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حــروف النطق
بني العربيــة والفارســـية
م  .د .حسني مزهر محادي

ّ

املقدمـــــة
كثير من العلماء القدامى -امثال سيبويه وابن
تتكون اللغة العربية من ثمانية وعشرين حرفاً  ،و ّ
عدها ٌ
()1
أن الهمزة حرف .
جني -تسعة وعشرين حرفًا  ،على اعتبار ّ
اما اللغة الفارسية الحديثة فتتكون من اثنين وثالثين حرفاً ،ثمانية وعشرون منها قد أُخذ من العربية،

وأربعة أحرف أضافها الفرس.

فبعد دخول االسالم بالد فارس  ،وبسبب تأثّر الفرس باإلسالم ،وبلغة القرآن الكريم  ،انتشرت اللغة
قوضت أركان اللغة الفارسية البهلوية (لغة الفرس القديمة) فنشأت لغة فارسية جديدة تحمل
العربية التي ّ
()2

واول ما أخذه

الدرية) او الفارسية الحديثة أو اإلسالمية.
أغلب سمات اللغة العربية ُ
س ّميت (باللغة ّ
الفرس في بناء لغتهم هي الحروف العربية بخطها العربي وبشكلها الصوري ،وأضافوا لهذه الحروف

أربعة أحرف هي (ﭖ،ﭺ،ﮊ،گ) وهي من لغتهم القديمة.

اما من حيث النطق بهذه الحروف بين اللغتين ،فالمالحظ ان اغلب الحروف متشابهة بين اللغتين

نطقًا ،فهناك سبعة عشر حرفًا من أصل ثمانية وعشرين تشترك فيها اللغتان من الناحية الصوتية
وطبيعة النطق ،وبالمقابل فهناك احد عشر حرفاً المتبقية قد اختلف نطقها بين اللغتين .ومالحظة اخرى

هي ان معظم هذه الحروف المختلفة نطقًا ليست حروفًا أصلية في اللغة الفارسية  ،أي ان اللسان
فمال بها نحو المعتاد من اصواته
الفارسي لم يعتادها ولم يستطع ان يتأقلم لها بل ثقل عليه نطقها
َ
ومخارج الحروف لديه فاختلف نطقها ،لذا نجد ان هذه الحروف ال ترد عادة في كلمة فارسية أصلية،
()3

انما ترد في كلمات عربية استعارتها اللغة الفارسية من اللغة العربية .
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َّ
أن
وقد
انصب اهتمامنا في هذا البحث على الحروف ودراستها التي اختلف نطقها بين اللغتين إذ ّ
المبتغى من ذلك تسليط الضوء على تلك الحروف ودراستها صوتيًا لمعرفة صفاتها ومخارجها النطقية

معولين بعد ذلك
وكيفية نطقها بين اللغتين والمقارنة بينهما ليتجّلى مدى التأثر والتأثير الحاصل بينهما ّ
نحو اللهجات العربية لنلمح بعضهاً من ظواهر اإلبدال التي حدثت بين الحروف عند العرب محاولين

تعليل األسباب الداعية لذلك االبدال واالنحراف الصوتي الحاصل بين اللغتين .فالذي يعيننا في هذا

البحث المتواضع هو االحد عشر حرفاً التي اختلف نطقها بين اللغتين وهي (الصاد  ،الطاء  ،الثاء،
الواو ،الضاد ،الظاء ،الذال ،الحاء ،العين ،القاف ،الجيم) وسنأتي على كل حرف بالشرح والتفصيل في

اثناء البحث ان شاء اهلل تعالى .
الصــاد :

الصاد في العربية صوت مهموس رخو مخرجه بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا.

()4

وهو من

تصعد أقصى
مقع اًر منطبقًا على الحنك األعلى مع
ّ
أصوات األطباق ،اذ يكون اللسان مع الصاد (( ّ
()5
ال)).
اللسان وطرفه نحو الحنك ومع رجوع اللسان الى الوراء قلي ً
()6

أي من مخرج الصاد نفسه والسين ايضًا صوت

اما في اللغة الفارسية فتُنطق الصاد سينًا.
مهموس رخو وال فرق بينه وبين الصاد سوى اإلطباق ،ولوال اإلطباق لصارت الصاد سيناً -كما يرى
()7

سيبويه. -

وال ترد الصاد في كلمة فارسية أصلية ،ألنها ليست أصلية فيها ،إنما ترد في الكلمات العربية

المستعملة في الفارسية فيقولون في( صوم)  :سوم وفي (صدق)  :سدق ،و (صالة)  :ساله وهكذا.

وهذا اإلبدال حاص ٌل ايضًا في اللغة العربية (في لهجاتها القديمة)  ،فقد ورد في لسان العرب ((قال

مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أوقاف أو غين أو خاء
ونفر من بلعنبر يصيرون السين اذا كانت ّ
الفراء ٌ :
صاداً))( )8فيقولون في سقر ( :صقر) ،سخر ( :صخر) ،ساق  :صاق  .ووردت ايضاً في القراءات
()9

معزوا الى قريش ،وغيرها (السراط) بالسين.
القرأنية اذ قرئ (الصراط) بالصاد
ّ
ووردت تلك الظاهرة في شعر االعشى الكبير (اعشى قيس)  ،اذ يقول في احدى قصائده :
صك ناقوس النصارى ابيلها
فتية
وما ّ
فاني ورب الســــــاجدين ّ
إذ جاءت (ناقوس) بالسين مفردة .وفي قصيدة اخرى يقول:
ٍ
حدها
وكأس كعين الديك باكرت ّ

()01

ب
ضر ُ
بفتيان صدق والنواقيص تُ َ
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فجاءت الكلمة جمعاً ولكن بالصاد (نواقيص)

ويرى اغلب العلماء القدامى ان السين هي االصل ولكن الصاد افصح ووافقهم من المستشرقين
()12

الدكتور أنوليتمان.

