات مختمفة،
ٌ
كتمخ ٍ
و
كؿ نظر و
أرجع َّم
جممة مف العكامؿ قد تككف عضكية ،أك
ية تطكر األصكات إلى
البحث عمى اإلشارة إلى أىـ ىذه
بيئية ،أك نفسية ،أك غير ذلؾ .كسيقتصر
ي
النظريات ،كىي (نظرية السيكلة كالتيسير)؛ َّم
ت في
ألف بعض ىذه النظريات قد ىغمى ٍ
تفسير جكانب التطكر الصكتي في المغة اإلنسانية ،فضبلن عف َّم
أف طبيعة ىذا
البحث ال تسمح إالَّم ببياف الجكانب الرئيسة مف ىذا المكضكع:

(نظروةذالدهولةذوالتيدري):ذذ
انطمقت ىذه النظرية مف مبدأ السيكلة كالتيسير الذم تنيجو المغة في
ٍ
تطكرىا ،إذ ((تنادم ىذه النظرية َّم
بأف اإلنساف في نطقو ألصكات لغتو يمي يؿ إلى
االقتصاد في المجيكد العضمي ،كتممس أسيؿ السبؿ مع الكصكؿ إلى ما ييدؼ
ِّ
المتحدثيف معو ،فيك ليذا يميؿ إلى استبداؿ
إليو ،مف إبراز المعاني كايصاليا إلى
و
مجيكد عضمي أكبر.
بالصعب الشاؽ الذم يحتاج إلى
السيؿ مف أصكات لغتو
ٌ
كمثؿ اإلنساف في ىذا مثمو في معظـ الظكاىر االجتماعية ،يحاكؿ عادةن الكصكؿ
إلى غرضو بأقصر الطرؽ كمما أمكف ذلؾ))(.)2
كالجدير بالذكر َّم
أف تطكر األصكات المغكية كميا ال يمكف تفسيره عمى
كفؽ قانكف السيكلة كالتيسير ،أم َّمأنيا ال تنطبؽ عمى حاالت التطكر الصكتي
التطكرات الصكتية في المغة ،فإذا كجد
كمِّيا ،بؿ ((يمكف تطبيقيا عمى كثير مف
ٌ
الباحث َّم
الصعب – كما يك ًج ىد فعبلن في
أف التطكر كاف عكسيان ،أم مف السيؿ إلى ٌ
و
و
تبرر ىذا التطكر ،كىك ال
عدة حاالت – فعميو أف يبحث عف أسباب أيخرل خاصة ي
( )1ينظر :نفسػػو .259-258
( )2األصكات المغكية  ،236-235كينظر :لحف العامة كالتطكر المغكم :رمضاف عبد التكاب
.44
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َّم
ظركؼ خاصة بالمغة التي قد يحدث فييا ىذا النكع مف التطكر.
شؾ سيجدىا في
تطكرت إلى أصعب منيا
فميس ينقض ىذه النظرية أف نجد أحيانان أصكاتان سيمةن ٌ
في بعض الحاالت))(.)1
ك ًم َّمما يدخؿ ضمف ىذه النظرية ،ظاىرة (اليمز) في المغة العربية،
كالتخمص منيا مف لدف بعض القبائؿ العربية ،كالسيما قبائؿ الحجاز ،كالقبائؿ
()2
الحضرية؛ َّم
كي ىع ُّد نطقييا مشكمةن
صكت ه
ه
ألف اليمزةى
شديد ،يخرج مف أقصى الحمؽ  .ي
مف مشكبلت عمـ الصكت ،إذ اختمؼ العمماء في تحديد صفتيا ،فمنيـ مف َّم
عدىا
عدىا ميمكسةن ،كمنيـ مف َّم
مجيكرةن ،كمنيـ مف َّم
عدىا صكتان ال ىك بالميمكس كال
بالمجيكر( .)3فصكت اليمزة ((ينتج مف انطباؽ الكتريف الصكتيف "الغشائييف"
كالغضركفيف اليرمييف – في الحنجرة – انطباقان كامبلن كشديدان بحيث ال يسمح
لميكاء بالمركر مطمقان فيحتبس داخؿ الحنجرة ثـ يسمح بالخركج عمى صكرة
مبلئـ ليذه القبائؿ الحضرية التي كانت متأنية في
انفجار))( .)4لذا فتسييؿ اليمز
ه
نطقيا متئدة في آدابيا ( .)5فمـ ((تكف بيا حاجة إلى التماس المزيد في مظاىر
استعاضت عف ذلؾ بكسائؿ عبَّمر عنيا النحاة
فأىممت ىمز كمماتيا ...ك
األناة
ٍ
ٍ
بعبار و
ات مختمفة كالتسييؿ كالتخفيؼ كالتمييف كاإلبداؿ كاإلسقاط))( .)6كتسييؿ اليمز
ظاىرةه بارزة مف ظكاىر التطكر الصكتي ،كىي شائعة في المغات الجزرية كمِّيا (.)7
كمف أمثمة التخمص مف اليمز قراءة أحد َّم
القراء لآلية الكريمة (( ىكلى ٍـ ىي يك ٍف لىوي يكفيؤان

