




:قـال عماد األصفهاني
إال قـال في غذه  ...إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابا في يومه"
ولو  ...ستحسنيد هذا لكان يُ ر هذا لكان أحسن، ولو زِ يِّ غُ ول:

وهذا من  .ك هذا لكان أجملرِ م هذا لكان أفضل، و لو تُ دِّ قُ 
."على جملة البشرستيالء النقص  إأجمل العبر، و هو دليل على  



إهداء
:هدي هذا العمل العلمي إلى كل منأ

ن بذال الكثيرمن الجهد والعناء من أجلي حتى  االوالدين الكريمين الّلذ
.وصلت إلى ما أنا عليه اليوم

بلغ  ألَ حرصت على سيرتي العلمية  إلى أمي نبع الطيب و الحنان التي
...أهدي هذا الغرس،فيها الغاية

.والدي رحمة اهللا عليهإلى ذكرى  

.إخوتي جميعهم

وقّرة، وبالخصوص البرعمين الصغيرين  إلى أخي األكبر وأسرته المُ 
.إلياس ولينا

عن  تتّبع معي إنجازها  وإلى كل من ساهم في إنجاز ونجاح هذه الرّسالة
.قرب أو عن بعد

.إلى كل من قرء هذه الرّسالة

صابرابن كرالد  



تشكرات  
في بدابة األمر أن أتقّدم بجزيل الشكر إلى المشرف العام  يسرّني

:األستاذ الدكتور

بكل ما ساهم فيه من منهجية و توجيه علمي بأفكاره  عبد الجليل مرتاض
.قصد إنجاز هذه الرسالة و إنهائها بكل نجاح

زبير  :الدكتوروعلى مستوى آخر أتوجه بجزيل الشكر للمشرف المساعد  
ه  ذفي هلي الكثير في إنجاز الجانب التطبيقيالذي قّدم  دندان

.، خاصة لما يمتاز به من تخّصص في المادة األجنبيةالرسالة

جامعة  إضافة إلى هذا، يسرّني أن أحيي الطاقم اإلداري والبيداغوجي ل
.تلمسان

.وأخيرا أشكر كافة األساتذة واألصدقـاء على مساندتهم القّيمة

صابرابن كرالد  



رموز
SYMBOLS

و  وحدة صوتية مستقـلةن المتوازيان المائالن إلى أّن الالميرمز الخطاّ /ل/
(Phoneme).فونيمالتي ُتدعى بال

ي يدعى  ذي والألوفونصوتإلى أّن الالميرمز القوس المربع الشكل]ل[
باللغة

(Allophone).الجنبية كاآلتي

الذي قد يكون تاء  (Morpheme)لمورفيمايرمز قوس المجموعة إلى}ت{
التأنيث  

.الساكنة

.ترمز النجمة إلى وجود خطأ*

حين يجاور الصوت...

 ُتيآلكاأو ُينطقصدري…

يقود إلى



مقدمة  



مقدمة

تقديم الموضوع.

  ختيار الموضوعإ أسباب.

اإلشكالية.

البحثمنهج .

خطة البحث.

الصعوبات.

تقديرالشكر و ال.

المصادر والمراجع.



بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

:الموضوعقدمت

هي على هذا مؤّشر هام ملعرفة وحتديد الرّقعة و. منه
عليه فعلم االجتماع و. اجلغرافية والثقافية اليت ينتمي إليها الفرد ضمن مجاعة لغوية معّينة

الّلغوي وعلم اللهجات بدوره هو اآلخر قّدما لنا خدمات معتربة سامهت يف فهمنا هلذه 
وي و ـعي لإلنسان وعلى اخلصوص املظهر الّلغالعالقة مؤّكدا على طبيعة السلوك االجتما

.التواصلي

ما تتوزّع الّلغة على جمموعة من األنظمة اليت تبدأ بالّنظام الّصويت الذي يتجانس و
الّصفة، رج وـهلا من األصوات ما يتقارب أو خيتلف يف املخحتمله أصالة و

األصوات يف تأثّرها و. على البعض اآلخرفنالحظ أّن أصوات الكلمة قد يؤثّر بعضها 
الصوتية اليت تعالوة على خمتلف التبادالةخالف

يف احلقيقة هذا التأثّر عبارة عن انسجام صويت بني بينها، وتدخل يف جمال اإلبدال الصويت
جام كما أنّه ميكن أن حيدث بني أصوات الّلغة الواحدة، غري أّن هذا التوافق أو االنس

مرتاض  الدكتور األستاذاملشرفاّن◌ّ إالّ ، ميكن أن حيدث بني احلركاتاألصوات الصامتة
يرى مبحل ختّصصه أن تتمحور دراستنا أساسا على الصوامت بشكل أدق وعبد الجليل

ّن هذه اإّال إذا كانت هذه الظاهرة شائعة يف كل الّلغات، و. بطريقة مفّصلة دون احلركات
ن إىل مثل هذا اجنليزية مّيالتاالن العربية و تاالّلغو.نوعهو األخرية ختتلف يف نسبة التأثّر 

.التأثّر



:أسباب اختيار الموضوع

اخلوض يف تناول املوضوعات الّلغوية وكان ميويل يف أّول عهد يل بالدراسات العليا 
الشغف املتعاظم يف نفسي ذارمبا كان هل، واألخرىغمارها، دون سواها من املوضوعات

على هذا املوضوع يقويه ما وجدته من حاجة املكتبة الّلغوية إىل هذه الّدراسة اإلقدامأثره يف 
يرجع كما .منهجامادة و)يا ّصوت( لسانيةالاملتواضعة اليت أحاول أن ترصد الّدراسات 

.موضوعية شاركتا يف ذلكذاتية واهذا املوضوع كون أّن هناك أسبابالختيارهتمامي ا

التقدير الذي أمحله لّلسان العريب واإلعجابتوّلدت نتيجة فأّما الّذاتية منها 
كل ما ثقافيت وألّن الّلغة العربية تثبت وجودي، انتمائي وبثقافتها واإلحاطةوالّرغبة يف 

.مشاعرأفكار وو 

ا تعترب حمل التخّصص يف مرحلة التدرّج للحصول على شهادة الوا
تقوم ميدانيةهذه فرصة ساحمة لكي أقوم بدراسة فألّن املادة متوفرة لدي، والّليسانس،

اكتشاف األسرار الّصوتية يف كلتا الّلغتني واختبار احلقائق العلمية ووعلى أساس مقارنة
.الّلغوية لديهما

:اإلشكالية

التحليل من غرض البارز من هذا البحث هو تناول الّنظام الّصويت بالّشرح وال
خالل التطّرق إىل الوظيفة األساسية اليت تؤديها األصوات يف لغتني ختتلفان متام االختالف 

شارة إىل أّن هذه الّدراسة تدخل ضمن علم األصوات العام من إلمع ا. الفرعل وــيف األص
تصّورنا الكّلي هلذه نّ أضف إىل ذلك أ. لتقابلي من جهة أخرىاألصوات اعلمجهة و

دور ة وـثقايف لطبيع-سيوو التأويل السالّدراسة يقوم أساسا على التحليل العلمي و



على مدى التأثري املتبادل الذي يطرأ على األصوات يف بنية الكلمات داخل لغتني، و
ّن الّلغة أعلما ،الصوتيةالتبادالتب يف سبّ األصوات فيما بينها بدافع من الّدوافع اليت تت

.أوروبية-دالّلغة اإلجنليزية تنتمي للفصيلة الّلغوية اهلنالعربية تنتمي للعائلة الّسامية، و

بينهما االختالفتفاق والإقامة عملية موازنة إلبراز أوجه ايفايتلّخص هذا العمل إذ
.ثقافية-سيوو سية وحسب ما حتمل كل لغة من ممّيزات وخصوصيات لغو 

ّن الّلغات عموما عبارة عن أخصوصا ولكن الّسؤال املطروح على حّد هذا التعبري
:هو؛

القوانني اليت واألسسله نفس يف العربيةاهرة املماثلة هل الّنظام اجلاري به على ظ
يف اإلجنليزية؟اهرةظحتكم هذه ال

:لبحثامنهج  

اخلاص يف تقدمي الصويتعلى اجلانب الّلغوياالقتصارمن منهجي يف البحث 
. الّصرفو وــــجنليزي من الّدراسات الّلغوية دون الّنحإليف الفصيح العريب واالصوتيةةهر اظال
فقط دون سواها صوتيةالهرواظاللتزم أهو ما يشري إليه العنوان أن من منهجي كذلك وو

هذه الّدراسة تعتمد على هذا األساس من التصّور يتضح لدينا أنّ دقيقا والتزامابالتأليف 
ستعنت باملنهج التارخيي يف دراسة اين كما أنّ . و املقارنأأساسا على املنهج التقابلي 

من مث ، و، حىت يتسىن للباحث املتطّلع على علم األصوات العامالصوتيةةهر اظالمصطلح 
موازنة جنليزي، أن يقوم بعملية مقارنة وإلعلم األصوات اعلى علم األصوات العريب و

حبيث . ختالف بينهماالااق وــتفالللحقائق الصوتية يف كلتا الّلغتني ليكشف عن أوجه ا
تلأو غةاللّ هنقف على ما يف هذ

بعض، حماولني فيما بعد بتبّدل يف جماورة بعضها يعرتي هذه األصوات من تغّري وعلى ما و



الصوتية إىل آخر ما هنالك من املباحث التبادالتاألسباب اليت تتدّخل يف هذه ءاستقرا
على هذا املنهاج يتضح مدى أمهية وصف وو. اليت تصدق على هذا الّلسان دون اآلخر

ما ينجم عن ، واعضبتأثريها على بعضها رها وـــصوات يف تأثّ حتليل الوظيفة الصوتية لأل
م يف ذلك عن ثقافية تتحكّ -التعبري حبسب عوامل سسيوذلك من تسهيل لعملية النطق و

.قرب أو عن بعد

:خطة البحث

ينقسم كل سّتة أبوابمدخل وإىلطبيعة املوضوع أن تنقسم الّرسالة اقتضت
.مسبوقة مبقدمة و مذيّلة خبامتةل، واحد منهما إىل ثالثة فصو 

:يتآلن الّرسالة كاتتكوّ و 

ماثلة يف إطارها الّلساين، حبيث تناولت يف املالباب األول لدراسة ظاهرة صصِّ خُ 
الفصل األّول النظريات الشائعة حول هذه الظاهرة مع توضيح أكرب للعوامل العديدة 

.لألصوات الّلغويةالتطّوروبت يف هذا التبّدل والشديدة التشابك اليت تسبّ 

أما الفصل الثاين فتعرضت فيه هلذه الظاهرة عند الّدارسني العرب القدامى بالشرح و
دت بعد ذلك يف ور اليت وردت يف كتاب سيبويه، مث اإلشاراتلتلك تقدمياالبيان، و

بويه يد سبتفصيل أكثر، حول ما نسميه اليوم باملماثلة واليت وردت عنيناجلالبناخلصائص 
.بالتقريب حينا آخرالذين جاءوا من بعده باملضارعة حينا وو

والفصل الثالث درست فيه املماثلة عند الّلسانني احملدثني فبدأت بتتبع أهم خطوات 
اب، الدكتور إبراهيم أنيس، أمحد جهود هؤالء العلماء أمثال الدكتور رمضان عبد التوّ و

،(J.D.O CONNOR)أكنور،(D.JONES)دانيال دجونسز و من العلماء اإلجنليخمتار عمر، 



تعليل هذه الظاهرة ل وــغريهم يف حتليو،(A.C.GIMSON)جيمسن،(P.ROACH)بيرت روتش
.بنوع من الّتفصيل و الّدّقة

جنليزية فأقبلت على االأفردت الباب الثاين لدراسة الظاهرة باملقارنة بني العربية و
مظاهر التأثر مي املماثلة يف العربية بشكل أعمق مبّينا كل جوانب والفصل األول منه بتقد

.يف الّصوامت العربية بتفصيل دقيق

الّصورة ة وـــجنليزية متتّبعا نفس الطريقالأما الفصل الثاين فجعلته لدراسة الظاهرة يف ا
قد ال ّلغة ويف الّلغة العربية مع إبراز الفروق اليت قد تصدق على هذه الاليت قد 

.األخرىتصدق على الّلغة 

هو الذي عقدته للحديث عن هذه الظاهرة لنصل يف األخري إىل الفصل الثالث و
ختالف الامستعرضا أوجه التشابه وجنليزية يف ضوء علم الّلغة احلديثالابني العربية و

.و أدركذين استطعت أن أصل إليهما ممّا تسىن يل أن أكتشفاللّ التعليل بالشرح و

:الصعوبات

دثني مـن إّن هذا املوضوع فيت جدا ومل يتطّرق إليه إالّ القليل من الدارسـني العـرب احملـ
خاللـه يعتـرب إحـدى املنـاهج الّصـعبة يف خاصـة وأّن املـنهج املّتبـع مـن ،اجلانب الّلغـوي املقـارن

وهلـذا فــإّن ،صـوصو الّدراســات الّصـوتية علـى وجــه اخل،العمـومغويـة علــى وجـهلالّدراسـات ال
ممــا جيعــل مــن ،املــادة الّلغويــة املتــوفرة و إن كثــرت إىل حــد مــا حتتــاج إىل جهــد عظــيم لتحليلهــا

.املوضوع أكثر أمهية كما تعرتيه صعوبة يف الوصول إىل مصادره ومجع مادته



:الشكر و التقدير

املشرف ستاذاألالتقدير إىلأن أتقّدم جبزيل الشكر وال يسعين يف اخلتام إالو
قّوم الكثري من عوجاجي سّدد خطايا وبرفق واينرعذيالعبد الجليل مرتاضالدكتور

البحث بكثري من املراجع ما كنت ألصل إليها لوال وعيه بضرورة أغىنيف هذه الّدراسة، و
.احلصول عليها، فله جزيل الشكر على ذلك

أن يستفيد منه الّدارسون لّلغة لية ووأملي أن يسّد هذا البحث فراغا يف املكتبة احمل
.و إليه أنيبما توفيقي إال باهللا عليه توّكلتو. األصوات باخلصوصا وـعموم

.الّسالم على رسول اهللالّصالة واحلمد هللا رّب العاملني وو

:المصادر والمراجع

ّما أهّم أ. أهم نتائج البحث منذ أوىل خطواتهضمنتهات هذه الّرسالة خبامتة ي
:ة أقسامثالثاملصادر اليت اعتمدت عليها الّدراسة فتنقسم إىل 

و املقتضب و أّمهات كتب النحو العريب كالكتاب علىالقسم األّول يشتمل
.ال تقّل أمهّيةذلك من كتب أخرىإىل ماسر صناعة اإلعراب واخلصائص و

ممّا جعلين ذه الظاهرة ذين تطرّقوا هلالقسم الثاين يشتمل على كتب احملدثني الّ 
.

جنليزية اليت مل نكن الهو قسم يتضّمن الكتب األجنبية اوثالثأخريا القسم الو
.جنليزيةالالنماذج لتحليل الظاهرة يف الّلغة ابغىن عنها يف استقراء الّنصوص و



وصلى اهللا عليه﴿الّسالم على رسول اهللاالة والصّ احلمد هللا رّب العاملني وو
﴾مسلم

.هـ1422رجب10لـالموافقم2001أكتوبر10تلمسان

ابن كرالد صابر



:المدخل
األصوات الّلغوية والمماثلة

األصوات الّلغوية.

نجليزيةالمخارج األصوات العربية وا.

صفـات األصوات.

هرة المماثلةعالقة األصوات الّلغوية بظا.



1

المدخل

:األصوات الّلغوية والمماثلة
احلديث يف موضوع املماثلة جيذبنا بقّوة إىل طرح العالقة الوثيقة باألصوات إنّ 

ومن أجل ذلك خنّصص هذا املدخل للحديث عن .امظاهر املماثلة وإدراكها إدراكا صحيح
األصوات الّلغوية، فنقّدم خمارج وصفات هذه األخرية كتوطئة لدراسة  ظاهرة املماثلة، مث 

.ظاهرة املماثلةم على العالقة بني األصوات الّلغوية ونلجأ بعد ذلك إىل التكلّ 

مخارجها وصفاتها:األصوات الّلغوية
أثر مسعي يصدر طواعية واختيارا عن :"بأنّهت الّلغويلّصو ايعّرف كمال بشر 

أمواج واملالحظ أّن هذا األثر يظهر يف صورة"1.اة أعضاء النطقتلك األعضاء املسمّ 
.معّدلة وموائمة ملا يصاحبها من حركات الفم بأعضائه املختلفةSound wavesصوتية

عّينة وحمّددة، أو حتريك هذه ويتطّلب الّصوت الّلغوي وضع أعضاء الّنطق يف أوضاع م
ّن املتكّلم البد أن يبذل جمهودا ما كي اومعىن ذلك .األعضاء بطرق معّينة وحمّددة أيضا

.2حيصل على األصوات الّلغوية

فهي تبدأ أساسا من الرّئتني وتنتهي عند نقطة تعّد عملية التصويت عملية معّقدة،
وهذه النقطة هي ما يصطلح عليه .خاللهإصدار الّصوت منكنمعينة من جهاز الّنطق مي

1 .64ص.م1980مصر.، دار املعارف5ط.األصوات لـكمال حممد بشر:امغة الععلم اللّ -
2 .64صاألصوات لـكمال حممد بشر:غة العامعلم اللّ -
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وليس من صاحلنا هنا أن نقوم بدراسة دقيقة تفصيلية أو أن نتوّسع يف 1.باملخرج أو املوضع
أعضائه وصفا خيرج بنا عن اهلدف األساسي هلذه الّدراسة، وإّمنا نوجز الكالم على أعضاء 

فّصل هلذا املوضوع مبثوث يف طبقات  الّنطق بالقدر الذي حيتاج إليه هذا الفصل، فالّشرح امل
.2قدميها و حديثهاكتب الّلغة 

غة العربية إّن حديثنا عن األصوات الّلغوية لن يقتصر عند تعريفها و وصفها يف اللّ 
جنليزية مادامت الّدراسة الذلك إىل تعريف ووصف األصوات اىالفصحى فحسب بل يتعد

.تقابلية بني هاتني الّلغتني

:نجليزيةالت العربية وامخارج األصوا
ان أعضاء الّنطق ليمر اهلواء بينهما تدعى ر الّنقطة اليت يلتقي عندها طرفان من جد

نسداد أو التطويق سواء يف املزمار أو البلعوم الاملخرج مكان اعين يكما ،3"خمارج احلروف"
.4لّلغويفاملخرج إذن هو تلك النقطة املعّينة اليت يتشّكل عندها الّصوت ا.أو الفم

األصوات الّلغوية حبسب خمارجها وطرق التحّكم يف اهلواء عند ميسوقد ّمت تق
.جنليزيةالختالفات يف ترتيب أصوات العربية وأصوات االاّن هناك تواجداغري .إنتاجها

ن يف ترتيب األصوات العربية فيما خيص املخارج و إختلف العرب القدامى واحملدث
مل تعد تنطق يف متام فصاحتها عند أي من العرب فهي تنطق والصفات؛ فالضاد العربية

نسخه وصّححه ووقف على طبعه حمّب الّدين .بن سيناإلاألصوات-1
بريوت .، مكتبة دار الشرق3ط.غة حملمد األنطاكي، وينظر الوجيز يف فقه اللّ 04ص .هـ1332القاهرة .اخلطيب، مطبعة املؤّيد

.148ص.م1969
القاهرة. 4طغویة إلبراھیم أنیس األصوات اللّ ,وما بعدھا65ص لكمال محمد بشراألصوات:غة العامعلم اللّ 2

17ص.م1966عريب صاحل القرمادي، اجلامعة التونسسية ت.دروس يف علم األصوات العرية جلان كانتينو,وما بعدها16ص.م1979

.44ص.م1950القاهرة.تعريب عبد احلميد الدواخلي وحممد القّصاص، مكتبة األجنلو املصرية.الّلغة لفندريس,وما بعدها
.113ص.م1987جامعة القاهرة .كلية اآلداب.علم الّلغة بني الرتاث واملعاصرة لعاطف مذكور-3
.29إىل علم األصوات لصالح الّدين صاحل حسني صاملدخل-4
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نّه صوت خيرج من بني أّول حافة الّلسان على ابينما يصفه سيبويه ،نيةاأحيانا ظاء بني أسن
.1وما يليه من األضراس-من جهة أقصى احلنك

فاألصوات قد ، ويرجع السبب يف ذلك إىل ما يدعى بالتغّريات التارخيية لألصوات
ختالفات اليت وقع فيها اليبها بعض التغّري والتطّور يف طريقة الّنطق وهذا ما يفّسر ايص

.2ن يف وصف بعض األصواتو القدماء واحلدث

األصوات الحلقية:

.اهلاءاأللف وهو خمرج اهلمزة و:أقصى احللق

.احلاءهو خمرج العني و:وسط احللق 

.اخلاءهو خمرج الغني و:أدىن احللق

 ات الّلهويةاألصو:

.خمرج القاف:أقصى الّلسان وما فوقه من احلنك األعلى

.خرج الكاف:أسفل من ذلك بني الّلسان واحلنك األعلى

األصوات الّشجرية:

:ومن وسط الّلسان بينه ومن وسط احلنك األعلى مع ما يقابله من أعلى احلنك
خمرج :الّلسان وما يليه من األضراسأّول حافة.والياء غري املدية،الشنيو،خمرج اجليم

.الضاد

.27ص.م1976بريوت .،دار الّنهضة العربية1ط.كالم العرب حلسن ظاظا-1
.وما بعدها14كالم العرب حلسن ظاظا ص-2
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األصوات الذلقية:
يسمى خليل ابن امحد الفراهيدي هذه األصوات الثالث باألصوات الذلقية نسبة 

.1هو طرفهلذلق الّلسان و

:بني ما يلي احلنك األعلىما بينها ومن أدىن حافة الّلسان إىل منتهى طرفه وو
.خمرج الالم

.خمرج النون:ما فوق الثنايا، أسفل الالم قليالالّلسان وما بني طرف

.خمرج الراء:نفس املخرج غري أنّه أدخل يف ظهر الّلسان

األصوات الّنطعية:
ستاذ عبد اهللا أمني ال

.2هذه األصوات باألصوات الّنطعية

.التاءو،الدالو،خمرج الطاء:الثنايا العليالأصو ان وّمما بني طرف الّلس

األصوات الصفيرية أو األسلية:
ّن معظم كتب القراءات ُتؤثر تسميتها بأصوات ايرى الدكتور إبراهيم أنيس 

.الصادو،السنيو،خمرج الزاي:ما بني طرف الّلسان وُفويق الثنايا العلياو.3الّصفري

األصوات الّلثوية:

.الثاءو،الذالو،خمرج الظاء:أطراف الثنايا العلياما بني طرف الّلسان وو

.57ص.م1927مطبعة اهلاين بغداد .حتقيق عبد اهللا درويش.كتاب العني خلليل إبن أمحد الفراهدي-1
.339ص.م1956القاهرة .، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر1ط.ق لعبد اهللا أمنياإلشتقا-2

.75غوية إلبراهيم أنيس صصوات اللّ األ-3
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األصوات الشفوية:

خمرج :ما بني الشفتني.خمرج الفاء:ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا
.غري املّديةالواوو ،امليمو،الباء

الخيشوم:
بن جين لنوع من النون؛ فهذا املخرج األخري إكره خمرج النون اخلفّية، وهذا خمرج ذ 

.1من األصوات الذلقية"9"يعّد خمرج الفرع الرّئيسي للنون اليت سبق ذكرها باملخرج رقم

.92/93.ص. األصوات لـكمال حممد بشر:علم الّلغة العام-1



6

)1صفـات ومخارج األصوات العربية(3:الجدول  

صفات األصوات
مخارج

األصوات
توسطم مزدوج رخو شديد

مجهور مجهور مهموس مجهور مهموس مجهور
شبه الحركة أنفي تكراري جانبي مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق

و م )ب( ب شفوي
)ف( )ق( شفوي أسناني

ث ظ ذ أسناني
ص س )ز( ز ط ت ض د أسناني لثوي

ن ر ل لثوي
ي ج ش )ج( غاري

خ غ ك )كـ( طبقي
ق لهوي

ح ع حلقي
هـ ء حنجري

1 .61ص.م1982مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض .1ط."املدخل إىل علم الّلغة ومناهج البحث اللغوي ":رمضان عبد التواب .د:أنظر إىل-



7

 االنجليزية نفجاريةاالاألصواتPlosive Sounds:

./kg/ ،/td/ ،/pb/:فقطفونيمات6وهي

؛ و يوصف الّصوت بأنّه شفتاينوبني الّشفتني،ماBilabial Sounds:أصوات شفوية
/p/.الباء املهموسةو/b/البخمرجمها

خمرج؛ و مهااحلنك األعلىبني طرف الّلسان وماAlveolar Sounds:لثويةأصوات 
/t/.التاءو /d/الدال

؛ منتهى منطقة احلنك الصلبما بني مؤّخرة الّلسان وSounds:Velarيةقأصوات طب
/k/.و الكاف/g/اجليم القاهريةو مها

حتكاكيةالألصوات ااFricative Sounds:

األسنانما بني الشفة السفلى و:dental Sounds-Labioأصوات شفهية أسنانية
/f/.الفاء املهموسةو/v/ني؛ و هيالعليا خمرج

أطراف الثنايا العليا سان وما بني طرف اللّ :Dental Soundsأصوات أسنانية
/θ/.الثاء و/ð/ذال الومها؛ نيجخمر 

نيجخمر فويق الثنايا العليا ما بني طرف الّلسان وSounds Alveolar:أصوات لثوية
/Z/.1و الزاي/S/السنيومها

أصوات غارية لثويةalveolar-PalatoSounds:
واجليم/∫/الشنيو مها؛ ما بني وسط احلنك األعلى خمرجمن وسط الّلسان بينه و

/Z Z/هذه اجليمف توص. / Measure.2.كثرية التعطيش يف مثل كلمة/

.76أنظر األصوات الّلغوية إلبراهيم آنيس ص.-1
.78ص.غویة إلبراھیم آنیسأنظر األصوات اللّ -2
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أصوات حنجرية:Glottal Soundsاهلاءهو خمرج/h/الصوت اإلحتكاكي،
.اإلنفجاريالصوت[?]مزةاهلخمرج و

.P:"يقول األستاذ بيرت روش  Roachجنليز يصفون اهلمزة يف كتبهم الّن الّدارسني اا
حبس اهلواء أي Glottal Stopيطلقون عليها ذلك املصطلح األجنيبو/?/بالشكل اآليت

منكفونيم.جنليزيةالاحلنجرة، عند
1".تهااجنليزية الافونيمات

األصوات المرّكبةfricate SoundsAf:
/هو خمرج  t∫/و/dZ .2جنليزيةالمها الصوتان املرّكبان الوحيدان يف الّلغة او/

 األنفيةاألصوات الخيشومية  أو:Nasal Soundsوهو خمرج/m/و/n/و./ŋ/

صوت جانبي:Lateral Soundملالهو خمرج او/l/ من أدىن حافة الّلسان إىل منتهى ،
.طرفه

 مكّررصوتRolled Sound:هو خمرج الراءو/r/ ؛ ما بني طرف الّلسان وما فوق
.الثنايا غري أنّه أدخل يف ظهر الّلسان

االنحرافية أو أشباه أصوات الّليناألصواتVowels-Semi:
./j/.ءهو خمرج الياو:غارية

/w/.هو خمرج الواوو:شفوية

1
- P.Roach: English Phonetics and Phonology p.48.

2
- P.Roach: Ibid. p.42.
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PHONETIC TABLE1

Chief English Consonantal Articulations
Place of Articulation

Bilabial
شفوي

Labio-
dental

شفوي اسناني

Dental
أسناني

Alveolar
لثوي

Post –
Alveolar

قبل اللثوي
Retroflex

إلتوائي

Palato –
alveolar
غاري لثوي

Palatal Velar
طبقي

Uvular
لھوي

Glottal
حنجري

Complete Oral Closure
Plosive    .   .     . P b t d k g ?

Affricate .   .     . t∫ dZ
Nasal      .   .     . m 

Intermittent Closure
Roll     .    .     . r

Flap     .    .     .
Partial Closure
Lateral .    .     .

Narrowing
Fricative .     .    . f v θ ð s z ∫ Z h

Frictionless Continuant
or Glide . .    . w j

1 - P.Roach: English Phonetics and Phonology p.52.
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:صفات األصوات
ّن الطرق املختلفة للّنطق واليت االدكتور رميون طّحان يرى الدكتور أنيس فرحية و

لصفة، فالتصنيف يتم حبسب طريقة تعطي بعض املمّيزات اخلاصة لألصوات تدعى با
اّتساع جمرى اهلواء أو ضيقه دور شكل الّلسان وهتزازات األوتار الصوتية والالّنطق، و

.1فّعال يف هذه العملية

2والصفات على حسب ذكر سيبويه ميكن تصنيفها على الوجه اآليت :

التوسطوالرخاوةالشّدة واهلمس وواجلهر:هي؛ عامةصفات.

طباق والّلني، والا:هيفات خاصة تتميّ ص
.الغّنةوريفالصالتفشي وواالستطالة،املد، و

التكريرحنراف والا:هي.

.فيما يلي أهم الصفات بشيء من التفصيل ملا هلا من عالقة مباشرة ببحثناو

:Voiceالجهر
ني أثناء مرور اهلواء، فيضيق الفراغين الصوتيحيدث اجلهر يف حالة اقرتاب الوتر 

.منتظمة هلذه األوتارVibrationsذبذبات ا حيدث اهتزازات وبينهما ممّ 

عن ةالصوتيراتو ألاصوتور يف الّدراسات احلديثة هو الو
عتماد الحرف أشبع ا":ين هواجلبن ار عندهم على ما أورد 3هالّنطق ب

.، وما بعدها47ص.م1981بريوت.، دارالكتاب اللبناين2ط.انلسنية العربية ألنيس فرحية و رميون طحّ األ-1
.م1987القاهرة.مكتبة اخلاجنيالناشر ، 1ط.هنياات يف األصوات والنحو العريب لعبد الصابور شءأثر القرا-2
.متام حّسان.، و انظر اللغة العربية معناها و مبناها للد20-19ص.ساألصوات الّلغوية إلبراهيم أنيو أنظر .199ص

.58ص.م1984دار الثقافة، دار البيضاء 
.57م ص1984، جامعة الكويت 1ط.وبمحن أيّ الكالم إنتاجه وحتليله لعبد الرّ -3
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و.1"جيري الصوتعتماد عليه والمنع النفس أن جيري معه حىت ينقضي ايف موضعه، و
الضاد الياء واجليم والغني والعني و:صوتا و هي15

.امليم والواوالباء والذال والظاء ووالزايالدال والراء والنون والالم وو

:Voicelessالهمس
صطالح الصويت، ألّن المحن أيوب أّن اهلمس نقيض اجلهر يف ايرى الدكتور عبد الرّ 

، أو عند هال يسمع هلا رنني عند الّنطق بالصوت املهموس ال تتحرك معه األوتار الصوتية و
.رة ويتطّلب جهدا عضليا أكرب

عتماد يف موضعه حىت جرى النفس االأما املهموس فهو حرف أضعف و":سيبويهيقول 
.2"عتربت فرددت احلرف مع جري النفساأنت تعرف ذلك إذا معه و

اهلاء واحلاء واخلاء والكاف و:هيوصوتا 12واألصوات املهموسة يف الّلغة العربية 
فحثه":جيمعها قولك.و الطاء و القافالفاءالثاء والصاد ولتاء واالسني والشني و

.3"قطشخص سكت

يف هذا السياق يقول إبراهيم أنيس يف كتابه األصوات غالبية، وفهي أكثر استعماال و
رنينها الّلغة عنصرها املوسيقي وإّال فقدتوالطبيعي أن تكون كذلك، منو":غويةاللّ 

ستقراء على الوقد برهن ا...اجلهر من اهلمساخلاص الذي منّيز به الكالم من الصوت، و

الكتاب وأنظر .312صدار الطليعة، بريوت.عيميسعيد النّ امهجية والصوتية عند ابن جين حلست اللّ راساالدّ -1
:4ه .م1982، الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة و دار الرّفاعي بالرياض 2، ط4اجلزء.لسيبوي 434.

.434: 4الكتاب لسيبويه -2
.167ص.م1945القاهرة 8.والّنشر، طدار الّنهضة للطبع.غة لعبد الواحد وايففقه اللّ -3
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يف حني أّن أربعة أمخاس ...أّن نسبة شيوع األصوات املهموسة ال تكاد تزيد على اهلمس
.1الكالم تتكّون من أصوات جمهورة

:ationzVeleriطباقالا
ن يرتفع مّؤخر الّلسان حنو أقصى احلنك، يف شكل مقّعر بينما يكون طرفه أوهو 

تسمى ملتحما مع جزء من أجزاء الفم مشكال حمبسا من احملابس الصوتية املختلفة، و
د املطبقات يف العربية كما ورد عن

.2الطاء والظاءالضاد والصاد و:الدكتور حممد األنطاكي يف كتابه الوجيز يف فقه الّلغة هي

:Occlusionالشّدة
حنباسا ال يسمح مبروره حىت ينفصل إعند خمرج كل صوت حنباس اهلواءإهي 

ة يف الّلغOcclusiveاألصوات الشديدة و.3حيدث الّنفس صوتا انفجارياالعضوان فجأة و
القاهرية و اجليموالكافوالقاف:هيأصوات و8دها التجارب احلديثةالعربية كما تؤيّ 

.4و الضادالباءالدال وو التاءو الطاء

:Spirantismالّرخاوة

ّمنا يكتفي ااحنباس اهلواء احنباسا غري حمكما، و":
يرتتب عن ذلك أن النفس أثناء مروره باملخرج ضّيقا جدا، وبأن يكون جمراه عند املخرج 

واألصوات الرخوة يف الّلغة .5"ه الطريقة اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الرخوذ
.21ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -1

.167ص.فقه اللغة حمّمد األنطاكيالوجيز يف-2
.23ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -3
و انظر .61ص.م1985دمشق .، دار القلم1حتقيق حسن هنداوي، ط.سر صناعة اإلعراب إلبن جين-4

22ص.إلبراهيم أنيسوات الّلغويةاألص .
.24ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -5
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السني الزاي والصاد، والشني وو اخلاء والغنياحلاء واهلاء و:هيصوتا و12العربية 
.الفاءالذال والثاء والظاء وو

:نفتاحالا

نفراج اله جري النفس نفتاح على أنّ الانّ ايرى عبد اهللا أمني .طباقالعكسه اوهو 
نفتاح يف العربية هي كل األصوات العربية الأصوات او.1ظهر الّلسان عند النطق بالصوت

.طباق األربعةالماعدا أصوات ا

:ستعالءالا

ستعالء أن تتصّعد المعىن او":ستعالء بقولهالبن جين اإفّسر .للنفس عند املرور بينهما
لظاء االطاء والضاد والصاد واخلاء و:ستعالء هيالأصوات او2".يف احلنك األعلى

.القافوالغني و

)خنفاضالا(:التسّفل

خنفاض إىل احلنك األسفل عند الستعالء متاما، حبيث تتم عملية االهو عكس او
ستعالء فإّن األصوات العربية الباقية  الالّنطق بالصوت، ما عدا األصوات السبعة املذكورة يف ا

.3متسّفلةكّلها أصوات 

.344ص.م1956القاهرة .، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر1ط.اإلشتقاق لعبد اهللا أمني-1
.318ص.عيميهجية والصوتية عند ابن جين حلسام سعيد النّ راسات اللّ الدّ -2
.168ص.عبد الواحد وايفغة لعليّ فقه اللّ -3
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:لمماثلةعالقة األصوات الّلغوية بظاهرة ا
منا يف املواضيع السابقة خطوة متهيدية البد منها لدراسة الصوت لقد سبق وأن قدّ 

جنليزية، معتربين الاطريقة الّنطق يف كل من الّلغتني العربية وبالوصف من حيث املخرج و
هوما:لكن السؤال املطروح اآلنو.يف ذلك النظر إىل الصوت يف حالة عزلة عن السياق

ما هي العالقة القائمة :ديث عن األصوات الّلغوية يف هذا املدخل؟ أو باألحرىحلاجدوى 
؟ظاهرة املماثلةبني األصوات الّلغوية و

نّه الدِّعامة ارميون طّحان الصوت الّلغوي على يعترب األستاذ أنيس فرحية و
هذا النظام .مقوّ األساسية للنظام الصويت الذي يشّكل أحد أعمدة الّدراسات الّلغوية و

هو الوسيلة اليت تنقل لنا أفكار الّناس وأحاسيسهم يف قالب منظم تتأّلف منه الكلمات و
حمل لقد أصبحت اليوم األصوات الّلغوية مركز انشغال العلماء احملدثني وو.العبارات

دم ما قالذمننسان قد أدركالبينما ا.
1.