ع
اقر الجدول الدولي لوصف األصوات -الذي وضعه االصواتيون المحدثون -بأن الصاد فر ٌ
وقد ّ
من السين ،انطالقًا من ان األصوات المطبقة ليست وحدات مستقلة انما هي فرع لنظائرها المنفتحة،
()13

وبما ان الصاد مطبقة والسين منفتحة فالصاد فرع من السين

 ،في حين يرى الدكتور إبراهيم أنيس

ان الصاد هي األصل ولكنها تطورت بعد اإلسالم حتى أصبحت مرفّقة فصارت تنطق سيناً .وعلل

قراءة (الصراط ،السراط) بان االصل هو الصاد بدليل ورودها في القرآن الكريم.

ولكننا انطالقاً من الروايات الواردة في هذا الصدد والقراءة التي ُعزيت الى قريش التي آثرت الصاد،
وال ننسى م ا جاء في شعر األعشى القيسي من ورود السين مرة والصاد مرة أخرى  ،نرى ان الصوتين
قد عاشا معًا وال دخل للبداوة والتحضر بذلك اإلبدال ،وال دخل لإلسالم في تطور صوت الصاد حتى

صار سيناً ،ألننا نجد قريشاً بحسب المصادر قد آثرت الصاد على السين وهي حضرية ،ومن سمات

ضر  -على رأي الدكتور إبراهيم أنيس -أنهم يؤثرون األصوات السهلة الخفيفة على األصوات
التح ّ
الشديدة المطبقة ،وهذا مالم تفعله قريش ،ثم أننا نجد األعشى القيسي يستعمل الصاد مرة ،والسين مرة

أخرى على غير عادة البداوة -الذي هو من إحدى قبائلها -فال مناص اذن من القول ان الصوتين

موجودان معًا  ،وكل ما في األمر ان استعمال الصاد غلب على السين في بعض الكلمات وجاء على
عد سيبويه ابدال الصاد سينًا
ت بالفصاحة ،واستقوى أكثر بوروده في القرآن الكريم ،لذا ّ
لسان قريش َفُن ِع َ
()14

غير مستحسن ألنه لم ُيشتهر عن العرب ،ولكنه ورد على لغة من ترتضى عربيتهُ .
اما كيف حدث اإلبدال من الناحية الصوتية فإنه جاء نتيجة التقارب الصوتي بين الحرفين،
ال مع من هو اقرب اليه مخرجًا وصفة ،اذ
الشتراكهما في معظم الصفات النطقية ،فالصوت ال يبدل ا ّ
()15

أن اإلبدال في اغلب األحيان يحدث بين الحروف المتقاربة والمتجانسة.

فأما ابدال السين صادًا فقد أشار القدماء الى سبب ذلك حينما ّقيدوه بوجود بعض الحروف التي ترد
جد حرف منها بعد السين -وان لم ِ
يأت بعدها مباشرة-
في الكلمة وهي (ط  ،ق ،غ ،خ) فمتى ما ُو َ
ُقلبت السين صادًا وهم بهذا يؤكدون ان هذه األحرف تُؤثّر في السين فتقلبها صادًا ،والحال هي كذلك
لما لهذه األحرف من صفات خاصة أهمها (التفخيم)  ،فإذا جاورت السين تأثرت تلك السين بها حتى
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المفخم الذي
تتحول صاداً ،لتتالءم مع الصوت
ّ
تأخذ صفة التفخيم منها ،وما ان تُ ّ
فخم السين حتى ّ
بعدها ليتم االنسجام في نطق تلك األحرف ويسهل ذلك على اللسان  ،اذ لواله لصعب على اللسان

المفخم .وقد أشار ابن جني الى ذلك بقوله (( :ألن
المرق ّّ ّّق الى الصوت
االنتقال من الصوت
ّ
ّ
ٍ
مستعل ،أي من حروف االستفال
حروف  :القاف والطاء والغين والخاء حروف استعالء والسين غير
فكرهوا الخروج منه الى المستعلى ،ألن ذلك مما يثقل ،فأبدلوا من السين صادًا ،ألن الصاد توافق السين
()16

في الهمس والصفير ،وتوافق هذه الحروف في االستعالء فيتجانس الصوت)).

وهذه ليست قاعدة

عامة ألن األعشى -كما ورد في شعره -قد ابدل بين الصاد والسين ولم ِ
يأت أي حرف مما ذكره

األقدمون بعد تلك السين مثل (ناقوس ،نواقيص) اذ جاءت السين والصاد في آخر الكلمة .ويبدو ان

تلك القاف التي سبقتها قد أثّرت فيها وان لم تلحقها ،وهذا ما يسمى بالتأثّر التقدمي أي ان الصوت
أما ذلك التأثير بين الحروف الذي المع اليه القدماء في ذلك اإلبدال فهو ما
السابق يؤثر في الالحق ّ .