( )1نفسػػو  ،236كينظر :التطكر المغكم  ،47كالكجيز .263
( )2ينظر :الكتاب  ،433 /4كسر صناعة اإلعراب :ابف ِّ
جني .46 /1
( )3ينظر :عمـ المغة :د .محمكد السعراف  ،171كعمـ المغة العاـ (األصكات) :د .كماؿ بشر
.111
( )4القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث :د .عبد الصبكر شاىيف .20
( )5ينظر :في الميجات العربية :د .إبراىيـ أنيس .77-76
( )6القراءات القرآنية .31-30
( )7ينظر :مف أسرار المغة :د .إبراىيـ أنيس .61
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أحد))( )1يكفيكان بإبداؿ اليمزة كاكان ( .)2كمف ذلؾ أيضان ما ركم عف النبي ( َّ )م
أف نَق
ى
يرض بذلؾ حيف قاؿ لو رجؿ( :يا نبيء اهلل) ،بؿ أمر أف
ىك ًرهى ىمز كممة ( ىنبً ٌي) فمـ ى
يقكليا مف غير ىمز ( .)3كمنو أيضان قكليـ في (رأس)( :راس) ،كفي (ذئب):
(ذيب) ،كغير ذلؾ(.)4
كمف مظاىر تطكر األصكات عمى كفؽ نظرية السيكلة كالتيسير ،اندثار
األصكات األسنانية في عدد مف الميجات الحديثة(( ،كاألصكات األسنانية في
العربية ىي الذاؿ كالثاء كالظاء ،كىي التي تتطمب إخراج طرؼ المساف ،ككضعو
بيف األسناف عند النطؽ بيا ،ك َّم
الشؾ َّم
عضمي ،تخمصت منو لغة
جيد
ٌّ
أف ذلؾ ه
الكبلـ بنقؿ المخرج إلى ما كراء األسناف))( ،)5إذ َّم
حؿ (الدا يؿ) محؿ (الذاؿ)،
فقالكا في (ذىب)( :دىب) ،أك قد ىي ًح ُّؿ محمو (الزام) مثؿ ( ًزٍكر) بدالن مف (ًذ ٍكر)،
أما (الثاء) َّم
فحؿ محميا (التاء) أك (السيف) ،فقالكا في
ك( يز ٍؿ) بدالن مف ( يذ ٍؿ)َّ .م
أما (الظاء) فقد َّم
حؿ محميا (الزام)،
(ثكب)( :تكب) ،كفي (ثابت)( :سابت) .ك َّم
فقالكا في (ظ ٌؿ)( :زٌؿ)(.)6
َّم
إف ىذيف المظيريف قد أكضحا جكانب ميمة مف ىذه النظرية التي تي ىع ُّد
مبلمح أيخرل ليذه النظرية في المغة
ذات أثر بيِّف في التطكر الصكتي .كثمة
ي
()7
العربية ،إالَّم َّم
أف البحث يكتفي بيذيف المظيريف تجنبان لئلطالة .