وعلى ،اهال تقوم ظاهرة املماثلة إّال بني األصوات حني جتاورها و
فعندما.هذا األساس يتبّني لنا أّن لألصوات الّلغوية الدور األساسي يف حدوث هذه الظاهرة

ن يتأثّر الثاين االثاين مهموس واستدعى األمر إىل األول جمهور ونينتحّدث عن جتاور صوت
من )إتدعىإّدعى(من"فتعلإ"

هو الدال  ، نلحظ أّن الصوت املهموس و)ىدع("فعل"
يف الّلغة هذا مثال آخر عن املماثلة التقّدميةو.نيجمهور نياألخري صوتكي يشّكال يف 

اليت تتبع الفعل؛ أو {Z}الزاي مورفيمالسني إىل/S/يت يتحّول فيها الزائد الّ ،اإلجنليزية

.30ص.األلسنية العربية ألنيس فرحية ورميون طحان-1
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/Z/زايإىل/S/السنيّققتتح"كلب"اليت تعين Dogففي كلمة .سم للتعبري عن اجلمعالا

.ملا تتمّيز به عن صوت السني يف خاصية اجلهر مثال/g/يم القاهريةاجلبفعل تأثري

الذي يعرّفه الدكتور عبد التغّري من مظاهر اتعترب هذه الظاهرة يف احلقيقة مظهر 
الّلغويون يفضلون استعمال كلمة قيام و1".بقيام حرف مكان حرف آخر":هنياالصابور ش

رادي يف التبديل كما هو احلال القامة، ألّن الكلمة األابدال من كلمة 
اليت هي أقرب إىل التعبري عن طبيعة التطّور الصويت الذي يطرأ على مع الكلمة الثانية، و

"فتعالالا"بدال نتيجة تفاعل األصوات، فها أنت ترى أّن تاء الحيدث هذا ا.2غةّلّ◌◌ّ ال
اطتلع  (و)(لب داال أو طاء، يف مثلالطاء قبلها، فتقتتأثّر دائما بالدال و

سر وسهولة نسجام بني أصوات الكلمة، فيكون هناك يُ الهذا الّنوع من التأثّر حيّقق ا.)اطلع
ن ينتقل من االّلسان مثال لتعّذر على )ادترك(فلو بقي األمر على حاله يف كلمة .يف نطقها

ما جاء يف/s/إىل مهس السني /g/م القاهرية، أو من جهر اجليجهر الدال إىل مهس التاء
هو وبالسهولة وDogsكلمة 

توفري اجلهد األقل نسجام بني األصوات واالصوت الدال، فهذا تتابع من هدفه حتقيق 
.للمتكّلم برفع الثقل املتزايد عن حركة الّلسان

شروط لغوية خاصة تفاعلها يف قيام ظروف وّن جتاور األصوات والدينا اآلن يتبّني 
نسجام بني الا

ملخارج األصوات واألصوات الّلغوية، و
مّكن من معرفة جتانس األصوات والعملية، ألنّه بفضلها نت

.التأثري احلاصل بني األصواتومن مث حيدث التماثل كنتيجة من نتائج التأثّر و

.265ص .م1980بريوت .مؤسسة الّرسالة.أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب لعبد الصابور شاهني-1
.هانفسو الصفحةهنفساملصدر-2
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ويف األخري، نعتقد أّن اخلطوة التمهيدية يف تقومي خمارج األصوات و
وعلى حتليل ظاهرة املماثلة حتليال ،قادمةمن الّلغتني، تساعدنا يف فهم واستيعاب الفصول ال

.صحيحا



:الباب األول

ظاهرة المماثلة لسانيا

النظريات الشائعة حول المماثلة:الفصل األول.

المماثلة عند الّدارسين العرب:الفصل الثاني

.القدامى

المحدثينالّلسانيينعندالمماثلة:الفصل الثالث.



:ولالفصل األ
.النظريات الشائعة حول المماثلة
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-1-Iالنظريات الشائعة حول المماثلة:الفصل األول.

:تمهيد
األصوات الّلغوية يف مجيع لغات العامل على انّ إىلLinguistsنتبه العلماء الّلغويونا

أو التطّورعلى هذا فإنّ و.أو تشّوه مستمرينا هي يف تطّور منّ ا
الصرف تنّوعا أكثر مما يصيب النحو ويصيب الّلغة يف جانبها الّصويت سرعة والتشّوه

كّلها على سواء يف سرعة قبول التطّور، Languageليست عناصر الّلغة واألساليب و
أ

بطيئة، ولعّلها املكتوب، ولكن تنتاب األصوات الّلغوية يف صورة حتّوالت منتظمة والكالم 
من جيل إىل فاللغة تتطّورمكان معّينني، تبدو يف بعض األحيان ضئيلة، ترتبط بزمان و

1.

حول التطّور الصويت لّلغة يرجعه بعضهم Theoriesما أثاره احملدثون من نظريات 
لكن األغلبية الّساحقة ترجح أسبابا و.إىل سبب واحد أساسي تشرتك فيه مجيع الّلغات

ّن الصعوبة ترتكز يف معرفة أي سبب اخمتلفة تتحّكم يف هذا التغّري أو التطّور الصويت، إال
واآلن نستعرض .2ّور من التطوراتمن هذه األسباب املتعّددة كان عامال أساسيا يف كل تط

اأهم النظريات اليت يعتقد العلماء 
:كاآليت

1 قانون األقوى"جرامنت"قانون.

2 قانون اجلهد األقل"نظرية الّسهولة".

غوية إلبراهيم ، األصوات اللّ 317ص.م1976ويتجامعة الك.1ط.رعمراغوي ألمحد خمتدراسة الصوت اللّ -1
، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرّياض، مطبعة 1ط.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ ، التطوّ 230ص.أنيس
11ص.م1983مصر.املدين

231ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -2



20

3 قانون الرتّدد النسّيب "نظرية الشيوع".

4عامل السرعة.

5توازنعامل ال.

6العامل اخلارجي.

7نظرية البيئة اجلغرافية.

8 إختالف أعضاء النطق-النظرية العضوية.

9النظرية الّنفسية.

10نظرية التقليد يف اخلطأ.

11األمراض اللغوية أو أمراض الكالم.

-1-1-I  جرامنت"قـانونGramont maurice"قـانون األقوى:
املماثلة ظاهرة ختضع لقانون واحد هو قانون انّ يعتقد الدكتور عبد الصابور شاهني

الذي ختضع له مجيع الظواهر اليت يكون فيها تغّري صوت Law of the strongerاألقوى
.1ناشئ عن وجود صوت آخر

"فتعالالا"من فعل فاؤه صوت جمهور، نالحظ أّن تاء "إفتعل"فحني نصوغ مثال 
هو صوت الدال، ليتحّقق يف األخري املهموسة تقلب يف بعض األحيان إىل نظريها

وتعليل ذلك )زاي,ذال,دال(وذلك ما حيدث متاما مع األفعال اليت فاؤها .التقاء جمهورين
مهموسة، فتأثّرت هذه "فتعالالا"تاء أصوات جمهور و)دال، ذال، زاي(أّن الصوت 

208.ني صاملنهج الصويت للبنية العربية لعبد الصابور شاه-1
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وتا أقرب إىل الصوت الذي تليه، حبيث األخرية بفعل قّوة اجلهر فجذبتها إليها ُحمّولة إيّاها ص
.1ستخفافالانسجام والن ميال إىل اان جمهور ايتشّكل يف الّنهاية صوت

لقد صاغ قانونا أطلق و.إىل سبب آخر حلدوث املماثلةGrammontيشرياألستاذ 
ملّخصه أنّه حينما يؤثر صوت يف صوت .عليه إسم قانون القّوة حّقق به شهرة كبرية جّدا

فإّن األضعف مبوقعه يف املقطع، أو بامتداده الّنطقي هو الذي يكون عرضة للتأثّر آخر 
.2باآلخر

تفسريه حلدوث ظاهرة املماثلة وجهة نظر خارجية بعيدة Mauriceباشر األستاذ 
ّن احلديث عن أثر الوجهة الّنفسية العضوية على املماثلة يف نوعيها اعن جوهر الّصوت، و

ستلزام هذه اسراع حبركات الّنطق مع األوىل أو المية ليس له تفسري سوى االتقدّ الّرجعية و
ّن ان التفرقة ثانوية واقائال Mauriceيواصل األستاذو.3احلركات والبقاء عليها مع الثانية

ّن احلركات ال تأخذ اجتاها اوالّشرط األساسي هو توّفر صوت يسيطر على صوت آخر،
.4ت املسيطر يأخذ موقعا أماميا أو خلفيا من البنية الصوتيةأو آخر إال إذا كان الصو 

ّن الصوت املُؤثّر هو ذلك الصوت الذي ايف الّنهاية إىل Mauriceيصل األستاذ 
مقاومة عن غريه من األصوات األخرى مستبعدا تدّخل استقرارا وامتيازا ويكون أكثر قّوة و

حبيث تتحّدد هذه الصفات وفقا .ني األصواتنفسية املتكّلم يف مثل هذا التأثري القائم ب
ن نتنّبأ بالوجه الذي تتم عليه ظاهرة االذي مبوجبه ميكننا Language systemلنظام الّلغة

.املماثلة

ّن الصوت الذي يكون يف املوقع األقوى هو الشرط ان نعترب اولتبسيط األمر ميكننا 
."القوة"ة واحدة هي األساسي للتأثري، فالقضية كّلها تتلّخص يف كلم

.183ص.غوية إلبراهيم أنيسصوات اللّ ألا-1
319.ص.غوي ألمحد خمتارعمردراسة الصوت اللّ -2

232.ص.أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب لعبد الصابور شاهني-3
4 - M. Grammont: Traité de Phonétique p 185.
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عن التأثري القائم بني األصوات الصامتة بعضها يف Mauriceومن أمثلة األستاذ 
ولكن حينما تالها ،اليت تنتهي بكاف انفجارية مهموسة"Bec"بعض يتمّثل يف كلمة 
نتج عن ذلك االلتقاء بني الصوتني تأثّر صوت "Bec  de lièvre"صوت الدال يف عبارة

لكن الكاف مل تصبح بذلك جيما، بل فيها من صفة اجلهر وحدها، وادال ملالكاف بال
تعليل األستاذ جرامنت هلذا احلدث الصويت بأّن الدال .1أصبحت كافا جمهورة انفجارية

/d/أكثر قّوة من الكاف/k/و، ال بطبيعتها
ضف إىل ذلك أمية بالكاف من تأثري احلركة السابقة عليها، ّن هذه الدال حما، واملقطع

.2بإصدار الكاف

يؤّسس األستاذ جرامنت نظريته نظرية القّوة املتمثّلة يف توفر صفات املقاومة 
نطباق هذه اوكأنّه خيضع مالحظته هذه يف ا، يبدوستقرار والقّوة عمومالامتياز والوا

الصفات مجيعها أو البعض منها على لغة معّينة خاضعة لظروف معّينة من الواقع الصويت 
تتحّدد خطوطه وفقا ":فاألمر على هذه الوترية نسّيب .األورويب قد ال تصيب لغة أخرى
..3"لظروف صوتية من الّنظام الّلغوي

-2-1-Iنظرية السهولة/هد األقـلقـانون الج:
كما آزرهم يف Curtiusو Whitneyنان األمريكيما

4De Saussurذلك e ّن اإلنسان خالل نطقه ألصوات الّلغة يّتجه حنو حتقيق ا، وهم يعتقدون
لعضلي، و

تقفي أسهل الّسبل، حماوال يف ذلك االستغناء عن احلركات الّنطقية املعّقدة اليت ميكن جتّنبها، 
نسان عموما يّتجه دائما إىل حتقيق الفا.مع بلوغ الغرض يف إيصال أفكاره إىل املستمعني إليه

.233/234ص.د الصابور شاهنيصوات و النحو العريب لعبألأثر القراءات يف ا-1
2- M. Grammont : Traité de Phonetique. p.186.

.235ص.املصدر نفسه-3
.259ص.م1983القاهرة .، مكتبة اخلاجني2ط.ابغة لرمضان عبد التوّ فصول يف فقه اللّ -4
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أكثر أغراضه مستعينا بالطّرق األكثر سهولة وسرعة، مع بذل أدىن جهد واحلصول على
أصوات أخرى، بمنفعة، ولذلك تراه حياول دائما التخّلص من األصوات العسرية واستبداهلا 

ويسمي األستاذ .1جمهود نطقي كبريعوضا من تلك األصوات اليت حتتاج إىل تكّلف و
2Language economy.اإلقتصاد األلسينبأنيس فرحية و رميون طّحان هذا السلوك 

التغّري الذي حيدث يف الّلغات بنزوعها حنو السهولة وتوفري Whitneyيفّسر األستاذ 
كل ما نكتشفه من تطّور يف الّلغة ليس إال أمثلة لنزعة الّلغات إىل توفري ":اجلهد، قائال بأنّ 

لالستغناء عن أجزاء الكلمات اليت ال اّن هناك استعدادااجلهد الذي يبدل يف الّنطق، و
..3"ايضر االستغناء عنها بداللته

ّن هذه التطّورات الّلغوية ال ختضع دائما إىل فكرة بذل اجلهد األقل من قبل افالواقع 
ليس معىن ذلك ّمنا هناك عوامل أخرى أكثر تعقيدا تتدّخل يف هذا التغّري، وااملتحّدثني، و

ّن هذه النظرية ميكن تطبيقها على مجيع احلاالت، بل ميكن فعل ذلك على كثري من أ
.4ت الصوتية يف الّلغةالتطّورا

ّن األمر على العكس من ذلك، فإننا جند التطّور الصويت يّتجه يف بعض احلاالت إىل اغري 
ن نبحث ايف هذه احلالة علينا و.النظرية، أي من السهل إىل الّصعبعكس منظور هذه 

يف هذا الصدد يقول الدكتور إبراهيم و.تفّسر مثل هذا التطّورعن أسباب أخري تعّلل و

.47ب صاغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ ، التطوّ 235ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-1
.14ص.اننيس فرحية و رميون طحّ ألالعربيةاأللسنية-2
:، و انظر282ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكوريف علم اللّ -3

W Whitney: Life and Growth of Language p. 48.
غة بني ، و انظر اللّ 169ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات، و انظر 47ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ -4

.45/47م ص1958القاهرة .انام حسّ املعيارية و الوصفية لتمّ 
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ّن الّنظام الصويت املتمّيز بالّلغة هي اليت حتّدد الظروف اخلاصة اليت قد حيدث فيها ا":أنيس
..1"كذاو هذا الّنوع من التطّور أ

يف الّلغة العربية، "اهلمز"ومن مظاهر هذه النظرية القانون الذي ينطبق على ظاهرة 
حتقيقها، يف حني آخر أقبلت بعض القبائل حيث جند فريقا من العرب مييل إىل التزامها و

قبائل احلجاز التخّلص من اهلمزة يف كالمهم، كما حدث خص على األالعربية األخرى و
ويف "دان"اليت أصبحت تنطق "آدان"عظم الّلهجات العربية احلديثة يف مثل كلمة اليوم مع م

"أسنان" ّن صوت اهلمزة عسري الّنطق، ألنّه يتّم باحنباس االسبب يف ذلك ؛ و2"سنان" :
اهلواء خلف األوتار الصوتية، مث انفراجها فجأة، ممّا يكّلف املتكّلم عملية نطقية حتتاج إىل 

.3من الشائع أيضا سقوط اهلمزة يف غري أّول الكلمةو.جهد عضلي كبري

و أما القبائل اليت كانت ":ويف هذا الصدد يقول األستاذ الدكتور عبد اجلليل مرتاد

اءة ابن كثري اليت جاءت خمالفة للهجة كانت متجمهرة يف املدن و ضواحيها، ماعدا قر 
و البدو بطبعهم مّيالون اىل اخلشونة، و لذا فإّن أوتارهم الصوتية تكون أكثر قدرة و ...قريش

قابلية لتحمل اجلهذ العضلي، و انسجاما يف نطق هذا الصوت القوي الذي هو ليس 
خارت حباهلم 

4."الصوتية،

.236ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-1
.99ص.، وانظر الفصيح لعاطف مدكور104ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكورعلم اللّ -2

.99.ص.م1984مصر.دراسة وحتقيق، دار املعرفة
.هانفسالصفحةهملصدر نفسا-3

رسالة ماجستري بإشراف .الفوارق النحوية بني اللهجات العربية الفصيحة لالستاذ الدكتور عبد اجلليل مرتاض-4
.217/218ص.م1982جامعة اجلزائر،معهد اللغة واألدب العريب.الدكتور سيد شكري اخللوي
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يف منطقة اسكتلنداBritish dialectsجنليزيةالبينما جند يف بعض الّلهجات ا
Scotlandلندن ينطقون التاءيلاويف نطق العامة من أه/t/يف مثل[?]مهزةHot ،,little

.Bottle1

ومها يهدفان من وراء Leskeinو Sieversه النظرية معارضة من قبل واجهت هذ
ّن هذا الرأي جمرد كالم أجوف يرفضه اذلك إىل دحض هذه النظرية معتربين يف ذلك 

أخرى ايتقّبل مبدئيا فكرة اجلهد األقل مع العلم بأّن هناك أسبابJespersenّن االعقل، إالّ 
تعارض النزعة القائلة بأّن اإلنسان يسعى دائما إىل حتقيق اليت تتدّخل يف تطّور األصوات، و

.2السرعة يف الكالم بامليل إىل استبدال األصوات مع أدىن جمهود عضلي

نّه ايف الواقع أنصار هذه النظرية يعتربون هذا التطّور الذي يطرأ على األصوات على 
حسب اعتقاد الدكتور حيدث ال شعوريا من طرف املتكلم، فهو علىتطّور غري إرادي، و

ن كانت احلقيقة يف بادئ األمر على هذا النحو اعاطف مدكور حيدث دون أّي قصد و
من إصدار األصوات السهلة الشعوريا دون أمهية، فإّن اإلنسان خيّيل لديه أنّه يصدر 

لكن عندما تتكّرر العملية مليا فإّن هذا التكرار حيدث أثرا يف تطّور الصوت األصلي و
يف األجيال ال نلحظ أثره جليا إالّ ثري من األصوات الّلغوية اليت تتّم يف أطوار من الّلغة والك

.3القادمة

ومن الّصعب جّدا يف بعض املواقف معرفة أّي الصوتني أسهل أو أصعب، فعلى 
"قامت تفتح الباب":سبيل املثال يف اجلملة التالية

د نفسك تنطق التاء األوىل كاملة، أي غلق متبوع باالنفجار، ألّن ذلك يتطّلب منك جت
مث تتبع ذلك بغلق ثان من أجل .جهدا ال فائدة منه حبيث ال يقع الفتح األول ليمر اهلواء

وبدال من هذه العملية املطّولة، حيتفظ املتكّلم .التاء الثانية، وهذا إبدال جلهد غري ضروري

.90/96ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-1
.24/25ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ راللّ وّ التط-2
.282ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكورعلم اللّ -3
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فتح مع التاء األوىل :على هذا النحو تقوم بتوفري خطوتني مهاألّول غلقا مطّوال، وبالغلق ا
.غلق مع الثانيةو

إصدار كلمةSpeech organsكما أنّه من الّسهل أيضا على أعضاء الّنطق
Cupboardبالشكل التايل.[kΛb∂d]:قد اختفت الباء املهموسة/p/ توفريا للجهد من حدوث

.1متتالينيانفجارين

ن  القد أشار القدماء من الّدارسني العرب إىل أثار هذه النظرية يف ثنايا كتبهم، و
غامضة، عندما أرجعوا الكثري من التطّورات الصوتية يف الّلسان كانت إشارات مبهمة و

.2الكسرةثقل الضمة والعريب إىل اخلفة أو الثقل اليت تربز يف خفة الفتحة و

آخر ما وأخريا، ما ميك
نسان الكسل مع ما ال

لكن احلقيقة عكس ذلك متاما ألنه يوجد فرق بّينا بني و.يعرفه من نشاط يف ميادين خمتلفة
.بني الكسلما تصبوا إليه هذه النظرية من ا

.3ّن الكسل ال حيّقق أّي نتيجة إجيابيةاالغرض املنشود يف حني 

-3-1-I  قـانون الترّدد النسبي"نظرية الشيوع":
ّن األصوات امن معه من املؤيّدين هلذه النظرية وWilhelm Thomsonصاغ الّلغوي 

يقول الدكتور .اليت تتداول بكثرة يف االستعمال هي اليت تكون أكثر عرضة للتطّور من غريها
frequencyولقد أشار بعض الباحثني يف األعوام األخرية إىل تردد الوقوع":أمحد خمتار عمر

Occurenceفونيمية العناقيد الللفونيمات وPhonemic clusters كعامل أساسي للتغّري

.320ص.محد خمتارعمرألغوي دراسة الصوت اللّ -1
.237ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-2
.238ص .غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-3
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اليت ترتّدد بكثرة ختتزن يف ذاكرة Phonemesّن الفونيماتأوالسبب يف ذلك 1".الفونيتيكي
بينما العناقيد الفونيمية املستعملة .نسان بسهولة من تلك الفونيمات األقل استعماالالا

هذه األخرية تفسح طريقها لتلك .ألقل تداوالتكرارا تقاوم التبسيط الذي تشهده العناقيد ا
لقد أدرك القدماء من مؤلفي الّلغة العربية مدى صّحة هذه و.الفونيمات الشائعة االستعمال

شارة إىل هذه الفكرة الّن اا.ن مل يعنوا بتطبيقها يف الكثري من الظواهر الّلغويةاالنظرية، و
رتخيم يف الّنداء، فقد جاء فيما معناه البن ال سيما يف حديثهم عن البرزت يف كتبهم و

الكلمة إذا شاع ، وّداء ألن الّنداء كثري يف كالمهمّن الرتخيم من خصائص النا":يعيش
..2"استعماهلا كانت عرضة لالختصار أكثر من غريها

ولقد حاول الدكتور إبراهيم أنيس يف مقال نشره مبجلة كلية اآلداب جبامعة 
الشيوع على األصل االشتقاقي ملا يسمى حبروف العّلة نظرية السهولة وسكندرية تطبيق الا

من الناحية الصوتية ومها )الواو والياء(ّن ا:جاء فيها على سبيل املثال.يف الّلغات السامية
املوصوفة بأشباه أصوات الّلني، )امليمالنون وأسهل من الالم و(أنصاف ألصوات الّلني

لكن ما يعّلل االنتقال من ليس ممّا يستدعي جهدا عضليا كبريا، و
ضف إىل ذلك أنطق الالم أو النون أو امليم إىل الواو و الياء ليس دافع السهولة فقط وإّمنا 

ستعانة بعلم الو إنتهى الدكتور إبراهيم أنيس يف جتاربه بعد ا.أثر شيوع هذه الصوات الثالث
مرة يف 172العربية،هو أصدق األساليب وردت يف القرآن الكرمي وم قد لالانّ احصاء الا

.3إخل ...مرة 112النونمرة، و124امليم كل ألف من األصوات الساكنة، و

كثرة ترّدد الالم يف الّلغة العربية على هذا النحو يعّلل ظاهرة إدغامها يف معظم 
تلك الظواهر الّلغوية اليت تدغم فيها الم وكتب القراءات والّنحو مليئة ب.األصوات الصامتة

.التعريف يف الكثري من األصوات الساكنة

.321عمر .محد خمتارألغويدراسة الصوت اللّ -1
.342ص .غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-2
.239ص .غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-3
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طّبقها على اهتماما بالغا هلذه النظرية وO.K. Zipأوىل الّلغوي 
:الّلغة الّصينية يف كتابه Selected Studies of the Principle of Relative .Frequency in

Language1تسّلطت ضغوطات وت الّلغوي إذا كثر استعماله يف الكالم شاع، وفالص
الشيوع أكثر النظريات ّن نظرية السهولة وان نقول ايف األخري نستطيع و.الظواهر الّلغوية

.تأثريا يف تطّور األصوات بصفة عامة

-4-1-Iعامل السرعة:
لسرعة، فهو يسعى دائما نسان شديد امليل إىل االّن اايرى الدكتور أمحد خمتار عمر 

ن يتكّلم اكذلك املتحّدث العادي، حيب دائما .إىل حتقيق أهدافه يف فرتات زمنية قصرية
يفعل ذلك حىت يوّفر على .أساليبهن يقطعه يف أفكاره واال يسمح للمستمع بسرعة و

كل ذلك حيدث عادة يف الظروف اليوميةو.نفسه جهدا يستخدمه يف التعبري عن أفكاره
ّن األمر يف املواقف الّرمسية اغري .من الوقت الذي يتواصل فيه الّناس%90اليت تستغرق 

فتعال حىت تصل األفكار االتكّلم بأنات وخيتلف، إذ يتم التأكيد على مقاطع الكلمات و
.2واملفاهيم إىل اجلمهور بكل وضوح

5-1-Iعامل التوازن:
األصوات التارخيي وجهة نظر من أساسها أخذت الّدراسات التقليدية األوىل لعلم 

تفسري الكيفية اليت يتم تتّبع تطّوره عرب األزمنة، ودراسة تاريخ كل فونيم على حدة، و
فلم يكن من اهتمام الباحثني مواجهة احلقيقة بأّن كل مرحلة من .عليها انتقال الّنطق

نّه كان ام الصويت العام، ومراحل هذا التطّور الزمين قد تدّخلت يف تشكيل جزء من الّنظا
التوّجه إىل تطّور الّنظام ككل، ألّن الدافع من الّدراسات من الواجب اعتبار احلقيقة و

.238ص.املصدر نفسه-1
.322ص.محد خمتارعمرألغوي لّ دراسة الصوت ال-2
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التارخيية يُقصد به تتبع التغّريات املنتظمة اليت تنتاب صوتا من األصوات يف كل سياقاته 
.1الّلغوية

غة خالل الفرتات الّزمنية ّن التحّول الذي يطرأ على اللّ ا":يقول األستاذ فندريس
لكن ااملختلفة ليس أمرا متعّلق

السؤال أكثر أمهية يرتبط بتحّول الّنظام الكّلي لّلغة الذي حّل مكانه نظام مغاير يتميز 
عزل عن األصوات برتكيبة خمتلفة عن سابقه، حبيث ال يتطّور الصوت يف نفس الّنظام مبن

من أمثلة التغّريات و2".إّمنا يصري الصوت الّلغوي يف مجيع سياقاته صوتا آخرااألخرى و
/P/التارخيية يف األصوات ما ورد عن الدكتور رمضان عبد التّواب يف تطّور الباء املهموسة 

بية احلبشية، مثل كلمة هي العر يف الّلغات السامية اجلنوبية و"فاء"يف الّلغة السامية األم إىل 
"Pol" 3"فول"يف العربية اليت أصبحت يف الّلغة العربية..

إّن وجهات الّنظر الرتكيبية اليت استفاد منها املهتّمون بدراسة التغّريات الصوتية كان 
هلذا الّنوع من الّدراسة André Martinetهلا الفضل الكبري يف وجود هذه النظرية اليت قادها

A.Martinetيف هذا الصدد يقولو.األنظمية الّصرفيةيفEconomyقتصادالن ابفكرته ع :"
.ا

.4."ولكن ختضع لنظام معّني فيسحب كل جمموعة من األصوات املرتابطة

6-1-Iالعامل الخارجي:
ن تأثّر أصوات لغة ما بأصوات لغة أخرى يف فرتة زمنّية معّينة، أو يف قد ينتج ع

إقليم معّني بفعل العوامل اخلارجية كاالستعمار أو االحتكاك، حبيث تصطدم فيها النزعات 
.

.60غة لفندريس صو انظر اللّ .67ص.ين صاحل حسنيدراسة مقارنة لصالح الدّ األصواتعلم إىلدخل امل-1
.62ص.غة لفندريساللّ -2
.17ص.ابغوي علله و مظاهره لرمضان عبد التوّ ر اللّ يف التطوّ -3

4 - B Malmberg: Phonetics. p.105.
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ّن هذه احلالة قد حتّققت بكثرة يف تاريخ الّلغات مما يفّسر ايرى األستاذ فندريس 
ولقد  .اذ اليت يقابلها الّلغويون املهتمون بدراسات التغّري التارخيي يف التاريخ الصويت قاطبةالشو 

ستعمارية على وجه اخلصوص يد يف ذلك، كأن يفرض هذا األخري لغته الكان لألسباب ا
جتماعية دافعا الوتارة أخرى تكون الظروف الّسياسية وا.على الشعب املهزوم إداريا

جنبية دون الّلغة الوطنية وعليه برزت صيغة جديدة وانقالبات صوتية غريبة ستعمال لغة أال
.1سريعة يف تطّور أصوات بعض الّلغاتو

ايرى الدكتور أمحد خمتار عمر و األستاذ ماريو باي 
لّلغة البديلة، انتقل إىل لغة جديدة يظل حيتفظ بكثري من عاداته الّنطقية األوىل حني ينطق ا

هلذا اضطّر األصواتيون التفتيش يف العادات الّنطقية القدمية، أو ما يدعى بالطبقة السفلى و
"Substratum"و ،

, "Superstratum"لكن حتت تأثري من الّلغة الغازية؛ هذا ما يسمى بالطبقة العليالغته و

بالنسبة إىل "Adstratum"ل طبقة إضافيةن يظل التفاعل بني الّلغتني يشكّ اومن احملتمل 
.2األخرى

ّن للّدراسات التطّورية لّلغات الفضل الكبري يف معرفة مما اعلى فندريسِيؤّكد األستاذ 
ق على الّنظام العامل الّلغوي املتطّلع بعمو.األجنبيةيرجع فيها إىل الظروف اخلارجية و

بدون أّي عناء أن يتنّبأ يف املراحل الصويت للغة ما يف مرحلة من مراحل تطّورها، مبقدوره و
فبفضل .

طردة للتغّري الصويت، إذليات املن حيّرر بدون ترّدد العماهذه الّدراسات القّيمة ميكن لّلغوي 

.81/82ص.غة لفندريساللّ -1
.ترمجة أمحد خمتارعمر.غة ملاريو بايعلم اللّ أسسو انظر ،324ص.محد خمتار عمرألغويدراسة الصوت اللّ --2

.139/140.ص.م1987القاهرة .الكتبعامل
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ّن أغري .متّكنه من استنباط وتنسيق التعليمات اليت جيدها يف مجيع الّلغات اليت يعرف تارخيها
1.جتاه الذي وقع فيه التغّري الصويتالاالصعوبة تتوّقف أساسا يف معرفة األسبقية و

7-1-Iنظرية البيئة الجغرافية:
يف نوع التطّور الذي اكبري االطبيعة اجلغرافية أثر ّن للمناخ و اذهب لغويون آخرون إىل 

ّن شّدة الطبيعة أو ليونتها تنعكس على ايصيب األصوات الّلغوية، فعلى حسب اعتقادهم 
على رأس هؤالء و.2يربز ذلك يف األصوات اليت ينطقهانسان فتطبعه بطابعها، والا

يُرجع تطّور األصوات الشديدة يف الذي "H. Collitz"العلماء الذين يساندون هذه النظرية
ّن ايرى و.جهات أملانياالّلغة األملانية إىل نظائرها الرخوة إىل الطبيعة اجلغرافية يف بعض

/P/،/t/،/k/فتهمس أّوال لتصبح/b/،/d/،/g/الّلهجات اجلبلية متيل إىل التخّلص من أمثال

ّن اذلكعلى الرتتيب، و)والثاء واهلاءالفاء(ّمث تقلب هذه  األخرية إىل نظائرها الّرخوة 
يتبع هذا امليل باألصوات من الشّدة البيئة اجلبلية تتطّلب نشاطا كبريا يف عملية التنّفس، و

.3إىل الرخاوة

من العلماء من يعّلل هلذا االختالف بأّن املناطق اجلبلية أكثر املناطق هواء ونقاء 
سهول مما ميكن من استنشاق أكرب قدر من وذلك على عكس من بيئة الطالق،العلى ا

اهلواء، فهو حني يتكّلم يطرح من رئتيه كّمية كبرية من اهلواء تفوق بكثري ما تزفره رئتا ساكن 
قّوة األصوات اجلبلية من هذا على حسب ظّنهم السبب األكيد يف غلظة وباملدينة، و

.4أصوات املدينة

يكن الوحيد ممّن تصّدوا هلذه النظرية وفّندوا هذه الوجهة ومل "Jespersen"مل يؤازر
و.قد حدث يف البيئات الّسهلة"Collitz.H"ّن التطّور الذي أشار إليه ابّينوا إىل دعواها، و

.82ص.غة لفندريساللّ -1
.279ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكوريف علم اللّ -2

.278ص.غة حملمد االنطاكيظر الوجيز يف فقه اللّ ن، و ا233ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-3
.280ص.ورغة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكيف علم اللّ -4
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يؤازره العلم ألّن سعة ّن تفسريهم الفيزيولوجي لنشاط الرئة يف اجلبال أو السهول قول الا
له يف تغليظ األصوات أو ترقيقها، بل املهم هو ما ستيعاب اهلواء ال أثرايف Lungsالرئتني

سائر أعضاء الّنطق األخرى كوضع الّلسان يف الفم، وتوسيع الفراغ تقوم به احلنجرة و
ّن عملية الكالم ال تتطّلب كمية كبرية من اهلواء، ففي اضف إىل ذلك أ.تضييقهالفموي و

.1ا حيلوا له من األصواتّن ُيصّوت مباطاقة أّي إنسان صغريا كان أو كبريا 

جيب البحث عن سبب آخر لتعليل انتقال األصوات من الشّدة إىل الرخاوة أو 
،العكس

ليس يف  البيئة اجلبلية وحدها ومن الصعب افالسّر إذ".القوقاز"اخلشونة كما يف جهات 
.أيضا احلكم يف أثرها على تطّور األصوات الّلغوية

8-1-Iالنظرية العضوية:
اختالف األصوات ّن تبّدل األصوات من جيل إىل آخر وايرى بعض الّلغويني 

احلديثة عن األصوات القدمية يف لغة ما، ليس إّال اختالفا يف اجلهاز الصويت عند األخالف 
على ذلك عن بعض القبائل البدائية اليت تغرز نساؤها ويبنون أدلّتهم .عنه عند األسالف

ن اختفى صوت الفاء من افكان من أثر ذلك .حلقة من املعدن يف شفاههّن بغرض الزينة
.2وألّن الّنسوة مل يعد مبقدورهّن نطق هذا الصوت مل يتلّقاه األطفال عنهنّ .لغة هته القبائل

مل جتد من علم التشريح أّي تأييد، بل طرافة 
على العكس من ذلك، مل يستطع أحد من العلماء الربهنة عليها، أو تقدمي أّي دليل على 

.3إليه زعماؤهابصّحة ما ذه

ما يؤثّر على نوع هذه األصوات إمنا هو طريقة وضع األعضاء الصوتية بعضها مع 
الّنطق عند مجيع أعضاءنّ اشريح على قد برهن علم التو.بعض، ال شكل هذه األعضاء

.هاالصفحة نفسهاملصدر نفس-1
.287/288ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكوريف علم اللّ -2

.هاالصفحة نفسهاملصدر نفس-3
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الّناس مّتحدة يف مجيع تفاصيلها، وال يوجد أدىن فرق بني أعضاء الّنطق من الوجهة 
اّن التجارب قد برهنت على اكما .التشرحيية

غين وصاحب الصوت الذهيب والفرق بني امل.متتاز وال تتمّيز عن أّي حنجرة لرجل عادي
ميلك القدرة على التحّكم يف زمام تنّفسه والسيطرة ّن األولاوبني غريه من الّناس ينحصر يف 

ّن ال فرق بني عضالت اومثله يف ذلك .على ما يندفع من الرئتني من هواء سيطرة تامة
األول ميلك نّ اعضالت أّي رجل عادي من الناحية التشرحيية، إالّ صاحب اخلط اجلميل و

.1السيطرة على حركات أصابعه سيطرة تامة

هو مصدر السيطرة على التنفس، وضغط Brainن الدماغ ايف آخر األمر يبدو 
.أعضاء اجلسم مجلةاهلواء املندفع من الرئتني، وهو ذاته يف السيطرة على حركات األصابع و