اصطلح عليه حديثًا بالتأثّر ا لرجعي ،إذ يؤثر الصوت الالحق بالصوت السابق عليه ،كما حدث في
(سقر وصقر ،وسخر وصخر ،وسطع وصطع) وقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهين مثاالً مقاربًا
المتأثر قد يكتسب بعض خصائص الصوت
لتلك المسألة التي نحن بصددها اذ يقول (( :ولكن الصوت
ّ
المؤثر على صورة المماثلة الجزئية كما في كلمة (اصدق ،حيث تجاورت الصاد مع الدال مباشرة،
ّ
بأن منحتها صفة الجهر فنطقت الكلمة (ازدق) بالزاي
والدال موقعها اقوى ،فأ ثّرت في الصاد ْ
()17

المفخمة)).
ّ

وبمثل ذلك يمكن ان نعلل ابدال السين صادًا حينما تجاور (الطاء والخاء والعين

والقاف) أما ابدال الصاد سيناً فهو -كما أسلفنا القول -بأنه لما كان الصوتان يشتركان في المخرج وفي
اغلب الصفات ما عدا التفخيم في الصاد والترقيق في السين ،فمن الطبيعي انه بمجرد ان يتنازل الصاد

عن التفخيم يتحول سينًا ،وهذا ما حصل نتيجة التخفيف -في اغلب األحيان -ألن نطق السين اخف

من نطق الصاد وأسهل .

نفسر ظاهرة ابدال الصاد سيناً عند الفرس -خصوصاً اذا عرفنا ان الصاد صوت
وبهذا يمكننا ان ّ
فمال به نحو التخفيف بأن
دخيل على اللغة الفارسية فلم يتأقلم له اللسان الفارسي وَو َج َد به صعوبة
َ
فصيره سيناً لسهولة انسياب اللسان نحو السين ألنها اقرب األصوات
حذف منه أقوى صفة وهي التفخيم ّ
الى الصاد .
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()18

صوت شديد مجهور ينطق بين طرف اللسان وأصول الثنايا.

وهو من االصوات المطبقة.

هذا عند سيبويه ،اما عند المحدثين فإن الطاء من األصوات المهموسة ألنها كانت قديماً من

األصوات المجهورة وكانت نظير (الدال المطبق) ،ولكنها بعد ذلك تطورت بفعل اختالط العرب

باألعاجم أيام الفتوحات اإلسالمية فأصابها بعض التطور حتى فقدت صفة الجهر واصبحت مهموسة،
()19

وهي اآلن النظير المطبق(للتاء).

تاء)  ،فكلمة (طهران) تنطق ( :تهران) و(طهارة)( :تهارة) ،خطأ
وفي اللغة الفارسية تُنطق (الطاء)( ً
()22
 :ختأ ...وهكذا.
(والتاء) في العربية صوت شديد مهموس مخرجه من مخرج (الطاء) نفسه ،وال فرق بينها وبين

مفخمة (والتاء) مرققة .وهو ما يبرر ميل الصوت وانحرافه في حال
(الطاء) سوى (التفخيم)( ،فالطاء) ّ
التخفيف نحو (التاء) ألنها أسهل نطقاً من (الطاء).
()21

ال.
مقع ًار منطبقًا على الحنك األعلى راجعًا الى الوراء قلي ً
اذ يكون اللسان مع (الطاء) ّ
بالشك يحتاج الى جهد عضلي اكبر من نطق التاء .

وهذا

تاء) عند الفرس موجودةً ايضاً عند العرب في لهجاتهم فقد وردت عند
ان ظاهرة أبدال (الطاء) ( ً
تميم ،يقول ابن سيده في المخصص(( :وقد أبدلت (الطاء) من (التاء) في (فعلت) اذا كانت بعد هذه
ِ
ِ
ت
صَ
الحروف (أي :الضاد ،الصاد ،الظاء) وهي لغة تميم قالوا َ
صطَ يريدون ح ْ
صطَ برجلك وح ْ
فح ْ
()22
ت)).
صَ
َ
وفح ْ
وأورد أبو الطيب اللغوي أمثلة كثيرة على هذا النوع في كتابه (اإلبدال).

وقد َّ
عد سيبويه هذا النوع من اإلبدال بأنه غير مستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر ولكنه ورد
()23

على لغة من تُرتضى عربيته.

طاء اذن لغة في تميم  ،وهو كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس ورد عند تميم ألنها بدوية
فإبدال الظاء ً
()24
تؤثر األصوات القوية  ،وبما ان الطاء صوت مطبق اختارته تميم وآثرته على التاء.
اشد ،ولهذا نالحظ ان الفرس
ومن هنا نخرج بنتيجة مؤداها ان صوت الطاء أقوى من صوت التاء و ّ
قد استثقلوا نطق الطاء على السنتهم فمالوا به نحو نظيره األقرب اليه واألسهل منه في النطق والموجود

تاء .
في لغتهم وهو صوت التاء فنطقوا الطاء ً
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صوت مجهور بين الشدة والرخاوة مخرجه من أوسط الحلق )25(.وفي الفارسية تنطق العين همزة ،
وهذا ال يكون اال في الكلمات العربية الداخلة في اللغة الفارسية فيقولون في ِعْلم  :إلم ،وفي (معدن :
()26

مأدن) وفي علي  :ألي

 .والهمزة صوت مهموس شديد مخرجه الحنجرة.