()8
()9
()1
()2
()3
()4
()5

سكرة اإلخبلص :اآلية .4
ينظر :إتحاؼ فضبلء البشر في قراءات األربعة عشر :الدمياطي .445
ينظر :الخصائص .382 /1
ينظر :األصكات المغكية  ،104-91كالتطكر المغكم .49-47
التطكر المغكم .52
ينظر :نفسػو .53
طبلع عمى ىذه المظاىر ،ينظر :لحف العامة كالتطكر المغكم ،47-44كالتطكر المغكم
لبل ٌ
.61-47
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املبحثذالثانيذ
أثَرُذالتَطَوُّرِذال َصوِتيّذيفذتَطَوُّرُذالدَاللةِذ
كتتغير ،إالَّم َّم
التغير ال
كثي انر ما تتطكر أصكات الكممات
أف ىذا التطكر أك ٌ
ٌ
التغير كثير في العربية ،كفي المغات
تغي ور في المعنى ،كىذا النكع مف ٌ
يؤدم إلى ٌ
كمِّيا ،إذ يندرج ضمف ىذا النكع َّم
كؿ ظكاىر اإلبداؿ في العربية.
إالَّم َّم
ص مكضكع البحث مف ىذا التطكر ذلؾ الذم يترتب عميو
أف ما ىي يخ ُّ
الكممة لًتتشابو مع أصكات و
ً
كممة
ات
تطكر أك تغيهُّر في الداللة ،إذ قد
تتطكر أصك ي
ه
ي
ً
و
أيخرل مشابية ليا في صكرتيا الجديدة ،م َّمما يؤدم ذلؾ إلى تغي وُّر في داللتيا.
كيؤدم ىذا التطكر في الكقت نفسو إلى نشكء ظكاىر داللية ،مثؿ (المشترؾ
و
لمفظة كاحدة ،إالَّم َّم
أف
المفظي) ك(األضداد) ،إذ ينتج عف ىذا التطكر صكرتاف
داللتيما مغايرة ،إالَّم َّم
أف البحث ال ييعنى برصد ىاتيف الظاىرتيف الدالليتيف بقدر ما
و
تطكر في الداللة.
ييعنى برصد التطكر الذم َّمأدل إلى
كجكد و
ألفاظ أخرل
كالدليؿ الذم نعرؼ بو تطكر المعنى ليذه األلفاظ ىك
ي
كلكف بمعنى مختمؼ ،فعند مكاز و
مشابية ليذا المفظ بالصكرًة ً
نفسياَّ ،م
نة ىذيف
ن
المفظيف بعضيما ببعض نجد َّم
متطكر مف أصؿ آخر ،إذ ال يجكز أف
أف أحدىما
ه
تككف المفظتاف قد كضعتا في األصؿ بالصك ًرة نفسيا لمعنييف مختمفيف؛ َّم
ألف ذلؾ
يتناقض كقانكف ً
المغة في منع المبس في الكبلـ .كلكال كجكد ىذه األلفاظ المشابية
ً
آلت إليو المفظةي،
في الصكرة
لمفظة المتطكرة لىما استطعنا معرفة ىذا التطكر الذم ٍ
و
كىذا يؤدم بنا إلى القكؿ َّم
أصكؿ أيخرل،
إف في المغة ألفاظان كثيرة ىي متطكرةه مف
و
ً
َّم
عبلمة بينيا كبيف
كلكف يب ٍع ىد
المساحة بيننا كبيف التطكر الذم أصابيا قد أخفى أيةى
البحث جممةن مف األلفاظ التي اعتكرىا
داللتيا الجديدة .كمف أجؿ بياف ذلؾ عرض
ي
و
تطكر في المعنى:
تطكر في بعض أصكاتيا ،ك َّمأدل ىذا التطكر إلى
ه
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َ ( .1س َس َس وَس َس َس ):
ب) ،بمعنى :الجكع كالقحط ،كمنو قكلو
مثاؿ ذلؾ ما حدث لمفظة ( ىس ىغ ى
و ()2
تعالى(( :في و
يكـ ذم ىم ٍس ىغ ىب وة)) ( ،)1أم ذم مجاعة  .إذ تطكر صكت (السيف)
يب لو في المخرًج ك ً
و
صكت قر و
الصفة كىك (التاء)؛ ك َّمأدل ذلؾ إلى تى ىك ُّك ًف صك ورة
إلى
ب) ،فأصبحت
جديدة ليذه الكممة تشابو كممةن أخرل بالصك ًرة نفسيا ،كىي كممة (تى ىغ ى
ليذه الكممة داللتاف :داللتيا القديمة التي تعني :الفساد كاليبلؾ ،كالداللة الجديدة
الجكعي ( ،)3إذ ترتب عف ىذا التطكر
التي ىنتى ىج ٍ
ت عف ىذا التطكر ،كىي :القى ىحطي ك ي
()4
ً
لمكممة الكاحدة أكثر مف داللة كاحدة .
تطكر في داللة الكممة ،فأصبحت
الصكتي ه
كاحدة(.)4
تقارب مخرجييما ،فضبلن عف
سكغ التطكر بيف ىذيف الصكتيف
كالذم َّم
ي
ً
طرؼ
االشتراؾ في صفة اليمس .فالسيف كالتاء صكتاف ميمكساف ((فمما بيف
كمما بيف طرؼ المساف كفكيؽ الثنايا مخرج
المساف كأيصكؿ الثنايا مخرج التاءٌ ،
()5
جني) اإلبداؿ بيف ىذيف الصكتيف ،بتقارب مخرجييما،
السيف))  .كقد عمٌؿ (ابف ٌ
( )6
تاء
كاتفاقيما في صفة اليمس ،كأنيما مف أحرؼ الزيادة  .كقد ِّ
سمي إبداؿ السيف ن
تاء بالكتـ ،كعزم إلى اليمف ( .)7كثمة أمثمةه كثيرة ليذا الضرب مف اإلبداؿ (.)8
ن
ً
َّم
َّم
تحك هؿ مف الرخاكة إلى الشدة التي تبلئـ طبيعة
كالذم يبدك في ىذا اإلبداؿ أنو ُّ
القبائؿ البدكية.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سكرة البمد :اآلية .14
ينظر :تيذيب المغة :األزىرم  ،41 /8كالقامكس المحيط :الفيركزآبادم .85 /1
ينظر :التيذيب  ،83 /8كالقامكس المحيط .41 /1
ينظر :داللة األلفاظ :د .إبراىيـ أنيس .138
الكتاب  ،434-433 /4كينظر :سر صناعة اإلعراب .47 /1
ينظر :سر صناعة اإلعراب .156-155 /1
ينظر :المزىر .222 /1
ينظر :اإلبداؿ :ابف السكيت .104
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ذ

َسو َس َس ):