.2لمتكّلماحلقيقة إذن مرجعها إىل الناحية العقلية السيكولوجية ل

نسان الذي شاب على نطق أصوات لغته الّن اامن النتائج غري املعقول هلذه النظرية 
ّن األصوات الوحيدة اليت اهو فقط غري قادر على إصدار أصوات أخرى، لسبب واحد و

قد أثبتت التجارب الصوتية اليت ال تدع ول.تالئم تطّور أعضاء نطقه هي أصوات لغته األم
ّن مدّرس علم اكّل إنسان قادر على نطق أّي صوت من األصوات، و نّ اجماال للشك

ن يلّقن تالميذه أّي صوت من األصوات يف أّي لغة من لغات العامل، ااألصوات قادر على 
ن يصاحب ذلك أّي تغيري يف التكوين التشرحيي لعضالت امّرن، دون إذا ما دّرب عليه و

.3الّنطق

هاز الصويت عند البشر يتفاوت بتفاوت اجلنس مما ّن اجلاومن الّلغويني من يرى 
يف فرنسا نيفلو كان األمر كذلك لبلغنا عجز السود الناشئ.حيدث تغّريا يف األصوات الّلغوية

.232ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-1

.هاالصفحة نفسهاملصدر نفس-2
.280ص.غة حملمد االنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -3
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يتكّلمون الفرنسية متاما كما يتكّلمها الناشئون "Negroes"فالسود.لتكّلم الّلغة الفرنسية
.1املواطن الفرنسي

9-1-I ّفسيةالنظرية الن:
أرجع بعض الّلغويني تطّور األصوات أو التغّريات الصوتية إىل أسباب نفسية، وعلى 

من معه يعزون هذه التطّورات من الشّدة إىل الرخاوة أو فهذا العامل و."Grim"جرميرأسهم 
العكس، إىل احلالة الّنفسية اليت يكون عليها الشعب، فإذا مال هذا األخري إىل الرفاهية 

تقرار، متيل أصوات لغته إىل الرخاوة، وإذا اعتّز بقّوته وطغيانه مالت أصوات لغته إىل سالوا
وأصحاب هذه النظرية يتّلمسون أدلّة على وجهة نظرهم من التطّور التارخيي الذي .الشّدة

فجرمي مثال يرجع هذه .أصاب الشعب األملاين، وما حلق به من تطّور يف أصوات لغته
Germanic languageغة األملانيةالتغّريات يف اللّ 

ومن .
بامليوعة /h.p.J/إىل/p.t.k/الذي يفّسر تغّري أصواتMalinhofأنصار هذه النظرية ملينهوف

عندما ختلى الشعب األملاين عن هذه الّنفسية رجعت إليهم يف الشعب األملاين، واليت سرت 
هو Wilheim scherrerّن اهذا الدكتور عبد الّرمحن أيوب يؤّكد على و.2

ّن تطّور األصوات األملانية عرب التاريخ ليس إّال انعكاسا لتاريخ تطّور الذوق ااآلخر يرى 
.ا الشعبالعام عند هذ

احلالة الّنفسية عند الشعوب ال جتد ما يؤيّدها من الرّبط بني األصوات الّلغوية و
من يوافق صّحة هذا الرأي ملا يتواجد بني أيديناإّال أنّه يوجد ما تواريخ الشعوب األخرى، 

.254ص.ابفقه العربية لرمضان عبد التوّ فصول قي-1
، الوجيز 234ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات، 280ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكوريف علم اللّ -2

.279ص.غة حملمد االنطاكييف فقه اللّ 



35

ة، يف مادة هلجية عربية قدمية، كميل القبائل املتحّضرة يف اجلزيرة العربية إىل األصوات الرخو 
.1البدوية إىل األصوات الشديدةالبيئاتحني متيل 

10-1-Iنظرية التقـليد في الخطأ:
و يف .أّن سبب هذه التغّريات الصوتية هي نتيجة أخطاء الّسمععزا بعض الّلغويني

الديه ّن الطفل يكتسب الّلغة عن طريق واj.Lyonsز نهذا الصدد يرى األستاذ جون لي
ملا  و.2ذلك اعتمادا على حاسة الّسمع مقّلدا هلما فيما يسمعه عنهماووباألحرى احمليط، 

كانت هذه احلاسة عرضة للزّلل يف إدراكها لألصوات، يكون من النادر جدا بعدما تنتهي 
ن مياثل نظامه الصويت نظام والديه متام امرحلة التقليد استقرار النظام الصويت يف دماغ الطفل 

.3طالقالماء األصوات من ينفي وقوع ذلك على اّن من علاالتماثل، بل 

تساءل بعض العلماء عن السبب يف عدم مطابقة أصوات الطفل مع أصوات 
ن يبالغ أو يقّصر يف أداء ابن إلوالديه، وجييب فندريس عن ذلك بأنّه قد حيدث ألعضاء ا

تاج أحد بطاء يف إناللو بقدر ضئيل، أو قد يعرض للعضلة شيء من الرتاخي أو اعمله و
بعبارة أخرى و.األصوات، أو قد يعرض هلا على عكس من ذلك زيادة يف القّوة أو السرعة

من جرّاء هذه و.4ال يستطيع أحد األطفال إصدار بعض األصوات نتيجة نقص يف النطق
ختالف يف النظام الصويت بني جيلني متتابعني، اختالف قد الاالنقالبات الصوتية جييء ا

مع ذلك نتائجه خطرية ألنّه قد حمسوس لدى الّسامعني وّري غتال يثري أي يكون ضئيال و
يفسح جماال لسلسلة جديدة من األصوات حتل حيدث خلال يف النظام املتوازن لألصوات، و

.5حمل السلسلة الصوتية األبوية

لعربية الفصيحة للدكتور عبد ، و أنظر الفوارق الّتحوية بني اللهجات ا234ص.غوية إلبراهيم أنيساللّ األصوات-1
.217/218ص.اجلليل مرتاض

2 -
J Lyons: Language and Linguistics p. 10.

.109ص.ابغوي علله و مظاهره لرمضان عبد التوّ ر اللّ يف التطوّ -3
.69ص.غة لفندريساللّ -4
.282/283ص.غة حملمد االنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -5
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ّن اميكن تلخيص ما جاء يف طّيات كتبهم أنصار هذه النظرية روسلو و مييه، و
ألول خيطئ خطأ طفيفا ال يشعر به يف تقليد السلف، مث يليه اجليل املوايل ليزيد يف اجليل ا

يفعل نفس الشيء، هكذا تتتابع األجيال خطأ اجليل األول أكثر عمقا، مث يأيت الثالث و
.1حىت يعدو الفرق كبريا بني نطق السلف األول موازنة مع نطق اجليل املتأّخر

ظرية التقليد يف خطأ انتقادات من قبل العلماء، ويف كغريها من النظريات واجهت ن
ن يتم التطّور ان يعرتض به عليها على اوأهم ما يكمن ":هذا الصدد يقول حممد االنطاكي

ن يقّلد أفراد اجليل املوايل ان يقع أفراد اجليل الواحد يف اخلطأ ذاته، واهو يف اجتاه معني، و
قد .ليس هذا مما جيوز عقالو.يف اجتاه معّني أيضاوله نفس اخلطأ مع املزيد من األخطاء 

يف اجتاه واحد ن يقع جيل كامل يف خطأ واحد والكن هذا شيء معقول، وخيطأ الّناس و
2".ن صّح األمر مسألة حتتاج إىل تفسري مقنعا

من مشكلة إىل ّن نظرية اخلطأ خترجنا من مأزق لتوقعنا يف غريه، واهاأنت ترى 
.منها تعقيدا وغموضاأخرى أكثر 

11-1-Iمراض الّلغوية أو أمراض الكالماأل:
أخطاءّن التغّريات الصوتية ليست إالّ اهذا وقد غلى بعض العلماء الّلغويني بزعمهم 

و.نسان عن والديهالالعقلية اليت يرثها الغوية تورث من األبوين مثل الصفات اجلسدية و
الوراثة على الّلغة، مهملني الفرق اجلوهري بني نوعية كأّن هؤالء العلماء يطّبقون قوانني

اليت حتمل (Genes)اجلينات الوراثة؛ وراثة اخلصائص البيولوجية اليت تنتقل بواسطة 
نساين يف التواصل الذي يكتسبه الوراثة الّلغة ذلك النشاط اوالصفات البيولوجية لألبوين،

3.الذي يعيش فيه ككل

.283ص.هاملصدر نفس-1
.283ص.غة حملمد االنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -2
.281غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكور صيف علم اللّ -3
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ما هو السر احلقيقي يا ترى وراء هذا التطّور أّي النظريات أجدر بالتصديق؟ و
الصويت الذي ال تسلم منه أصوات أّي لغة؟

عتماد مبوقف الا
لذلك أخفقت كّل التعقيد، وبة وواحد لتفسري الظواهر الّلغوية أمر يف غاية الصعو 

فالتعليل .واحد فقطالت الصوتية إىل عامل واحد والنظريات اليت حتاول تفسري التبدّ 
حاطة الشاملة بتاريخ الّلسان الذي يوجد فيه هذا الصوت أو الللتطّور الصويت حيتاج إىل ا

حاطة بكّل شيء عن اليف األخري االذاك، مث ا
رّمبا حنن حباجة إىل أشياء و.الّنفسية هلذا الشعباجلغرافية واملناخية والبيئة االجتماعية و

مما ليس فيه أدىن و.أخرى أبعد من ذلك تسّهل لنا إدراك األسباب احلقيقية للتطّور الصويت
تعرفها الّدراسات أمر ال ميكن تفسريه بالبساطة اليتّن هذا عمل صعب للغاية، واشك 

.1الطبيعية

.284غة حملمد االنطاكي صالوجيز يف فقه اللّ -1
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2-Iالمماثلة عند الّدارسين العرب القدامى:الفصل الثاني:

1-2-Iسيبويه"عند  الصوتيةالظاهرة":
الحظات ن خنّصص هذا الفصل إىل طرح واسع لتلك املانّه من الواجب انعتقد 

سيبويه، "كتاب"اليت وردت يف و-حول ما نسميه اليوم باملماثلة–لعلماء العربية القدماء 
هي ظاهرة اصطلح القدامى على تسميتها ، و"اخلصائص"مث تطّرق إليها ابن جين يف كتابه 

.بالتقريب حينا آخرباملضارعة حيناً و

غريمها بصورة مفّصلة، فليس بني ابن جين أو مل َترد عند سيبويه واملماثلةظاهرة
و.أيدينا إّال القليل من مظاهر هذه الظاهرة نستقرئه من صفحات هذه الكتب أو غريها

شارة السريعة هلؤالء العلماء حول هذه الظاهرة يف كتبهم َلدليل على البالرغم من ذلك فإّن ا
ولكّنهم ":هيم أنيسيف هذا الصدد يقول إبراو.نباهتهم العلمية و

على أمثلة حمدودة متناثرة وقعت هلم فيما يبدو عن طريق املصادفة، فلم )الظاهرة(قصروها 
1"، بل هي جمرد حملات سريعة…تفّصلمل

,

ولقد كان كتاب سيبويه حافال بتلك املواضيع اليت يتحّدث فيها عن تأثّر وتفاعل 
ت املتجاورة، وكان لسيبويه الفضل يف التطّرق إىل هذا املوضوع، وأطلق عليه اسم األصوا

وتناول كذلك ظاهرة ,  "التقريب"، كما ورد يف حني آخر عند ابن جين باسم 2"املضارعة"
.3اإلدغام اليت تعترب أقصى درجات التأثّر بني املتجاورين

هذا باب احلرف الذي (حتت عنوان جعله عقد سيبويه لظاهرة املماثلة باباً خاّصاً و
ُيضارَع به حرف من موضعه، واحلرف الذي ُيضارَع به ذلك احلرف وليس من موضعه

.204األصوات الّلغوية البراهيم أنيس ص-1

2:426.م1982رّفاعي بالرياض ، الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة و دار ال2، ط4اجلزء.الكتاب لسبويه-2
.427ص.هاملصدر نفس-3
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الواردة يف كتاب سيبويه، فهي "مضارعة"ن نُعرِّف باملعىن الّلغوي لكلمة اومن املستحسن )1.
قد تطّورت عن منه، والكلمةناشابه أو د:أي مبعىن)2َضارع ُيضارع ُمضارعة(مشتّقة من

أّما .ختّصصت داللتها فأصبحت تدل على مماثلة صوت ما ِلصوت آخرمعناها الّلغوي و
ألّن ةفكرة التقريب بني األصوات فهي فكرة تشتمل على ربط العالقة بني املخرج و الوصف

صوت مبخرجه من خمرج صوت افعلى سبيل املثال لو دن.الصوت ليس إال خمرجا وِصفة
.3ّن العالقة بينهما هي قرب املخرجانقول ،آخر

فاحلرف الذي ُيضارع به حرف من موضعه فنخّصص به تلك الصاد الّساكنة إذا  
هذا الّنوع الرّابع من اإلدغام على ).مصدر، والتَّصدير:(كانت بعدها الدال ومن أمثلة ذلك

يتناول ،ّسانتقدمي سيبويه يف هذه األمثلة من هذا الباب كما جاء عند الدكتور متّام ح
يف هذه األمثلة ال جيوز فيها اإلدغام)الصاد والدال(ّن ايُبّني سيبويه و4.الِصفة دون املخرج

فلم تدغم ).صرب(من فعل "فتعلا"
ويف ).إصطرب(هي الطاء فصارت الكلمة الصاد يف التاء،
(الكلمة التالية آخر صوتامل تدغم الصاد يف الدال، ومل تبّدل الدال )، التصديررمصد:

ن نعّلل ما حدث يف هذه األمثلة اال ميكنو.يناسب الصاد كالطاء ألّن ذلك غري ممكن

نسجام والالدال، اعتبارا لتوفري اصوتالزاي جمهور كصوتدون املخرج، ألّن الصفة
.صوات املتجاورة يف الكلمةاألالتالؤم بني 

ّن الّشرط األساسي يف ايواصل سيبويه حديثه عن تأثّر الصاد بالدال ويشري إىل 
ا الذي فأمّ (ن تكون الصاد ساكنة ال يعرتضها أّي فاصل كما جاء يف قوله احتقيق ذلك 

4الكتاب -1 :477.
.425ص.م1986لبنان -بريوت.، دار املشرق9ط.منجد الّطالب لفؤاد إفرام البستاينّ -2
.244ص.نحو العريب للدكتور عبد الصابور شاهنيلأثر القراءات يف األصوات وا-3

.50ص.ومبناها للدكتور متّام حّسانغة العربية معناها ّل◌ّ ال-4
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، فهو يؤّكد 1)ُيضارَع به احلرف الذي من خمرجه فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال
فإن ":ن تكون الصاد ساكنة وإّال لن يتحّقق اإلبدال وهذا كما جاء يف قوله كذلكاعلى 

,.2"حتركت الصاد مل تبدَّل، ألنّه قد وقع بينهما شيء فامتنع من اإلبدال

هو الصاد الساكنة سيبويه يف املضارعة على حرف واحد، ون يقتصر كالم أكاد 
، أو  "أشدق"حني تليها الدال، لومل يواصل يف عرض األمثلة األخرى عن جهر الشني يف 

كما جاء يف  "فتعلا"جبهر التاء، على وزن )إجدمع(اليت نطقها العرب )إجتمع(كلمة 
الصاد املُطبقة ال نّ أل يف ذلك التعليحني جهروا بالتاء فأصبحت طاء، و)إصطرب(كلمة 

هو صوت ُمطبق  ستدعى األمر إىل إبدال مكان التاء طاء واتوافق نطق التاء املرّققة، ممّا 
":ميكن االستشهاد لذلك بقوله.نسجام بني الصوتني املُطبقنيالكذلك، من هدفه حتقيق ا

سنتهم يف ضرب واحد هي الطاء ليستعملوا ألفأبدلوا مكان التاء أشبه احلروف بالصاد و
3".ليكون عملهم من وجه واحد، إذ مل يصلوا إىل اإلدغاممن احلروف، و

يعين بذلك قلب السني صادا يشري سيبويه إىل مظهر آخر من مظاهر املضارعة، و
كالقاف واخلاء والغني )إذا تبعها حرف من حروف اإلطباق أهو حرف من حروف التفخيم

لقرب املخرجني و)ساطع، صاطع(كما قالوا يف )الصَّلقُصقت، َصبقت و(ذلك حنو و
حني أبدلوا التاء مكان )يسطيع(بدال من )يستيع(ولقد جاء عند العرب نطق .اإلطباق

ليتتابع يف هذا املثال )ازدان=إزتان(قالو يف التاء، ون مها السني واالطاء لَيتتابع مهموس
.4الدالمها الزاي ون واجمهور 

.هانفسالصفحةهاملصدر نفس-1
.478ص.هاملصدر نفس-2
.206ص.غوية للدكتور إبراهيم أنيساألصوات اللّ -3
.هنفسالّصفحةهاملصدر نفس-4
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2-2-Iغيره من العلماءو"ابن جني"عند  الصوتيةالظاهرة:

ه منه ئإدناسم تقريب الصوت من الصوت وإجين ببناَترد ظاهرة املماثلة عند مل
ن مل يُنطق بتاء اوالعّلة يف ":بل وَعّرب عن ذلك يف موضع آخر بالتجنيس حني قال،1فقط

يكون العمل من وجه بتقريب ن ا…فتعل على األصلا
وقد .2"ّن للتجنيس عندهم تأثريا كبرياافهذا َيُدّلك من مذهبهم على …حرف من حرف

سر ":وردت هذه املصطلحات من التقريب أو التجنيس على أكثر من موضع من مؤلّفاته 
من ذلك ما كتب عنه يف إبدال التاء طاء مع الصاد والضاء و. "اخلصائص"و ، "الصناعة
كان تعليل ابن جين هلذا اإلبدال يف املنصف ملا و.هي حروف اإلطباقالظاء؛ والطاء و

التاء يف صيغة نّ ان يشري إىل صفة اإلطباق فيها، حيث ذكر استعالء دون الفيها من ا
يقول ابن جين يف هذا .الطاء ُمستعلصوتهو من جمموعة فيها غري ُمستعل و"فتعلا"

وقد ورد حيِّز من هذه ..3"هو الطاءلتاء ما هو مستعل من حيِّزها وفأبدلوا من ا":الصدد
ّن اإلطباق ورد لوحده حينا آخر ألن َحصره الِعّلة اكذلك، إّال "املنصف"العبارة يف 

(باالستعالء وحده يورد عليه حنو ، ذلك ألّن هذه احلروف )اقرتباغرتف واخترب و:
4.علية أيضامست)اخلاء والغني والقاف(أي ةالثالث

ر ن األكثاصادا فاحلرف"فتعلا"ن كانت الفاء من صيغة اومن مظاهر هذا اإلبدال 
(إظهارا هي الصاد والطاء، فنقول :ن كانت الفاء ضادا؛ فنقولاأّما ).إصطرب: اضطرب(

هي طاء الكلمة والطاء املبّدلة ن، وان كانت الفاء طاء ففي هذه احلالة جتتمع طاءاأّما ).

2ص.بريوت.، دار اهلدى2حتقيق حمّمد علي النّجار، ط .بن جينإلاخلصائص -1 : 142.
:2بن جين إلاملنصفشرح-2 324-325.
:1هاملصدر نفس-3 م 1985دمشق .، دار القلم1حتقيق حسن هنداوي، ط.بن جينإل، سّر الصناعة327
190.ص

.348دار الطليعة، بريوت ص.هجية والصوتية عند ابن جين حلسام سعيد الّنعيميراسات اللّ الدّ --4
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:ماع املثلني؛ فنقولتجالمما يستلزم اإلدغام "فتعلا"تاء يف صيغة من ال ن  اأّما )إطّلع(
(كانت الفاء ظاء فنقول حينئذ ).إظطلم:

الطاء املبّدلة هي احلالة األكثر ّن إظهار فاء الكلمة وانالحظ من خالل ذلك 
ا من صوتالصوتنيأحد نّه توجد حاالت أخرى َمسَح فيها العلماء إبدال اشيوعا وَجوَدة، إّال 

"فتعلا"ويف ):هـ316ت (يف هذا املقال يقول ابن السرّاج و.إدغاُمه فيهجنس اآلخر و
:نيلغت)مضطجع(، ويف )إطّلم وإظّلم وإظطلم(تثالث لغا)ظَلم(من  ومضطجع (

(قالوا)صادا(إذا كان األول و).مّضجع ، )ربمصّ (هو :، فإن أرادوا اإلدغام قالوا)ُمصطرب:
ن كان أول او.أدغموا الصاد فيهاألّن الصاد ال تدغم يف الطاء، فقلبوا الطاء صادا و

.1).اطَّلب:(طاء فكّلهم يقولون"فتعلا"

هاهو ابن جين و.كّل تلك الوجوه املختلفة  قد وردت عند بعض العرب
اء على ما قبلها من العرب من يُبّدل التو):هـ249ت (يستشهد بقول املازين )هـ392ت(

(فيقول من الّصلح "يفتعال"يُريد 2﴾احَ ِـ لصَّ يَ نْ أَ ﴿:قرأ بعض القراءو).إّصرب ومّصرب:
3".أكثراألول أجود وو)إّضرب، وإّظهر(وكذلك

(تعليله هلذه احلادثة الصوتية يف أصل هذه الكلمات)هـ392ت (واصل ابن جين 
رب كرهوا ظهور التاء ملا فيها من اهلمس والتسّفل مع ّن العا، )إظتهرإضرتب، وإصترب، و:

لألصل "فتعالالا"الظاء، ومها جمهورتان مستعليتان، فأبدلوا الزائد من تاء صويت الضاد و
او )إصترب(أما مع.أدغمواالذي قبله و

ن عملهم من وجه واحد، أبدلوا الزائد ستعالء، وحىت يكو التزيد عن صوت التاء بصفة ا

.م1965بريوت.بدران.وابن سامل دامرجي، مؤّسسة أحتقيق مصطفى الشوميي .املوجز يف النحو البن السرّاج-1
.158-157. ص
وأمحد خمتار .م1982جامعة الكويت .من سورة النساء ، معجم القراءات القرآنية لعبد العايل سامل128اآلية -2

.168.ص2عمر 
:2بن جين إلاملنصفشرح-3 327.
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(قالوالألصلي و ن تدغم الصاد يف الطاء، اعلى )اّطرب:اصطرب(، ومل يقولوا يف )اّصرب:
فهذا ال جيوز أصال، ألّن اإلدغام يف هذا املوضع يفقد ويسلب من الصاد قيمتها الصوتية 

.وهي الصفري

األّول أجود ألنّه إذا أراد و):هـ392ت (ويف نفس السياق يواصل أبو عثمان 
)اّظهر(و)اّصرب(فلما كان يف.ن يـَُبّدل األّول للثاين أبدا هذا هو املطّردااإلدغام فُحكمه 

ن يُقرَّب الثاين من األول ألنه زائد، اكان قد أبدل الثاين لألّول ُضعف عنده، و
الضاد ال تدغم ألنّ )اضطرب، اطّرب(ال جيوز يفو.أحسن)اضطرباصطرب، و(:فيقول

وإمنّا .ألّنك لو فعلت ذلك لسلبت الضاد تفشيها بإدغامك إياها يف الطاء.يف الطاء
ن تدغم األضعف يف األقوى، فلذلك أدغم الساكن يف املتحّرك لضعفه وقّوة ااملذهب 

.1."املتحّرك أو الشيء يف نظريه

، ومنه إبدال األصل وقد أجاز بعض ُشرّاح األلفية الوجه الثالث، وهو حالة شاّدة
إّال أّن الوجه 2).ربضّ ا(،)اضطرب(ويف )ربصّ ا) (اصطرب(وإدغاُمه يف الزائد فُيقال يف

إدغامها يف الطاء، الظاء، والضاد والصحيح هو األول، أي إظهار الطاء مع الصاد و
تصّرف"فتعالالا"ن كانت كل وجوه املذكورة جائزة يف إبدال تاء او .وهو رأي اجلمهور

يقول ابن يعيش.ه اهلروب من الثقل وحتقيق التجانس بني األصواتئيهدف العرب من ورا
والّصحيح املذهب األول وذلك ألّن املطَّرد أنّه إذا أُريد اإلدغام قُلب احلرف األول إىل ":

فإذاً الوجه الثاين .لذلك َضُعف الوجه الثاين ألّن فيه قلب الثاين إىل لفظ األوللفظ ثان و
3.ن كان الثاين أكثر منهاقيس من الوجه الثالث وأَ 

:2بن جين إلاملنصفشرحا-1 328.
، 6:82.م1977القاهرة.مكتبة الكليات األزهرية,حتقيق عبد الّرمحن سليمانبن أم قاسمالتوضيح املقاصد -2

.م1955بريوت .، دار الكتاب العريب1حتقيق حمّمد حمي الّدين عبد احلميد، طعلى ألفية ابن مالك.مشوينألشرح ا
.873.ص

ص .م1973حلب .املكتبة العربية1طحتقيق فخر الّدين قباوة،,يعيشبنالالتصريفيفشرح امللوكي-3
320..
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ن كانت ا، أما "فتعالالا"كل ما ورد عن ابن جين من حروف اإلطباق كان مع فاء 
ملا  (:التعليل يف ذلك أنّهو.1زايا أو داال أو ذاال قُلبت تاء الصيغة داال"فتعلا"الفاء من 

ت التاء يف املخرج وأخت الزاي يف كانت الدال أخكانت جمهورة وكانت التاء مهموسة، و
هو اجلهر قرّبوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه احلروف من موضعها بالزاي و

اّدعى(قُلبت تاء ":نّه قّدم نفس التعليل يف إبدال التاء مع الذال، قالاكما 2).الدال
3)".ازدان(داال كقلبها يف )

؛ "فتعلا"الدال يف صيغة الزاي ووتاظهارا صفإن كانت فاء الكلمة زايا فاألكثر إ
يدغم الزاي من العرب من يُبدل الدال زايا، وو.األقيسهو األكثر و، و)ازدجر:(فنقول

(فيها؛ فيقولاألصلية  ):هـ392ت (يقول ابن جين .من هذا قليل، و)اّزجر: من قال و"
ه ال جيوز إدغام الزاي يف الدال أو يف نّ اغري 4).اّصرب(أبدل الزائد لألصلي مثل)اّزجر(

ألن الزاي ال ":تعليل ابن جين يف هذا، فال جيوز ذلك و)اّجتر(ال و)اّدجر(التاء، فتصبح 
طول الصوت ملا فيها من ال يف الدال لئال يذهب منها الصفري وتدغم يف التاء و

5"انسالل .

لقياس، إظهار احلرفني يف هو اذاال فاألكثر و"فتعلا"ن كانت الفاء من اأما 
(إدغام األول يف الثاين حنو:ويف هذا شكالن آخران مها).اذدكر:(قوهلم وعلى هذا )ادّكر:

(األغلبية الساحقة من العرب، وإدغام الثاين يف األول حنو وقد جاء يف هذا قول ).اذّكر:
فأصل الكلمة .6﴾ٍ أُمَّةدََّكَر بَعدَ إِ وَ ﴿:يف قوله تعاىل)هـ255ت -(األكرب –األخفش

أرادوا اإلدغام فاألول حرف قد اجتمع يف الكلمة صوتان من خمرج واحد، وو)اذتكر(
:2بن جينإلاخلصائص -1 142.
:1بن جين إلسر الصناعة -2 200.
:2بن جين إلاملنصفشرح-3 :2بن جين إل، اخلصائص 331 142.
:2بن جين إلاملنصفشرح-4 331.
:2بن جين إلملنصفشرح ا-5 330.
.45سورة يوسف اآلية -6
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ن يذهب من األول صفة اجلهر بدخوله يف الثاين، فجعلوا االثاين مهموس، فكرهوا جمهور و
و.لعلى صوت الداالالشعوريختيارالمن موضع التاء حرفا من موضعها جمهورا، فوقع ا

(قال بعض العرب هو وجه و1.لني التاء ذاال، مث أدغموا الذال يف أختها الذالمبدّ )مذّكر:
3.شاذائقد قُر و2.ُمذَِّكر﴾فـََهل ِمنِ ﴿ :شاذ يف مثل قوله تعاىل

تدغم الدال األصلية يف داال، فتبّدل التاء داال و"فتعالالا"بينما إن كانت فاء 
).ّدانإ(:، ذلك مثل"إفتعل"الدال املبّدلة من تاء ، مها دال الكلمة والثانية الجتماع املِثلني

قد حدث هذا اإلدغام دون أّي قصد؛ فلم جيد الناطق مسلكا آخر سوى أن يدغم و
هـ669ت (ّن ابن عصفوراغري .قد اجتمع مثالن األول منهما ساكناألول يف الثاين، و

وكذلك أيضا ":قصود منه اإلدغام، فهو يقولّن هذا اإلبدال املايرى يرى عكس ذلك، و)
فهذا .4"ّن ذلك من قَبيل البدل الذي يكون لإلدغاماتُبدل منها، إذا كانت الفاء داًال، إّال 

ّن اإلدغام يتل اإلبدال، وليس العكس، ليس هو اغري صحيح، ألّن الصواب يتمّثل يف 
سجام والتجانس بني صويت الدال ناالاملقصود يف هذا اإلبدال، ما دام الّدعي هو حتقيق 

والتاء؛ فاألول جمهور والثاين مهموس ومها من خمرج واحد، فأُبدل الثاين صوتا يوافق األول 
.فاجتمع يف األخري مثالن يف التوارد فوجب اإلدغام.يف صفة اجلهر، فاختري حرف الدال

قع يف حروف ّن األمر يف هذا اإلبدال الذي و ايرى الدكتور حسام سعيد الّنعيمي 
ال يتعّلق بصفة اهلمس )الزاي والدال والذال(ويف)الصاد والضاد والطاء والظاء(اإلطباق

ص .م1981الكويت.البشري ودار األمل.3حتقيق فائز فارس، ط .سعيد بن مسعدلألخفشنمعاين القرآ-1
366..

.15سورة القمر اآلية -2
.م1934مصر.ُعين بنشره  برشرتاسر، املكتبة الرمحانية.بن خلوييهإلمن كتاب البديعخمتصر يف شواذ القرآن-3
:7م1982جامعة الكويت .م سامل ألمحد خمتار عمرعبد العايل مكر ل، معجم القراءات القرآنية148ص 34.

ص.م1978بريوت .، دار اآلفاق اجلديدة3حتقيق فخر الّدين قباوة، ط.بن عصفورإالتصريفيفاملمتع-4
.357.
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مع "فتعالالا"ابن جين إلبدال التاء ّن الّتعليل الذي ذكرها":فهو يقول.1اليت أُبدلت معها
الدال  داًال، أرى بأنّه حباجة إىل زيادة إيضاح، مع الزاي و الذال وحروف اإلطباق طاء و

نّ امهموس جاء بعد حروف اإلطباق فمعىن ذلك صوت
فاء فال.؟، واقع الّلغة ال يؤيّد هذابعدُ مطبق ساكن يلزم فيه اإلبدالمهموس يأيت صوتكّل 

يصحب و(قالوااحلاء مهموسة وو).يظفر ويطفح(قد قالت العربمثال مهموسة و
2".)ويصهريظهر،(قالوا مع اهلاء، و)يطحن

صى احلنك الذي فحروف اإلطباق تُبقي على كمية من اهلواء يف أقصى الّلسان و أق
فاجلهد ،3)احلروففالصوت حمصور فيما بني الّلسان واحلنك إىل موضع(ميتّد إىل مواضعها

باستعماله جهيت الّلسان أكرب من استعماله يف جهة األصواتيف إخراج هذهااملبذول إذ
هي ساكنة تطيل مّدة الوقوف و"فتعلا"ّن هذه احلروف يف فاء ازد على ذلك واحدة فقط

ويف هذا الصدد يقول السعران.عليها، وال يرتاح الّلسان يف وضعه ذلك بنطق صائت بعده
هو حرف مهموس علما بأّن الصوامت املهموسة حيتاج نطقها إىل قّوة من تأتى التاء و":

فقد حتّول العرب عن 4".
نفجاري إىل جمهور انفجاري من موضع الفاء ألنّه حيتاج إىل جهد أقل، فاختاروا االاملهموس 

.الطاءمع حروف اإلطباق 

أدغمت يف التاء قلبت تاء و"فتعلا"ّن الثاء إذا وقعت يف صيغة اذكر ابن جين
فّلما جتاورتا يف املخرج أرادوا أن يكون العمل من (َعّلل ذلك بصفة اهلمس فيها بعدها، و

حيث قالوا 5).أدغموها يف التاء بعدها ليكون الصوت نوعا واحداوجه واحد فقلبوها تاء و

.348عيمي صبن جين حلسام سعيد النّ إلهجية وصوتيةلّ لاراساتدّ ال-1
.هانفسالصفحةهاملصدر نفس-2
2الكتاب -3 :406.
..164علم الّلغة للّصعران ص-4
:1سر الصناعة -5 189.
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، وقد 1وهو املشهور يف االستعمال)إتّأر(من الثأر و)إتّرد(من الثريد "فتعلا"يف 
مل يّتفقوا يف ذلك على ضرب واحد، فبعضهم قلب التاء اختلفت العرب يف هذا اإلبدال و

(أدغم يف قوهلمثاء و .2)اثّرد وإثّأر:

التاء صوتالتحّول عن التاء إىل الثاء هو َحتّول من الِشّدة إىل الرخاوة، ذلك ألنّ 
ن، وامليول إىل الَرخاوة اصوتالثاء فهو صوتشديد أّما صوت

فالوضوح مع الثاء 3.ميول إىل الوضوح املتأّيت من الّرغبة إىل صّحة الكالم ومجال العبارة
م أهل ّن الذين مالوا إىل قلب التاء ثاء و اإلدغام يف التاء هاوصفة الرخاوة جتعلنا نعترب

.4ض﴾ِإثَّاقَلُتم ِإىل اَألرْ ﴿:حضارة البد، وقد ورد ذلك يف قوله تعاىل يف القرآن الكرمي
:اإلبدال في ست-أ

بالسني املكسورة والتاء )ست ّ (ن يكون نطق العددالقد أمجع العرب على 
5.العددهذانطقاملشّددة، ومل ختالف أي هلجة من الّلهجات العربية ما أمجعوا عليه يف حق

5.العدد

6العرب السني الثانية تاءلفأبد)ِسدس(هو)ست ّ (أصل نّ أورد عند سيبويه 

بني السني األخرى حاجز غري قوي وهو السكون وملا كانت السني مضاعفة حيول بينها و
، أسقطوا صوت السني الثاين مبدلني إياه تاءا، مث أدغموا بعد ذلك املتمثِّل يف حرف الدال

.بعدما حتّولت بدورها هي األخرى اىل تاءالدال يف التاء

:1سر الصناعة-1 189-190.
2بن جين إلاملنصفشرح-2 : .350بن جين صإلراسات الّلهجية والصوتية ، الدّ 331
.80صالّلغة لفندريس -3
.38سورة التوبة اآلية-4
.353بن جين صإلهجية والصوتيةالّدراسات اللّ -5
..380م ص1984ببريوت .، مؤّسسة الّرسالة1حتقيق علي توفيق أمحد، ط,لّزجاجيلاجلمل-6
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ومبا .ميتنع إدغام السني يف الدالنّه جيوز إدغام الدال يف السني وا
كرهوا إبدال الدال سينا وإدغامها ّن السني ال تدغم يف الدال خشية زوال الصفري منها،ا

هو التاء حىت ا من موضع الدال واألصواتحتاشيا لتوايل السينات، فأبدلوا السني أشبه 
، مث أدغموا بعد ذلك )ِسدت(ال يَتتابع السينات فتصبح الكلمة يسهل عليهم اإلدغام و

.).1ستّ (الدال يف التاء فقالوا 

التفاصيل حبيث أرجع بعض التوضيحات ويزد ابن جين على شيخه سيبويه إالّ ومل
ا أّن مخسة من التخميس، ولذلك قالوا )ِسدس(إىل )ِستّ (أصل 

2.يف حتقريها ُسديسة

علَّل ابن جين قلب السني األخرية تاء رغبة يف تقريب السني من الدال فحّوهلا تاء ملا 
التاء تقريبا يف فلّما اجتمعت الدال و)ِسدت(بينهما من صفة اهلمس فصار التقدير 

اهلمس مث أدغمت التاء يف التاء فصارت املخرج أبدلوا الدال الثانية تاء لتوافقهما يف
3.كما ترى)ستّ (

ّن إبدال السني تاء إّمنا هو تقريب الصوت من الصوت أذكر ابن جين يف اخلصائص 
فالتغيري األول للتقريب من (من غري إدغام، وأما إبدال الدال تاء فإنّه قد أريد به اإلدغام، 

4.).مالتغيري الثاين مقصود به اإلدغاغري إدغام و

.353صللدكتور حسام سعيد الّنعيميبن جينإلهجية والصوتية راسات اللّ الدّ -1
:1سر الصناعة -2 172.