()27

()29

عده سيبويه من
وقد ّ

()28
وعده الدكتور إبراهيم أنيس صوتاً بين الجهر والهمس.
األصوات المجهورة.
ّ
ان صوت العين من اقرب األصوات الى الهمزة ألن مخرج العين يأتي بعد مخرج الهمزة اذا ما

أخف من الهمزة من حيث ان الهمزة
استثنينا الهاء التي تشترك مع الهمزة بمخرج واحد .ولكن العين
ّ
حبس حبساً تاماً ثم ُيطلق سراحه عند
صوت شديد  ،أي ان الهمزة صوت انفجاري ،اذ ان تيار الهواء ُي َ

حبس معه الهواء
النطق بالهمزة ،أما صوت العين فبين ّ
الشدة والرخاوة ،أي انه صوت احتكاكي فال ُي َ
اخف من الهمزة من هذه
حبسًا تامًا انما يضيق مجراه فيحتك بمخرجه فيولد صوت العين ولهذا يكون
ّ

اشد من الهمزة التي ال تتصف بالتفخيم .ولهذا نجد
الناحية ،ولكنه من ناحية أخرى (وهي التفخيم) يكون ّ
شدة الهمزة بل استثقلوا تفخيم العين وصعب على لسانهم فأبدلوه بما هو اقرب اليه
الفرس لم يستثقلوا ّ

مخرجاً وهو الهمزة.

وقد اشار سيبويه الى ذلك اإلبدال ولكنه عكس المسألة فقال (( :وأبدلوا من الهمزة العين ألنها أشبه

الحروف بالهمزة)).

()32

وقد ورد ذلك اإلبدال في اللهجات العربية واشتُهر عند بعض القبائل باسم (العنعنة) والمنسوبة الى
أن) المفتوحة عيناً -أي على عكس الفرس -فيقولون :
تميم وقيس عيالن وأسد الذين يبدلون همزة ( ّ
()31

وهو ما يعلله

عنك رسول اهلل في  :أشهد ّأنك رسول اهلل ،واذا كسروا رجعوا الى الهمزة.
أشهد ّ
الدكتور إبراهيم أنيس بأنه محاولة للجهر بالصوت على أساس ان تلك القبائل بدوية تختار المجهور من
األصوات ،فآثرت العين على الهمزة ،ألن العين مجهورة فتكون اوضح سمعًا ومبالغة في تحقيق

الهمزة.

()32

وتعليل الدكتور في هذا الصدد منطلق من القاعدة التي وضعها مسبقاً وهي ان البدو يميلون

لألصوات المفخمة والمجهورة والشديدة  ،واما الحضر فعلى العكس من ذلك .في حين اننا نجد األعشى
الكبير وهو من قيس البدوية يبدل العين همزة -أي يختار الهمزة على العين على عكس عادات البدو -

اقرها الدكتور إبراهيم أنيس -فيقول :
التي ّ
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ِ
المودة كلّها
امنحك
أيام
ّ
وقد ابدل العين بالهمزة في قوله (المآحدا) واألصل (المعهدا) وأشار الى ذلك شارح الديوان  .وفي
م ّني وارعى بالمغيب المآحدا

()33

هذا داللة واضحة على وجود ظاهرة إبدال العين همزة عند العرب -كما هي عند الفرس

أن)
ولو عدنا الى ظاهرة (العنعنة) نجد القدماء يشيرون الى ان هذا اإلبدال يحصل عند فتح همزة ( ّ

أما في الكسرة فال يحصل  ،ويبدو ان السبب في ذلك هو الكسرة نفسها  ،فألنها اقوى الحركات تشبثت

بها الهمزة فقويت واستحال قلبها عينا ،اما مع الفتحة فإن الهمزة اضعف من ان تقف امام ذلك اإلبدال
ِ
فقلبت عيناً.
الضاد والظاء والذال

()34

وهو من

فأما الضاد فصوت شديد مجهور مخرجه ((بين أول اللسان وما يليها من األضراس))

()35

ال .
اصوات األطباق ،إذ ينطبق اللسان معه على الحنك االعلى ويكون مقع ًار راجعًا الى الوراء قلي ً

()36

واما الظاء  :فهو صوت مجهور رخو مخرجه بين طرف اللسان واطراف الثنايا العليا.

ايضاً صوت مطبق

وهو

ال انه يختلف عن الظاء باألطباق،
والذال  :هو كالظاء تمامًا من حيث الصفات والمخرج  ،ا ّ
()37

فالظاء مطبق والذال منفتح.

ولقد جمعنا هذه األصوات الثالثة سوية ألنها جميعًا تنطق في اللغة الفارسية بصوت واحد وهو
()38

(الزاي).

فكلمة (ضيف) تنطق (زيف) ،و(ظلم) تنطق ( :زلم) و (نذر) تنطق( :نزر) فأما الضاد

التي نطقها القدماء فهي ليست الضاد التي ننطقها اآلن  ،بل انها تطورت حتى أصبحت اآلن تنطق
()39

وهذا ما نلمحه في مصر  ،اذ ينطقها

ظاء في بعض البلدان العربية وتنطق كالزاي في بلدان أخرى.
ً
المفخمة وهي التي تكون مشتركة مع الصاد،
بعضهم زاياً في مثل كلمة(ضابط) تنطق (زابط) بالزاي
ّ
أي ليست زاياً خالصة.