َ ( .2سو َس َس َسو َس َس
فمفظة (مرىد) ليا معنياف(( :مرىد عمى َّم
ط ىغى)) (،)1
الشِّر ك تى ىم َّمرىد :أم ىعتىا ك ى
ىى
ىى
الخب ىز في الماء ،كمرثىو ،كمرىد الطعاـ :إذا ماثىو حتى يميف)) ( .)2إالَّم
فبلف ي ٍ
ك (( ىم ىرىد ه
ي
ىى ي ىى
َّم
370ىػ) في
ث) ،إذ ذكر األزىرم (ت
أف أصؿ الكممة بالمعنى الثاني ىك ( :ىم ىر ى
ً
معجمو نقبلن عف األصمعي (ت 216ىػ) َّم
الخ ٍب ىز في
الم ىب َّمد ًؿ :ىم ىر ى
فبلف ي
ث ه
أف مف باب ي
)
4
(
()3
ً
 .ثـ يج ًي ىر ًت
ت)
تاء ،لتصير الكممة ( ىم ىر ى
كم ىرىده  .كقد أ ٍيبد ىؿ صكت الثاء ن
الماء ى
اء ،فصارت الكممةي ( ىم ىرىد) ،لتماثؿ بذلؾ كممة ( ىم ىرىد) بالمعنى
التاء لمجاكرتيا َّم
الر ى
ي
()5
األكؿ .
كنجد َّم
تطكرت عمى صكرتيف ،أكالىما :إبداؿ
أف أصكات ىذه الكممة قد
َّم
ي
غ تعاقب ىذيف الصكتيف ىك َّم
أف صكت الثاء مف األصكات
تاء .كالذم ىس َّمك ى
الثاء ن
األسنانية في العربية ك((ىي الذاؿ كالثاء كالظاء ،كىي التي تتطمب إخراج طرؼ
المساف ككضعو بيف األسناف عند النطؽ بيا ،ك َّم
الشؾ َّم
تخمصت
جيد عضمي
أف ذلؾ ه
ٍ
الثاء فقد ىح َّمؿ محميا التاء
منو لغة الكبلـ بنقؿ المخرج إلى ما كراء األسناف ...ك َّم
أما ي
في مثؿ كممة " تيكب " بدالن مف " ثى ٍكب".)6())...
كالثانية :إبداؿ التاء داالن .كىما صكتاف مف بيف طرؼ المساف كأصكؿ
أف َّم
الثنايا( ،)7فيما أسنانياف لثكياف ( ،)8يشتركاف في صفة َّم
الشدة ،إالَّم َّم
مجيكر
اؿ
الد ى
ه
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

 ،407 /4كالقامكس المحيط

التيذيب  ،119 /14كينظر :لساف العرب :ابف منظكر
.337/1
التيذيب  ،118 /4كينظر :المساف  ،407 /4كالقامكس المحيط .337 /1
ينظر :التيذيب .87 /15
ينظر :اإلبداؿ :أبك الطيِّب المغكم  ،159/1كفصكؿ في فقو العربية :د .رمضاف عبدالتكاب
.291
ينظر :فصكؿ في فقو العربية .291
التطكر المغكم .53-52
ينظر :الكتاب .433 /4
ينظر :أثر القراءات القرآنية في األصكات كالنحك العربي :د .عبد الصبكر شاىيف ،226
كالمدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم :د .رمضاف عبد التكاب .61
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التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ

ميمكس ( .)1كالذم ىس َّمكغى اإلبداؿ بينيما ىك تدانييما في المخرج،
التاء
ه
مجيكر ك ى
ه
ً
كاشتراكيما في صفة َّم
كثير في كبلـ العرب ،مف ذلؾ
الشدة .كابدا يؿ التاء داالن ه
()2
كم َّم
كى ىرىدهي ،إذا خرقوي .كذلؾ:
ت  .كمنو أيضان :ىى ىر ى
ب ى
ت الثى ٍك ى
قكليـ :ىم َّمد في الس ٍَّمي ًر ى
العدك ك ىك ىب ىدهي ،كمثمو كثير(.)3
ت
ىك ىب ى
ى
( .3الث ة الف ة):