.هانفسالصفحةهملصدر نفس-3
:2اخلصائص -4 .472انظر صو143
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3-Iالمماثل لدى الّلسانيين المحدثين  :الفصل الثالث
1-3-Iالمماثلة عند المحدثين العرب:
1-1-3-Iمجال التطّور الّلغوي:

يف اليت كانت تعرفAssimilationّن ظاهرة املماثلةأن ذكرنا من قبل ألقد سبق و 
بالتقريب حينا آخر ، ومن جاء من بعده مثل ابن جيناملضارعة حيناإسم عهد سيبويه ب

حملات سريعة قصروها على أمثلة اوغريه من العلماء، 
مل تفّصل يف كتبهم بالقدر فلم يوهلا هؤالء العلماء الكثري من االهتمام، و.حمّددة ومتناثرة

فلقد سال الكثري من احلرب حول .األجانبالعرب و منردت عليه يف كتب احملدثنيالذي و 
.املقاالت اليت كتبت عن هذه الظاهرة الصوتيةما أكثر الكتب وهذه املسألة، و

سنعرض يف هذا الفصل احلديث عن تلك الّدراسات من قبل العلماء العرب 
ني إلقاء الضوء على اجلهد املغمور يف حماولPhoneticsيف جمال علم األصوات األجانب و 

.تعليل أسباب حدوثها بتفصيل أكربحتليلها وتفسريها وتعريف هذه الظاهرة و

املواضيع األلسنية معتمدة على ّن الّلغة حتكمها جمموعة من األنظمة واال شك يف 
غة، بصوامته بعضها البعض يف نسق منتظم، بدئا بالنظام الصويت كعنصر أويل تتكّون منه اللّ 

غري ذلك مما يسود يف الّلغة مقاطعه و، و)أي الوحدات الصوتية(فونيماته صوائته وو
أساس الكلمات فاألصوات يف الّلغة مادة األلفاظ و.اغريمهالتنغيم ومن مظاهر كالنرب و
نية لنقل رسالة ذهجتّمعها يف شكل مجل للداللة على املعاين املختلفة، ومن حيث بنائها و

.1نسانيةالحمّددة إىل اجلماعات ا

ّن سرعة قبول التطّور الّلغوي ختتلف من عنصر إىل ايرى الدكتور أمحد خمتار عمر 
ّن أمن املالحظ و.املفرداتالصرف واختالف يف تطّور الّلغة بني الصوتيات وةآخر، فثم

.11عمر صر محد خمتاألر اللغوي ، التطوّ 21ص.اننيس فرحية و رميون طحّ ألسنية العربيةلاأل1-
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أو العناصر املستوياتأكثر تنّوعا من تطّورها يفتطّور الّلغات يف جانبها الصويت أسرع و
التتطّور لتلبية احتياجات اّن الّلغة تنمو واهو السر يف ذلك و.األخرى

ضف إىل أ.االظاهرة اجتماعية تنمو باملرونة و
املكتوبفيها يشهد تطّورا أكرب من اجلانب Spokenّن اجلانب املنطوقاذلك 

Writtenألّن اجلانب املنطوق ميتلك هذا و.ميارسها املتكّلم عليهابفعل املمارسة احلرّة اليت
يقول الدكتور عبد القادر.1التبّدل على اجلانب املكتوبقابلية سريعة يف عملية التغّري و

تالكه موجبات مالّن التطّور يف امليدان األول أكثر تلبية من الثاين، ايبدو ":اجلليلعبد
2."التبّدل منه يف جوانب الّلغة املكتوبةالتسارع يف عملية التغّري و

نّ اال يعين هذا 
منتظمة، بل على العكس من ذلك متاما، فالنظام الصويت ال يتغّري يف أثناء جيل واحد، وإّمنا 

هو يدين باستقراره إىل استقرار ذهنية نتقال من جيل إىل آخر، واالحيدث ذلك يف 
يف كل لغة ترتبط األصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فهي ":يقول فندريس.3املتكّلمني

تكّون نظاما مغلقا، تنسجم أجزاؤها كّلها فيما بينها، هذه هي أول قاعدة من قواعد 
ّن الّلغة ال تتكّون من أصوات منعزلة، بل اثبت 

.4"من نظام من األصوات

ّن التطّور الّلغوي ظاهرة عامة تطرأ على مجيع أصالح الّدين صاحل حسني .يعترب الد
نّه اإّمنا يوصف على حيدث عن وعي من املتكّلمني بالّلغة، وال ّن هذا التطّور االّلغات غري 

5.ة طويلة من الزمنبطيء ال يالحظ إال بعد فرت 

، دار 1ط4اجلزءغوية لعبد القادر عبد اجلليللّ ، التنوعات ال317ص.محد خمتارعمرألغوي دراسة الصوت اللّ 1-
..151ص.م1997صفاء للّنشروتوزيع 

2 - M Malmberg: Phonetics. p.99.
.11ص.ن عبد التوابلتطور اللغوي لرمضاا-3
.62ص.اللغة لفندريس-4
.هافسنالصفحةهملصدر نفس-5
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تصدوا هلا 
الدكتور عاطف .فسادا فيهاحنطاطا وإّن هذا التغّري يف الّلغة يتضّمن بالضرورة أبدعوة 

ال ّن هذه الوجهة ال تقوم على أي أساس وايعترب نتقاد أساسا واالمدكور يرفض هذا 
ن يساهم يف فهمها انّه على علم الّلغة اميكن الّدفاع عنها ألّن كل الّلغات عرضة للتغّري و

ّن التغّري يصيب كل عناصر الّلغة؛ ا":يقول الدكتور عاطف.1
نّنا يف هذا لن نعرض إال إىل التطّوراتاعلى .2"املعاينالرتاكيب والصيغ واألصوات و

.املوضوعلبّ متاشيا مع الصوتية، 
2-1-3-I ّالت الصوتيةالتبد:

الت إىل نوعني؛ تبّدالت تركيبية تصيب األصوات لقد قّسم الّلغويون هذه التبدّ 
كما هو احلال مع املماثلة .احتكاكها ببعضها البعض يف سياق الكالمنتيجة جتاورها و

ري من التفصيل يف الفصل الثالث من الباب موضوع حبثنا بكثاليت سبق ذكرها يف املدخل، و
التبّدالت التارخيية اليت تنتاب النظام الصويت لّلغة نتيجة التطّور الذي ختضع له و.األول

dZ/.3خالل الزمان، حبيث يصري الصوت الّلغوي يف مجيع سياقاته صوتا آخرا /

صوت اجليم يف العربية؛ من األمثلة الطّيبة عن التغّريات التارخيية يف األصوات تطّور 
ّن الّنطق األصلي للجيم كان احيث تشري الّدراسات الصوتية املقارنة يف الّلغات السامية إىل 

أّما يف العربية الفصحى فقد حتّول فيها نطق هذا .بدون تعطيش كاجليم القاهرية متاما
ت بسيط الصوت من الطبق إىل الغار، أي من أقصى احلنك إىل وسطه كما حتّول من صو 

.4إىل صوت مزدوج يبدأ بالدال من الغار، مث ينتهي بالشني جمهورة

.271ص.غة بني الرتاث و املعاصرة لعاطف مدكوريف علم اللّ -1
.هاالصفحة نفسهملصدر نفس-2
.17ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ -3
.18صهاملصدر نفس-4
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ىل وهو أومن التغّريات التارخيية هلذا الصوت، احنالله إىل العنصر األول من عنصريها 
هاهو حيدث اليوم قد حدث ذلك منذ وقت مبّكر يف الّلهجات العربية، وو.صوت الدال

(حلديثة، إذ ينطق داال يف صعيد مصر، فرتى أهايل مدينةنفس الشيء مع الّلهجات العربية ا
(و)مجل(يف )داموسة(و )دمل(، كما يقولون )دردا(مثال، يسّمون مدينتهم )جرجا

.1غري ذلك من الكلمات، و)جاموسة

تثقيف "ّن ابن مكيب الصقلي، ذكر يف كتابه ارمضان عبد التّواب .قد أشار دو
ومثل ذلك 2"جشيش"يف "دشيش"الّناس يف عصره كانوا يقولون نّ ا"الّلسان وتلقيح اجلنان
."حلن العوام"عن عوام األندلس، يف كتابه )هـ379املتوىف سنة (رواه أبو بكر الزبيدي 

ليس للتبّدل التارخيي نّه أ:"الوجيز يف فقه الّلغة"جاء عند حممد االنطاكي يف كتابه 
ّن التبّدالت الصوتية ا.ه، أو بالشكل الذي سيتم عليهال ميكن التنبؤ بقواعد يسري عليها، و

منها نفسية، ومنها الفسيولوجية، التارخيية نتيجة عوامل شديدة التشابك منها اجتماعية، و
".3منها غري ذلك مما ال ميكن حصرهو

ينتظر، فإذا ما الحظ نّه يالحظ وا
ت من األصوات يف لغة من الّلغات، سّجله يف شكل قانون صويت كالقانون تطّور صو 

فهذا .ّن الثاء يف الفصحى تبّدلت يف بعض العاميات إىل تاء أو سنياالصويت الذي يقول 
نّه ال يشري إىل املراحل املختلفة املاذا حدث ذلك، كما القانون الصويت ال يفّسر كيف و
.4الل تطّورهاليت تعاقبت على هذا الصوت خ

.19ص.ابلتوّ غوي لرمضان عبد ار اللّ التطوّ -1
بن بكر ال، حلن العوام206ص .م1967، القاهرة 1ط.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ حلن العامة والتطوّ -2

..20ص.م1964القاهرة.لزبيديا
.277ص.غة حملمد اأنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -3
.هانفسالصفحةهاملصدر نفس-4



55

يف مجيع تميّن أصوات الّلغة ال تسلم من هذا التطّور احلاقد أشرنا من قبل إىل 
بعض النظريات املختلفة اهلادفة إىل تعليل لعرض يلغات العامل، وحاولنا تفسري ذلك فيما 

.التطّورأسباب التبّدل و
3-1-3-Iمجال التطّور الصوتي:

،الرتكيبية للكلماتالبنيةّن جمال تطّور األصوات يطرأ على ا
ملاّ كان التغّري ال ينحصر و.هي الكلمةّن الصوت يتحّول مبعزل عن بيئته الطبيعية واالتطّور 

ال يف الكلمة املنعزلة، بل يف آلية الّنطق نفسها فإن مجيع يف الصوت مبعزل عن بيئته، و
ّن التطّور الصويت يؤثّر اذلك .غّري بنفس الصورةالكلمات اليت تتبع آلية واحدة يف الّنطق تت

على البناء الفونيمي لّلغة املعّينة مما قد يؤدي إىل تقارب يف فونيمات الّلغة، ومن مثَّ إىل 
.اختالط بعضها البعض

1مورفيمتغّري ،وكمثال على ذلك Morphemeالكاف الدال على املخاطبة املؤنّثة
الّدين من مثَّ يقول صالحو).منشمنك و:(ربيعة؛ حنوالشني يف الوقف يف هلجةإىل

2".نستخلص الشني األصلية يف هذه الّلهجة بالشني املنقلبة عن الكاف":صاحل حسني

4-1-3-Iيطبيعة التطّور الصوت:
يوصف التطّور الذي يطرأ على التغريّات الصوتية بعّدة خصائص على جانب من 

إّمنا يظهر أثره خالل قرون تدرّج شديدين، وّال ببطء واألمهية، فهو أّوال ال حيدث إ
اختالف األصوات يف جيل كما  ":عبد الواحد وايف.يف هذا الصدد يقول الد.وأجيال عديدة

له مباشرة ال يكاد يتبّينه إّال الرّاسخون يف مالحظة هذه ةكانت عليه يف األجيال السابق
ا يف جيلني، تفصلهما مئات ازنا بني حااللكنه يظهر يف صورة جلّية إذا و و.الشؤون
3".السنني

..54غوية لعبد القادرعبد اجلليل صالتنوعات اللّ .لكلمةيعترباملورفيم أصغر وحدة صرفية يف بنية ا-1
..65/72غة لفندريس ص، اللّ 69املدخل إىل علم األصوات لصالح الّدين صاحل حسني ص-2
..260ص.م1962القاهرة .غة لعبد الوايفعلم اللّ -3
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نّه ال شعوري، امتاّم حّسان فإنّه َيصف هذا التطّور أيضا على .دوكما جاء عند 
فالطفل مثال ":ال دخل فيه لإلرادة اإلنسانية فهو يقولنّه تطّور تلقائي غري متعّمد، وامبعىن 

نّه خيالفهما، فعدم شعورية انّه يقوم بنفس احلركات الصوتية اليتايعتقد 
نّه األّن الطفل قد يسعى إىل تصحيح خطئه لو .هو الذي يفّسر لنا استمراره يف اخلطأّري التغ

1".شعر به

نّه إذا أصاب صوتا ما فإنّه ال تصيبه يف اّن التغّري مطلق، مبعىن ايزيد على هذا 
عند مجيع الكلمات املشتملة على هذا الصوت، وتركيبة دون آخر بل يظهر أثره يف مجيع 

ملا كان التغّري ال ينحصر ":ستاذ ماريو بايألنه كما يقول اال.ن يف تلك البيئةياألفراد املوجود
يف كلمة منعزلة بل يف آلية الّنطق نفسها، فإّن مجيع الكلمات اليت تّتبع آلية واحدة يف الّنطق 

ن صار فعال، إالّ اإذا حدث ألي تغّري صويت ":قول أيضانّه ياكما 2".تتغّري بنفس الصور
أو ،مثل التأثريات التعليمية، أو االقرتاض األجنيب…إذا تدّخلت عوامل أخرى أجنبية

3."الّلهجي، أو القياس

ن ان يكون فرديا، إذ ليس يف ِوسع أي فرد كان اليس من طبيعة التطّور الصويت و
.4ا معّينايفرض على جريانه من الّناس نطق

مكان معّينني فمعظم ظواهر التطّور ّن هذا التطّور يكون حمّددا بزمان واكما 
ال نكاد نعثر على تطّور صويت حلق مجيع الّلغات الصويت يقتصر أثرها على بيئة معّينة و

.5"نسانية يف صورة واحدالا

.92ص .انام حسّ غة بني العيارية والوصفية لتمّ ، اللّ 65ص.غة لفندريسللّ ا-1
.72ص.غة لفندريسللّ ا-2

.140ص.غة ملاريو بايأسس علم اللّ -3
.15ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ -4
.260ص.غة لفندريساللّ -5
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5-1-3-Iالتبّدالت التركيبية:
رها يف موضوع التبّدالت التارخيية الناجتة عن ّن التغّريات الصوتية اليت سبق ذكا

التحّوالت اليت تصيب النظام الصويت لّلغة بدافع معرفة أسباب التحّول، مستقرئني يف ذلك 
املنفرد بني النظام الصويت، ليس بالّنوع الوحيد والصلة املوجودة بني هذه األصوات و

جديّا لنوع آخر من الّدراسة ال تقل أمهية عن ن يوَيل اهتمامااوال بد للعامل الّلغوي .بالتغريّ 
ال توجد يف الّلغات ":يقول فندريس.1هي تعرف بالتغّريات الرتكيبيةالتغّريات السابقة، و
اّن األصوات الّلغوية ال توجد مستقّلة و اهذا ال يعين فقط و.أصوات لغوية منعزلة

ولكن معىن ذلك .اعلى انفراد إّال بنوع من التجريد، إذ 
فأقل مجلة وأقل كلمة تفرتض سلسلة من احلركات …اأيضا 

ينتج عنها أفعال متبادلة تؤدي إىل أنواع خمتلفة …قد تركّبت فيما بينهاالّنطقية املعّقدة و
من جهة الصالت اليت تربط هذه األصوات التغّريات اليت تصيب األصواتمن التحوير، و

"2.ن نسميها بالتغّريات الرتكيبيةابعضها ببعض يف كلمة واحدة هي ما ميكن 

قانون املماثلة و:وأهم القوانني الصوتية يف التغريّات الرتكيبية لألصوات، قانونان مها 
هو قانون يدعو إىل قط، وّن موضوع حبثنا يقتصر على دراسة املماثلة فاإّال .قانون املخالفة

.متاثل وتقارب صوتني خمتلفني
:القوانين الصوتية وطبيعتها-أ

:القانون الصوتي
ما له من تأثريات، فإنّنا نقصد به تّطور عندما نتحّدث عن التطّور الصويت و

.الصوت يف حميطه الّسياقي من بنية الكلمات، أو لوقوعه يف وضع خاص يف حالة الرتكيب
هذا ما يفّسر يف .هي الكلمةا نعين بذلك تطّور الصوت مبَعزل عن بيئته الطبيعية ولسنو

.17ص.ابلغوي لرمضان عبد التوّ اتطور ال-1
.83ص.غة لفندريساللّ -2
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ولعّل ما .تطّوره إىل أبعد من ذلكبعض األحيان انفصال الصوت عن صورته املألوفة و
.1نشاهده من خمالفة الّنطق للكتابة يف كثري من الّلغات خلري دليل على ذلك

االت جلديرة بأن تبحث و إّن هذا التطّور أو هذه التبدّ 
لقد أوىل الّلغويون اهتماما  و.ن يالحظ ويستنبط القانون الذي حيكمها وينّظم حدوثهااو 

ّن التغريّات يف اهليكل الفونيمي تطرد يف كثري من ان الحظوا اكبريا هلذا املوضوع، بعد 
سم إصارمة أطلقوا عليها لتغّري قوانني حمكمة وااعترب العلماء يف هذا التطّور و.األمثلة

وهو أيضا مصطلح يستعمل مع النظرية القائلة بشمولية Phonetic Laws2.القوانني الصوتية"
مما يؤدي إىل .ن يصبح فّعاال يف منطقة وزمن معّيننياالتأثري إذا ما حدث ألي تغيري صويت

ن يكون هذا التغّري انّه يشرتط ابيد .اختالطها تارة أخرىتقارب الفونيمات حينا و
أيضا مصطلح جرت العادة يف علم الّلغة، و.3الفونيمي شامال جلميع كلمات الّلغة املعّينة

Grimmجرمي"ن يطلق على التغّريات الصوتية اليت تصيب الّلغة، كاليت أطلقها اعلى  على "
أّما الغرض من هذه .4م1822قد نشرها يف سنةاإلبدال املباشر يف السواكن اجلرمانية، و

.هو الكشف عن سر التغريّات اليت تصيب األصوات الّلغويةفالقوانني الصوتية 

Leskeinلسكني "ولقد طرح الّلغوي األملاين عرفت الفرضية، وألول مرّة هذه(1876)"
ّن اّوة، إالّ ذين دافعوا عن هذه الفكرة بقاحملدثني العلماءالالنحاة أو استقباال حسنا من َلُدن 

اّجتاهات األمر خيتلف قليال مع الّلغويني الذين يفّضلون اعتبار األمر يف صورة 
Soundالتغري الصويتأو مستعملني مصطلحPhonetic Tendenciesصوتية Change بدال ،

هو وجود كلمات معّينة ألساليب متعّددة كان جيب من القوانني الصوتية، لسبب واحد و
ستثناءات الذلك ما حيدث متاما لبعض ان تكون متماثلة، واه النظرية على أساس هذ

.317ص.غوي ألمحد خمتارعمردراسة الصوت اللّ -1
، و أنظر التحّوالت اجلديدة للسانيات التارخيية 72.ص.وات لصالح الّدين صاحل حسنياملدخل إىل علم األص-2

..118ص.م2001مطبعة دار هومة .للدكتور عبد اجلليل مرتاض
.160ص.غة ملاريو بايأسس علم اللّ -3

.95املعيارية والوصفية صنيغة ب، اللّ 71.ص.غة لفندريسلّ ال-4
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أو التأثريات التعليمية، أو االقرتاض األجنيب، أو Analogyنتيجة عوامل أجنبية مثل القياس 
.1الّلهجي

يتحّدثون يف صورة أكثر تواضعا -اآلن-الّلغويني":نّ ايقول الدكتور أمحد خمتار عمر 
2".ليس يف صورة قوانني صوتية ون األمر يف صورة اّجتاهات صوتية واعتداال حني يضعو

نّه بواسطة القوانني الصوتية نصوغ يف بعض الفقرات ان نقول اوعلى هذا ميكننا 
تاريخ األصوات يف لغة من الّلغات املتمثّلة يف تلك التغريّات اليت تصيب األصوات نتيجة 

.احتكاكها ببعضها البعضمتاسكها و

صعيد آخر جند جمموعة أخرى من الّلغويني املتعّصبني لفعالية القوانني الصوتية وعلى
يعرتضون فكرة تطّور األصوات حبكم قوانني خاصة أو اّجتاهات صوتية، ويعّللون ذلك بأّن 

.3التطّور حيدث يف الّلغة عن طريق الصدفة البحتة

أو الفيزيائية أو الكيميائية، يشرتط يف هذه القوانني عدم مقارنتها بالقوانني الطبيعية

إمنّا اعتبار هذه القوانني و.4
.5االجتماعية أو السياسيةمن صنع البشر مثلها مثل تلك القوانني الشبيهة بالقوانني

التبّدالت جتاهات اليت تعترب حماوالت لتفسري وحتليل اإلعلى ضوء هذه القوانني أو 
غري ىن الرتكيبية، وبُ الاليت تطرأ على الصوتية

.ذلك، راح األصواتيون يتلمسون أبعاد هذه التغريّات

.121-117.صتحّوالت اجلديدة للسانيات التارخيية، ال141.ص.و بايغة ملاريلّ أسس علم ال-1
.72/73ص.املدخل إىل علم األصوات لصالح الّدين صاحل حسني-2
.318ص.غوي ألمحد خمتار عمردراسة الصوت اللّ -3
.72/73ص.املدخل إىل علم األصوات لصالح الّدين صاحل حسني-4
.72ص.غة لفندريسلّ ، ال14اب ص التوّ غوي لرمضان عبدالتطور اللّ -5
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موضوع حبثنا، هي جانب من اجلوانب ق ذكرها يف املدخل، وواملماثلة اليت سب
د الدكتور عبد القادر عبد هو مصطلح إرادي أو كما جاء شرحه عناملختلفة هلذا التغّري، و

التعبري عن االنتقال التكّيفي للفونيمات حتت تأثري خصائصها يف التجاور أو ":اجلليل
1".التباعد

يشعر املتكّلم أصوات ال انسجام فيها، وSpeechن جيتمع يف الكالماقد حيدث 
حينئذ بثقل على لسانه يشّق عليه حتقيق األصوات بوضوح أو بسهولة، فرتاه يهرب من 
ذلك بتبديل األصوات بعضها البعض، معّدال من بعض صفات األصوات حتقيقا لالنسجام 

لجأ إىل ما يسميه ليجعلها أسهل يف الّنطق على نفسه يوتوفري للجهد أثناء الكالم، و
2العلماء اليوم باملماثلة

.

نسانية، فهو  الن يعيش بعيدا عن اجلماعات ااال شك بأّن اإلنسان ال يستطيع 
ّن الّلغة هي أساس هذا التواصل امبا حباجة دائمة إىل التواصل مع بين جنسه من البشر، و

سطة الكلمات اليت يصدرها حاجاتنا بوافإنّنا نسعى دائما إىل حتقيق أفكارنا وأحاسيسنا و
.منظمةيدركها املستمع يف صورة ذبذبات معّدلة واملتكّلم يف شكل أصوات و

نّه حيدث ا، نلحظ و بصورة سريعةفحني ينطق املرء بلغته بطريقة ال تكّلف فيها
نّه حيدث نفس الشيء للكلمات يف الّنطق اتأثري متبادل ألصوات الكلمة الواحدة، كما 

هذا التأثري أو التفاعل .3تنقص من صوت آلخرّن درجة التأثّر تزيد سرعة واري املتواصل، غ

التوافق الصويت بني أصوات نسجام ولإلفهو يف احلقيقة خلق .املخارجقربا يف الصفات و
هذا التوافق كما حيدث بني األصوات الصامتة و.الصفاتيف املخارج والّلغة املتنافرة

.154ص.غوية لعبد القادر عبد اجلليلالتنوعات اللّ -1
.270ص.غة حملمد األنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -2
.178ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -3
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ّن نسبة اهي ظاهرة تشيع يف كّل الّلغات على العموم، إّال و.الصوائتحيدث كذلك بني 
.1نوعه ختتلف من لغة إىل أخرىالتأثّر و

ا ما فغالب.ن يكون املعىن الّلغوي لّلفظ أسبقية من املعىن االصطالحياال بد يف 
من أبرز الشواهد على ذلك كما يشري و.صطالحي ختصيصا للمعىن الّلغويااليكون املعىن 

سالمية اليت ظهرت يف عهد النبّوة، كالصالة الإبراهيم السمرّائي تلك الكلمات ا.إليه الد
و.اليت ختّصصت للّداللة على هذه العبادةعلى سبيل املثال، و

غريمها من الكلمات اليت ختّصصت للّداللة على معان ختدم كذلك الزّكاة أو الّصوم و
ّن هذه الكلمات معانيها قد تطّورت عن املعىن الّلغوي، وختّصصت انلحظ .املفهوم الّديين

.2داللتها

املشتّقة من َمثل (فإذا أتينا إىل معىن املماثلة كما ورد عند األستاذ إفرام البستاين
صطالح لن خيتلف األمر كثريا، إذ ُخصِّص املعىن الّلغوي هلذه االيف 3)اثل أي َشابهومَ 

جنليز ال الأما مفهوم املماثلة عند الّلغويني ا.
ّن التجاور ا":يقولP. Roachمفهومها عند الّدارسني العرب، فها هوخيتلف إطالقا عن  

4".االطبيعي لألصوات ميكن 

ن كّل امليل إىل هذا التأثّر الذي حيدث اجنليزية يف تطّورها مّيالتالوالّلغتان العربية وا
احلديثة مل تسلم من ذلك التأثّر يف األصوات أثناء الّنطق ّن الّلهجاتابني األصوات، حىت 

هي تشهد ظواهر خمتلفة يف ذلك، ممّا أدى إىل تّطور يف الّنطق لبعض األصوات الّلغوية و
الذي خرج عن نطق الفصيح الذي عهد العرب القدامى )الضاد(الفصيحة مثل صوت

.22ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ لّ ر الالتطوّ -1
.50ص.م1983بريوت.، داراألندلس3ط.اهيم السمرّائيغوي التارخيي إلبر ر اللّ التطوّ -2
..711ص.ب لفؤاد إفرام البستاينمنجد الطّال◌ّ -3

4- P Roach : English Phonetics and Phonology p.104.
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ذه الّلهجات يف تطّورها عن العربية نّه تكّونت هلاهو ممّا زاد األمر خطورة و.1إصداره
وحىت ال .نسجام مع ما جياورهااالميلها إىل الفصحى قوانني خاصة بتأثّر األصوات و

يصيب القرآن يف نطقه شيء من هذا القبيل أوىل القرّاء منذ القدمي عناية كبرية ِبوصف كّل 
ات الكالم بدافع واحد وهو صوت عريب وصفا دقيقا، ومل يقيموا أّي اعتبار ممّا شاع من ّهلج

.2قابلية هذه الّلهجات لتشويه الّنطق الفصيح لألصوات العربية
أنواع المماثلة:

نّه ال بد اقّرر املعاصرون من علماء األصوات الّلغوية يف دراسة األصوات املتجاورة 
.صطالحات يف أنواع التأثّر الناجتة عن قانون املماثلةاالعتبار لبعض االمن 

1ماثلة تقّدميةهل املProgressiveيتأثّر الثاينحيث يتجاور صوتان لغويان، و
ن يكون التأثري من السابق إىل الالحق، أم هي مماثلة رجعية ا، أو بعبارة أخرى األولب

Regressive حني يتأثّر الصوت الثاين باألول، أو بعبارة أخرى يكون فيه التأثّر من الالحق
.جنليزيةالوع األخري كثري الشيوع يف العربية و اهذا النّ و.إىل السابق

2كّلية(هل املماثلةTotal أما حني .ن حدثت مماثلة تامة بني الصوتنيا، و ذلك )
ال يتطابق الصوت مع اآلخر وحدث ذلك يف بعض خصائص الصوت فقط فاملماثلة 

Partial.جزئية( (

3هل املماثلة من الّناحية املخرجيةPlace of articulationأو من الّناحية الكيفية ،
Manner of articulation.

4قد )أي تأثّر مقبل، مدبر أو تأثّر كّلي، جزئي(ويف كل حالة من احلاالت األربع
متاما، حبيث ال يفصل بينهما فاصل من األصوات الصامتة أو نييكون الصوتان مّتصل

.25/26ص.م1976بريوت .،دار الّنهضة العربية1ط.كالم العرب حلسن ظاظا-1
.179/180ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -2
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صل من األصوات الصامتة عن بعضهما البعض بفالنيوقد يكون الصوتان منفص.احلركات
.1تئصواأو ال

5هل املماثلة بني أصوات متامخةContiguousفيها يكون التأثري مطلقا ويتناسب ، و
، أو Contact Assimilationتسمى حينئذ مماثلة جتاوريةالتحّول طرديا مع شّدة الصوت، و

ثري الطاء حتت تأمسيطرو)سراط(يف تفخيم السني يف Non-Contiguousغري متامخة 
Distant Assimilation2.تدعى باملماثلة التباعدية املفّخمة و

:ين تلخيصا ألشكال التأثّر الصويتوإليك هذا الشكل البيا

.23ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ لّ الر تطوّ ال-1
.325ص.غوي ألمحد خمتارعمرلّ ، دراسة الصوت ال55.ص.غوية لعبد القادر عبد اجلليلتنوعات اللّ ال-2
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1

.23ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ لّ الر تطوّ ال-1

تأثر الصوت

يف بعض خصائص
الصوت

يف حالة
اتصال

برمد مقبل 
مبا بعدهمبا قبله

يف كل خصائص 
الصوت 

يف بعض خصائص 
الصوت 

يف كل خصائص
الصوت

جزئيجزئي

يف حالة
اتصال

يف حالة
اتصال

يف حالة
اتصال

يف حالة
انفصال

حالةيف 
انفصال

يف حالة
انفصال

يف حالة
انفصال

كّليكّلي
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6-1-3-Iدرجات التأثّر في المماثلة:
هذا التأثّر ال يتوّقف دائما عند تتأثّر األصوات بِبعضها البعض حني جتاورها و

حاالت حمدودة كانقالب الصوت من اجلهر إىل اهلمس، الشّدة و الّرخاوة أو العكس، بل 
ن يفىن صوت يف صوت آخر فال يرتك ايعدو التأثّر يف أقصى حاالته عند جتاور األصوات 

Total assimilation.هذا الفناء التام اصطلح القدماء على تسمتية باإلدغامله أثرا، و
1

حني تأثّرها ال تقتصر على األصوات الساكنة فحسب بل تكون األصوات الّلغوية 
ا منّ إو ،Vowels Harmonyيُدعى ذلك بانسجام أصوات الّلنيأيضا يف أصوات الّلني و

نكتفي بشرح نسبة التأثّر يف األصوات الساكنة دون غريها وقوفا عند حدود منهجية البحث 
.لساكنة فقطاليت حتضى بدراسة ظاهرة املماثلة يف األصوات ا

:نسبته يف املوضوعات التاليةميكن أن حنّدد درجات التأثّر و
:الهمسالجهر و-أ

ن يُقلب إىل ااآلخر جمهور، يدفع بأحدمها إىل أحدمها مهموس ونيّن التقاء صوتا
ه صوت ؤ من فعل فا"فتعلا"ن فصيغة يأو جمهور نيمهموسني، حبيث يشكالن صوتنظريه

هو الدال ليتشّكل أخريا يف هذه جمهور  تقلب تاءه ا
)دال، ذال،زاي(هذا ما يعّلل ملا حيدث يف األفعال اليت فاءها.الصيغة صوتان جمهوران

األمر .أصوات جمهورة)دال، ذال ،زاي(نّ االسبب يف ذلك و"فتعلا"حني نصوغ منها 
لقد جاء يف  و.ه صوت جمهورؤ ن تطرد يف كل فعل فاايتجاوز هذا احلد ألّن القاعدة ميكن

ذلك ألّن )زّ اجد(و)اجدمع(؛)اجتزّ (و)اجتمع(أن العرب ُمسع لديهم يف ةا كتب النحا
ّن التاء ارغم قّلة شيوع هذه الظاهرة عند العرب إّال 

ها صوت جمهور لى بعض الكلمات اليت فاء ِفعّن العربية تشتمل علابّرغم من و.قلبت داال

صوات والّنحو العريب لعبد الصابور شاهني ، أثر القراءات يف األ183.ص.غوية إلبراهيم أنيسلّ الصوات األ-1
.341ص.عيميبن جين حلسن سعيد النّ إهجية والصرفية عند راسات اللّ ، الدّ 122.ص
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لعّل السبب و.فإنّه مل يتم فيها هذا التغيري)جتمع ، اغتصب ، امتنعا"(فتعلا"من صيغة
.ّن هذه الكلمات مل تعرف مثل هذا التطّور يف الّلغة العربية الفصحىايف ذلك 

ن أهو يفأساسي ون يتوّفر لدينا شرط احىت يتحّقق تأثّر الصوت مبا جياوره البد 
لو كان هذا الفاصل حركة قصرية، أو مها مباشرا ال يعرتضهما أي فاصل وؤ يكون إلتقا

)كرذ (من فعل "فتعلا"فحني نصوغ .يتحّقق ذلك إّال عندما يكون الصوت األول ساكنا
ليس مباشر بسبب )َتذَكر(ّن التجاور يف ا، غري التاء جتاور الذال جماورة مباشرةّن ارى ن
يف العربية كما هو معلوم ال يتجاور صوت جمهور مع نظريه املهموس، فإن و.جود احلركةو 

ن انظريه مهموس جماورة مباشرة استلزم ن يتجاور صوتان أحدمها جمهور وااقتضت الظروف 
أما يف حالة إذا التقى جمهور .يقلب أحدمها حبيث يصري الصوتان إما مهموسني أو جمهورين

هموس فالغالب أال يتم التأثّر يف الّلغة العربية إّال إذا اختلفا اختالفا كبريا يف بغري نظريه امل
(الفعل"لِِتبيان ذلك نقّدم و.الصفة ّن اكمثال على ذلك؛ نلحظ "فتعلا"يف صيغة )زاد"

لكن بسبب البعد الذي بينهما يف الصفة ّمت التأثّر صوت الزاي جاور التاء جماورة مباشرة و
، أي اجتمع يف الكلمة صوتان )ازداد(بقلب التا

الغني أقل رخاوة من صوت الزاي، ولعّل ألنّ )اغتصب(ومل يتحّقق التأثّر يف كلمة .جمهوران
على الكلمات اليت تبدأ بالزاي "فتعلا"ذلك هو السبب يف اقتصار التأثّر املعهود يف صيغة 

.اد هوالذال، لسبب واحو

ّن الدافع من هذا التأثّر هو التقريب بني الصوتني أيرى األستاذ حممد االنطاكي 
اقتصادا أيسر وجعلها أسهل ونسجام يف أصوات الكالم ولإلابالقدر املمكن توفري 

ورت التاء مباشرة يف صيغة الظاء جانّ اجتد )ظلم(فلو أّنك أخذت كلمة 1للجهد العضلي
:ن يف املقاييس الثالثةاخيتلفنيّن الصوتابالّرغم من "فتعلا"

.اإلطباق فالظاء مطبقة والتاء غري مطبقة.1

.270ص.غة حملمد األنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -1
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.الظاء رخوة والتاء صوت شديد.2

.الظاء جمهورة والتاء مهموسة.3

قريب ملا زاد التبدافع تقريب املسافة بينهما، وبفعل التأثّر و)ظطلم(فاصبح الفعل 
و)اظّلم(بني الصوتني عالوة على التفاعل األول أصبح الفعل

ّن التقريب بني األصوات املتجاورة ختتلف نسبته، فأحيانا التقريب يصيب اجلهر اجلّيا 
.الرخاوة أيضاتارة أخرى جنده يف الشّدة وواهلمس، و