فالضاد القديمة اذن كانت صعبة حتى على العرب أنفسهم ولذلك تروي المصادر حدوث ابدال بينها

وبين الصاد وذلك ألن مخرجها مجاور لمخرج الصاد ،ثم ان كليهما صوت مطبق فلهذا حدث اإلبدال
()42

بينهما من مثل  :االمتضاض واالمتصاص ،والقضب والقصب.

والفرس -كما اسلفنا القول -ينطقون (الضاد والظاء والذال) زايًا ،فأما الضاد فيعاملونها معاملة

ظاء .ثم ان الظاء نفسها لم
الظاء ،ويبدو ان ذلك بسبب تأثرهم بأهل العراق الذين ينطقون الضاد ً
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حرفوا تلك الذال نحو
تُستسغ على السنتهم لما تحمله من صفة التفخيمُ ،
فخففت فصارت ذاالً  .ثم ّ
ال في اللغة الفارسية ولهذا انحرف عن مخرجه الى مخرج مجاور له
الزاي  ،ألن الذال ليست حرفًا اصي ً
وموجود عند الفرس وهو الزاي  ،ويبدو ان هناك عالقة عضوية بين الذال والزاي يمكن ان نلحظها من

خالل بعض التجارب النطقية  ،اذ نجد ان من يفقد اسنانه ينطق الزاي ذاالً بسبب العيب الحاصل في
اعضاء النطق ،وهذا يعطي انطباعًا بوجود عالقة بين الصوتين.

فالفرس اذن عاملوا تلك األحرف الثالثة معاملة واحدة ونطقوها بحرف واحد هو الزاي ألنهم حتى لو

ظاء واألخيرة
نطقوها فسيكون النطق بصوت واحد ايضاً وهو (الذال) ،ألن الضاد تطورت فصارت ً
مفخمة ،والتفخيم أمر عسير على اللسان الفارسي لذا سيميل به حتمًا نحو الترقيق أو التخفيف فيصبح
مر
ذاالً ولهذا كان النطق بصوت واحد ألن نتيجة هذه األصوات الثالثة عندهم هي صوت واحد .وقد ّ
بنا كيف ان العرب أبدلوا بين الضاد والصاد ،والفرس فعلوا األمر نفسه غير أنهم أبدلوا الصاد زايًا في

مقابل (الضاد) وال فرق بين صوتي (الصاد والزاي) سوى التفخيم الذي هو من صفات الصاد  ،ولقد
اختاروا الزاي ألن الصاد ليست من أصوات لغتهم األصلية  .وهذا كله -وبال شك -نوع من التخفيف

والميل نحو المعتاد في النطق.

الواو:

()41

صوت مجهور مخرجه ما بين الشفتين.

وهو من الوحدات الرخوة و (( يعد لدى المحدثين

صوت لي ن مركب ،اذ هو في بعض أحواله مرحلة انتقال بين حركتين متواليتين كالفتحة والضمة ،أو
()42

العكس نتيجة االنزالق فيما يسمى باالنجليزية ( )Diphthonyاي المزدوج)).
()43

اما في اللغة الفارسية فلصوت الواو حاالت نطقية عديدة هي :

 -1ينطق (واواً) طويلة مضمومة  ،أي كصوت  /OO/في االنكليزية  ،وذلك اذا جاء في وسط

الكلمات أو أواخرها مثل  :بو (رائحة) ،دور (بعيد) روز (يوم).

 -2وينطق احياناً كصوت / OU/في االنكليزية مثل  :جو (شعير)  ،جوشن (درع).
 -3وينطق احياناً أخرى كصوت  /O/في االنكليزية مثل  :دو (اثنان)  ،تو (انت).
 -4ينطق كما في العربية اذا كان حرف علة مثل :خوب (حسن).

 -5واحياناً ال تنطق الواو  ،وذلك اذا وقعت بين (الخاء واأللف) أو بين (الخاء والياء) وتسمى

حينئذ بـ (الواو المعدولة) مثل  :خواب (نوم) خواجه (سيد) ،خواهر (اخت).
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ميوه
جوان (ناب)َ ،
 -6وتنطق الواو احياناً كصوت  /V/باالنكليزية ،وذلك اذا تحركت مثلَ :
(فاكهة) ،وكذلك اذا جاءت عاطفة كاالستعمال العربي -مثل  :دو و سه أي (اثنان وثالثة) أو محمد و

علي  ،والمالحظ على نطق الواو في الفارسية أنها في اغلب األحيان تتشابه مع النطق العربي لها  ،اذ

مد الصوت وتقصيره أو منحه الفتح أو الضم  ،فالواو
ان الحركات العربية تتولى عملية اضفاء صفات ّ
ّ
الطويلة المضمومة تكون في العربية اذا سبق الواو حرف مضموم مثل  :محمود  ،رؤوف وهكذا .
اما نطق الواو كصوت/OU/فنظيره في العربية مجيء الواو ساكنة مسبوقة بحرف مفتوح مثل :

ص ْوم .اما الواو المعدولة فال توجد مثل تلك الواو في العربية ،فال وجود لواو تكتب وال تلفظ .
قَ ْوسَ ،
وكذلك الحال بالنسبة للواو التي تنطق كصوت /V/في االنكليزية ،فهي ايضًا غير موجودة في
االصوات العربية .
احلــاء

()44

الحـاء فـي العـربية مهمـوس رخـو ،مخرجه من أوسط الحلق.