إذ تركم لنا كتب المغة َّم
أف لفظة (الفى ٍرىكة) ليا معنياف :المعنى األكؿ:
((فىركةي الرأسً :جٍمدتيو ب ىشع ًرىا))( .)4كالمعنى الثانيً :
الغ ىنى( .)5كأصؿ الكممة بالمعنى
ي ٍ
ٍ
و
و
كثرىكة ،إذا كاف
بالمعنى الثاني ىك (الثىٍرىكةي) ،إذ قاؿ (
ُّ
األصمعي) (( :ه
فبلف ذك فى ٍرىكةٍ ،
السكيت)َّ :مإنوي ذك ثىركوة في ً
كثير ً
الماؿ .كقاؿ (ابف ِّ
بمعنى
الماؿ كفى ٍرىكوة،
ى
ٍى
ن
( )6
و
كاحد. ))...
متطكر عف لفظة (الثركة) عف طريؽ إبداؿ
فمفظةي (الفركة) بمعنى (الغنى)
ه
ً
ألف الصكتيف متقار ً
فاء؛ َّم
طرؼ
باف في المخرج ،فمخرج الثاء ( ًم َّمما بيف
صكت الثاء ن
الشفى ًة الس ٍفمىى ،كأطر ً
اؼ الثىىنايا))( .)7كمخرج ً
طر ً
باطف َّم
ً
ً
اؼ الثىنايا
الفاء ((مف
المساف كأ ٍ
ي
ي
ً
صكت ًر ٍخ هك
الصفة ،فكبلىما
العمىى)) ( .)8فضبلن عف اتحادىما في
ه
الثىنايا ي
)
9
ً
الصفة بيف ىذيف الصكتيف ،كتقاربيما في المخرج ،ىج َّمكىز
ميمكس(  .فاتحاد
ه
ً
فاء ،مف ذلؾ:
تعاقبيما ،كقد كرد في كتب المغة أمثمة كثيرة أيبد ىؿ فييا صكت الثاء ن
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :الكتاب  ،434-433/4كسر صناعة اإلعراب  ،61-60/1كاألصكات المغكية -49
.51
ينظر :المزىر .464 /1
ينظر :اإلبداؿ( :ابف السكيت) .103
التيذيب  ،241 /15كالقامكس المحيط .373 /4
ينظر :المساف  ،10 /20كالقامكس المحيط .373 /4
التيذيب .241 /15
الكتاب .433 /4
نفسػػو.
ينظر :الكتاب .434 /4
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ؼ)( ،)1ك(الحثالة ،كالحفالة) ،ك( ً
األثاثي) ،ك(ثيَّمـ ،كفي َّمـ)( .)2كقد
األثاف ٌي ،ك
( ىج ىد ى
كج ىد ى
ي
ي
ث ،ى
ٌ
فاء ،في قكلو تعالى(( :كفي ٍك ًميا
كقد
ٍ
كردت في القرآف الكريـ إبداؿ الثاء ن
()4
()3
ئت (ثيك ًميا) بالثاء .
كع ىد ًسيا))  ،إذ قي ًر ٍ
ى
َ ( .4س َس َس َس َس َس َس ):
كمثاؿ ذلؾ ما ركتو المعجمات َّم
كد ىع ىـ
أف ىد ىع ىـ
الشيء :قى َّمكاهي ،ى
الشيء ىدفى ىعوي
ى
ى
و
بشيء ( .)5إالَّم َّم
أف الكممةى بالمعنى الثاني متطكرةه مف ( ىد ىح ىـ) ،إذ جاء
كرماهي
ىكطى ىع ىنوي ى
)
6
(
ص َّمر ىح ًت المعجمات َّم
في المعجـَّ ،م
بأف
أف (( ىد ىح ىموي ىد ٍحمان :إذا ىدفى ىعوي . ))...بؿ قد ى
( ىد ىع ىـ) بمعنى الطعف أصموي ( ىد ىح ىـ) ( .)7كبذلؾ تطكرت الحاء في كممة ( ىد ىح ىـ) إلى
كنتى ىج عف ىذا التطكر كممة
العيف ،كقد َّمأدل ىذا التطكر إلى تغي وُّر في داللة الكممة ،ى
أف معنيييما مختمفافَّ ،م
( ىد ىع ىـ) التي اشتركت مع كممة ( ىد ىع ىـ) بمعنى :قكم ،إالَّم َّم
فأدل
ذلؾ إلى أف يككف لمكممة الكاحدة معنياف.
كيبدك َّم
غ اإلبداؿ بيف ىذيف الصكتيفَّ ،مأنيما صكتاف مف أكسط
أف الذم ىس َّمك ى
ميمكس ً
مجيكر بيف ً
الحمؽَّ ،م
كر ٍخك ( .)9فيما
الر ٍخ ًك كالشديد ( ،)8كالحاء
العيف
كلكف
ه
ى
ه
مختمفاف في الصفة ،متٌفقاف في المخرج؛ لذا جاز إبدا يؿ أحدىما مف اآلخر .ككاف
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :التيذيب .634 /10
ينظر :المزىر .465 /1
سكرة البقرة :اآلية .61
ينظر :جامع البياف :الطبرم  ،312/1كالكشاؼ :الزمخشرم  ،286 -285/1كالبحر
حياف األندلسي .233/1
المحيط :أبك ٌ
ينظر :المساف  ،92 /15كالقامكس المحيط .117 /4
التيذيب .434 /4
ينظر :نفسػػو .257 /2
خبلؼ في صفة
ينظر :الكتاب  ،435-433/4كسر صناعة اإلعراب  .61-47/1كثمة
ه
العيف عند المحدثيف ،ينظر :المدخؿ إلى عمـ المغة .82-81
ينظر :الكتاب  ،434 /4كسر صناعة اإلعراب .61-60 /1
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التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ
ً
ً
(الخميؿ) قد كصؼ َّم
الحاء أل ٍش ىبيى ًت العيف؛
العبلقة بينيما بقكلو :كلكال ىب َّمحةه في
شدةى
بسبب لًقي ً
رب مخرجيا مف العيف(.)1
َ ( .5س مَس َس َس َس َس ):
فتحكؿ إلى
الحمىؾ) َّم
كمثاؿ ذلؾ التطكر الذم أصاب صكت البلـ في كممة ( ى
الح ىنؾ) ًم َّمما َّمأدل إلى تغي وُّر في داللتيا .إذ َّم
إف ( ىح ىنؾ اإلنساف) ىك
صكت النكف ( ى
)
2
(
ً َّم
ؾ
الجزء ((األعمى مف ِّ
أسكد حانً ه
الح ىن ي
َّمك ًاد ،يقا يؿ :ه
الفـ))  .ك( ى
ؾ) أيضان :شدةي الس ى
ً
َّم
الغر ً
اب َّم
الشؾ فيو َّم
شدةي سكاده ( .)3ك ًم َّمما
أف لفظةى
كحالً ه
كح ىن ي
ؾ ي
ؾ ،أم شديد السكاد ،ى
ً
الحمى ًؾ) التي تعني َّم
شدة السكاد ،إذ جاء
الح ىن ًؾ) بالمعنى الثاني
ِّ
متطكرةه عف لفظة ( ى
( ى
الغراب ،تقكؿَّ :مإنوي ُّ
ؾَّ :م
السك ًاد ىك ً
ألشد سكادان مف ىحمى ًؾ
شدةي َّم
الحمى ي
مكف ي
في المعجـ (( ى
()4
أس ىكيد
السكاد :حالً ه
ي
ؾ ي
كحمكؾ . ))...كجاء أيضانٍ (( :
الغراب ،كيقاؿ لؤلسكد الشديد ٌ
()5
ً
ً
ً
الغر ً
الغر ً
اب)) .
ؾ كحان ه
حال ه
كح ىنؾ ي
كد مث يؿ ىح ىنؾ ي
أس ي
اب ى
ؾ ...ك ٍ
فأ ً
صكت ً
َّماف مجيكر ً
ألف الصكتيف ىذلىًقي ً
البلـ نكنان؛ َّم
اف ( ،)6متكسطاف بيف
يبد ىؿ
ي
ً
الرخاكة ( .)7فالبلـ مخرجو ((مف ً
َّم
ً
طرؼ
المساف مف أدناىا إلى منتيى
حافة
الشد ًة ك َّم
ي
ي
مما فكيؽ الضاحؾ كالناب
المساف مف بينيا كبيف ما يمييا مف الحنؾ األعمىٌ ،
كالرباعية كالثنية)) ( .)8كالنكف مخرجو ((مف ً
ً
المساف مف أدناىا إلى منتيى
حافة
يي
ي
()9
ً
ً
.
ؽ الثنايا))
طرؼ
المساف ما بينيا كبيف ما يمييا مف الحنؾ األعمى كما في ىكٍي ى
كمتَّم ً
فقاف في صفتي الجير كالتكسُّط؛ كقد ىس َّمكغ
فالصكتاف متجاكراف في المخرج ،ي
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :العيف  ،57 /1كسر صناعة اإلعراب .241 /1
التيذيب .104 /4
ينظر :التيذيب ،كالقامكس المحيط .300 /3
التيذيب .101 /4
نفسػو.
ينظر :العيف  ،5 /1كالكتاب  ،434 /4كسر صناعة اإلعراب .60 /1
ينظر :الكتاب  ،435 /4كسر صناعة اإلعراب .61 /1
سر صناعة اإلعراب .47 /1
الكتاب  ،433 /4كسر صناعة اإلعراب .47 /1
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ذ