:العكسف ونتقال مجرى الهواء من الفم إلى األنإ-ب  
":يقول الدكتور إبراهيم أنيس

منها ما جنليزية على السواء، والهي الكثرة الغالبة يف الّلغة العربية وامن خالل الفم، و
ّن الصوت من الّنوع األول قد اغري .امليميكون جمرى اهلواء معها عرب األنف كالنون و

النون مثال هلا نظائر من 1."نقلب إىل نظريه من الّنوع الثاين حتت تأثري ظروف لغوية خاصةي
ّن اهلواء مع النون يتخذ جمراه من خالل االفرق بينهما التاء، وأصوات الفم وهي الدال و

ّن شكل ااألنف بينما مع امليم يتسّرب اهلواء من جتاويف األنف والباء مع الفم، مع العلم 
.فتني مع كل منهما واحدالش
:انتقال مخرج الصوت-ج  

قد َتعرف األصوات يف تأثّرها انتقاال من خمرجها األصلي إىل خمرج مغاير أقرب إليها 
يف ذلك املخرج اجلديد، كانتقال التاء من خمرجها مّتجهة حنو أقصى احلنك فتستبدل 

وى النحاة يف كتبهم عن بعض هذا ما ر .الشّدةبالكاف اليت تشرتك مع التاء يف اهلمس و
.َعصيَكاالّلهجات العربية القدمية اليت أصبحت تَنطق َعصيَت 

.186ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -1
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:اإلدغام-د
هو ّن أحدمها يفىن يف اآلخر، وااملتجانسة قد ينتج عن جتاور األصوات املتقاربة و

صوت تقريب (نّهااألصل فيه و.القراء على طلقه ملثل هذا التأثّرمصطلح اجتمع النحاة و
النحو العريب للدكتور عبد لقد ورد يف كتاب أثر القراءات يف األصوات و1).من صوت

ّن اإلدغام عند القراء أقسام، منه اإلدغام الناقص، حيث ال يتم فيه فناء أالصابور شاهني 
أحد الصوتني يف اآلخر، بل يرتك عند فنائه أثرا ينتبه إليه املتكّلم كما هو احلال مع إدغام 

ولقد أمجع .2امليم يف الباء أو إدغام النون يف الياء حرصا على ما فيهما من غّنةن والنو 
، وعلى العكس )من يقوم(ّن هذا ال حيدث إّال عند إلتقاء النون الساكنة مثل االقراء على 

غام نوعان واإلد.من ذلك يكون اإلدغام كامال إذا مل يكن هناك أي أثر للصوت بعد فنائه
فيه يتم جماورة إدغام صغري الذي شاع ذكره عن هؤالء العلماء و:كتب القراءكما جاء يف

اإلدغام اآلخر كبري يفصل بني الصوتني صوت لني و.الصوتني املتقاربني إذ ال فاصل بينهما
.3قصري

اإلدغام بنوعيه املختلفني تقوم فيه عملية فناء الصوت األول يف الثاين، فيُنطق 
اا كالثاين، وبالصوتني صوتا واحد
للمربّد، "املقتضب"ّن األصوات احللقية كما جاء يف االسبب يف ذلك بني أصوات احللق، و

.4ا
7-1-3-Iالنظرية التحويلية والمماثلة:

Syntagmatic Relationبني األصواتأو الرتكيبيةعالقة األفقيةيقصد العلماء بال

الت املختلفة اليت تطرأ على ذلك مالحظة التحوّ ذلك التتابع الصويت يف حدث كالمي، و

2، اخلصائص169ص.عيميلنّ بن جين حلسن سعيد ااهجية والصوتية عند راسات اللّ الدّ -1 :181.
.187ص.أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب لعبد الصابور شاهني-2
.188ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -3
.بريوت.، وانظر املقتضب للمربد حتقيق حمّمد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتبهانفسالصفحةهاملصدر نفس-4
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ّن مثل هذه الّدراسات حول العالقة القد ذهب بعض العلماء والباحثني إىل و.التتابع
.إىل علم الّلغة التارخييالوصفيلّلغة األفقية بني تتابع صوتني تتجاوز علم ا

هو الطاء، قة إىل نظريه املفّخم ووالتحويالت تتمّثل يف تغري صوت التاء املرقّ 
نسان أثناء التحويل من أجل الاملوجودة يف ذهن اّن الفونيمات املتتابعة واوالسبب يف ذلك 

ت يف حتقيقها على مستوى التعبري عن املعىن املرغوب فيه بالرموز الصوتية، تواجه صعوبا
.اآلخر مرّققنسان إلصدار صوتني متتاليني؛ أحدمها مفّخم والأعضاء الّنطق، مما تعوق ا

فُتحّول التاء املرّققة .الوألجل ذلك تلجأ أعضاء الّنطق إىل ا
ميها علماء النظرية هذه القاعدة يس.هو الطاء حتت تأثري صوت الصادإىل نظريها املفخم و

.1التحويلية باسم قانون املماثلة
8-1-3-Iمظاهرهاالمماثلة و:

إّما يف تؤثّر األصوات الّلغوية يف بعضها البعض إّما يف داخل الكلمة الواحدة، و
يؤدي ذلك التأثري إىل إحداث تغّريات صوتية حتل يف األصوات الصامتة، ، وةملاجلسياق 

ة صوتان يّتصف كل منهما بصفة تناقض اآلخر، كاجلهر واهلمس فإذا اجتمع يف الكلم
مال املتكّلم عسر،وكان حتقيق الصفتني للصوتني املتجاورين مشّقة وواإلطباق و الفتح،

نّه انقول حينئذ نسجام، ولالحتقيقاإىل خلع صفة أحدمها على اآلخر توفريا للجهد و
صفاتيهما أو متاثل تام يف خمرجي الصوتني وحصل متاثل بني الصوتني مما يؤدي إىل تقارب

.يتجلى يف اإلدغام

نّه من أوضح األمثلة القياسية على هذه الظاهرة أي ايرى الدكتور عاطف مدكور 
فهذه .ها داال، أو ذاال أو زاياؤ حني تكون فا"فتعلا"ظاهرة املماثلة ما نتمثّله يف صيغة 

"فتعالالا"تتنافر مع تاء ةاألصوات الثالث
يف الّلغة العربية ال و.هو املخرج الّلساين األسناينوهو التاء وكّلها تشرتك يف خمرج واحد و

.47/48ص.لصالح الّدين صاحل حسنيدراسة مقارنة:لم األصوات املدخل إىل ع-1
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لخروج من لّن املتكّلم جيد مشّقة ايتجاور صوت جمهور مع نظريه املهموس، ضف إىل ذلك 
، فقد استثقل العرب 1يزيل املشّقةواجلهر إىل اهلمس، فيجهر املهموس ليحّقق التناسب

القرب يف املخرج، ومل جيدوا اجتماع التاء مع هذه احلروف ملا بينها من تباين يف الصفة و
ختارالاوقع يف الصفة، فاألصواتمن خمرجها يناسب هذه صوتابدا من إبدال التاء 

.والتاءاألصواتاللشعوري على

:ن يففيقولو 

.إدتعىدعا   

.إذتكرذكر  

.إزتادزاد   

فإذا جتاور صوت جمهور مع نظريه املهموس جماورة مباشرة وجب أن يقلب أحدمها 
على هذا األساس فإّن الصوت و.2جمهورينإماحبيث يصبح الصوتان إّما مهموسني و

فانقلب )لدال، الذال، الزاي(هو صوتهو صوت التاء تأثّر باألول والثاين املهموس و
االثاين إىل صوت جمهور مثل األول أي 

:فصارت الكلمات كالتايل

اّدعىإددعىإدتعى

.كرذّ إكرإدّ إذدكركرتإذ

.إزدادتاد ز إ

.274/275ص.كورد عاطف ملغة بني الرتاث واملعاصرة يف علم اللّ -1
.183ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -2
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فهو )إزدجر يزدجر إزدجارا(:نقول)إزجتر(ة فإذا كانت تاء الكلمة زايا من كلم
يدغم الزاي من العرب من يبدل الدال زايا، وو.األقيسهذا هو األكثر وو)مزدجر(

:فيقول؛األصلية فيها

.هو قليل، و)إّزجر(

(حنو قوله؛الصوتنين كانت الفاء ذاال فاألكثر و األقيس إظهار اأما  ،إذدكر:
نّه جيوز فيه وجهان آخران مها إدغام األول يف الثاين اإّال )مذدكر(فهو )إذدكار،يذدكر

(حنو (، أو ادغام الثاين يف األول حنو)إدّكر: .)إذّكر:

ن كانت الفاء داال، فال يوجد إّال وجه واحد، هو إبدال التاء داال وإدغام اوأما 
؛"فتعالالا"املبّدلة من تاء الدال جتماع املثلني، مها دال الكلمة والالدال األصلية فيها 

األول ساكن، فلم جيد املتكلم ناجتمع مثال، إذ)مّدان(فهو )إّدان، يّدان، إّديانا:(حنو
.مفرا من إدغام األول يف الثاين

ةنّه قد أصاب الكلماتأثّر تقّدمي ألّن الثاين تأثّر باألول، على ،)ذدكر(والتأثّر يف 
نطقا ففىن الصوت الثاين يف األول و)كرذّ إ(حيانيف بعض األآخر، حبيث صارتتطّور

مبعىن )إدّكر(هو)إذّكر(ّن الشائع الكثري االستعمال يف كلمة اإّال .صوتا واحدا كاألول
فقد رأينا .افناء الصوت األول يف الصوت الثاين، أي 

صوات يؤثر يف صوت فيخلع عليه صفة واحدة من ّن أحد األايف هذا الّنوع من املماثلة 
.1صفاته

حرفا من أحرف اإلطباق "فتعالالا"ومن مظاهر املماثلة أيضا إذا كانت فاء 
ألّن هذه األصوات "فتعلا"تتنافر مع تاء صوات؛ فهذه األ)الظاءوالطاء،الضاد،الصاد(

نتقال من لإللذي جيده املتكّلم فالعسر ا.منفتحة مرّققة"فتعالالا"تاء مطبقة مفّخمة، و
.كورد غة بني الرتاث واملعاصرة لعاطف م، وانظريف علم اللّ 271.ص.غة حملمد األنطاكيالوجيز يف فقه اللّ -1
.274ص



72

فإّن تاء الصيغة .نسجاماالالتفخيم إىل الرتقيق، يدفع به لتفخيم املرّقق ليحدث التناسب و
:الضرب(من و)إصطرب:الصرب(من "فتعلا"حينئذ تُبّدل إىل طاء فنقول يف بناء 

بدال التاء ، كّلها بإ)إضطلم:لمالض(، ومن )إطّردإططرد:الطرد(من ، و)إضطرب
ومهموسةّن التاء االتاء متسّفلة منفتحة، كما مستعلية مطبقة، وصوات ألّن هذه األ.طاء

فاستثقل على املتكّلم إجتماع التاء مع هذه .1طاءو الهذه األحرف جمهورة ماعدا الصاد
التباين يف الصفات، فاختريت الطاء كحل يف ملا بينهما من تقارب يف املخرج واألصوات

يف الصفات لتحقيق املماثلة بني فاء األصواتا من موضعها يناسب هذه صوتإبدال التاء 
.اجلهريف صفات اإلطباق واالستعالء واألصواتءوتا"فتعالالا"

.ّن الطاء من خمرج تاءاضف إىل ذلك 

قد جتاور ، و)إصترب(فهي يف األصل )صرب(صادا من "فتعالالا"فإذا كانت فاء 
ّن أحدمها مطبق واآلخر غري مطبق، فقلبت التاء إىل نظريها افيهما صوتان مهموسان غري 

:هو الطاء فصارتاملطبق و

:نّ أأي )إصطرب(

.إصطربإصترب  

:ن نتصّور الشكل التايلافيمكننا 

.مطبق+صوت مطبق غري مطبق  +صوت مطبق 

.فهو مصطربإصطرب يصطرب إصطبارا:فنقول

غوية ، انظر األصوات اللّ اجمهور اخالفا للقدماء الذين يعتربون الطاء صوتغري أّن احملدثني يرون أّن الطاء مهموسة،-1
.102ص.األصوات لكمال حممد بشر:غة العام، وانظرعلم اللّ 62/63.ص.إلبراهيم أنيس
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فقد .1ال جيوز فيها غري هذاو)إّصرب(مث زاد التأثّر الثاين باألول فأصبحت الكلمة 
.هروبا من الثقل وحتقيقا للتجانس بني األصوات"فتعالالا"تصّرف العرب يف إبدال تاء 

هي يف األصل )ضرب(من "فتعلا"ّن صيغة ايقول الدكتور إبراهيم أنيس 
.اآلخر غري مطبقّن أحدمها مطبق وافيها صوتان مهموسان غري قد جتاور ، و)إضرتب(

فيؤثّر الصوت األول يف الثاين ليصبح مثله جمهورا مطبقا، و
الثانية الضاد احلديثة اليت كان يكتبها القدماء الضاد القدمية ويهوىلاألو و هي :الضاد

هو تأثّر تقّدمي، وال و)إضرب(الثاين باألول فتصبح الكلمة قد يتواصل التأثّر و."طاء"
.2جيوز يف غريه يف هذه الصيغة

.إضطربإضرتب  

.مطبق+صوت مطبق غري مطبق  +صوت مطبق 

.إضطرب يضطرب إضطرابا فهو مضطرب:فنقول

ظاء فقد اجتمعت ال)إضتلم(، فهي أصال )ظلم(ن كانت الفاء يف الصيغة ظاء من اأما 

:نّ أأي )إظطلم(

.إظطلمإظتلم  

:التصّور ذاته ال يتغّري و

.مطبق+صوت مطبق غري مطبق  +صوت مطبق 

.فهو مظطلم،إظطالما،يظطلم،إظطلم:فنقول

.183ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -1
.182/183ص.هنفسراملصد-2
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قد أثر يف الثاين وتان متجاوران، األول جمهور مطبق، وفقد اجتمع يف هذا املثال ص
هي اليت افجعله جمهورا مطبقا مثله، فوجب 

فال ).إظطلم(على حسب الّنطق القدمي، و"طاء"مسّاها القدماء 
هذا مثال آخر للتأثّر ، و)إظطلم(ثّرهاعجب لو روى لنا القدماء هذه الصيغة يف تأ

التقّدمي، مث زاد هذا التأثّر حىت فىن الصوت الثاين يف الصوت األول، فأصبحت الكلمة 
ّن الصوت األول فىن يف الصوت اأيضا مبعىن )إطّلم(قد رويت الكلمة يف صورة ، و)إظّلم(

.1هو تأثّر رجعيالثاين و

ن اجتمعتا؛ يّن طاءاطاء، نلحظ "فتعلا"ن صيغة أما يف حالة إذا ما كانت الفاء م
سكون جتماع املثلني والحينئذ جيب اإلدغام ."فتعالالا"طاء املبّدلة من تاء طاء الكلمة و
فقلبت التاء طاء ملا ذكرنا من قبل يف )إطتلع(أصال "فتعلا"يف صيغة)طلع(أوهلما، ففعل

، فوجب )إططلع(صفة فأصبحت كلمة يف األخري 
.جتماع املثلنيإلاإلدغام 

.فهو مطّلع،إّطالعا،يطّلع،إطّلع:فنقول

.2إطّلعإططلع  إطتلع

طاء أو داال نوعان من "فتعلا"ّن إبدال تاء اوملزيد من التوضيح على ما سبق نقول 
هذه الصيغة "فتعلا"ففي .طاء أو داال"فتعلا"تأثّر مقبل تام عندما تكون فاء :املماثلة

له جيتمع صوتان أحدمها مطبق و ا مماثال له متام صوتالثاين منفتح فيؤثّر األول يف الثاين فيُبدِّ
:ذلك حنويدغم فيه؛ واملماثلة و

.فهو مطّرد،إطّرادا،يطّرد،إطّرد

.182ص.األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس-1
210.ص.، وانظر املنهج الصويت للبنية العربية لعبد الصابور شاهني24.اب صغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ -2
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هور واآلخر مهموس، مما فاءه داال جيتمع صوتان أحدمها جم"فتعلا"أما يف صيغة 
(يدغم فيه، حنوا مماثال له متام املماثلة وصوتفيؤثّر األول يف الثاين فيُبدَّل  ويعترب ).إّدعى:

ا مماثال صوتيعترب تاما ألّن التاء أبدلت هذا التأثّر مقبال ألّن فاء الكلمة أثّرت يف التاء، و
.للفاء مماثلة تامة أيضا

نّه ناقص، وحيدث ذلك عندما اة فهو تأثّر مقبل إّال أما الّنوع اآلخر من املماثل
فالكلمات اليت هي .ظاءا أو ضادا أو صادا، أو زايا أو ذاال"فتعلا"تكون فاء الصيغة من 

نّه جيتمع صوتان أحدمها اوكانت فاءها صادا أو ضادا أو ظاءا، نلحظ "فتعلا"من صيغة 
ا مطبقا من خمرج التاء، فُأختري صوتيغّري ومطبق واآلخر منفتح، حبيث يتأثّر الثاين باألول 

إصطلح، إضطجع،: (ذلك حنومماثلة ناقصة، وصوتانالطاء ليتماثل يف األخري الصوت
ممّا كان فاؤها ذاال أو زايا جيتمع صوتان أحدمها جمهور "فتعلا"أّما يف صيغة ).إظطهر

صوتا جمهورا من خمرج التاء، وهو صوتفيُؤثّر األول يف الثاين فيُبّدل الثاين .واآلخر مهموس
مثال ن حيصل بينهما مماثلة تامة، وانسجام بني الصوتني دون االالدال، ليحصل نوع من 

).ازدان، اذدخر: (ذلك حنو

ممّا  "فتعالالا"ويف نفس السياق، تكون هناك مماثلة ناقصة، إذا أُبدلت الدال تاء 
فأثّر األول يف الثاين .اآلخر مهموسهور وكان فاؤه جيما، حبيث جيتمع صوتان أحدمها جم

(حنو؛هو الدالا جمهورا من خمرج التاء وصوتالثاين صوتُمبّدال ال . ◌ّ )إجدمع وإجدز:
).الناقص(اجلزئي )التقّدمي(لى سبيل التأثّر املقبل ع

ومن مظاهر املماثلة األخرى يف التأثّر املدبر الناقص، تبدُّل الصاد من السني مع 
الطاء، لتجانس هذه احلروف مع حرف اخلاء والغني والقاف و:ستعالء التاليةالاحروف 

اآلخر مستعل، فيؤثّر الثاين يف األول، فيتغّري حبيث جيتمع صوتان، األول مستفل و.الصاد
:ذلك حنوالثاين؛ وصوتا مستعليا من خمرج السني ليجانس الصوتهذا األخري 

).مصيطرصاطع وصراط ووصقر صلخ وصائغ وصقت، و(
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ّن هذه احلروف مستعلية، والسني أّن العّلة يف هذا هو أيرى املربّد يف كتابه املقتضب 
مستفل، تأثّرت صوتفالسني .مستثقلستعالءالاالنتقال من التسّفل إىل امتسّفلة، و

من خمرجها اصوتمستعلية، فأُبِدلت السني أصواتالطاء، وكّلها القاف واخلاء وبالغني و
.نيصوتنسجام والتجانس بني الاالهو الصاد، فتحّقق ستعالء واليف اصواتيوافق هذه األ

، فإذا ما تأّخرت عنها األصواتن تسبق السني هذه اأّما الشرط األساسي يف هذا التماثل 
(حنو؛ال جيوز فيها اإلبدال أما إذا تقّدمت جاز اإلبدال سواء كان هناك عارض ).قست:

.1األصواتأو بعض صوتل بني يفص

يتحّقق ذلك سواء ن تأيت بعدها باء، وان تكون ساكنة و أ:نايشرتط يف هذا التبّدل أمر 
:2لقراءات باإلقالبهذا ما مسّاه علماء اعلى مستوى الكلمة الواحدة أو يف الكلمتني، و

وكلمة 4.﴾َمرَقِدنَابـََعثـََنا ِمنْ َمنْ ﴿:قولهو.3﴾ِإِذ ِإنبَـَعَث َأشَقاَها﴿:يف مثل قوله تعاىل
ّن إبداهلا يكون يف الّلفظ دون الكتابة ممّا اافهي تكتب نونا غري ).عنرب(

.5ختتص به من بني سائر احلروف

.النونن خمرجا، مها الباء ويمتباعدصوتنيشأنه اجتماع سبب هذا التأثّر من
النون تستثقل عن الباء ملا بينهما من و.خمرج الثاين اخليشومفمخرج األول من الشفتني و

الّرخاوة  ميتد يف اخليشوم ّن النون صوت متوّسط بني الشّدة واتباعد يف الصفة، حبيث 
له الباء صوت شديد جمهور خمرجه مبغّنة، و ا من صوتن الشفتني فيؤثّر الثاين يف األول فيُبدِّ

امليم ملا ميتاز به من صوتهو ان وصوتالنون ليجانس الخمرجه فيكون وسطا بني الباء و

.225ص.املقتضب للمربّد-1
.35اب صغوي لرمضان عبد التوّ راللّ التطوّ -2
.مسمن سورة الش12اآلية -3
.من سورة يس52اآلية -4
.271ص.غة حملمد األنطاكي، وانظر الوجيز يف فقه اللّ 11.غة لعبد الواحد وايف صفقه اللّ -5
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و.شرتاك مع الباء يف املخرج الشفويالالتوّسط، والشبه لصوت النون يف الغّنة و
(ذلك حنونفية؛ وتفقد النون خمرجها ولكّنها تبقى على صفة األ ن ا، و)من بعد(و )عنرب:

.نطقت النون ميما كما ذكرنا من قبل فهي ال تتغّري يف الكتابة

طاء عند  "فعلت"ستخاف، إبدال تاء الومن مظاهر املماثلة اليت متّثل مستوى ا
:هو تأثّر مقبل تام؛ حنوكون الم الكلمة طاء مما يوجب اإلدغام، و

.طُّ خبخبطط  خبطت

."فتعلا"يقال يف هذا الّنوع من املماثلة ما قيل عن إبدال الطاء من تاء و

هذا املستوى كذلك كما جاء يف املمتع البن عصفور، ومن مظاهر املماثلة على
الدال املُبّدلة و"فعلت"إذ اجتمعت الم .داال عند كون الم كلمة داال"فعلتُ "إبدال تاء 

1).إّدان: (ب اإلدغام يف ذلك؛ حنومن تاءها، أوهلما ساكن فوج

ّن اإلدغام قد حصل دون قصد، فلم يكن الّداعي إىل اإلبدال اجتدر اإلشارة إىل 
صوتفاإلدغام حصل ألّن ال.نسجام بني األصواتاالهو اإلدغام، وإمنّا كان السبب حتقيق 

.ا مثيال له، فكان داعيا قّويا لإلدغامصوتاملُبّدل صادف 

؛ "االفتعال"ثلة أيضا قلب الواو و الياء تاء إذا كانت إحدامها فاء من مظاهر املما
هذا القلب .2إّتصل، إتّعد، إتّزن، و إّتسر بدال من إوتصل، إوتعد، إوتزن و إيتسر:حنو

.اء وصويت الواو والياءكان سببه البعد الكبري ما بني الت،  "االفتعال"للواو والياء تاء تاثرا بتاء 
لماء هذا الرأي، و هم يعتقدون انّه كل ما حدث هو انّه اجتمعت الواو و مل يؤيد بعض الع

الياء مع التاء و مها مستثقالن يف هذا املوقع من الكلمة، ممّا دفع الناطق العريب إىل 

.357ص.بن عصفورإلمتعملا-1
.272/273ص.الوجيز يف فقه اللغة حملمد االنطاكي-2
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إسقاطهما بدافع تقريب الصوت من الصوت، فقرّبوا خمرج الواو والياء من خمرج التاء وسيلة 
.1بني الصوتني، فأبدلوا الواو و الياء تاءا"افتعل"ع الالزم لصيغة لتحقيق االنسجام و االيقا 

ّن الّلغة العربية حتّقق ُسبل ااملماثلة، ةن نقوله يف األمثلة الواردة عن ظاهر اما ميكن 
متقّدمة لالستخفاف حيث يسمح نظامها الصويت باستبدال صوتا مستثقال أو متعذرا 
إدغامه فيه يف بعض احلاالت سواء كان هذا اإلدغام 

.التيسري ُحيّققّن الغرض املنشود يف االستخفاف وامتعّمدا أو بالتوارد، املهم 

الّدارسني ما نود تأكيده يف األخري حىت يصبح من املفاهيم البديهية لدى الطّلبة و
.التحّقق لظاهرة املماثلةالتأثري وهو ضرورة وجود عالقة صوتية بني الصوتني املتجاورين ليتم 

:مهاعالقة ترجع إىل اعتبارين أساسينيهذه ال

.تقارب املخرج أو احتادمها:أوال

كون الصوتني من جمموعة واحدة من الصوامت مثال كما هو احلال مع مجيع :ثانيا
يدا جدان ينقلب إىل صوت آخر بعافال ميكن للصوت .األمثلة اليت وردت يف هذه الّرسالة

عنه يف املخرج، فال ينقلب صوت من أصوات الشفة على سبيل املثال إىل صوت آخر من 
ما مل يتقارب خمرجاه "كما يقول ابن سيدة األندلسي .2أصوات احللق، وكذلك العكس

ذلك كإبدال حرف من حروف البّتة، فقيل على حرفني غري متقاربني فال يسمى بدال، و
.3"احللقالفم من حرف من حروف 

.211ص.املنهج الصويت للبنية العربية لعبد الصابور شاهني-1
.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ واظر التطوّ ،210/211ص.ملنهج الصويت للبنية العربية لعبد الصابور شاهنيا-2
.23ص
.274.ص.م1321القاهرة .املطبعة األموية بوالق.ص ابن احلسن علي بن سّيدة االندلسياملخصّ -3
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وال يتحّقق التأثّر يف هذه األمثلة حني جتاور األصوات إالّ إذا توّفر شرط أساسي، و
لو كان هذا الفاصل حبيث ال يفصل بينهما أي فاصل وامها مباشر ؤ ن يكون التقاأهو 

.يتم ذلك حني يكون الصوت األول مشّكال مبا يسمى السكونو.حركة قصرية
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2-3-Iنجليزالدثين االمماثلة عند المح:

و، Wordغوية يف بعضها البعض إّما ضمن الكلمة الواحدةر األصوات اللّ تؤّث◌ّ 
ر إىل ثّ أويؤدي ذلك الت.Connected speechا يف سياق اجلملة إمّ 

.ت صوتيةاإحداث تغريّ 

.Pشتيقول األستاذ بيرت رو  Roach ونيمات نّنا نعرف كيف تتحّقق الفافلنفرتض ":
Phonemes ق حد يتحقّ اّن الفونيم الو ا، و لكن عندما جند

سمي هذه احلالة بظاهرة نو من كلمة جماورةخرآلفونيمه لتجاور بطريقة خمتلفة كنتيجة 
1".املماثلة

بسلو األوRateالكالمسرعة
Style،يف بعض .املتأينأقل بكثري يف الكالم البطيء وفهي أكثر ورودا يف الكالم السريع و

االاألحيان تبدو 
جنليزية تربز يف األصوات الصامتةالغة ااحلاالت األكثر ترّددا يف اللّ ،لى العمومو ع.ضعيفة

.Consonants2

يف حالة ما إذا اجتمعت  لنعترب ما حيدث لالصوات املتجاورة كما فّسره بيرت روتش 
صامت -أنرمز له بالرمز التايل ص(صامت صوت من الكلمة األوىلآخر ،تانكلم
.-)صامت بدئ-بنرمز له بالرمز التايل ص(، بينما الكلمة الثانية تبدأ بصامت -)أخري

:3ر حينئذ الّرسم البياين التايل ن نتصوّ اميكننا فإنّه 

1- Peter Roach: English Phonetics and Phonology p. 104. D. Crystal: The English
Language p. 54/55.J.D.Oconnor : Phonetics p.250.
2- J.D.Oconnor: Ibid. p105.
3- Peter Roach: English Phonetics and Phonology p.105.

ئي صامت بد
CICf

ريصامت أخ

حد الكلمة
Word boundary

Initial ConsonantFinal Consonant
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يف شكل من األشكال، حيث جيري فيه ب ليصبح من جنس صيتغّري أصنّ افلو 
السابق، إىلتأثري الفونيم الثاين على األول، أو بعبارة أخرى يكون التأثري من الالحق 

ليصبح من ب صتغّري أما إذا Regressive Assimilation.فاملماثلة حينئذ تكون مماثلة رجعية
، حبيث جيري فيه تأثري الفونيم األول على الثاين، أو بعبارة اخرىيف احلاالتأجنس ص

Progressive.أخرى بكون التأثري من السابق إىل الالحق، فاملماثلة حينئذ مماثلة تقدمية
assimilation

ات املتامخة أو ّن التأثّر املتبادل للفونيمأ":جيمسن(A.C.GIMSON)رى األستاذي
ن تعمل بشكل مهيمن يف اجتاه رجعي أو توقعي، يعين ذلك اجنليزية ميكن الاملتالصقة يف ا

مي، مبعىن قد تعمل يف إجتاه تقدّ و.زات الفونيم الواحد متوقعة يف نطق الفونيم السابقمميّ نّ أ
دث اندماج أو يف بعض األحيان حير بوضوح على الفونيم الالحق، والفونيم الواحد يؤثّ نّ ا

1."ذوبان بني الفونيمات

1-2-3-Iدرجات التأثّر في المماثلة عند اإلنجليز:

1
- A.C.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English .p. 290.
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يف ظاهرة املماثلة يف تهو نسبDegrees of influenceد درجات التأثرن حندّ اميكننا 
:1املوضوعات التاليةإىلجنليزية إىل أهم االختالفات يف األصوات و اليت ترجع الغة االلّ 

ة من حيث املخرجمماثلAssimilation of place :

مماثلة من حيث الصفةAssimilation of manner :

اجلهر و اهلمسAssimilation of voice :

Assimilation of placeالمخرجالمماثلة من حيث -أ :
.جنليزيةالغة الا يف الرودوع من املماثلة أكثر و هذا النّ A.C.Gimsonيعترب جيمسن

ه صوت لثوي متبوع بصامت نّ اة أي من اللثّ خمرجهبعض احلاالت يكون آخر صامتيفف
.آخر ليس لثويا و يكون يف بداية الكلمة

ء صوت التاتحّققففي الكالم السريع ي /t/إىل باء مهموسة[p] هعندما جتاور
ها كلّ MeatأوThat-Light-Bestاتكلماليف /t/فالتاء.أحد األصوات الشفويةب
:[p]إىل باء مهموسةتحّققت

/b/الباء املهموسة/p/وامليم/m/2حنو:

-That person / ðæt  p3:sn / > [ ðæp  p3:sn ]

-Light blue. / lait blu: / > [ laip blu ]

Best man. / best  mæn / > [ besp mæn ]

-Meat pie. / mi:t  pai / > [ mi:p  pai ]

1
- A.C.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p. 290.

2
- Peter Roach: English Phonetic and Phonology. p.105.
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J.D. OConnor :يقول آخر صامت /t/جنليزية عندما يكون فونيم التاء يف اللغة اال"
أو /p/أو الباء املهموسة /b/كمن الكلمة مث جياوره أحد األصوات الشفوية  

[p]إىل باءّقق تتح/t/تلك التاءفإنّ ويل/m/صوت امليم

.1".مهموسة

/m/و صوت امليم,وس انفجاريمصوت مه/t/التاءنّ اة يف ذلك و هو العلّ 

على /m/رت امليم، أثّ )أفضل رجل(اليت تعين Best manففي كلمة .متوسط جمهور و أنفي
إىل خمرج آخر أقرب إليها ويشركها /m/حتت تأثري صوت امليم /t/فانتقل صوت التاء /t/التاء

/p/.على الباء املهموسةالالشعوريختيارال، فوقع اخرج الشفوييف نفس امل

بشفوية وجهر/t/رت التاء، تأّث◌ّ )أزرق طفيف(اليت تعينLight blueة عبار ويف 
كنظرية [p]، فأصبحت باء مهموسة /b/فحوّ /b/الباء
هي والصفةمسن حيث اهلم/t/فأقرب األصوات إىل صوت التاء.يف صفة اهلمس/t/للتاء

/p/.الباء املهموسة

إىل تاء أسنانية انفجارية /t/التاء اللثويةّققجنليزية أيضا حتالمن مظاهر املماثلة ا
:حنو؛خر، حني تكون مسبوقة بصوت أسناين آ[t]ة كاآليتدواليت يرمز إليها عا

-That thing. / ðæt θiŋ / > [ ðæt θ i ŋ ]

-Get those. / get ð∂uz / > [ get ð∂uz ]

-Cut through / kΛt θrU: / > [ kΛt θ rU: ]

1- J.D.O Connor: Better English Pronunciation. p.102.
D. Crystal: The English Language. p.56

45.ص.إلبراهيم أنيسغويةاللّ وانظر األصوات



84

بفعل تأثري [t]التاء األسناين ألوفون إىل /t/ثويالتاء اللّ فونيميف هذه األمثلة تغّري 
قد انتقلت إىل /t/فونيم نّ افنحن نالحظ ، /θ/و الثاء/ð/لذالومها ااألصوات األسنانية 

ثويةاألقرب إىل التاء اللّ /t/أقرب األصوات من خمرج األصوات األسنانية، فكانت هذه التاء
./t/ فصوت التاء/t/مها الذاللثوي مهموس، حني جماورته لألصوات االحتكاكية و/ð/و
األسنان، فاستبدلت أقرب وثة نتقال من خمرج اللّ إلان اس، استثقل على اللّ /θ/الثاء

/t/.األصوات إىل التاء من املخرج اجلديد و هو التاء األسنانية 1

D. Crystalيقول يضا، إذا أ[k]فكاىلجنليزية إاليف ا/t/ثويةالتاء اللّ ّققتتح":
:2حنو؛/g/"و/k/الفونيمان ، و مها جاورت صوتا طبقيا بعدها

-That case. / ðæt keis / > [ ðæk  keis ]

-Bright color / brait kΛl∂ / > [ braik  kΛl∂ ]

-Quite good. / kwait gud / > [ kwaik  gud ]

/t/فقد حتّولت التاء

من خمرجها متجهة حنو أقصى احلنك األصوات إليها يف هذا املخرج اجلديد، فانتقلت التاء
يف آخر /d/فونيم،و يف نفس السياق.اليت تشركها يف اهلمس و الشدة/k/فأصبحت كافا

على عند جماورة األصوات الشفوية الثالث/b/الباءمنإىل صوت أقرب الكلمة يتغّري 
:3حنو؛ /m,p,b/الباء املهموسة و امليم,:التوايل

:كاآليتهذه

1
- P. Roach: English Phonetics and Phonology. p.105.

2- J.D.O Connor: Better English Pronunciation. p.102 – D. Crystal: the English
Language. p.56.
3
- J.D.O Connor: Better English Pronunciation. p.102 – A.C.Gimson: An

Introduction to the Pronunciation of English. p.294.
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-Gold mine / g ∂Uld  main / > [ g∂Ulb  main ]

-Closed book / kl∂Uzd buk / > [ kl∂Uzb buk ]

-Ground plan / graund plæn / > [ graunb plæn ]

ل إىل صوت أقرب إىل  ر الكلمة يتبدّ يف آخ/d/فونيم الدالفإنّ لنحو اهذاوعلى
[g] صوتأمام/k/و/g/1ا .