ونظيره المجهور هو العين.

هاء) فيقال في حسن  :هسن ،وفي صبح  :سبه ،احمد
اما في اللغة الفارسية فينطق صوت الحاء ( ً
()45
اهمد.
()46

والهاء ايضاً صوت مهموس رخو ولكن مخرجه من اقصى الحلق ال من وسطه .

سوغ اإلبدال
أي ان الصوتين متجاوران في المخرج ومتحدان في صفتي الهمس والرخاوة وهذا ما ّ
البحة) اعطت للصوت
أن ( ّ
بينهما ،ولوال تلك ( ّ
البحة) الموجودة في الحاء لتشابه الصوتان تمامًا  ،اذ ّ
()47

بعض الغلظة والخشونة فجعلته في النطق اقوى واثقل من صوت الهاء.

البحة ألنهم لم يعتادوها في كالمهم وما انطوى عليه
ان الفرس قد ثقلت عليهم تلك
ّ
لذا يبدو ّ
لسانهم ،فمالوا بها نحو التخفيف الذي تمثل بالهاء ،ألنها اقرب األصوات الى الحاء مخرجاً وصفة .

واذا بحثنا في اللهجات العربية فسنجد ان العرب استخدموا مثل ذلك اإلبدال في بعض اللهجات  ،وقد

اورد أبو الطيب اللغوي أمثلة عديدة  ،منها قوله (( :قال أبو نصر :يقال حمل فالن على بني فالن
()48

فحاسهم وها سهم  :أي وطئهم ودقّهم)).

وأوردت مصادر أخرى بعض األبيات لرؤبة بن العجاج استعمل فيها الهاء بدل الحاء ،ورؤبة من
()49

سعد من تميم ،وورد هذا اإلبدال ايضاً على لسان النعمان بن المنذر .

ويرى الدكتور احمد علم

الدين الجندي ان هذه السمة اللهجية عند العرب جاءت بسبب تأثّرهم بالفرس ،فالنعمان بن المنذر متأثر
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هاء)  ،أما رؤبة فمن سعد من تميم ،وسعد
بالفرس لذا وردت على لسانه هذه الظاهرة (ابدال الحاء ً
هاء فانتقل ذلك
هذه تفرقت في أماكن ّ
عدة ،منها ما جاور الفرس فتأثر بلغتهم ولسانهم الذي يقلب الحاء ً

النطق الى تلك القبيلة فظهر على لسان شعرائها ومنهم رؤبة .فالظاهرة تلك دخلت الى العرب من بالد

فارس.

()52

القـــاف

صوت مجهور شديد ،ينطق من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك األعلى )51(.أما حديثْا ًّ فقد
()52
وصف الصوت بأنه صوت مهموس  ،فقديماً كان مجهو اًر ولكنه تطور حتى صار مهموساً .

وفي الفارسية تُنطق القاف (غينًا) مثل  :آقا (سيد) تنطق  :آغا  ،أطاق (حجرة) تنطق  :أُتاغ ،
()53
واحيانًا تنطق بين القاف والغين مثل  :قربان ،وقرآن .

والمالحظ ان هذا الصوت لم يقتصر في استعماله على الكلمات العربية الموجودة في الفارسية ،انما

جاء في كلمات فارسية ايضًا -كما ُمثل. -
اما الغين في العربية فهي صوت مجهور رخو( )54مخرجه أدنى الحلق الى الفم (أي حلقي) )55(.اما
وجود مثل ذلك اإلبدال في اللهجات العربية فقد ذكر أبوالطيب اللغوي بعض األمثلة التي تثبت وجوده
()56

ال أذا ذهب في األرض))
ال ،وقلقل يقلقل قلقلة وقلقا ً
مثل قوله (( :ويقال غلغل يغلغل غلغلة وغلغا ً

وتوارث العرب هذه الظاهرة حتى يومنا هذا فنجد -وباالخص -في دول الخليج العربي انهم يبدلون

القاف غينًا والغين قافًا في بعض المفردات فيقولون قيس  :غيس وفي غيم  :قيم  .ولتحليل تلك الظاهرة

صوتياً نقول :

يبدو ان اشتراك الصوتين في الجهر -اذا أخذنا نطق القاف قديماً -وتقاربهما في المخرج هو الذي

سوغ هذا اإلبدال بين الصوتين عند العرب قديمًا فتوارثته األجيال حتى يومنا هذا .
ّ
ٍ
لجهد
نعد ذلك اإلبدال نوعًا من التخفيف ،ألن الناطق بالقاف يحتاج
اما عند الفرس فيمكن ان ّ
عضلي اكبر من نطقه للغين بسبب طبيعة نطق القاف العضوية ،ألن الهواء الخارج من الرئتين يتوقف
في مخرج القاف ويحبس حبسًا تامًا ثم يطلق سراحه فجأة فيتولد عن ذلك صوت انفجاري هو القاف ،