ذلؾ اإلبداؿ بينيما .فالفارؽ بينيما َّم
أف مجرل اليكاء في البلـ يخرج مف جانبي الفـ
فسمي بالصكت المنحرؼ ( ،)1عمى حيف يككف مجرل اليكاء في النكف
أك أحدىماٌ ،
و ()3
كينماز َّم
بغنة  ،ال تكجد في صكت البلـ.
مف األنؼ(،)2
ي
ً
( ،)4ك
يص ٍيبلف)
يص ٍيبلؿ ،كأ ى
كثير في العربية ،مثؿ (أ ى
كابدا يؿ البلـ نكنان ه
(إسماعيؿ ،كاسماعيف) ،ك(إسرائيؿ ،كاسرائيف) ،ك(جبريؿ ،كجبريف) ،كغير ذلؾ(.)5
ذلؾ(.)5
كمثؿ ىذا التطكر الصكتي الذم َّمأدل إلى تطكر داللة الكممة ،لفظة
إف ليذه المفظة معنييف :لىم ٍق ي ً
ؽ) ،إذ َّم
ت الكتاب أيضان،
(لى ىم ى
اب ،أم ىكتىٍبتيوي .كلى ىم ٍق ي
ت الكتى ى
ى
بمعنى ىم ىح ٍكتيوي ( .)6إذ نجد َّم
ت بذلؾ
أف ليذه المفظة معنييف متضاديف ،كقد َّم
صر ىح ٍ
كتب ً
المغة ،إذ جاء فييا َّم
ت:
ت مف األضداد ،بنك عقيؿ يقكلكف :لى ىم ٍق ي
أف ((لى ىم ٍق ي
ي
()7
ت . ))...كيبدك َّم
طكركا
أف بني عقيؿ قد َّم
ت :ىم ىح ٍك ي
ت .كسائر قيس يقكلكف لى ىم ٍق ي
ىكتىٍب ي
ؽ) بمعنى الكتابة ،في أثناء عممية نطقيـ ،إذ َّم
ؽ) .ففي
إف أصميا ( ىن ىم ى
لفظة (لى ىم ى
( )8
النكف المان،
 .فأيبدؿ
كج َّمكٍدتوي))...
ت
المعجـ (( ىن َّمم ٍق ي
الكتاب تنميقان ،إذا حسَّمنتوي ى
ى
ي
كالنكف كالبلـ مف األصكات التي يحدث فييا اإلبداؿ كثي انر مثمما أشرنا إلى ذلؾ
سابقان.
( .6قُ َسواش

ُكواش):

ً
األرض مف
كمثاؿ ذلؾ لفظة (القيماش) التي تعني ((ما كاف عمى ىك ٍج ًو
تات األشياء حتى يقاؿ لًر ً
في ً
ذالة الناس قيماش)) ( .)9إالَّم َّم
اآلف تى ًح ُّؿ في
أف داللتيا ى
ي
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