:/d/تبّدل صوت الدالف

-Cold call. / k ∂Uld  kD:l / > [ k∂Ulg  kD:l ]

-Good cak. / gud keik / > [ gug keik ]

-Sand castl. / sænd ka:sl / > [ sæng   ka:sl ]

/d/فقد انتقلت الدال

جهة حنو أقصى احلنك، لت عن خمرجها متّ األصوات إليها يف هذا املخرج اجلديد، فتحوّ 
.و املخرجاليت تشركها يف اجلهر و الشدة/g/جيم قاهرية فأصبحت

إذا جاورت أحد األصوات /n/النوننّ اجنليزية أيضا على الاهذا وقد أمجع علماء
/m/و صوت امليم/p/الباء املهموسة و/b/:الشفوية السابقة الذِكر وهي

[m]انقلبت هي األخرى ميما :حنو؛ 2

-Action planning / æk∫n plæn / > [ æk∫m plæn ]

-Fan mail. / fæn meil / > [ fæm meil ]

1
- J.D. Oconnor: Phonetics. p. 250. – J .D.Oconnor: Better English Pronunciation.

p.103.
2

- J.D. Oconnor: Better English Pronunciation. p.102.
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-Sun bath. / sΛn bæθ / > [ sΛm  bæθ ]

انتقاهلا من خمرجها إىل خمرج امليموع من األمثلة استلزميف هذا النّ /n/وجود النون
/m/ ّالنونّن◌ّ او السبب يف هذا اإلبدال .كالمها صوت أنفيألن/n/الباء تستثقل عند

/b/الباء املهموسة و./p/ نفالنو/n/ الباء نّ ا، يف حني أنفي إنفجاريصوت
/b,p/ن خمرجهما من الشفتني، فيصعب إظهار هذه يشديدنيصوت

/n/وكان احلل إبدال هذه النون/n/.النون

لشبه املا فيه من على صفته األنفية ، فأصبح شفويا و لكّنه أبقى/m/أىل و هو صوت امليم 
يف املخرج /b,p/، والشرتاكه معو الشدةةيف الغنّ /n/بالنون

أصل هذه امليمف..الشفوي
/m/ نون/n/م، أبدلت هروبا من الثقل و حتقيقا لالنسجا.

إذا جاورت  [ŋ]بالرمز التايلواليت يرمز هلا أخرى إىل نون ّققتتح/n/نّ أكما 
/k/أو./g/ 1

:فتصبحر؛التجاو حني[ŋ]نون ل إىل الكالم السريع تتبدّ أثناء /n/النونف

-Action group / æ k∫n gru:p / > [ æ k∫ŋ gru:p ]

-Human capital / hjum∂ kæpitl / > [ hjum∂ŋ kæpitl ]

-Tone control / t∂Un k∂ntr∂ul / > [ t∂Uŋ k∂ntr∂ul ]

-Roman candle / r∂Um∂n kændl / > [ r∂Um∂ŋ kændl ]

1
- A.C Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.294.
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أمام /ŋ/من موضعها إىل موضع النون/n/ل النوناانتقA.C.Gimsonذيعّلل األستا
النون هذهخمرجألنّ /g/اجليم القاهريةو صوت/k/الكاف صوتواألصوات الطبقية وه

/ŋ/الكاف و اجليم القاهريةهو نفسه لصويت/k,g/فاستبدلت النون ،/n/ أقرب األصوات
/ŋ/جهة حنو الطبق، فأصبحت نوناإليها يف هذا املخرج اجلديد، فانتقلت من خمرجها متّ 

.1تشرتك معها يف الغّنة

يف [ŋ]، و إىل نون /d/و الدال/t/أمام التاء[n]إىل نون/m/امليمّققبينما تتح
[m]صوت امليمإىل/ŋ/النونحّققتكما ت/k,g/.صوت الكاف و اجليم القاهريةجوار

/p,b,m/وإىل نون/n/يعية، و حتصل يف الكالم حاالت غري طبإّال أّن هذه.التاءيف جوار
2.ه حالة شادة و مهملةجنليز بأنّ الغويون االلّ هعادة ما يصف

/z/.و صوت الزاي/s/األصوات اللثوية األخرى، ومها صوت السنيعاألمر خيتلف منّ ا

و الياء/∫/أي صوت الشنياألخريعند جماورته هلذا [∫]يقلب إىل شني/s/فصوت السني
/J/3كذلك.

-This shoe. / ðis ∫u:/ > [ ð i∫ ∫u: ]

-This year. / ð is  Ji∂ / > [ ð i∫ Ji∂ ]

:أيضا؛ حنو/J/أو الياء /∫/عند جماورة الشني[z]جيمايقلب/z/أما صوت الزاي

-Those years. / ð∂Uz  Ji∂z / > [ ð∂Uz Ji∂z ]

1
- P.Roach: English Phonetics and Phonology. p.105.

2
- A.C. Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.295.

3
- J.D. Oconnor: Better English Pronunciation p.103.
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-These ships. / ði:z ∫i:ps / > [ ði:z ∫i:ps ]

ال يشري إىل أي تغّري /s/صوت السنينّ أA.C.Gimsonيرى األستاذ جيمسن 
:مثال؛ حنو/θ/فونيمي أمام صوت الثاء

-This thing. [ ðiθ θiŋ ]

.1طالقالجنليزية على االطبيعي و غري مسموح به يف الّلغة اهذا غري

.ما فيها من صفري/s/لب السنين تفقد أو تسار كراهية من فلم يتم هذا التأثّ 

ل يف آخر الكلمة يبدّ /θ/بينما يف الكالم السريع على العكس من ذلك متاما، فصوت الثاء
:2حنوواليةمن الكلمة امل/s/عند جماورته لصوت السني[s]سينا 

-Both sides. / b∂Uθ saidz / > [ b∂Us  saidz ]

شّخصة يف الصوامت اللثوية، هي مماثلة رجعية ، املماثلة يف كل من هذه األمثلة امل
.3حيث تأثّر الصوت األول بالثاين

Assimilation of manner:المماثلة من حيث الصفة-ب

اوع من املماثلة أقل وضوحا من سابقهذا النّ 
.واملفاجئ أيضا

1
- A.C Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.295.

2
- A.C Gimson: Ibid. p.295.

3
- P. Raoch: English Phonetics and Phonology. p.106.
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.على العموم ميول حنو املماثلة الرجعية أيضاً وع من املماثلةفامليول يف مثل هذا النّ 

فمن .
ّول إىل صوت ن جند حاالت يكون فيها صوت انفجاري يف آخر الكلمة حُ ااملمكن جّدًا 

:احتكاكي  أو أنفي؛ حنو

-That Side. / ðæt said / > [ ðæs said ]

-Good night. / gud  nait / > [ gud  nait ]

الصوت االحتكاكي أو األنفي يف آخر الكلمة إىل ّققن يتحاولكن من غري احملتمل 
.1جنليزيةالصوت انفجاري يف الّلغة ا

Assimilation of voicing:في المماثلةو التهميس التجهير-ج

عرب رجعي،  الوع النّ من ي وه،رق حمدودةتوجد هذه املماثلة يف طُ 
ومادام هذا املوضوع مهم جدا بالنسبة للطلبة .ومن نوع واحد فقطاتحدود الكلم

.وع من املماثلة بنوع من التفصيلاألجانب سنتطرق اىل هذا النّ 

نية اجمهور للكلمة األوىلإذا كان الصامت األخري
هذه حالة ال تدفع إىل التماثل، و نّ ا، جند عادة امهموس

يف العادة ال ميلك إال القليل أو انعدام لإلجهار على امادام آخر أو أول صامت جمهور 
ل فيها ، يتحوّ او الصوت البدئي جمهور امهموسفعندما يكون الصامت األخري.طالقالا

هذا علىو املماثلة .مع العديد من الّلغاتحيدثذا ماإىل جمهور، وهالصوت األخري
:2جنليزية وكمثال على ذلك تأمل يف اجلملة التاليةالال حتدث يف اللغة امستوى امل

-I like that black dog. / ai laik ðæt blæk dDg /

1
- P. Raoch: Ibid. p.106.

2
- A.C. Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English.p.293.
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رجعية للتصويت بتحويلقون ممثالةجنليزية حيقّ الارسني األجانب للغة اكثري من الدّ ال
، "يعجبين"أو "أحب"اليت تعين likeمن كلمة/k/وهو صوت الكاف األخريةالصوت

، /d/دالإىل"ذاك"اليت تعين Thatاألخرية يف كلمة /t/التاء لتبدّ تو ،/g/جيم قاهرية إىل
ا فهذ/g/.جيم قاهريةإىل"أسود"أي Blackاألخرية من كلمة /k/صوت الكاف و

، كما انّه مكانالبقدر اهذه العادات اللغويةجيب تفاديو وقوي ملتكلم أجنيب منوذج حيّ 
:1ويصبح نُطق اجلملة يف األخري كالتايل.نطق رديئ غري مقبول يف الّلغة االجنليزية

I like that black dog.- /ai laik ðæt blæk dDg/ > [ ai laig ðæd  blæg  dDg
]

، مع الّلواحقFixedاملماثلة التقدمّية للّتصويت اليت أصبحت ثابتةلىوكمثال ع
Possessive case.امللكيةضمري ، أو Nounسمإلأو اVerbالفعلللتعبري عن {s}مورفيم 

الذي ت و ما إذا كان الصأ.إذا كان يسبقها صامت مهموس{s}تُنطق سينافإّن هذه السني
:2؛ حنو[z]زايافتُنطقجمهورا/s/السنييسبق 

:السني مع الصوت املهموس يف-

-Jumps. / jΛmps /

-Pat’s. / pæts /

-Cats. / kæts /

-:

1
- P.Roach: English Phonetics and Phonology .p.106/107.

2
- A.C. Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.293.



91

-Dogs. / dDgz /

-Rums. / rΛmz /

-
Pam’s.

/ pæmz /

ن، آِخُر صوت من الكلمة األوىل صوت اإذا اجتمعت كلمت":يقول جيمسن
حتقيق دثهور، متبوع بأول صوت من الكلمة الثانية و يكون مهموسا، حيإحتكاكي جم

.1"ذلك بتحويل الصوت األول إىل صوت احتكاكي مهموس

و كلمة "مع"اليت تعين withالا/ð/فصوت الذال
breathe ن يتحّول إىل ثاءاكن مي، "تنفس"اليت تعين/θ/؛ حنو:

-With thanks. / wið θæŋks / > [ wiθ θæŋks ]

-Breathe slowly / bri:ð  sl∂Uli / > [ bri:θ sl∂Uli ]

جماورة صوت مهموس؛ [s]يف الكلمات التالية إىل سني عند/z/ل الزايكما تتحوّ 
:حنو

-These socks / ði:z  sDks / > [ ði:s  sDks ]

-Was sent. / w∂z  sent / > [ w∂s  sent ]

-Chose six. / t∫u:z  siks / > [ t∫u:s  siks ]

/v/من كلمةOf وWe’ve إىل فاء مهموسة، يتغّري[f] ؛
:حنو

1
- A.C. Gimson: Ibid. p.293.
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-Of course. / Dv  kD:S / > [ Df  kD:S ]

-we’ve found it. / wi:v  faund I / > [ wi:f  faund it
]

إىل صوت يتحّققBridgeو Goodgeمن كلمة /dz/ركبأما الصوت اجليم امل
:حنو؛/s/عند جماورة السني[∫t]الشني املركبة 

Goodge street.- / gu: stri:t / > [ gu:t∫ stri:t ]

-Bridge score. / bri skD: / > [ brit∫ skD: ]

عندما [z]ايأو ز [s]خاصة وهو كأداة  تعريف إىل سني /ð/يُقلب صوت الذال
:1يأيت بعد هذين الصوتني وحيدث ذلك عادة يف الكالم السريع بطبيعة احلال؛ حنو

-What’s the time
?

/ wDts ð∂ taim / > [ wDts z∂  taim ]

-Has the post come ? / hæz ð∂ p∂ust kΛm / > [ hæz z∂ p∂ust kΛm ]

والذال/b/رن تتأثّ ا/RP/دمييةجنليزية األكاالغة امن النادر جدا يف اللّ 
/ð/اجليم القاهربةو/g/صيغة اهلمس نّ امهموسة جماورة هلا، ولو يف آخر الكلمة بصوامت

.2ُتسمع يف كثري من املناطق الشمالية إلجنلرتا

اجليم القاهريةو/ð/ق أهايل هذه املناطق صوت الذالقّ حيناافمن املمكن جدّ 
/g/ صوت التاء إىل[t]صوت الكاف أو[k]فيصبح النطق كاأليت:

1
- A.C. Gimson: Op.cit. p.295.

2
- A.C. Gimson: Ibid. p.294.
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-Good time. / gud  taim / > [ gut taim ]

-Big case. / big  keis / > [ bik  keis ]

الصوامت املهموسة يف آخر الكلمة نادرا ما تشري إىل ميوالت نّ اشارة اىل الجتدر ا

.1جنليزيةالاألجانب للغة ا

:ليينذكر ماعلى سبيل املثالو 

2:حنو؛ال ميكن حتديدها إال يف سياق الكالمة فونيميقابالت جنليزية تالغة اتعرف اللّ 

-Ran or rang quickly. / ræŋ  kwikli /

-Right or ripe pears or pairs. / raip  pe∂z /

-What‘s or watch your weight. / wDt∫ JD: weit /

-Like or light cream. / laik  kri:m /

-Hot or hop manure. / hDp  m∂nJu∂ /

:؛ حنوا حتدث كذلك مع املخرج الشفوياكما 

1
- A.C. Gimson: Ibid. p.294.

2
- A.C. Gimson: Ibid. p.295.

-Nice boy. / nais bDi / > [ naiz bDi ]

-Black dress. / blæk dres / > [ blæg dres ]

-Half done. / ha:f  dΛn / > [ ha:v  dΛn ]

-They both do / ðei b∂Uθ du: / > [ ðei b∂Uð du: ]

-Wish bone. / wi∫ b∂Un / > [ wiz b∂Un ]

-Birthday / b3:θ dei / > [ b3:ð  dei ]
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-Great or grape party. / greip  pa:ti /

-Run or rum for your money. / rΛŋ  f∂ JD: mΛni /

:/j/، ىف ا لياء/d/الدالو ، /t/التاء مزج

ىف الكالم املألوف بني حدود /j/ج بني هذه األصوات وصوت الياءاملز حيدث هذا 
:1الكلمات؛ حنو

:/j/الياء+/t/التاء

-What you want ? / wDt∫  u  wDnt /

:/j/الياء+/d/الدال 

-would you ? / wudzu /

2-2-3-Iالمماثلة ونظرية الفونيم:

1
- A .C Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. P.295. – D

.Crystal : The English Language. P.57.
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جنليزية يف بعض األحيان مشكلة للنظرية الفونيميةالغة ال املماثلة يف اللّ تشكّ 
Phonemic theoryفعلى سبيل املثال الدال/d/يف كلمةGood إىلّققتتح"جّيد"أي

:يف سياق الكلمة؛ حنو[g]جيم قاهرية

-Good girl. / gud  g3:l / > [ gug  g3:l
]

:يف السياق التايل[b]باء جمهورةإىلّققيتح/d/نفس الصوت و هو حرف الدالنّ اكما 

-Good boy. / gud  bDi / > [ gub  bDi ]

ل إىل فونيم آخر؟الفونيم قد تبدّ نّ اهل نقول 

، "شيء جيد"أي Good thingاثلة يف  ملو كان األمر كذلك، كيف نصف امل
صوت يف جوارعندما تأيت [d]يصبح أسنانيا، يُرمز له بالرمز التايل/d/صوت الدالحيث
.الثاء

/θ/ يف كلمةThing ؟، و كيف َنصُف املماثلة يف "شيء"أيGood food طعام "اليت تعين
تصبح شفوية أسنانية انفجارية اليت ليس هلا رمز معني عندما تأيت قبل /d/، أين الدال"لذيذ
؟Foodكلمة من/f/الفاء

P.Roachيقول األستاذ بيرت روتش جنليزية فونيمات أسنانية الال توجد يف الّلغة ا":
مماثلة ضمنهاهذه احلاالت اليت ذكرناها توجدنّ أأو شفوية أسنانية انفجارية، واحلقيقة 

ن أا جيب و إمنّ ،رل استبدال فونيم مكان آخن نعترب هذا التحوّ ا، و هلذا ال ميكننا واضحة
."1لوفون خمتلفأبواسطةق الفونيم ن يتحقّ اّن التماثل يتم يف أنقول 

1
- P.Roach: English Phonetics and Phonology .p.106/107.
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له آلوفون طبقي Foodمن كلمة /d/ِ◌فونيم الدالنّ أن نقول أويف األخري ُميكن 
[b].وي وألوفون شفو[g]صوت اجليم القاهرية وهو

،ّري يف الكلمة كموضوع تغPhonemic patternج الفونيميذ َتواجد النمو ،يف الواقع
Phonemic opposition.ة مييالفونقابالتد على احتمال طبيعي للتيؤكّ 

3-2-3-I ّالفونيميةرات التغي:

أين النموذج الفونيمي غة اليوملواقع اللّ Synchronicمن وجهة النظر التزامنية
كما هو احلال (فونيمي ال حيتمل تواجد مماثلة تستلزم تغّري ،غري قابل للتغّري و الداخلي ثابت 
ا بني متحدثني إمّ (االختالف النطقي لنفس الكلمة نّ أغري ).لوفونيةألات اأيضا مع التغريّ 

ربز اختيار ُمغاير يف بعض األحيان يُ )مأو ضمن خمتلف أساليب الكالم عند نفس املتكلّ 
"الطول"تعين اليتLengthكلمةلى سبيل املثالفعInternal phoneme.للفونيم الداخلي

:1من تنطق يف أشكال خمتلفة من قبل نفس املتكلّ اميكن 

-Length. / leŋθ / / leŋkθ / / lenθ /

من iŋ]أو[inان تنطق إمّ اميكن )لقاء معركة(أيEncounterكلمةنّ أكما 
.املقطع األول

-Encounter. / inkaunt∂ / / iŋkaunt∂ /

:يف املقطع األول؛ حنو/z/أو الزاي/s/بالسنيDisgraceن تنطق أميكن و 

1
- A.C. Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. P.292.
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-Disgrace. / disgreis / / dizgreis /

أو باء جمهورة /p/ن تنطق بباء مهموسةاميكن "مطلق"أي Absoluteا كلمة أمّ 
/b/حنو؛قطع األوليف امل:

-Absolute. / æbs∂lu:t / / æps∂lu:t /

/sj/ن تنطق بـ اميكن 'توزيع'أو 'رجخمَ 'أي Issueكلمة نّ أكما  يف -سيُ -
:؛ حنو/∫/الشني ال يف صوتوسط الكلمة أو بشكل ُمنَدمج متمثّ 

-Issue. / isJu: / / i∫Ju: /

الفونيمي يف ن ُيسند التغّري ايمكن ف،Diachronicالتطورية ا من وجهة النظرأمّ 
املمارس على الفونيم يف السياق، ومن األمثلة على ذلك السني ر التنسيقيالكلمة إىل التأثّ 

/s/أو الزاي/z/،و الياء/J/اليت تُنّسق خصائصها الصوتيةPhonetic features إلعطاء
]و اجليم [∫]صوت الشني  tz :1يف كلمة [

-Mansion. / mæn∫n /

-Vision . / viz∂n /

1
- A.C.Gimson: Op.cit p.293.
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ات الفونيمية ، معظم التغريّ Contemporary Englishجنليزية املعاصرة اليومالولكن يف ا
تلكمثل ،Word boundariesل يف إطار حدود الكلماتيف الكالم املتواصل تتمثّ 

1.اجلهر و اهلمسل يفاملتمثّ ةالفونيميتوجودة يف التقابالاملالتنّوعات الفونيمية 

:غّنةتماثل فونيمي يستلزم -أ

ب قالالنع أو متديد لوضع احلنك اللّني إحتماالوع من املماثلة التوقّ 
./g/قاهريةاليم اجلأو/n/نونالأو /m/يماملصوت 

على حركات هذا الّنوع من التغّري أّسس ":A.C.Gimsonيقول األستاذ جيمسن
شكل من أشكال التكّلمات متجانسة، وهي خاصية للكالم السريع،  فموية غري 

.2جنليزية األكادمييةالغة ايف اللّ الشعبية الغري املقبولة

:حنو/ n’t /n(t)هذه الغّنة تتعلّ 

- He wouldn’t do it.

- Good news.

/ d>n / / hi: wunnt du: it /

/ gun nJu:z /

-He would’ nt go. / d>g> / / hi: wuŋŋk g∂u /

Good morning.- / d>b>m / / gum mD:niŋ /

-You can have mine. / v>m / / Ju kŋ hæv main /

قد /in/يف بداية املقطع/n/صوت النونIncredibleو Impossibleيف كلمات مثل  
مع الكلمة /in/، حبيث أصبحت Incredibleيف [iŋ]و إىل Impossibleيف[im]إىل ققّ حت

األوىل شفوية أنفية، بينما مع الكلمة  الثانية أصبحت طبقية أنفية، هذه األمثلة للمماثلة 

1
- A.C.Gimson: Ibid. p.293.

2
- A.C.Gimson: Ibid. p. 297.
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األنفية ففي سلسلة الصوامت.الصوت األنفي يتكّيف مع األصوات املوالية هلاحيثاجلزئية 
:األنفي خمرج الصامت الالحق؛ حنوأخذ الصوت 

-Impossible. / impDs∂bl / / im / / mp /

-Incredible. / iŋkred∂bl / / iŋ / / ŋk /

-Incompatible. / iŋk∂mpæt∂bl / / iŋ / / ŋk /

-Indeterminate / indit3:min∂t / / in / / nd /

ملخرج للصوت الوقفي ففي كل حالة من األحوال الصوت األنفي يأخذ نفس ا
و اليت تتمّثل يف دن هذه العناقيملكل الصويتو التحقيق .االنفجاري الذي هو جبواره

/mp/ ،/nm/ ،/ŋk/، ّب سوى انسداد حركي للطبق  من أجل حتقيق االنتقال من ال يتطل
.األنفية إىل الوقف، و نوع هذه املماثلة رجعي



:الثانيالباب  

العربية واالنجليزيةالمماثالت بين

المماثلة في العربية:الفصل األول.

في االنجليزيةالمماثلة  :الفصل الثاني.

العربيةبينالمماثلة:الفصل الثالث
واالنجليزية في ضوء علم اللغة  

.الحديث



:الفصل األول

المماثلة في العربية  
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1-IIي العربيةالمماثلة ف:الفصل األول:

صحيح آخر صوتصحيح من صوتتتجلى املظاهر املختلفة للمماثلة يف إبدال 
قانون املماثلة كغريه من القوانني الّصوتية األخرى يعترب من أوضح .وفق قواعد واضحة

العوامل الّلغوية لإلبدال، إذ بفضله ميكننا تفسري أكثر مظاهر املماثلة اليت سنتطّرق إليها يف 
.ل بكّل تفصيلهذا الفص

عند اجتماع صوتني يف الكالم، قد يتأثّر الصوت األول بالثاين وقد حيدث العكس، 
ن أثّر الثاين يف األول افان أثّر األول يف الثاين مسي هذا الّنوع من التأثّر تقّدميا أو مقبال، و 

تاذ برجشرتاسر ّن املماثلة بني الصوتني كما جاء عند األساكما .1مسي التأثّر رجعيا أو مدبرا
كل الصفات فالتأثّر كّلي فإن حدثت مماثلة يف املخرج و.قد تكون تامة وقد تكون جزئية

.2ن كانت املماثلة يف بعض خصائص الصوت فالتأثّر جزئي أو ناقصاأو تام، و 

ّن الصوت ان نشري هنا إىل ان نضرب األمثلة املختلفة ملظاهر املماثلة، حنب اوقبل 
فال ينقلب صوت من أصوات .ب إىل صوت آخر بعيد جدا عنه يف املخرجن ينقلأال ميكن 

.3الشفة أو األسنان مثال إىل صوت آخر من أصوات احللق، وكذلك العكس

1 ر حلن العامة والتطوّ ,180ص.نيسأبراهيم إلغوية األصوات اللّ ,22ص .ابلرمضان عبد التوّ غوير اللّ لتطوّ ا-
.37ص.اباب لرمضان عبد التوّ غوي لرمضان عبد التوّ اللّ 

2 أخرجه وصّححه وعّلق .جشرتاسررب ربية لعغة الر النحوي للّ التطوّ ,22ص.ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ ---
..29ص.م1982التّواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة  ودار الرفاعي بالرياض عليه رمضان عبد

3 .23ص. ابغوي لرمضان عبد التوّ ر اللّ التطوّ -
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1-1-IIالمظهر األول:

.طاء عندما تكون فـاء الكلمة طاء"فتعلا"إبدال تاء  

.الكلمة طاءالمطاء عندما تكون  "فتعلا"إبدال تاء  

طاء عندما تكون فاء الكلمة طاء، جيتمع صوتان أحدمها "فتعلا"ل تاء إبدا-
وهو .ا مماثال له متام املماثلة ويدغم فيهصوتمطبق والثاين منفتح فيؤثّر األول يف الثاين فيُبدَّل 

ا تأثّر مقبل ألّن فاء الكلمة قد أثّرت يف التاء الزائدة، ومسي التأثّر تاما ألّن التاء أُبدَلت حرف
:اثال للفاء مماثلة تامة؛ حنومم

1.اطّرداططرداطرتدطرد

.اطّلعاططلعاطتلعطلع

.2اطّلباططلباطتلطلب

طاء أيضا عند كون الم الكلمة طاء، و العّلة يف هذا اإلبدال "فعلت"إبدال تاء -
وفيه نوعان من .ينها ليسهل الّنطقاإلطباق والتاء، فقرّبوا بصوات، أي أصواتهو تباعد األ

والثاين مقبل ناقص يف حال كون الم .التأثّر، األول مقبل تام يف حال كون الم الكلمة طاء
3الكلمة ظاء أو ضادا أو صادا وذلك حنو :

.تأثر مقبل ناقص:فحصط 

.تأثر مقبل تام:خبّط  

.تأثر مقبل ناقص:حفّط 

.217بن جين صإلسر الصناعة -1
.157املوجز يف النحو للسرّاج ص-2
.4:471الكتاب لسيبويه -3
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اء املُبدَّلة من طوال"فعلت"أو الم "فتعلا"إذ اجتمع يف احلالتني مثالن، مها فاء 
.تاءيهما، أوهلما ساكن فوجب اإلدغام

2-1-IIالمظهر الثاني:

.كون فـاء الكلمة داالتداال عند  "فتعلا"إبدال تاء  

.الكلمة داالالمكون  تداال عند  "فتعلا"إبدال تاء  

أحدمها كون فاء الكلمة داال إذ جيتمع صوتانتماداال عند"فتعلا"إبدال تاء -
مماثال متام املماثلة أوهلما ساكن اصوتجمهور واآلخر مهموس فيؤثّر األول يف الثاين فيُبدَّل 

الكلمة قد أثّرت يف التاء الزائدة، ومسي تاما ألّن وهو تأثّر مقبل ألّن فاء.فوجب اإلدغام
:أبدلت حرفا مماثال للفاء مماثلة تامة؛ حنوالتاء

1.اّداناددانادتاندان

.اّدعىاددعىادتعىدعى

من التأثّر، نيداال كذلك عند كون الم الكلمة داال، ويف نوع"فعلت"إبدال تاء -
لمة زايا األول مقبل تام يف كون الم الكلمة داال، والثاين مقبل ناقص يف حال كون الم الك

، 2أو ذال

3.تأثّر مقبل تام وهو شاد:جدتيفجدّ 

.4هذه الّلغة متيمية.تأثّر مقبل ناقص :يف فزتفزد

.357ص.بن عصفورإلاملمتع -1
حتقيق عبد املنعم أمحد هريدي، دار املأمون للرتاث، مّكة املكّرمة، .ال الّدين ابن مالكجلمالكافيةشرح الشافية-2

..228ص.د ت
.228ص.شرح الشافية جلمال الّدين ابن مالك-3
حتقيق عبد احلسني فتلي، مؤّسسة .بن السرّاجإلصول يف النحوأل، ا157ص.بن السرّاجإلاملوجز يف النحو -4

3ص.م1985بريوت.الّرسالة : 271.
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والّدال املُبّدلة من "فعلت"أو الم "فتعلا"اجتمع يف هذا املظهر مثالن، مها فاء 
ن قصد، ّن اإلدغام حصل دو اشارة إىل الوجتدر ا.تاءيهما، أوهلما ساكن فوجب اإلدغام

ّن احلرف افاإلبدال مل يكن سببه اإلدغام، وإمنّا سببه حتقيق االنسجام بني األصوات، غري 
ّن االنسجام االّدليل على ذلك كما سنرى .ا مثيال له فوجب اإلدغامصوتصادف املُبّدل

صادا أو ضادا أو ظاء أو "فعلت"والمها يف "فتعلا"قد حصل يف كون فاء الكلمة يف 
ايا دون حاجة إىل اإلدغام، ألنّه مل جيتمع عندئذ مثالن بل اجتمع صوتان متقاربان ذاال أو ز 
.ومتوافقان

3-1-IIالمظهر الثالث:

.مما كان فـاؤه صاد، ضاد، وظادطاءا"فتعلا"إبدال تاء  

.مما كان فـاؤه ذال و زايداال"فتعلا"إبدال تاء  

و زايا أو ذاال، على سبيل التأثّر أو ضادا أدااصمما فاءه "فتعالالا"إبدال تاء -
الصاد :اإلطباق، وهيأصواتمن صوتها ؤ لكلمة فا"فتعالالا"فبناء .املقبل الناقص

مستعلية مطبقة والتاء صواتوالضاد والطاء والظاء، وجب إبدال تائه طاء، ألّن هذه األ
.و الطاءصادجمهورة ما عدا الصوتّن التاء مهموسة وهذه األامتسّفلة منفتحة، كما 

ملا بينها من تقارب يف املخرج وتباين يف صواتجتماع التاء مع هذه األفإستثقل العرب ا
يف صواتا من موضعها يناسب هذه األصوتالشعورياوكان احلال إبداهلا.الصفات

يف صواتالطاء ألنّه يشرتك وهذه األصوتعلى الالشعوريالصفات، فوقع االختيار
.ّن الطاء من خمرج التاءا، كما ستعالءصفات اإلطباق واال

وفروعه من كلمة فاءه داال أو ذاال أو زايا، وجب إبدال التاء "فتعالالا"أما إذا بين 
جمهورة، و كّلها تشرتك يف صواتّن التاء مهموسة وهذه األاوالسبب يف هذا وهو .داال

ملا بينها األصواتاء مع هذه فاستثقل اجتماع الت.خمرج واحد وهو املخرج الّلساين االسناين
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من خمرجها صوتمن تباين يف الصفة وقرب يف املخرج، فلم جيد املتكّلم بّدا من إبدال التاء 
.والتاءصواتصواتيناسب هذه األ

"لناقصة؛ حنوه صاد، ضاد أو ظاء، على سبيل املماثلة التقدمية اؤ مما فا"فتعلا:

.تأثّر مقبل ناقص:اصطلحاصتلحصلح

.تأثّر مقبل ناقص:اصطرباصتربصرب

.تأثّر مقبل ناقص:طربضااضرتبضرب

.تأثّر مقبل ناقص:اضطجعاضتجرضجر

.تأثّر مقبل ناقص:اظطهراظتهرظهر

.صتأثّر مقبل ناق:اظطلماظتلمظلم

إظهار فاء الكلمة والطاء اُلمبدَّلة هي احلالة املشهورة واجلّيدة لكّنها ليست الوحيدة، 
من جنس اآلخر وإدغامه فيه، صوتنيفثمة حاالت أخرى جّوز فيها العلماء إبدال أحد ال

:؛ و ذلك حنو1حبسب ما قبلها وإدغامه فيها"فتعالالا"أي إبدال تاء 

2تمن ظلم ثالث حاال"افتعل"يف:

تأثر رجعي:اطّلماظطلماظتلمظلم

تأثر تقدمي:اظّلماظطلماظتلمظلم

تأثر تقدمي:اظطلماظتلمظلم

.271ص.بن السرّاجإلصول يف النحو أل، ا157ص.بن السرّاجإلاملوجز يف النحو -1
.218ص.بن جينإلسر الصناعة -2
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مت فناء ثانيةالة ألول يف الثاين، بينما يف احلاليف احلالة األوىل ّمت فناء الصوت ا
.الصوت الثاين يف األول

 1نيمن مضطجع حالت"فتعلا"يف :

تأثّر رجعي.مّطجعمضطجع

تأثّر تقدمي.مّضجعمضّطجع

 2.من صرب"فتعلا"يف

تأثّر تقدمي.اصطربصرب

3ولكن إذا أرادوا اإلدغام قالوا :

تأثّر تقدمي.اّصربصرب

ألّن الصاد ال تدغم يف الطاء، قلبوا الطاء صادا واّدغموا الصاد فيها وهو تأثّر 
).تأثّر الثاين باألول(ال جيوز فيها غري هذاتقدمي، و 

 ؛ حنو4من ضرب"فتعلا"يف:

وهو تأثّر تقّدمي حبيث تأثّر الثاين باألول وال جيوز غريه يف .اّضربب ضر 
.هذه الصيغة

، ألّن الضاد ال تدغم يف الطاء، ألّنك لو فعلت )اطّرب–ضرب(وال جيوز يف
ن يدغم األضعف يف اإيّاها يف الطاء، وإّمنا املذهب ذلك لسلبت الضاء تفشيها بإدغامك 

.األقوى

.هانفسصفحةه الملصدر نفس-1
.218ص.بن جينإلسر الصناعة -2
2.بن جينإلاملنصفشرح-3 : .183ص.إلبراهيم أنيسغويةصوات اللّ أل، ا327
.182/183صإلبراهيم أنيسغوية صوات اللّ ألا-4
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 1حنو"ظهر"من "افتعل"يف:

.اّظهرظهر

 2من صلح حنو"افتعل"يف:

.اّصلحصلح

كره العرب ظهور التاء و هي مهموسة )ظهر(و)ضرت(يف هذه األمثلة من فعل
، فأرادوا اإلدغام فأبدلوا الزائد و ، و مها جمهورتان مستعليتاند و الظاءغري مستعلية مع الضا

.لألصلي الذي  قبله"فتعالالا"هو تاء 

.اّطرب:اصطرب؛و ال جيوز يف)اّصرب(أبدلوا الزائد لألصلي فقالوا )اصترب(أما يف 

ن تدغم الصاد يف الطاء، ألّن يف الصاد صفريا و متام الصوت فلو أدغمتها أعلى 
.لسلبتها ذلك

).طلب(من "فتعلا"طاء يقولون يف "فتعلا"أما إذا كان أول 

.3اطّلبطلب

"ه ذاال أو زايا على سبيل املماثلة التقّدمية الناقصة؛ حنوؤ مما فا"فتعلا:

.اذدكراذتكرذكر

.اذدخراذخترذخر

:فنقول"فتعلا"فإن كانت فاء الكلمة زايا فاألكثر إظهارا الزاي و الدال يف 

4.جرازّ ازدجر

2ص.، املنصف182/183ص.نفسهاملصدر-1 : 327.
2.ص.بن جينإلاملنصفشرح-2 :327
.157ج صا املوجز قي النحو للسرّ -3
2بن جينإلاملنصفشرحا-4 :330.
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.ازّادازداد

:1فيجوز معها وجهان آخران مها)اذدكر(أما 

.و هو تأثّر رجعي:)ادّكر(إدغام األول يف الثاين حنو 

.و هو تأثّر تقّدمي:)اذّكر(إدغام الثاين يف األول حنو 

لدال ، هو إبدال التاء داال وإدغام الفاء داال فليس مثة غري وجه واحدأما إذا كانت ا
:حنو"فتعالالا"، مها دال الكلمة والدال املبدلة من تاء صلية فيها الجتماع مثلنياأل

.وقد حدث هذا اإلدغام دون قصد:اّدان

ّن هذه النماذج كّلها حدثت بسبب اإلدغام إذ هو الّداعي إىل إبدال امن املالحظ 
ة واالنسجام على من اآلخر طلبا للمماثلة، فاملتكّلم قصد اإلدغام طلبا للخفّ صوتنيأحد ال

.ن يرفع بالّلسان رفعة واحدةا

ه ؤ مما فا"فتعلا"ومن مظاهر التأثّر املقبل الناقص يف ظاهرة املماثلة إبدال الدال يف 
:جيما؛ حنو

.يف     اجتمعاجدمع

.يف     اجتزاجدزّ 

فيُبّدل الثاين واآلخر مهموس فيؤثّر األول يف الثاينإذ جيتمع صوتان أحدمها جمهور 
ّن التاء أفعلى الّرغم من .فتكون هناك مماثلة ناقصة،الدالا جمهورا من خمرج التاء وهوصوت

فاجليم جمهورة والتاء .و الزاي، فأبدلوا التاء داال معها وذلك مبالغة يف حتقيق االنسجام
.اجلهر لتوافق جهر اجليم

.218بن جين صإلسر الصناعة -1



110

كان من هدفه اهلروب من "فتعلا"تصّرف العرب يف الوجوه اجلائزة من إبدال تاء 
الثقل وحتقيق التجانس بني األصوات، لكن الوجه الصحيح و األجود هو الوجه األول، أي 

.1د والضاد والظاء وإدغامها يف الطاء وهو رأي اجلمهورإظهار الطاء مع الصا

4-1-IIرابعالمظهر ال:

.الصاد من السين مع حروف االستعالءإبدال

ستعالء إذا وقعت السني يف كلمة قبل أحد الإبدال الصاد من السني مع حروف ا-
هلا صاد لتجانس هذه جاز إبدافإنّه القاف والغني واخلاء والطاء :املستعلية التاليةصواتاأل
2:وهو تأثّر مدبر ناقص حنوصواتاأل

.صائغائغس

.صلخلخس

.يصاقاقس

.صاطعاطعس

.مصّ سّ م

.صقرقرس

.صويقويقس

.صراطراطس

.320ص .م1973حلب .املكتبة العربية1خر الّدين قباوة، طحتقيق ف.شرح امللوكي يف التصريفشرح -1
عامل الكتب بريوت ومكتبة املتنيب .بن يعيشإل، شرح املفّصل 373.املفّصل يف علم العربية للزخمشري ص-2

:1ص.بالقاهرة .410/411ص.بن عصفورإل، املمتع 51
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.مصيطريطرسم

.بغصأبغسأ

.نيصوتاهلدف من هذا اإلبدال خلق االنسجام بني ال

نتقال من التسّفل المستعلية والسني متسّفلة، واصواتاألنّ أالسبب يف اإلبدال هو 
ا مستعليا من خمرج السني صوتأثّر يف األول فيُبّدل هذا األخري إىل االستعالء مستثقل، فيُ 

ستعالء اليف اصواتمن خمرجها يوافق هذه األصوتاأُبدلت السني .الثاينصوتليجانس ال
ن تتقّدم أيشرتط يف هذا اإلبدال .ني األصواتوهو الصاد فيتحّقق التجانس واالنسجام ب

.ذلكفإن تأّخرت عنها مل جيز صواتالسني هذه األ

5-1-IIخامسالمظهر ال:

.لباءاإبدال الميم من النون الساكنة عند مجاورت

:وهو تأثّر مدبر ناقص أيضا؛ حنو،إبدال امليم من ا-

.عنرب

.شنبأ

.نبعثا

.من بعثها

فمخرج األول من ،ان متباعدان خمرجا مها الباء والنونصوتيف هذا املظهر جيتمع 
له  ا من خمرجه ليتجانس صوتالشفتني وخمرج الثاين من اخليشوم، فيؤثّر الثاين يف األول فيُبدِّ

.ان بتقريب صوت أحدمها من اآلخرصوتال
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.لباء ملا بينهما من تباين يف الصفةّن النون تستثقل عن اأالسبب يف هذا اإلبدال 

ّن الباء صوت افالنون صوت متوسط بني الشّدة والرخاوة ميتد يف اخليشوم بغّنة يف حني 
صوتشديد جمهور خمرجه من الشفتني، فيصعب إظهار هذه النون، وكان احلل إبداهلا 

شرتاكه والباء الوالتوسط و وسطا بينهما وبني الباء، هو امليم ملا فيه من الشبه بالنون يف الغّنة 
1.