حبس حبساً تاماً فيتوقف ،ولكن مجراه يضيق عند مخرج الغين فيحتك به
اما مع الغين فإن الهواء ال ُي َ
فيولّد صوتاً احتكاكيا هو الغين ،ولعل هذه الصعوبة -فضالً على صفة التفخيم التي يحملها القاف-

جعلت الفرس يحيدون عنه ويميلون نحو األقرب مخرجًا واألخف نطقًا وهو الغين.
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وأوردت بعض المصادر العربية نطقاً آخر (للقاف) عند الفرس ،فقد ذكر الجاحظ ان بعض الموالي

ومن دخل اإلسالم من الفرس كانوا ينطقون القاف (كافًا) ((ومنهم أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة

[العباسية] وكان حسن األلفاظ جيد المعاني  ،وكان اذا أراد ان يقول  :قلت لك قال  :كلت لك ،وشارك
()57

في تحويل القاف كافاً عبيد اهلل بن زياد كذلك اخبرنا أبو عبيدة))

وأورد سيبويه في باب (اطراد

ال آخر على ذلك اإلبدال فقال (( :وربما ابدلوا القاف ألنها قريبة ايضًا ،قال
اإلبدال في الفارسية) مثا ً
()58

ق ُّ ْرَبق)).
بعضهم قربز ،وقالواُ :ك ْرَبق و ُ
ويمكننا ان نعلل هذا األمر -أي أبدال القاف غيناً أو كافًا -الى اختالف المفردة ،أي ان الفرس

ينطقون القاف في بعض المفردات (غينًا) وينطقونها في مفردات أخرى (كافًا) كما وجدناهم في نطق

فاء)  /V/انجليزية) تارة أخرى واحياناً ال ينطقونها .
الواو التي ينطقونها (واواً) تارة و ( ً
والكاف من الناحية الصوتية يحمل صفات القاف نفسها من حيث الشدة والهمس ،ولكنه يجاور
()59

القاف في المخرج  ،فالكاف طبقي والقاف لهوي.

 ،أي انهما اتحدا صفة وتجاو ار مخرجًا  ،األمر

الذي مهّد التبادل بينهما وجعل الفرس يبدلون القاف كافاً ألن القاف اثقل على لسانهم من الكاف ألنه
مفخم.
مفخم والكاف غير ّ
صوت ّ
الثــاء

()62

صوت مهموس رخو مخرجه بين طرف اللسان واطراف الثنايا.

وقد اصطلح على تسميته هو و
()62

(الذال والظاء) عند القدماء باالصوات اللثوية )61(.اما في اللغة الفارسية فإن الثاء ُينطق (سيناً).
والسين يشترك مع الثاء في الهمس ،ولكن يختلف عنه في المخرج ولكنه ال يبتعد عنه كثي اًر بل يجاوره

في المخرج  .وكما ابدلت الذال زايًا  ،كذلك الحال مع الثاء والسين  ،فالذال ابدلت زايًا ألنهما مشتركتان

في صفة الجهر ومتجاورتان في المخرج.

أما الثاء والسين فمشتركتان في الهمس ومتجاورتان في المخرج لذا حدث ذلك اإلبدال الذي هو نوع

من التخفيف لدى الفرس ،اذ لم يعتادوا نطق الثاء ألنه ليس من حروفهم األصلية فمالوا به نحو من
جاوره من صوت وشابهه صفة وهو السين ليسهل عليهم نطقه فقالوا في (ليث) ليس ،وفي (مثوى) :

مسفا (بقلب الواو في النطق  /V/انجليزية).

ويرى الدكتور محمد التونجي ان الثاء كان لها وجود في الفارسية القديمة ورد في بعض المفردات

التي حفظتها كتب اللغة مثل  :ﮔمرث  ،تهمورث  ،ارثنك  ،ولكنه اختفى في الفارسية الحديثة ولم يعد
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 .وقد ورد عن العرب إبدال الثاء سيناً  ،فذكر أبو الطيب اللغوي العديد من األمثلة فقال -

كسب الظالم أي عند اختالط الظالم  .غيره :
نق ً
ال عن األصمعي (( : -يقال أتيته َم َ
وم َ
كثب الظالم َ
الوطس الضرب الشديد بالخف)) )64(.ويبدو -كما ذكرنا في إبدال الذال زاياً -ان هناك عالقة
الو ْ
طث و َ
َ

ثاء  ،لذا
عضوية بين الثاء والسين ّبررت ذلك اإلبدال وهي ان الذي يفقد اسنانه ال ينطق السين ا ّ
ال ً
نرى ابن منظور حينما يذكر ذلك اإلبدال ويمثل له يع ّقب عليه بقوله ( :لغة أو لثغة) )65(.ويقصد
ادى الى ذلك اإلبدال  -كسقوط
بـ(اللثغة) ان هناك عيباً نطقياً سببه خلل في بعض أعضاء النطق ّ
األسنان مثالً . -

وهناك صوت في الفارسية يرمز له بالحرف (ﭺ) في العربية  ،ولكن نطقه في الفارسية ليس كما

مشرباً بالشين  ،أي ليس جيمًا خالصة وانما مشتركة مع الشين  ،كما تنطق
ينطق في العربية ،إذ ُينطق ّ
()66
س ّميت بالجيم المعطّشة.
كلمة ( ) yoshoulyفي االنكليزية  .وقد ُ
وقد أشار علماء العربية الى وجدود ذلك النوع من النطق في اللغة العربية  ،فذكر سيبويه حينما
()67

استعرض األصوات المستحسنة في قراءة القرآن واألشعار قال (( :والشين التي كالجيم)).