الكتاب  ،435 /4كسر صناعة اإلعراب  ،63 /1كعمـ المغة العاـ (األصكات) .129
ينظر :عمـ المغة العاـ (األصكات) .131
ينظر :الكتاب  ،435 /4كسر صناعة اإلعراب .61 /1
ينظر :الكتاب .240 /4
الطيب المغكم) .402 /2
ينظر :اإلبداؿ (ابف السكيت)  ،69-61كاإلبداؿ (أبك ٌ
ينظر :التيذيب .179 /9
نفسػو ،كينظر :األضداد (ابف األنبارم)  ،35كاألضداد (أبك الطيب المغكم) .614 /2
ينظر :التيذيب .203 /9
التيذيب .337 /6
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التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ
نفكسنا ىم ىح َّمؿ االحتراـ ،السيما حيف ننسبيا إلى الحرير كنقكؿ :األقمشةي الحريريةي(.)1
أف الداللةى الثانية ليذه المفظة متطكرةه مف و
الحريريةي( .)1كالذم يبدك َّم
لفظة أخرل،
و
فيي ((مأخكذةه مف و
و
نسيج مف و
خشف)) ( .)2إذ
قطف
فارسية ىي " يكماش" بمعنى
كممة
و
إذ َّم
فت داللتيا
إف المفظةى العربية أ ٍيبًد ىؿ قافييا كافان
فأشبيت المفظة الفارسية ،كانصر ٍ
ٍ
إلى الداللة الفارسية ،بمعنى النسيج(.)3
الظف َّم
أغمب ِّ
سكغى اإلبداؿ بينيما ىك تجاكر الصكتيف في
أف الذم َّم
ك ي
ً
المخرج ،كاشتراكيما في صفة َّم
أم المحدثيف –
الشد ًة ،كفي
صفة اليمس – عمى ر ِّ
أما
فالقاؼ
صكت ٌّ
ليكم يخرج مف أقصى المساف كما فكقو مف الحنؾ األعمىَّ ،م
ه
ي
مكضع القاؼ مف المساف قميبلن ،كما يميو مف الحنؾ األعمى،
أسفؿ مف
الكاؼ فمف
ً
ى
ميمكس (َّ ،)5م
كىما صكتاف شديداف ( .)4كال خبلؼ في َّم
القاؼ
كلكف
صكت
أف الكاؼ
ه
ى
ه
ميمكس عند المحدثيف(.)7
مجيكر عند القدماء(،)6
القاؼ
ى
ه
ه
وَس َس ْحم َس َس ):

( .7وَسمَس ْح مَس َس
و
تطكر في
التطكر إلى
صكتي ،ك َّمأدل ىذا
تطكر
ٌّ
كمف األلفاظ التي اعتكرىا ه
ي
القكـ
أقاـ كثىىب ى
ت ،إذ جاء في المعجـ ((تىمى ٍحمى ىح ي
داللتيا لفظة (تىمى ٍحمى ىح) ،بمعنى :ى
ً
األضداد َّم
أف ىذه المفظةى تأتي بمعنى:
ب
بالمكاف إذا ثبتكا بو)) ( .)8كقد
ٍ
أكردت يكتي ي
ب ،كىي مف ألفاظ األضداد(.)9
زى
اؿ كىذ ىى ى