6-1-IIدسالمظهر السا:

.إبدال الزاي من الصاد و السين

:إبدال الزاي من الصاد و السني؛ و هو تأثّر مدبر ناقص؛ و ذلك حنو-

.يسدليزدل

.القصدالقزد

ا صوتذ اجتمع صوتان األول مهموس و اآلخر جمهور، فيؤثّر الثاين يف األول فيُبدَّل إ
.نسجامالاملُبدَّل منه حتقيقا لصوتجمهورا من خمرج ال

فالصاد .أما العّلة يف إبداهلا زايا خالصة هي  التفاوت املوجود بني الصاد و الدال
فاستثقلوا هذا التنافر بينهما، فأبدلوا مطبقة مهموسة رخوة، و الدال منفتحة جمهورة شديدة،

هو صوتالصاد حرفا من موضعها يشركها يف الصفري و يوافق الدال يف اجلهر، و هذا ال
.ان و زال التنافرصوتالزاي، فتناسب ال

.73ص.براهيم انيسإلغوية صوات اللّ ألا-1
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7-1-IIسابعالمظهر ال:

.إبدال التاء من الدال في ستّ 

.ل مقبل ناقص و الثاين مدبر تامو فيه تأثّران؛ األو إبدال التاء من الدال يف ستّ -

.، فاجتمع فيها صوتان مهموسان و الثالث جمهور وهو الدال)ِسدس(أصل الكلمة

صوت، مث أثّر ال)ِسدت ٌ (الفة للسني األوىل فصار التقديرفأبدلت السني األخرية تاء خم
ر، ألجل ا من جنس اآلخصوتصوتاملهموس يف ال

قد حصل اإلبدال يف املرّة األوىل ).سّت (و أدغموها يف التاء، فقالوا.اإلدغام هذه املرّة
.1حتقيقا لالنسجام بني األصوات و ختفيف الثقل، بينهما حصل الثاين بدافع اإلدغام

.ستٌّ ستتسدتسدسٌ 

ا من بعض يف هذه املظاهر كّلها مالت األصوات إىل التناسب وقرب بعضه
لتذليل بعض الصعوبات اليت تشوب الّنطق بتلك األصوات؛ و يف هذا تيسري لّلغة وتوفري 

ّقق أيسر السبل حمّققا غايته يف التوصيل واإلفهام دون حيّن املتكّلم ااإذ.للمجهود العضلي
.اإلخالل بالّداللة املعنوية لأللفاظ اليت حدث فيها التماثل

2.بن جينإلاخلصاثص -1 4ص.سيبويهل، الكتاب 143: : 481/482.
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8-1-IIمنثاالمظهر ال:

.تاء مّما فـاؤه ياء أو واو"االفتعل"إبدال فـاء  

، إذ اجتمع صوتان من اؤه ياء أو واو، و هو تاثّر مدبرتاء ممّا ف"افتعل"إبدال فاء 
خمرجني متقاربني، األول جمهور و الثاين مهموس، و مبا اّن االول مستثقل يف النطق فقد تاثّر 

.بالثاين فأبدل حرفا من جنسه و أدغم فيه

و اإلدغام هنا نتيجة لإلبدال ال سببا له، و اهلدف منه حتقيق االنسجام بني
فلم جيد املتكلم أحسن من إبدال فاء الكلمة تاء و إدغامها يف تاء .الصوتني

:1؛حنو"افتعل"

إوتزنأصلهاإتّزن
إيتأسأصلهاإتّأس
إوتعدأصلهاإتّعد
إيتسرأصلهاإّتسر
إوتصلهاأصلإّتصل

من أوضح مظاهر "افتعل"اإلبدال يف ذا و هو أنّ و آخر كا ميكن أن خنتم به موضوعنا ه
.املماثلة يف إبدال احلروف الصحيحة

. .376/387ص.املمتع البن عصفور1-



:الثانيالفصل  

المماثلة في االنجليزية
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2-IIنجليزيةالالمماثلة في ا:الفصل الثاني

، حىت هراملتعّددة إرتأينا يف هذا الفصل ان جنمع املظا
يسهل على الّدارسني األجانب لّلغة االجنليزية و املتطلعني على هذه املظاهر من إدراك مجلة 

.األنواع املختلفة للمماثلة عند االجنليز

وجيب ان نشري أيضا إىل اّن الكتابة الصوتية املستعملة يف هذه الرسالة مأخوذة 
English Pronouncing::املعنون بD.Jonesجونزكتاب األستاذ دانيال أصال من

Dictionary جبامعة كمربج1991الطبعة الرابعة من سنة"Cambridge".

:يتآلنوعا و هي كا25إذن ان حنصرهذه املظاهر املختلفة يف ميكن 

هموسة املاء بكصوت ال/t/تاء اليتحّقق فونيم1-
[p]مليمافوي يف جوار الصوت الش/m/،لباءا

/b/،الباء املهموسة./p/

/t/ /p/ ، /b/ ، /m/  [p]  [شفوي]

هورة اء بالكصوت/d/دال اليتحّقق فونيم2-
[b]مليم ايف جوار الصوت الشفوي/m/،لباء ا

/b/و الباء املهموسة./p/

/d/ /p/ ، /b/ ، /m/  [b]  [ يشفو  ]
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يف [m]يماملكصوت/n/لنون ايتحّقق فونيم3-
مليماجوار الصوت الشفوي

/m/ ،لباءا/b/،الباء املهموسة./p/

/n/ /p/ ، /b/ ، /m/ [m]  [طبقي]

يف[k]اف كالكصوت/t/لتاء ايتحّقق فونيم4-
اهرية قجليم الا، /k/لكافاجوار الصوت الطبقي

./g/

/t/ /k/ ، /g/ [k]  [طبقي]

)/t/يف جوار /k/ ،/g/تتحول اىل]k[:    ( مثال

يم قاهرية اجلكصوت/d/لدال ايتحّقق فونيم5-
[g]لكاف ايف جوار الصوت الطبقي/k/ جليم او

/g/.القاهري

/d/ /k/ ، /g/ [g]  [طبقي]

يف[ŋ]وننالكصوت/n/لنون ايتحّقق فونيم6-
جليم القاهرية او /k/لكاف اجوار الصوت االنفي

./g/

/n/ /k/ ، /g/ [ŋ]
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يف [∫]ني شالكصوت/s/لسني ايتحّقق فونيم7-
/J/.لياء او /∫/لشنياجوار الصوت الغاري اللثوي

/s / /∫ /، /j/ [∫]  [غاري لثوي]

يف [z]يم اجلكصوت/z/لزاي ايتحّقق فونيم8-
/J/.لياء او /∫/لشنياصوت الغاري اللثويجوار ال

/z/ /∫ /، /j / [z]  [غاري لثوي]

نيسالكصوت/θ/لثاء ايتحّقق فونيم9-

[s]لسني ايف جوار الصوت اللثوي./s/

/θ/ /s/  [s]  [لثوي]

ء اتالكصوت/t/لتاء اللثوية ايتحّقق فونيم10-
لذال او /θ/لثاء الثوييف جوار الصوت ال[t]نية أسنا
./ð/

/t/ /θ/، /ð/ [t]
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أو [s]نيسالكصوت/t/لتاء ايتحّقق فونيم11-
لسني ايف جوار الصوت اللثوي او االنفي[n]النون
/s/ لنوناأو./n/

/t/ /s/، /n/ [s] or [n]  [لثوي أو أنفي]

أو [s]نيسالكصوت/d/لدال ايتحّقق فونيم12-
لسني اثوي او االنفييف جوار الصوت اللّ [n]ن النو 

/s/ لنوناأو./n/

/d/ /s/، /n/ [s] or [n]  [لثوي أو أنفي]

 مورفيم{s}جلمع يف األمساء ينطق سينا الدال على ا[s] الصوامت املهموسة، يف جوار
.يف جوار جمهورا [z]تحّقق زايا يولكن 

كصوت/s/لسني اتحّقق فونيمي13-
.امت مهموسصبعد [s]نيسال

/s / / امت مهموسص / [s]  [لثوي]

كصوت/s/لسني ايتحّقق فونيم14-
.امت جمهورةصبعد[z]الزاي 
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/s / / امت جمهورص / [z]  [لثوي]

تبّدل الصوت اإلحيت
:ساملهمو 

[θ]اء ثالكصوت/ð/الذال يتحّقق فونيم15-

/θ/.ء لثاايف جوار الصوت االسناين

/ð/ /θ/ [θ]  [أسناين]

يف جوار[θ]اء ثالكصوت/ð/الذال يتحّقق فونيم16-

,/s/لسني االصوت االسناين

/ð/ /s / [θ]  [أسناين]

يف جوار[s]ني سالكصوت/z/الزاي يتحّقق فونيم17-

/s/.لسني االصوت اللثوي

/z/ /s / [s]  [لثوي]

اء فالكصوت/v/يتحّقق فونيم18-
يف جوار الصوت الشفوي االسناين[f]هموسةامل
/k/.لكاف ا

/v/ /k/ [f]  [شفوي أسناين]
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اء فالكصوت/v/يتحّقق فونيم19-
لفاء اجوار الصوت الشفوي االسناينيف[f]هموسة امل

/f/.املهموسة 

/v/ /f/ [f]  [شفوي أسناين]

ني شالكصوت/dz/جليم املركبة ايتحّقق فونيم20-
لسني ايف جوار الصوت الغاري اللثوي[∫t]مركبة 

./s/

/dz/ /s / [t∫]  [غاري لثوي]

أو [z]ايز الكصوت/ð/لذال ايتحّقق فونيم21-
أو الزاي /s/لسنيايف جوار الصوت اللثوي/s/سينا
./z/

/ð/ /s /، /z/ [z] or [s]  [لثوي]

/J/مع الياء /t/التاء فونيمإندماج22-

[∫t].الشني املرّكبة كصوتليتحّقق  

/t / + /j/ [t∫]  [غاري لثوي]

/J/الياء مع/d/الدالفونيمإندماج23-

[dz].اجليم املرّكبةوتكصليتحّقق  
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/d / + /j / [dz]  [غاري لثوي]

/J/الياء مع/s/السني فونيمإندماج24-

[∫].الشنيكصوتليتحّقق  

/s / + /j / [∫]  [غاري لثوي]

/J/الياء مع/z/الزاي فونيمإندماج25-

].اجليمكصوتليتحّقق   Z ]

/z / + /j / [Z]  [غاري]
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1-2-II1ماثلة  م:

،/m/األصوات الشفوية امليم يف جوار[p]ىل باء مهموسة إ/t/صوت التاء حتّقق
.على سبيل املماثلة الّرجعية،/b/و،/p/الباء مهموسة 

الباء يف جوار،[p]ىل باء مهموسة إ/t/حتّقق فونيم التاء:قانون األولال-أ
:ماثلة الّرجعية الكلّية؛ حنوى سبيل املعل،/p/املهموسة 

Cigarette paper. / sig∂ret peip∂ / > [ sig∂rep peip∂]

Flight plan. / Flait plæn /> [ Flaip plæn ]

Private property / praivit prDp∂ti /> [ praivip prDp∂ti ]

Right place. / rait pleis / > [ raip pleis ]

Secrete police. / sikri:t p∂li:s / > [ sikri:p p∂li:s ]

Set point. / set  pDint /> [ sep  pDint ]

Set piece. / set pi:s / > [ sep pi:s ]

Last post. / La:st pD:st /> [ La:sp pD:st ]

الباء جواريف ،[p]ىل باء مهموسة إ/t/حتّقق فونيم التاء :لقانون الثانيا-ب 
/b/،؛ حنواجلزئيةى سبيل املماثلة الّرجعية عل:

Cat burglar. / kæt b3:gl∂r /> [ kæp b3:gl∂r ]

Circuit board. / s3:kit bD:d / > [ s3:kip bD:d ]

Coconut butter. / k∂uk∂nΛt bΛt∂ / > [ k∂uk∂nΛp bΛt∂ ]

Dust bowl. / dΛst b∂ul / > [ dΛsp b∂ul ]

First base. / f3:st beis / > [ f3:sp beis ]

Foot brake. / fut breik /> [ fup breik ]
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Front bench. / FrΛnt bent∫ /> [ FrΛnp bent∫ ]

Great Britain. / greit britn / >[ greip britn ]

Mixed bag. / mikst bæg / > [ miksp bæg ]

Mixed blessing. / mikst blesiŋ / > [ miksp blesiŋ ]

امليميف جوار،[p]ىل باء مهموسة إ/t/حتّقق فونيم التاء :لقانون الثالثا-ج

/m/،ى سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوعل:

Basket maker. / ba:skit meik∂ / > [ ba:skip meik∂ ]

Best man. / best mæn /> [ besp mæn ]

Court martial. / Kd:t  ma:∫l / > [ kD:p  ma:∫l ]

Direct method. / dairekt meθ∂d / > [ dairekp meθ∂d ]

Fast motion. / fa:st m∂u∫n / > [fa:sp m∂u∫n ]

Front man. / frΛnt mæn /> [ frΛnp mæn ]

Fruit machine. / fru:t m∂∫i:n / > [ fru:p m∂∫i:n ]

Mixed marriage. / mikst mæridz /> [ miksp mæridz ]

Mixed metaphor. / mikst met∂fD: / > [ miksp met∂fD: ]

2-2-II2:ماثلة  م

،/m/يف جوار األصوات الشفوية؛ امليم[b]ىل باء جمهورةإ/d/حتّقق فونيم الدال
:؛ حنواجلزئيةبيل املماثلة الّرجعيةلى سع،/b/و،/p/الباء املهموسة
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الباء يف جوار، [b]هورةجمىل باء إ/d/حتّقق فونيم الدال:قانون األولال-أ
:ماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنوى سبيل املعل، /b/هورة 

Blood bank. / blΛd  bæŋ /> [ blΛb  bæŋk ]
Blood bath. / blΛd  ba:θ /> [ blΛb  ba:θ ]
Blood brother. / blΛd  brΛð∂ /> [ blΛb  brΛð∂ ]
Broad bean. / brD:d  bi:n /> [ brD:b  bi:n ]

Closed book. / kl∂uzd  buk /> [ kl∂ub  buk ]
Dead beat. / ded  bi:t /> [ deb  bi:t ]

Good book. / gud  buk / > [ gub  buk ]

Head boy. / hed  bDi / > [ hed  bDi ]

Hold back. / h∂uld  bæk / > [ h∂ulb  bæk ]

Mud bath. / mΛd  ba:θ / > [ mΛb  ba:θ ]

امليميف جوار، [b]هورةجمىل باء إ/d/حتّقق فونيم الدال:لقانون الثانيا-ب 

/m/ ،لّرجعية اجلزئية؛ حنواى سبيل املماثلة عل:

Gold metal. / g∂uld  metl / > [ g∂ulb  metl ]

Gold mine. / g∂uld  main / > [ g∂ulb  main ]

Good man. / gud  mæn /> [ gub  mæn ]

Good morning. / gud mD:niŋ /> [ gub mD:niŋ ]

Grand master. / grænd  ma:st∂ /> [ grænb ma:st∂ ]

Lord mayor. /LD:d  me∂ /> [ LD:b  me∂ ]

Old man. / ∂uld  mæn /> [ ∂ulb  mæn ]

Old maid. / ∂uld  meid /> [ ∂ulb  meid ]

Old moon. / ∂uld  mu:n /> [ ∂ulb  mu:n ]

Second mate. / sek∂nd  meit /> [ ek∂nb  meit ]
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الباء يف جوار، [b]هورةجمىل باء إ/d/حتّقق فونيم الدال:لقانون الثالثا-ج
:ى سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوعل، /p/ملهموسة ا

Bad pain / bæd  pein / > [ bæb  pein ]

Blood poisoning / blΛd pDizniŋ /> [ blΛb pDizniŋ ]

Blood pressure / blΛd pre∫∂ / > [ blΛb pre∫∂ ]

Blood pudding / blΛd  pudiŋ / > [ blΛb  pudiŋ ]

Card punch / k∂ma:nd  pΛnt∫ /> [ k∂ma:nb  pΛnt∫ ]

Command post / k∂ma:nd  p∂ust /> [ k∂ma:nb  p∂ust ]

Custard pie / kΛst∂d  pai / > [ kΛst∂b  pai ]

Custard powder / kΛst∂d  paud∂r /> [ kΛst∂b  paud∂r ]

Gold plate / g∂Uld  pleit / > [ g∂Ulb pleit ]

United party / ju:naitid pa:ti / > [ ju:naitib pa:ti ]

3-2-II3:ماثلةم

الباء ،/m/ميف جوار األصوات الشفوية؛ املي[m]ىل ميمإ/n/حتّقق فونيم النون
:لى سبيل املماثلة الّرجعية؛ حنوع،/b/و،/p/املهموسة

، /m/امليم يف جوار، [m]ىل ميمإ/n/فونيم النونحتّقق:قانون األولال-أ
:ى سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنوعل

Common market. / kDm∂n  ma:kit /> [ kDm∂m  ma:kit ]

Con man. / kDn mæn /> [ kDm mæn ]

Fan mail. / fæn meil /> [ fæm meil ]

Foreign minister. / fDr∂n  minist∂ /> [ fDr∂m  minist∂ ]

Foreign mission. / fDr∂n  mi∫n / > [ fDr∂m  mi∫n ]

Iron maiden. / ai∂n meidn /> [ ai∂m meidn ]
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Iron man. / ai∂n mæn /> [ ai∂m mæn ]

On me. / Dn mi: / > [ Dm mi: ]

Open market. / ∂up∂n ma:kit /> [ ∂up∂m ma:kit ]

Pin money. / pin mΛni /> [ pim mΛni ]

يف جوار، [m]ىل ميمإ/n/حتّقق فونيم النون:قانون الثانيال-ب 
/b/ ،ى سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوعل:

Cotton belt. / kDt∂n  belt /> [ kDt∂m  belt ]

Brown bear. / braun be∂ /> [ braum be∂ ]

Fan belt. / fæn  belt /> [ fæm  belt ]

Green belt. / gri:n  belt /> [ gri:m  belt ]

Green bean. / gri:n  bi:n /> [ gri:m  bi:n ]

Human being. / hJ:m∂n  bi:iŋ / > [ hJ:m∂m  bi:iŋ ]

In blue. / in blu: /> [ im blu: ]

Open book. / ∂up∂n buk /> [ ∂up∂m  buk ]

Queen bee. / kwi:n bi: / > [ kwi:m bi:]

Sun bath. / sΛn  ba:θ /> [ sΛm  ba:θ]

الباء املهموسةيف جوار، [m]ىل ميمإ/n/حتّقق فونيم النون:قانون الثالثال-ج
/p/ ،ى سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوعل:

Action planning. / æk∫n  plæniŋ / > [ æk∫m  plæniŋ ]

American plan. / ∂merik∂n  plæn /> [ ∂merik∂m  plæn ]

Brown paper. / braun  peip∂ /> [ braum  peip∂ ]

Cotton picker. / kDtn  pik∂ /> [ kDtm  pik∂ ]

Down payment. / daun  peim∂nt /> [ daum  peim∂nt ]
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Garden party. / ga:dn  pa:ti /> [ ga:dm  pa:ti ]

Hen party. / hen  pa:ti /> [ hem  pa:ti ]

One pair. / wΛn pe∂ /> [ wΛm pe∂ ]

Open prison. / ∂up∂n prizn /> [ ∂up∂m prizn ]

4-2-II4ماثلة  م:

م القاهرية اجليو /k/يف جوار الكاف[k]ىل صوت الكافإ/t/حتّقق فونيم التاء
/g/،على سبيل املماثلة الّرجعية؛ حنو:

يف جوار صوت [k]ىل صوت الكافإ//tحتّقق فونيم التاء:قانون األولال-أ
:ية؛ حنولّ لى سبيل املماثلة الّرجعية الكع،/k/الكاف

Cigarette card. / sig∂ret  ka:d /> [ sig∂rek  ka:d ]

Credit card. / kredit  ka:d /> [ kredik  ka:d ]

First class. / f3:st  kla:s / > [ f3:sk  kla:s ]

Flat cap. / flæt  kæp /> [ flæk  kæp ]

Short cut. / ∫D:t  kΛt /> [ ∫D:k  kΛt ]

Smart card. / sma:t  ka:d /> [ sma:k  ka:d ]

Street credibility. / stri:t kred∂bil∂ti /> [ stri:k kred∂bil∂ti ]

Street cry. / stri:t  krai /> [ stri:k  krai ]

That cake. / ðæt  keik /> [ ðæk  keik ]

يف جوار اجليم القاهرية [k]ىل الكافإ//tتاءلحتّقق فونيم ا:لقانون الثانيا-ب 
/g/،لى سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوع:

Cut glass. / kΛt  gla:s /> [ kΛk  gla:s ]

Fat girl. / fæt  g3:l /> [ fæk  g3:l ]
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5-2-II5ةلماثم :

اجليم و /k/يف جوار صويت الكاف[g]ىل جيم قاهريةإ/d/حتّقق فونيم الدال
:على سبيل املماثلة الّرجعية؛ حنو،/g/القاهرية

يف جوار صوت [g]ىل جيم قاهريةإ//dحتّقق فونيم الدال:قانون األولال-أ
:على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو؛/g/اجليم القاهرية

Closed game. / kl∂uzd  geim / > [ kl∂uzg  geim
]

Field glasser. / fi:ld  la:s∂z /> [ fi:lg  ga:s∂z ]

Slide guitar. / slaid  gita: / > [ slaig  gita: ]

يف جوار صوت [g]اهريةقىل جيم إ//dحتّقق فونيم الدال:قانون الثانيال-ب
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو،/k/الكاف

Bird call. / b3:d  kD:l /> [ b3:g  kD:l ]

Cold call. / k∂uld  kD:l /> [ k∂ulg  kD:l ]

Cold cream. / k∂uld  kri:m /> [ k∂ulg  kri:m ]
Good cook. / gud  kuk /> [ gug  kuk ]

Grand canyon. / grænd  kænJ∂n /> [ græng  kænJ∂n ]
Ground control / graund  k∂ntr∂ul / > [ graung  k∂ntr∂ul

]

Ground cover. / graund  kΛv∂ /> [ graung  kΛv∂ ]
Had come. / hæd  kΛm /> [ hæg  kΛm ]

Hard cash. / ha:d  kæ∫ / > [ ha:g  kæ∫ ]
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6-2-II6:اثلةمم

اجليم و /k/يف جوار الكاف[ŋ]ىل نون مصحوبة بغّنةإ/n/حتّقق فونيم النون
:على سبيل املماثلة الّرجعية؛ حنو،/g/القاهرية

يف جوار  ]ŋ[ة ىل نون مصحوبة بغنّ إ//nحتّقق فونيم النون:قانون األولال-أ
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو،/k/الكاف

Garden cress. / ga:dn  kres /> [ ga:dŋ  kres ]

Human capital. / hJu:m∂n  kæ pitl /> [ hJu:m∂ŋ  kæpitl ]

In camera. / in kæm∂r∂ /> [ iŋ  kæm ∂r∂ ]

Iron curtain. / ai∂n  k3:tn /> [ ai∂ŋ  k3:tn ]

Open court. / ∂up∂n  kD:t /> [ ∂up∂ŋ  kD:t ]

Roman calender. / r∂um∂n  kælind∂ /> [ r∂um∂ŋ  kælind∂
]

Roman candle. / r∂um∂n  kændl /> [ r∂um∂ŋ  kændl ]

Roman catholic. / r∂um∂n  kæLik /> [ r∂um∂ŋ  kæLik ]

Tin can. / tin kæn /> [ tiŋ kæn ]

يف جوار ]ŋ[ىل نون مصحوبة بغّنةإ//nحتّقق فونيم النون:قانون الثانيال-ب
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية أيضاً؛ حنو،/g/اجليم القاهري 

Action group. / æk∫n  gru:p /> [ æk∫ŋ gru:p ]

Common good. / kDm∂n  gud /> [ kDm∂ŋ  gud ]

Common ground. / kDm∂n  graund /> [ kDm∂ŋ  graund ]

Golden gate. / g∂uld∂n  geit / > [ g∂uld∂n geit ]

Golden goose. / g∂uld∂n gu:s /> [ g∂uld∂ŋ gu:s ]
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7-2-II7:ماثلةم

لى سبيل ع،/J/الياءو /∫/يف جوار الشني[∫]ىل شنيإ/s/حتّقق فونيم السني
:املماثلة الّرجعية؛ حنو

على ،//∫يف جوار الشني ]∫[ىل شنيإ//sحتّقق فونيم السني:األولقانونال-أ
:سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو

Bus shetter. / bΛs ∫elt∂ /> [ bΛ∫  ∫elt∂ ]

Dress shop. / dres ∫Dp /> [ dre∫  ∫Dp ]

Nice shoes. / nais ∫u:z /> [ nai∫ ∫u:z ]

Space shuttle. / speis ∫Λtl /> [ spei∫  ∫Λtl ]

This shoe. / ðis ∫u: / > [ ði∫  ∫u: ]

Else shelter. / els ∫elt∂ /> [ el∫ ∫elt∂ ]

يف جوار صوت الياء ]∫[ىل شنيإ//sحتّقق فونيم السني:قانون الثانيال-ب

/J/، املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنوعلى سبيل:

Nice yacht. / nais JDt /> [ nai∫ JDt ]

This year. / ðis Ji∂ /> [ ði∫ Ji∂ ]

This yard. / ðis Ja:d / > [ ði∫ Ja:d ]

Less yeast. / les Ji:st /> [ le∫ Ji:st ]

This yegg / ðis Jeg /> [ ði∫ Jeg ]

Nice youn man. / nais JΛŋ  mæn /> [ nai∫ JΛŋ  mæn ]

Parlous yacht. / pa:l∂s JDt /> [ pa:l∂∫ JDt ]
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8-2-II8ماثلةم :

على سبيل ،/J/أو الياء/∫/يف جوار  الشني[z]ىل جيمإ/z/حتّقق فونيم الزاي
:املماثلة الّرجعية؛ حنو

،/∫/يف جوار الشني]z[ىل جيم إ//zالزايحتّقق فونيم:قانون األولال-أ
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو

Cheese shop. / t∫i:z ∫Dp />  t∫i:z ∫Dp ]

Rose show. / r∂uz ∫∂u / > [ r∂uz ∫∂u ]

These sheeps. / ði:z ∫i:ps / > [ ði:z ∫i:ps ]

Those sheeps. / ð∂uz ∫i:ps / > [ ð∂uz ∫i:ps ]

These sheets. / ði:z ∫i:ts / > [ ði:z ∫i:ts ]

News show. / nJu:z ∫∂u /> [ nJu:z ∫∂u ]

،/J/يف جوار الياء ]z[ىل جيمإ//zحتّقق فونيم الزاي:قانون الثانيال-ب
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو

He is young. /hi iz JΛŋ /> [ hi iz JΛŋ ]

Where’s yours ? / we∂z JD:z /> [ we∂z JD:z ]

Wise youngster. / waiz JΛŋst∂ /> [ waiz JΛŋst∂
]

Those years. / ð∂uz Ji∂z /> [ ð∂uz Ji∂z ]



133

9-2-II9:ثلة  امم

،م/s/[s]ىل سنيإ/θ/حتّقق فونيم الثاء 
:على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو

Bath salt. / ba:θ sD:lt /> [ ba:s sD:lt ]

Bath seat. / ba:θ si:t /> [ ba: s  si:t ]

Birth certificate. / b3:θ s∂tifik∂t /> [ b3: s  s∂tifik∂t ]

Both sexes. / b∂uθ seksiz /> [ b∂u s  seksiz ]

Both sides. / b∂uθ saidz /> [ b∂us  saidz ]

Earth science. / 3:θ sai∂ns /> [ 3:s sai∂ns ]

Fifth set. / fifθ set /> [ fifs  set ]

Fourth season. / fD:θ si:zn / > [ fD:s  si:zn ]

Fourth summer. / fD:θ sΛ∂m∂ /> [ fD:s  sΛ∂m∂ ]

10-2-II10:اثلة  مم

:إىل تاء أسنانية، واليت يُرمز هلا بالّرمز التايل/t/حتّقق فونيم التاء الّلثوية [t] حني
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو،/ð/صوت الذال و/θ/وت الثاء صجتاورها ب

يف جوار الثاء]t[ىل تاء أسنانية إ//tحتّقق فونيم التاء الّلثوية:قانون األولال-أ
/θ/،على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو:

That thing. / ðæt θiŋ / > [ ðæt θiŋ ]

Cut through. / kΛt θru: /> [ kΛt θru: ]

First Thursday. / f3:st θ3:zdi /> [ f3:st θ3:zdi ]

That thief. / ðæt θi:f /> [ ðæt θi:f ]
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Last theory. / la:st θi∂ri / > [ la:st θi∂ri ]

Best throng. / best θrDŋ /> [ best θrDŋ ]

Most thing. / m∂ust θiŋ /> [ m∂ust θiŋ ]

Last third. / la:st θ3:d / > [ la:st θ3:d ]

That throat. / ðæt θr∂ut / > [ ðæt θr∂ut ]

يف جوار ]t[ىل تاء أسنانيةإ//tحتّقق فونيم التاء الّلثوية:قانون الثانيال-ب
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية أيضاً؛ حنو،/ð/الذال 

Get those. / get  ð∂uz / > [ get  ð∂uz ]

11-2-II11:اثلةمم

حني جتاورها إىل أصوت ريتان،اإلنفجا/d/الدالو/t/حتّقق فونيمي التاء
/s/و النونأ/n/، على سبيل املماثلة

:الّرجعية؛ حنو

تكاكي أو أنفي يف جوار حإىل صوت إ//tحتّقق فونيم التاء:قانون األول ال-أ
:ّلية؛ حنوعلى سبيل املماثلة الّرجعية الك،/n/و النونأ/s/صويت السني

That side. / ðæt  said /> [ ðæs said ]

Sweet snow. / swi:t  sn∂u /> [ swi:s  sn∂u ]

Last second. / la:st  sek∂nd /> [ la:ss  sek∂nd ]

Smart singer. / sma:t  siŋ∂ /> [ sma:s  siŋ∂ ]

Sweet sadness. / swi:t  sædn∂s /> [ swi:s  sædn∂s ]

Good side. / gud  said /> [ gus  said ]
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ىل إىل صوت إحتكاكي أو أنفي يف جوار إ//dفونيم الدالحتّقق :قانون الثاني ال-ب
:على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية أيضاً؛ حنو،/n/و النونأ/s/صويت السني

Good night. / gud nait /> [ gun nait ]

Hard night. / ha:d  nait / > [ ha:n  nait ]

Second night. / sek∂nd nait /> [ sek∂n nait ]

Bad night. / bæd nait /> [ bæn nait ]

That night. / ðæt nait /> [ ðæn nait ]

العكس غري صحيح فال ُيسمح بتغيري أو حتّول صوت احتكاكي أو انفي إىل صوت 
.الّلغة اإلجنليزيةانفجاري يف

12-2-II12:اثلةمم

ذه املماثلة مظهراً من مظاهر املماثلة التقّدمية الثابتة يف الّلغة االجنليزية مع اللواحق يف هتعترب 
.حالة التصويت

جماورة الصوت املهموس دسينًا عن//sقاء نُطق فونيم السنيب:قانون األولال-أ
:ماثلة التقّدمية الكّلية؛ حنويف الكلمة الواحدة؛ على سبيل امل

:األفعال

Jumps. jΛmps }{

Sits. sits }{

Meets. mi:ts}{



136

:األسماء

Cats. Kæts}{

Rats. ræts }{

Ducks. }dΛks{

:ضمائر الملكية

Patrick’s }
Pætriks{

Clint’s Klints}{

Chuck’s }t∫Λks{

ند جماورة الصوت ع]z[إىل زاي //sفونيم السني حتّقق نُطق:قانون الثانيال-ب
:

:األفعال

Runs. rΛnz }{

Dives daivz }{

Digs. digz }{

:األسماء

Dogs. dDgs }{

Roads. r∂udz }{

Tigers. taig∂z }{
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:ضمائر الملكية

Richard’s rit∫∂dz}{

Rob’s bDbz}{

Dove’s d∂uvz}{

13-2-II13:اثلةمم

ذا اجتمع كلمتني آخر صوت من الكلمة األوىل صوت احتكاكي جمهور، وأّول إ
،صوت من الكلمة الثانية مهموس، يُبدل الصوت األول إىل صوت احتكاكي مهموس

:الّرجعيةعلى سبيل املماثلة

يف جوار صوت الثاء]θ[إىل الثاء/ð/الذالحتّقق فونيم:قانون األولال-أ

/θ/،على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو:

With thanks. / wið θæŋk /> [ wiθ θæŋk ]

With thrall. / wið θrD:l /> [ wiθ θrD:l ]

With threat. / wið θret /> [ wiθ θret ]

With throe. / wið θr∂u /> [ wiθ θr∂u ]

With thud. / wið θΛd /> [ wiθ θΛd ]

صوتوار يف ج]θ[إىل الثاء/ð/حتّقق فونيم الذال:قانون الثانيال-ب
:اجلزئية؛ حنوعلى سبيل املماثلة الّرجعية،م/s/السني

Breathe slowly. / bri:ð  sl∂uli /> [ bri:θ sl∂uli ]
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With snow. / wið  sn∂ u/ > [ wiθ sn∂u ]

Bathe safety. / beið  seifti /> [ beiθ seifti ]

With security. / wið  sik Ju∂r∂ti /> [ wiθ sikJu∂r∂ti ]

With sensibility. / wið  sensibil∂ti /> [ wiθ sensibil∂ti ]

With salt. / wið  sD:lt /> [ wiθ sD:lt ]

With sympathy. / wið  simp∂θi /> [ wiθ simp∂θi ]

With some one / wið  s∂m wΛn / > [ wiθ s∂m wΛn ]

With several... / wið  sevr∂l /> [ wiθ sevr∂l ]

ار صوت يف جو ]s[ىل سنيإ//zحتّقق فونيم الزاي:قانون الثالثال-ج
:على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو،/s/السني

These socks. / ði:z   sDks /> [ ði:s   sDks ]

He was sent. / hi  w∂z  sent /> [ hi  w∂s sent ]

We chose six. / wi t∫u:z  siks /> [ wi t∫u:s  siks ]

Close silently. / kl∂uz  sail∂ntli /> [ kl∂us  sail∂ntli
]

Choose some. / t∫u:z  s∂m / > [ t∫u:s  s∂m ]

Bees signals. / bi:z  signl /> [ bi:s  signl ]

Cheese sweetness. / t∫i:z  swi:tn∂s /> [ t∫i:s swi:tn∂s ]

يف جوار صوت ]f[ىل الفاءإ/v/:لقانون الرابعا-د
:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو،/k/الكاف 

Of course. / Dv  kD:s /> [ Df  kD:s ]

We ve correted. / wiv  k∂rektid / > [ wif  k∂rektid ]

Iwill leave country. / ai wil  li:v kΛntri /> [ ai wil  li:f  kΛntri ]
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Brave colleague. / breiv  kDli:g / > [ breif  kDli:g ]

يف جوار صوت [f]ىل فاءإ/v/:لقانون الخامساهـ 
/f/،على سبيل املماثلة الّرجعية الكّلية؛ حنو:

We ve found it. / wiv faund  it / > [ wif faund  it ]

I love fantasy. / ai lΛv  fæ nt∂si / > [ ai  lΛf  fænt∂si ]

brave friend. / breiv frend / > [ breif frend ]

We gave four…. / wi  geiv  fD: /> [ wi  geif  fD:]

14-2-II14ماثلةم:
يف/s/ند جماورة السنيع[∫t]ىل شني املرّكبإ//حتّقق فونيم اجليم املركب

:على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية؛ حنو،ة

Goodge street. / gu stri:t / > [ gut∫  stri:t ]

Bridge score. / bri skD: / > [ brit∫  skD: ]

College safety. / kDli seifti / > [ kDlit∫  seifti ]

Savage skunk. / sævi ∫Λŋk /> [ sævit∫  ∫Λŋk ]

Sage sister. / sei  sist∂ / > [ seit∫  sist∂ ]

Page six. / pie siks / > [ piet∫  siks ]

Siege side. / si: said /> [ si:t∫   said ]

Passage stop. / pæsi stDp /> [ pæsit∫   stDp ]

Orange snake. / Drin sneik /> [ Drint∫  sneik ]
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15-2-II15:اثلة  مم

[z]و زايأ[s]إىل سني،"the"طق أداة التعريف اإلجنليزية املتمثّلة يف حتّقق ن

؛ الكاليةالتقّدمية عندما تلي هذين الصوتني يف الكالم املتواصل السريع على سبيل املماثلة 
:حنو

What s the time? / wDts ð∂  taim / > [ wDtz z∂  taim ]

Does the king? / dΛz  ð∂  kiŋ /> [ dΛz  z∂  kiŋ ]

Where is the book? / we∂ iz ð∂  buk / > [ we∂ iz  z∂  buk ]

16-2-II16:ماثلةم

يف /J/ع فونيم الياءم/z/والزاي،/s/السني،/d/الدال،/t/لتاءاحتّقق فونيم 
.على سبيل املماثلة الّرجعية اجلزئية،حدود الكلمات

لتشكيل صوت الشني /J/ع الياءم//tحتّقق فونيم التاء:قانون األوللا-أ
:الكالم السريع املتواصل؛ حنويف[∫t]املركب

.