فهو وان

ال أن النتيجة واحدة في الصوت المتكون من هذا النطق
عكس المسألة وجعل الشين تميل الى الجيم إ ّ

ووردت بعض األمثلة عن العرب أنهم ابدلوا الجيم شينًا  ،من ذلك ((جمخ بأنفه  ،وشمخ بأنفه  :اذا تاه
()69

وتكبر)) )68(.وقد ُنسبت تلك الظاهرة الى تميم.
ّ
والجيم في العربية صوت مجهور شديد مخرجه من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك االعلى ،
()72

اما الشين فصوت مهموس رخو مخرجه من مخرج الجيم نفسه.

ولم تذكر المصادر العربية نوع تلك

الشين التي أبدلت من الجيم  ،ولكن الراجح -كما يرى الدكتور احمد علم الدين الجندي -أنها ليست

شيناً خالصة وانما مختلطة مع الجيم  ،أي أنها الشين التي أشار اليها سيبويه بأنها مختلطة مع الجيم ،
وهي على هذا ليست مهموسة وانما اشتركت مع الجيم فاكتسبت منه صفة الجهر ،وقد المح الى ذلك

يقل تفشيها واستطالتها
ابن جني حينما وصفها قائ ً
ال (( :وأما الشين التي كالجيم  ،فهي الشين التي ّ
()71
متصعدة نحو الجيم)).
وتتراجع قليالً
ّ

وهذا النطق مازال موجودًا في اللهجات العربية الحديثة وهو – كما رأينا -متشابه مع النطق

الفارسي للجيم.
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اما سبب هذا اإلبدال أو هذا االنحراف الصوتي فهو بال شك محاولة للتخفيف ،ألن الجيم صوت
شديد (انفجاري) يتوقف عنده الهواء توقفًا تامًا ثم يطلق سراحه منفج ًار  ،وهذا بدوره يتطلب جهدًا عضليًا

كبي اًر بالقياس مع نطق الجيم المختلطة بالشين  ،إذ أن الجيم حينما تختلط مع الشين تفقد صفة الشدة

(االنفجار) وتميل نحو الرخاوة (االحتكاك)  ،وبهذا ال يتوقف معها الهواء توقفاً تاماً  ،بل يضيق مجراه
فيحتك بمخرج الصوت  ،فال يحتاج الى الجهد الذي يتطلبه نطق الجيم وانما يكون اقل منه جهدًا ،
وهكذا يكون نطق الجيم المعطشة اخف من نطق الجيم الخالصة .

نتائج البحث

 -1بين البحث من خالل عرض حروف النطق بين العربية والفارسية التأثير الواضح للغة العربية

في اللغة الفارسية ومدى ذلك التأثير الذي شمل الحروف التي تتكون منها اللغة وخطها ونطقها ايضًا .

فالحرف بصورتيه الشكلية والصوتية كان مآخوذًا عن العرب ،وحتى الحروف التي خالف نطقها النطق

العربي هي ايضاً نوع من التأثّر بالعربية ،اذ بسبب غلبة اللغة العربية وتأثيرها في اللغة الفارسية لم يكن
للفارسي ُب ّد ّّ من ان يستعمل كل حرف من حروف العربية واليمكنه االستغناء عن أي حرف  ،فنراه
ّ

يحاول جاهداً استعمال كل الحروف العربية  ،فإن تعذر عليه نطق بعضها مال بها نحو األخف
واألسهل على لسانه  ،ولكن هذا الميل ال يتعدى الصوت فقط اما الشكل فثابت

 -2والحظنا خالل البحث ان ظاهرة اإلبدال أو االنحراف الصوتي التي حدثت بين مخارج

األصوات أو الحروف عند الفرس  ،موجودة ايضاً عند العرب في لهجاتهم القديمة  ،وبقي قسم منه
تاء..الخ.
هاء أو القاف غيناً أو الطاء ً
حتى يومنا هذا كإبدال الصاد سيناً أو الحاء ً
 -3وتبين ايضًا ان ظاهرة اإلبدال تلك كان اغلب أسبابها هو التخفيف والسهولة في النطق ،

المْب َدلَة كانت لها صفات نطقية ومخارج صوتية جعلتها اخف على اللسان وأسهل من
فمعظم الحروف ُ
سابقاتها من الحروف  ،فالتاء كانت اخف من الطاء  ،كذلك السين من الصاد  ،والهاء من الحاء،

والغين من القاف وهكذا .

 -4واخي اًر وجدنا ان بعض الحروف (كالجيم والذال) على الرغم من كونها حروفاً أصلية في اللغة

ال أنها انحرفت عن نطقها ومخرجها نحو نطق ومخرج آخر.
الفارسية  ،ا ّ

وأما (الواو) الفارسية فكان لها نطق مغاير تمامًا للنطق العربي وال يوجد ال في العربية الفصحى وال

في لهجاتها وهو حينما تنطق كصوت  /v/في االنجليزية .
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