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :داللة األلفاظ .138
نفسػو .139
ينظر :داللة األلفاظ.
ينظر :العيف  ،58/1كالكتاب  ،434-433/4كسر صناعة اإلعراب .61-47/1
ينظر :الكتاب  ،434 /4كاألصكات المغكية .21
ينظر :نفسػو ،كسر صناعة اإلعراب .60 /1
ينظر :التطكر النحكم  ،17-16كاألصكات المغكية  ،84-21كالمدخؿ إلى عمـ المغة .61
التيذيب .444 /3
ينظر :األضداد (ابف األنبارم) .236
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و
كيبدك َّم
ؽ ،إذ
أف ىذا المعنى ىك
لمفظة أخرل ،كىي (تى ىحٍم ىح ىؿ) بمعنى :تىفىَّمر ى
أف الكممةى قد أصابيا تطكر عف طريؽ ً
((يقاؿ تى ىحٍم ىحمكا :أم تىفىَّمرقكا)) ( .)1إالَّم َّم
تقديـ
ه
ً
ً
بعض أصك ً
ً
و
ً
صعكبة تتابعيا األصمي عمى الذكؽ
بسبب
بعض؛
الكممة عمى
ات
ً
العاـ؛ كذلؾ مف ً
ً
يسمى بظاىرة القمب المكاني (.)2
السيكلة ك
أجؿ
التيسير ،كىك ما َّم
ً
فأدل ىذا التطكر إلى تطاب ً
َّم
ؽ ًَ ىذه
الكممة مع نظيرتيا (تىمى ٍحمى ىح) ،كىك ما َّمأدل أيضان
ً
ً
معنياف متضاداف.
لمفظة (تىمى ٍحمى ىح)
أف يككف
إلى ٍ
القمب المكاني كثيرةه في العربية ،مف ذلؾ
كىذه األلفاظ التي تى ٍعتىًكيرىا ظاىرةي
ي
كج ىب ىذ) ،ك( ٍ َّم
ض ىح َّمؿ) ،ك(لى ىزىج ،كلى ىج ىز)( .)3إالَّم َّم
أف مثؿ ىذه األلفاظ
ام ى
ب ،ى
( ىج ىذ ى
اض ىم ىحؿ ،ك ٍ
و
تطكر في داللتيا.
التطكر فييا إلى
األلفاظ ٍلـ يي ىؤِّد ىذا
ي
كمف األلفاظ التي َّم
رت داللتيا بسبب ىذه الظاىرة أيضان ،لفظةي
تطك ٍ
اضح في العربية ،كمنو قكلو
( ىع ًميؽ) ،إذ َّم
تطك ٍ
رت إلى ( ىمعيؽ) ،فاألكؿ معناه ك ه
()4
كؾ ًرجاالن كعمى يك ِّؿ ض ً
ام ور يأتً ٍي ىف ًم ٍف يك ِّؿ فى ٍّج ىع ًم ٍي و
أما الثاني:
ؽ)) َّ .م
ى
تعالى(( :يأتي ى ى ى ى
()5
الدخكؿ في جك ً
ؽ فالشديد ُّ
الم ًع ٍي ً
ؼ األرض، ))...
فقد جاء في المعجـ ...(( :ك َّم
ىٍ
أما ى
الم ًع ٍي ً
األرض ،)5())...كجاء أيضان َّم
ؽ في الطريؽ))(.)6
الع ًم ٍي ى
أف (( ى
ؽ ي
أكثر مف ى
كالحقيقة َّم
رت عنيا عف طريؽ
أف لفظةى ( ىم ًع ٍيؽ) ،أصميا ( ىع ًم ٍيؽ) ،كقد َّم
تطك ٍ
ً
ً
ً
و
ً
يسمى بظاىرةى القمب المكاني .كقد
الكممة عمى
حركؼ
بعض
تقديـ
بعض ،كىك ما َّم
ً
اء (ت 207ىػ) َّم
الحجاز عميؽ ،كبنك
احد ،إذ قاؿ(( :لغةي أىؿ
أدرؾ َّم
أف أصميما ك ه
الفر ي
و
تميـ يقكلكف :معيؽ))(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

التيذيب .445 /3
ينظر :التطكر المغكم .57
ينظر :المزىر .481-476 /1
سكرة الحج :اآلية .27
التيذيب .291-290/1
نفسػو .290 /1
نفسػو.
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التطـورُذالصـوتيُّذوأثـرهُذفـيذتطـوّرِذالداللـةذذذذ
ً
ً
و
إذ نمحظي َّم
الكممة،
داللة
تطكر في
أف ىذا التطكر َّمأدل إلى
فنشأت صكرةه
ٍ
ً
يثبت دكر التطكر الصكتي في تطكر الداللة.
لمفظة
جديدةه
بمعنى جديد .كىذا ي
ن

اخلامتـــة:ذ
َّم
إف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ىذا البحث يمكف إجماليا في النقط

اآلتية:
ات ً
و
و
َّ .1م
التطكر يككف نتيجةى عكامؿ كثيرة،
مستمر ،كىذا
تطكر
المغة في
إف أصك ى
ي
منيا ما يتعمؽ باحتكاؾ األصكات بعضيا مع بعض في أثناء عممية
يسمى بالتطكرات التركيبية .كمنيا ما يتعمٌؽ بتطكر أصك ً
ات
التصكيت ،كىك ما َّم
و
و
و
المغة بمركر الزمف؛ بسبب عكامؿ و
ً
عضكية...
نفسية أك
اجتماعية أك
بيئية أك
الخ ،كىك ما يسمى بالتطكرات التأريخية.
َّ .2م
ينتج عنو ظكاىر لغكية متنكعة ،قد
إف التطكر الصكتي الذم ىي ٍعتىًكير األلفاظ ي
تككف ىذه الظكاىر صكتيةن مثؿ (اإلبداؿ ،كالمخالفة الصكتية ،كاإلدغاـ،
كغيرىا) .أك تككف ظكاىر داللية مثؿ (المشترؾ المفظي ،كاألضداد).
َّ .3م
ات
التطكر
إف
تطكر في الداللة ،كذلؾ كأف تتطكر أصك ي
الصكتي قد ي
ينتج عنو ه
ى
ٌ
لكممة ك و
و
كممة ما فتتشابو مع و
و
كممة أخرلً ،م ٌما ينتج عنو صكر ً
احدةَّ ،م
لكف
تاف
مختمؼ .كىذا يؤكد أثر التطكر الصكتي في تطكر الداللة.
معناىما
ه
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Phonological Changes and their
Effect on Semantic Changes
Dr. Farhad A. Muhydeen

Abstract
Phonological changes are one of the causes of semantic
changes. Words are usually linked with specific meaning in
our minds. Any Changes in their pronunciations will definitely
result in partial or complete changes in their meanings.
The current paper tackles phonological changes in two
sections. Section one deals with phonological changes in
general, their definition, and their causes.
Section two sheds light on the consequences of such
semantic changes. The paper cites a number of words which
witnessed phonological changes, which in turn led to semantic
changes, as phonological changes usually lead to changes in
the forms of words without changing the meaning of the
words. Hence the current paper tackles those cases in which
phonological changes led to semantic changes.
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