What you want? / wDt Ju: wDnt / > [ wDt∫ u wDnt ]

That you need. / ðæt Ju:  ni:d /> [ ðæt∫ u ni:d ]

But you are ill. / bΛt Ju:  a: il /> [ bΛt∫ u a: il ]

Put your chair away. / put Ju: t∫e∂  ∂wei / > [ put∫ u t∫e∂  ∂wei ]

I let you go. / ai let Ju:  g∂u /> [ ai let∫ u g∂u ]
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لتشكيل صوت اجليم /J/ع الياءم//dحتّقق فونيم الدال:قانون الثانيال-ب
:اصل؛ حنوالكالم السريع املتو يف[]املركب

Would you please. / wu  u /

Could you …? / ku  u /

لتشكيل صوت /J/ع الياءم//sحتّقف فونيم السني:قانون الثالث ال-ج
:الكالم السريع املتواصل؛ حنويف[∫]الشني

In case you need it / in keis  Ju:  ni:d  it /> [ iŋ kei∫ u  ni:d  it ]

Don t miss your train. / d∂unt mis JD: trein /> [ d∂mp mi∫ D: trein ]

Kiss your wife. / kis JD: waif /> [ ki∫ D: waif ]

In the class you teach. / in ð∂  kl æs Ju: ti:t∫ /> [ in  ð∂  kl æ∫ u ti:t∫ ]

لتشكيل صوت اجليم/J/ياء ع الم//zحتّقف فونيم الزاي:لقانون الرابعا-د

[ z]الكالم السريع املتواصل؛ حنويف:

Has your letter come ? / hæz JD:  let∂ kΛm / > [ hæz jD:  let∂ kΛm ]

جنليزية ضمن الكلمة الواحدة  الّن هذا النوع من املماثلة موجود يف الّلغة ااكما 
:كنموذج فونيمي ثابت ال يتغّري؛ حنو

Nature. / neit∫∂ /
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0Question. / kwest∫∂n /

Unfortunate. / ΛnfD:t∫n∂t /

Soldier. / s∂uldz∂ /

الدالو،/b/من

/d/،اجليم القاهريةو/g/فال .املواليةبصوت مهموس جماور هلا من الكلمة ةآخر الكلميف
:يتم أو ال يتحّقق ذلك إالّ يف بعض املناطق الشمالية من اجنلرتا؛ حنو

Good time. / Gud taim /> [ Gut taim ]

Big case. / big keis /> [ bik keis ]

Hard time. / ha:d  taim /> [ ha:t  taim ]

Hard test. / ha:d  tes t/ > [ ha:t  test ]

Big cake. / big  keik / > [ bik  keik ]

Had turned. / hæd  t3:nd /> [ hæt  t3:nd ]

Bird tail. / b3:d  teil / > [ b3:t  teil ]

Sand town. / sænd  taun / > [ sænt  taun ]

Big country. / big  kΛntril /> [ bik  kΛntril ]

أّي تغّري فونيمي قبل صوت آخر دون صويت الشنيتشري إىلال/s/ّن السنيأما ك
:؛ حنو/J/أو الياء/∫/

This thing. / ðis θiŋ / > [ ðiθ θiŋ ]

.ال يصّح ان نقول ذلك، ألنّه غري مسموح به يف الّلغة االجنليزيةف
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ليزية ال يسمح بالتماثل عند جتاور صوتان األول مهموس لنظام الصويت لّلغة االجنا
فهذا منوذج حّي لنطق العديد من الّدارسني .وال

:األجانب الذين يسعون إىل حتقيق مماثلة رجعية على هذا املستوى؛ حنو

I like that black dog. / ai  laik  ðæt  blæk dDg / > [ ai  laig  ðæd  blæg  dDg ]



:لثالثاالفصل  

غة  المماثلة بين العربية واالنجليزية في ضوء علم اللّ 
الحديث
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3-IIنجليزية في ضوء علم الّلغة  الالمماثلة بين العربية وا:الفصل الثالث
:الحديث

1-3-IIلمماثلة عند العرب في ضوء علم الّلغة الحديثا:

ب اليت كانت تقوم على خالفًا للّدراسات الصوتية القدمية عند الكثري من حناة العر 
"اخلليل"القياس وما إىل ذلك من األسس الّلغوية، نذكر على سبيل املثال أساس الّسماع و

وغريمها، فإّن "ابن جين"و"كسيبويه"وشيوخه والعديد من أصحابه وتالمذته من بعده 
املالحظة تقوم أساسا على الغربينيالّدراسات الصوتية احلديثة اليوم سواء عند العرب أو 

لّدقيقة، حيث حظيت ظاهرة املماثلة بعناية من قبل األصواتيني العرب وا)ملخربيةا(
عبد .د،رمضان عبد التّواب.دإبراهيم أنيس، .دفقد أوىل هؤالء العلماء سواء .جنليزالا

Peterشأمحد خمتار عمر أو األستاذ حممد أنطاكي؛ األستاذ بيرتزوت.دالصابور شاهني، و 

Roach األستاذ قيمسنA.C Gimsonأو األستاذ أوكونورOconnor J.D اهتماما بالغا هلذه
وكما .الظاهرة يف كتبهم معتمدين يف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التعليلي

يشري إليه املصطلح يف املنهج األول هو ذلك املنهج الذي يقوم على تقرير ما هو واقع، أو 
أما استعانة احملدثني .خيرج عن نطاق الّلغة؛ فهو إذن إما تقريري أو حتليليتفسريه تفسريا ال

تعليل األحكام الصوتية الّلغوية هباملنهج التعليلي إىل جانب املنهج الوصفي كان من أهداف
.1تعليال عقليا منطقا، استنادا باالحتجاج واجلدل

اهرة املماثلة كما تبّني لنا من وعليه فإّن الّدراسات الصوتية العربية احلديثة حول ظ
،والضادالنون،و السني، و التاء، :هيوأصوات11

.و الزاي،و الذال،الظاءو ،والطاء،و الضاد،الصاد، والدالو 

":.مد حسني آل ياسنيحملغوية عند العربراسات اللّ دّ ال-1

.03ص.م1980لبنان -بريوت.، منشورات دار مكتبة احلياة1ط."الثالث
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جنليزية الق يف كلتا الّلغتني العربية وامظاهرها تتحقّ املماثلة على اختالف أنواعها و
ن جتد املماثلة الّرجعية أو التقّدمية، كّلية كانت أو جزئية، الى السواء، فكما ميكنك ع

ّن معظم اغري .جنليزيةال
يف الّلغة كذلك، أما 1مظاهر املماثلة الّرجعية تربز يف الّلغة العربية مع تواجد للماثلة التقّدمية

.2جنليزية فتشيع فيها املماثلة الّرجعية مع أمثلة قليلة للمماثلة التقّدميةالا

األمثلة حول املماثلة يف الّلغة العربية نبّني من ضعبوكدليل على ما سبق ذكره نقّدم 
:خالهلا حقيقة ما قلناه حول هيمنة املماثلة الّرجعية على باقي األنواع األخرى؛ حنو

1املإبدال
مها الباء والنون، حبيث خمرج األول من متباعدان خمرجا؛ وصوتانالناقصة، إذ اجتمع 

صوتنيا من خمرجه ليجانس صوتر الثاين يف األول فحّوله ثّ الشفتني والثاين من اخليشوم، فأ
(يف مثل كلمة  3).عنرب، من بعد، وانبعث:

2هو تأثّر رجعي ناقص كذلك، السني، وومن إبدال الزاي من الصد و
جمهورا من صوتاله الثاين جمهور، فتأثّر الثاين باألول فبدّ مثال جيتمع فيه األول مهموس و

القزد من (، أو )يزدل من يسدل(:نسجام؛ حنواالنفس خمرج احلرف املبّدل منه لتحقيق 
).القصد

رات يف املماثلة العربية رجعية مع عدم نكران ّن معظم التأثّ أمما يدفعنا بالقول إل
مع )الدال، الذال، الزاي(أو "فتعلا"تواجد الّنوع التقدمي مع حروف اإلطباق يف صيغة 

ّن بعض املظاهر يف املماثلة التقّدمية ترجع عند بعض العرب اهو كذلك، و"فتعالالا"تاء 
التماثل مّتجهة اجتاها عكسيا أي اجتاها رجعيا، ويف آخر مرحلة من مراحل تطّورها إىل

، حيث )اذتكر(هي أصال)ذكر(من"فتعلا"فصياغة :خري دليل على ذلك لتايلاالاملث

.181ص.غوية إلبراهيم انيسللّ األصوات ا-1
2
- P.Roach : English Phonetics And Phonology. p. 104/109.

.271ص.نطاكيألغة حملمد االوجيز يف فقه اللّ -3
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صوتان متجاوران األول جمهور والثاين مهموس، فتأثّر الثاين باألول ةهذه الكلماجتمع يف 
ّن أ، غري)اذدكر(ةران فصارت الكلمري صوتان جمهو فأصبح الصوت جمهورا ليجتمع يف األخ

.مي مادام التأثّر من الثاين باألولهذا التأثّر تقدّ 

أين )اذدكر(ةمن التطّور آخر حني تصري الكلم)كرذتا(الحظ ما يصيب كلمة
هذا أيضا تأثّر يفىن الصوت الثاين يف األول وينطق الصوتان صوتا واحدا كاألول، و

ّن أأي )ادّكر(هو)اذّكر(ستعمال عند العرب يفاإلثري لكن الشائع والكتقدميي، و
.1بذلك أصبح التأثّر يف األخري رجعياالصوت األول يفىن يف الصوت الثاين، و

أيضا، حبيث جند معظم "فتعلا"حيدث نفس الشيء مع أصوات اإلطباق يف صيغة 
الذي هو )ظلم(عل الف:التأثّرات تقّدمية، وقد تكون رجعية يف بعض احلاالت كذلك؛ حنو

صوتان، األول جمهور مطبق قد أثّر يف أين جتاور"فتعالالا"يف صيغة )اظتلم(يف األصل 
على "طاء"أو "ضادا"ن تصبح التاء االثاين فجعله جمهورا مطبقا مثله، فوجب إذن 

هذا كما ترى تأثّر تقّدمي هلذه املماثلة، ، و)لمطاظ(حسب النطق القدمي، فيصبح نطقها 
وهو تأثّر تقّدمي كذلك مادام الصوت األول قد فىن )لمظّ ا(اد التأثّر فأصبحت الكلمة وز 

اطّلم(ّن الكلمة رويت اقد بلغنا من بعض علماء العرب القدامى و.يف الصوت الثاين
.2ّن الصوت الثاين فىن يف الصوت األول على سبيل املماثلة الّرجعيةاأيضا أي)

ن كانت ااإلطباق أو غريها من األصوات األخرى وهذا التحّول يف بعض أصوات
قليلة حنو التأثّر الّرجعي خلري دليل على ميول النظام الصويت العريب هلذا الّنوع من املماثلة ملا 

.بني األصوات

عى دائما إىل حتقيق مستوى متقّدم من االستخفاف قصد فإذا كانت املماثلة تس
التيسري بإبدال الصوت الذي كان يف األصل مستثقال أو متعّذرا صوتا مياثل الصوت املماس 

.275ص.كورد غة بني الرتاث واملعاصرة لعاطف م، يف علم اللّ 182 / 181ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -1
.182ص.براهيم أنيسغوية إلاألصوات اللّ -2
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له وإدغامه فيه، فإّن أقصى درجات التيسري يف املماثلة هي املماثلة الّرجعية، والسبب يف 
ريب إىل حتقيق معظم مظاهرها يف هذه الظاهرة ذلك يرجع أساسا إىل ميول النظام الصويت الع

.من النوّع الّرجعي

جنليزية اليت معظم مظاهر التأثّر فيها رجعي مع اليصدق هذا احلديث على الّلغة ا
هذا عكس الّلغة العربية اليت تعرف إىل قليل من األمثلة الواردة حول املماثلة التقّدمية، و

.جنليزية املعاصرةاالاملقارنة مع الّلغة حد ما نوع من التوازن يف النوعني ب

2-3-IIنجليز في ضوء علم الّلغة الحديثالالمماثلة عند ا:

جنليزية يف حاالت الأما األصوات اليت عادة ما حيدث معها التماثل يف الّلغة ا
ضمن الكلمة الواحدة اليت أصبحت اليوم مظهرا من مظاهر املماثلة الثابتة يف سواءالتجاور 

الكالم يف إطار التكّلمات السريعةسياقضمنأويكل الفونيمي للكلمات هلذه الّلغة، اهل
، /ð/، الذال/θ/، الثاء/z/، الزاي/s/، السني/n/، النون/d/، الدال /t/التاء:هيت واصو أ9

/v/1املركباجليم، الصوت.//

جنليزية فإّن كل األمثلة اليف الّلغة اأما فيما يتعّلق باألمثلة حول املماثلة الّرجعية 
الواردة يف الفصول السابقة تنصب على األصوات اللثوية اليت يرجع نوعها إىل املماثلة 

-كلمة:؛ حنو2الّرجعية، حبيث تأثّر الصوت األول بالثاين فبّدله حرفا مماثال له Best man –

Bad game – Action  planning – Right  place.

Best man. /best mæn/>]besp mæn[

عند جماورته لصوت [p]إىل باء مهموسة /t/ففي املثال األول إنقلب صوت التاء
/m/إىل خمرج آخر أقرب إىل امليم/m/هو امليم ، فانتقل حتت تأثري هذا الصوت و/m/امليم

1
- A.G.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.296.

2
- P.Roach: English Phonetics and Phonology. p.105/106. – J.D.Oconnor: Phonetics

.p.250. – J.D.Oconnor: Better English Pronunciation. p.102.
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/p/ةموسعلى صوت الباء املهالشعوريايف نفس الصفة، فوقع االختيار/t/ويشرك التاء

.نفجارااليف صفة اهلمس و/t/كنظرية للتاء

التاليتني من عبارتنينّه حدث نفس الشيء تقريبا مع األصوات األخرى من الاكما 
.1تقريب صوت من صوت آخر يف املخرج مع مراعاة بعض االختالفات الطفيفة

جنليزية اليت الغة ازيادة على ذلك فإّن مجيع األمثلة الواردة حول ظاهرة املماثلة يف اللّ 
Peter  Roachتراعي جانب الصفة لألصوات فهي مماثلة رجعية كما يقّرر بذلك األستاذ

:2قيمسن حنوA.C Gimsonبرت روتش واألستاذ

That side. /ðæt said/> ] ðæs said [

Good nigh. /gud  nait/>] gun  nait  [

إىل صوت احتكاكي أو /d/أو الدال/t/لتاء نفجاري سواء ااالأين يتحّول الصوت 
يف هذين /d/الدالو/t/ففناء التاء/n/.صوت النونو/s/أنفي ومها صوت السني

بقاء على صفة الصفري الاكان من هدفه التخفيف و/n/النونو/s/الصوتني أي السني
.لة الّرجعية الكّليةعلى سبيل املماث/n/بقاء على الغنة يف النونالوا/s/يف السني 

جنليز فهو كذلك من الّنوع الّرجعي كذلك، خاصة الأما التجهري يف املماثلة عند ا
حيدث ذلك عادة مع ذلك الّنوع ّن الصوت األول يؤثّر يف الثاين فيجعله من جنسه، واو 

.جنليزيةالمن املماثلة اليت أصبحت ثابتة يف الّلغة ا

ال يصدق مع األصوات إذا جتاورت يف حدود ّن هذا الّنوع من التأثّر أغري 
:حنو؛الكلمات

1
- P.Roach: English Phonetics and Phonology. p.105. – A.C.Gimson: An

Introduction to the Pronunciation of English. p.294.
2
- P.Roach: English Phonetics and Phonology. p.105.
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I like that black dog. /ai laik ðæt blæk dDg/

نّه اهو السبب يف ذلك وهذا مثال ال تتحقق فيه مماثلة رجعية للتصويت، وف
الصامت البدئي جمهور، ال يتحّول الصوت األخري عندما يكون الصامت األخري مهموس و

.1ن حيدث العكس يف العديد من الّلغات األجنبيةاجنليزية، و اليف الّلغة اإىل جمهور

جنليزية حيّققون مماثلة رجعية للتصويت على الفكثري من الّدارسني األجانب لّلغة ا
األخرية إىل /t/أو تبديل التاء/g/إىل جيم قاهرية/k/هذا املستوى بتحويل الكاف األخرية

:وغري ذلك؛ حنو/d/دال

I like that black dog. /ai laik ðæt blæk dDg/

جنليزية، وجيب على طلبتنا قّوي ملتكّلم أجنيب ال يتقن الّلغة االهذا منوذج حّي و
.تفاديه بقدر اإلمكان

جنليزية على مستوى الأصبحت ثابتة يف الّلغة االيت ة تقدميملماثلة الاأما فيما خيص 
الذي يضاف إىل الكلمات كالفعل أو {s}نيالسمرفيمواحق كالتجهري، فهي تتحّقق مع الل

Cats:حنو؛االسم للداللة على اجلمع أو ضمري امللكية – Dogs – Jumps – Runs – Pats –

Richard’s

أما إذا جاورت s/{s}/فهذه السني
,2{z}ا

1
- P.Roach: Ibid. p10.

2
- P.Roach: Ibid. p107.
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ن خالل األمثلة العديدة اليت قّدمناها حول املظاهر املختلفة للمماثلة يف الّلغة تبّني م
يف سياق الكالم ال ميكن حتديدها إالالفونيمية، وقابالتاجنليزية الا

.1فيتبّني املعىن من خالل ذلك

ني ح/ŋ/والنون اخليشومية /n/حيدث ذلك عادة مع األصوات األنفية النون)1
:حنو؛6؛ انظر القاعدة رقم /k/جتاورها مع صوت الكاف

Ran or rang quickly. /ræŋ  kwikli/

والباء /t/الشفوية كصوت التاء حيدث ذلك مع األصوات االنفجارية الّلثوية و)2
:2حنو؛ /p//p/املهموسة 

Right or ripe pears or pairs. /raip pe∂z/

.1ارجع إىل القاعدة رقم 

/j/الياء/s/كذلك عند جتاور السني قابلدث هذا التحي)3

:حنو

What is or  watch your weight. /wDt∫ JD: weit/

7.ارجع إىل القاعدة رقم 

1
- A.C.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of English. p.294.

2
- A.C.Gimson: Ibid. P294.
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كما ورد /k/عند جتاوره مع الكاف /t/حيدث ذلك أيضا مع صوت التاء)4
:حنو؛4يف القاعدة رقم من قبل

Like or light  cream. /laik  kri:m/

، /m/عند جتاوره مع صوت امليم/t/آخر حيدث مع صوت التاء تقابل)5
:للتأّكد من ذلك؛ حنو1ميكنك الّرجوع إىل القاعدة رقم 

Hot or hope manure. /hDp m∂nJu∂r/

1حنو؛األسناينحيدث مع املخرج الشفوي تقابلّن هذا الأكما  :

Great party or grape party /greip  pa:ti/

قابل أو التضاربالتهجنليزية فإّن الّلغة العربية ال تعرف مثل هذااللّلغة اعلى خالف 
إن تقاربت خمارجها ال حيدث معها طالق، فاألصوات يف الّلغة العربية يف جتاورها والعلى ا

ن دّل على شيء إّمنا يّدل على اهذا و .ى مستوى الفونيماتعلقابلمثل هذا الّنوع من الت
ّن املماثلة يف الّلغة العربية تسّهل أكما .احلصانة اليت متتلكها الّلغة العربية يف نظامها الصويت

.2استعماهلا بطرق أيسرعلى األجانب تعّلم الّلغة و

املماثلة قد أثرت ن كانت اجنليزية والولألسف الشديد فالعكس صحيح مع الّلغة ا
،هذه الّلغة مبفردات جديدة من جانب

1
- A.C.Gimson: Ibid.p.295

.57ص.غوية إلبراهيم أنيساألصوات اللّ -2
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الفونيمية املتوّقع حدوثها من حني قابالتالتنقيب عن املعىن احملشو يف التكّلمات بسبب الت
ظاهرة كما انّه جيب يف هذا املقام ان ندكر الفرق بني اللغتني املدروستني يف.إىل آخر

املماثلة، و الذي يتمّثل يف اّن اللغة العربية املشار إليها هي اللغة الفصحى اليت ال تستعمل 
إّال يف الكالم الّرمسي حيث يراقب املتكلم أسلوبه؛ و ليست الفصحى اللغة األم ألي شعب 

ت كثرية، بينما تستعمل اللغة االجنليزية الرفيعة األسلوب من قبل مجاعا.من الشعوب العربية
فألوان املماثلة ختتلف .وان كان هناك طبعا عدة أساليب أخرى و هلجات خمتلفة يف النطق

و لو درسنا العاميات العربية لوجدنا .وتكثر كّلما تغّري األسلوب من الرمسية إىل العفوية
قاط احلركات يف اواخر الكلمات و سأنواعا أخرى يف تأثّر األصوات بعضها ببعض من إ

ا، االمر الذي جيعل الصوامت تتجاور أكثر بكثري ممّا حيدث يف العربية الفصحى، داخله
.ومن مثّ تتزايد نسبة و نوع املمثلة



الخاتمة
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الخاتمة  
جنليزية من البعد وقوفنا على أهم النقاط األساسية يف دراسة ظاهرة املماثلة يف الّلغتني العربية وا

ص مع الشرح والتحليل ملختلف العوامل اليت كان من وراءها التعليل على الّنصو استقراء للنماذج و
ص إىل لوجود ظاهرة املماثلة يف الّلغتني مع تقدمي واسع ملختلف املظاهر الصوتية يف كلتا الّلغتني، خن

:أهم النتائج اليت توصلنا إليها

1من تقّدمية و نظام صويت واحد حيكم الّلغتني على السواء يف خمتلف أنواع املماثلة
.رجعية، كّلية وجزئية، مّتصلة ومنفصلة

2على أساسها يقوم اليت معّينة و حمّددة و جمموعة صوتية جوهري حول ف ختالا
.جنليزيةالاةالعربية و الّلغةالّلغيفاملماثلة ر مظاهاالختالف البارز بني

هذا ما يدفع بنا إىل القول بأّن الّلغتني .أروبية دون سواها من لغات العامل-
أّال إو ان تقاربتا يف بعض خصائص املماثلة وهذا أمر بديهي 

.أرومتهايف

3خلق لبعض حيصل من جرّائه افونيميقابالجنليزية تالتعرف املماثلة يف الّلغة ا
.الذي ال يُتقن الّلغة يف فهم املعىن احملشو يف التكّلماتللمتكّلم األجنيبالصعوبات 

4التقابالتها من الوقوع يف ظحصانة لغوية صوتية حتفالفصحى متتلك الّلغة العربية
.تايل يسهل على الّدارسني األجانب من تعلم الّلغة العربية بشكل أسرعفونيمية وبالال

5الكالم من الكلمات املتجاورةجنليزية تتحّقق ضمن المعظم مظاهرها املماثلة ا
.املتواصل

6جنليزية مماثلة ثابتة ال يطرأ اللقد أصبحت املماثلة ضمن الكلمة الواحدة يف الّلغة ا
ّن الّلغة اكما .عرت تابة، وان كان هذا التغّري يعليها أي تغّري على مستوى الك

.عرف مثل هذا الّنوع من املماثلة يف إبدال النون ميماً مع جماورة الباءهي األخرى تةالعرب
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7 من مظاهر ينمظهر "فعلت"و"فتعلا"مع صيغة يف العربية لقد أصبحت املماثلة
.صحيحةاملماثلة الثابتة يف احلروف ال

8 ن يستخلص من هذه الّدراسة العلمية لظاهرة املماثلة يف اوأخريا، يستطيع الباحث
ن يقرأ مدى اختالف وتشابه الّلغتني يف ا، جنليزية بعد تفّحص نظري وتطبيقيالالّلغة العربية والّلغة ا

.تماء الّلغويإىل االنختالف الذي تعود أسبابه جوهرياالن اعإحداث مثل هذا الكالم الناتج أساسا 
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للبحثةالفهارس العام

:فهرس اآليات القرآنية

43.صسورة الّنساء128اآلية ﴾َأن َيصَِّلَحا﴿

46.صسورة يوسف45اآلية ﴾َو ادََّكَر بَعَد أُمَّةٍ ﴿

46.صسورة القمر15اآلية ﴾فـََهل ِمْن ُمدَِّكر﴿ 

48.صسورة الّتوبة38اآلية ﴾◌ِ ِإثَّاقَلُتم ِإىل اَألرض﴿ 

77.صسورة الشمس12اآلية ﴾ِإِذ اِنبَـَعَث َأشَقاَها﴿

77.صسورة يس52اآلية ﴾َمْن بـََعثـََنا مْن َمرَقِدنَا﴿
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:فهرس القبائل

24.ص.قبائل احلجاز

24.ص.قريش
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:فهرس األماكن

25.ص.اسكتلندا

27.ص.اإلسكندرية

31.ص.أملانيا

35.ص.اجلزيرة العربية

55.ص.صعيد مصر

32.ص.القوقاز

25.ص.لندن

93.ص.املناطق الشمالية إلجنلرتا

53.ص
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يةنبجة المصادر والمراجع العربية واال قـائم

:المصادر العربية

القران الكرمي.

م9791القاهرة.4ط."األصوات الّلغوية":إبراهيم أنيس.

م1983بريوت.، داراألندلس3ط."التطّور الّلغوي التارخيي":هيم السمرّائيإبرا.د.

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن ":ابن أم قاسم حتقيق عبد الّرمحان سليمان
.م1977القاهرة.مكتبة الكليات األزهرية."مالك

م1964القاهرة.بحتقيق الدكتور رمضان عبد التّوا."حلن العوام":ابن بكر الزبيدي.

م1321القاهرة .املطبعة األموية بوالق".املخّصص":ابن احلسن علي بن سّيدة االندلسي.

ُعين بنشره برشرتاسر، املكتبة ."خمتصر يف شواّذ القرآن من كتاب البديع:"ابن خالويه
.م1934مصر.الرمحانية

دار اآلفاق 3ين قباوة، طفخر الدّ حتقيق."املمتع يف التصريف":ابن عصفور اإلشبيلي ،
.م1978بريوت .اجلديدة

حتقيق علي توفيق أمحد، ".اجلمل يف الّنحو:"ابن القاسم عبد الّرمحن بن إسحاق الّزجاجي
م1984ببريوت .، مؤّسسة الّرسالة1ط

ت.عامل الكتب بريوت ومكتبة املتنيب بالقاهرة ،د."شرح املفّصل":ابن يعيش.

حلب .املكتبة العربية1حتقيق فخر الّدين قباوة، ط."كي يف التصريفشرح امللو ":ابن يعيش
.م1973

حتقيق مصطفى الشوميي، ."يب يف فقه الّلغة وسنن العرب يف كالمهاحاالص:"أمحد بن فارس
.م1963بريوت .بدران.مؤسسة أ
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اجلامعيةداراملعرفة -"دراسة تطبيقية-يف علم الّلغة التقابلي ":أمحد سلبمان ياقوت.د.

.م1989مصر

م1976جامعة الكويت1.ط".دراسة الّصوت الّلغوي":أمحد خمتار عمر.د.

البشري ودار األمل3.حتقيق فائز فارس، ط."معاين القرآن:"األخفش سعيد بن مسعد.

.م1981الكويت

1حتقيق حمّمد حمي الّدين عبد احلميد، ط."شرح األمشوين على ألفية ابن مالك":األمشوين،
.م1955بريوت .دار الكتاب العريب

حتقيق عبد احلسني فتلي، مؤّسسة "األصول يف النحو":بكر حممد بن سهل بن السرّجبوأ
.م1985بريوت .الّرسالة

حتقيق مصطفى الشوميي وابن ."املوجز يف الّنحو":بكر حمّمد بن سهل بن السرّاجوأب
.م1965بريوت.بدران.سامل دامرجي، مؤّسسة أ

صنعه أيب العّباس أمحد ."شرح ديوان زهري بن أيب سلمى":العّباس أمحد بن حيىي ثعلبوبأ
.م1944القاهرة .بن حيىي ثعلب، مطبعة دارالكتب املصرية

نسخه وصّححه ووقف على ."األصواتأسباب حدوث ":الرئيس أىب عّلي احلسني بن سينا
.هـ1332القاهرة.طبعه حمّب الّدين اخلطيب، مطبعة املؤيّد

بريوت .، دار اهلدى2حتقيق حمّمد علي النّجار، ط."اخلصائص":الفتح عثمان بن جينوأب
.، د،ت

دار القلم1حتقيق حسن هنداوي، ط."سر صناعة اإلعراب":الفتح عثمان بن اجلينّ وأب ،.

.م1985دمشق 

بريوت.بناين، دارالكتاب الل2ط."(1)األلسنية العربية:"رميون طّحان.أنيس فرحية ود.د
.م1981
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أخرجه وصّححه وعّلق عليه رمضان عبد ".التطّور الّنحوي لّلغة العربية":برجشرتاسر
.م1982التّواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة  ودار الرفاعي بالرياض 

م1984دار الثقافة، دار البيضاء ."الّلغة العربية معناها ومبناها:"متّام حّسان.د.

جامعة القاهرة -كلية دارالعلوم.دار الثقافة."مناهج البحث يف الّلغة":متّام حّسان.د
.م1979

م1958القاهرة ."الّلغة بني املعيارية والوصفية:"متّام حسان.د.

مطبعة الّدعوة اإلسالمية1ط."املشرتك الّلغوي نظريا وتطبيقا:"توفيق حممد شاهني.د ،.

.م1980القاهرة 

مطبعة الّدعوة 1ط."دراسة لغوية-مل تنمية الّلغة العربيةعوا":توفيق حممد شاهني.د،
.م1980القاهرة .اإلسالمية

حتقيق عبد املنعم أمحد ."شرح الكافية الشافية":مجال الّدين حممد بن عبد اهللا بن مالك
.هريدي، دار املأمون للرتاث، مّكة املكّرمة، د ت

اجلامعة التونسسية ب صاحل القرمادي،تعري."دروس يف علم األصوات العربية:"جان كانتينو
.م1966

دار الطليعة، ."ينبن جإالّدراسات الّلهجية والصوتية عند ":حسام سعيد الّنعيمي.د
.بريوت

بريوت .،دار الّنهضة العربية1ط."كالم العرب من قضايا الّلغة العربية":حسن ظاظا.د
.م1976

م1927مطبعة اهلاين بغداد .اهللا درويشحتقيق عبد."العني":اخلليل بن أمحد الفراهدي.

م1967، القاهرة 1ط."حلن العامة والتطور الّلغوي":رمضان عبد التّواب.د.
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مكتبة اخلاجني بالقاهرة 1ط."التطّور الّلغوي مظاهره وعلله وقوانينه":رمضان عبد التّواب.د ،
.م1983مصر.ودار الرفاعي بالرّياض، مطبعة املدين

مكتبة اخلاجني 1.ط."املدخل إىل علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوي:"لتّوابرمضان عبد ا.د
.م1982بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض 

م1983القاهرة .، مكتبة اخلاجني2ط."العربيةالّلغةفصول يف فقه":رمضان عبد التّواب.د.

لقاهرة ودار ، مكتبة اخلاجني با1ط."حبوث ومقاالت يف الّلغة":رمضان عبد التّواب.د
.م1982الرّفاعي بالرياض 

ت.بريوت، د.، داراجليل2ط."املفّصل يف علم العربية":الزخمشري.

الناشر مكتبة اخلاجني 2، ط4اجلزء.حتقيق عبد السالم حمّمد هارون".الكتاب":سيبويه ،
1982بالقاهرة و دار الرّفاعي بالرياض 

م1987جامعة القاهرة .كلية اآلداب."اصرةعلم الّلغة بني الرتاث واملع":عاطف مدكور.د

م1984مصر.وحتقيق، دار املعرفةدراسة ).الفصيحكتاب :(عاطف مدكور.د.

م1956القاهرة .، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر1ط."االشتقاق":عبد اهللا أمني.د.

ماجستري رسالة."الفوارق الّنحوية بني الّلهجات العربية الفصيحة":عبد اجلليل مرتاض.د
.م1982جامعة اجلزائر،معهد اللغة واألدب العريب.بإشراف الدكتور سيد شكري اخللوي

م2001مطبعة دار هومة ."التحّوالت اجلديدة للسانيات التارخيية":عبد اجلليل مرتاض.د.

م1964القاهرة ".التطّور الّلغوي:"عبد الّرمحان أيوب.د.

م1984، جامعة الكويت 1ط."إنتاجه و حتليلهالكالم":عبد الرمحن أيّوب.د.

م1985بريوت .، مؤّسسة الّرسالة2ط."يف التطّور الّلغوي":عبد الصبور شاهني.د.

عمرو بن العالءأبو–أثر القراءات يف األصوات و النحو العريب ":عبد الصبور شاهني.د".

.م1987القاهرة.الناشر مكتبة اخلاجني، 1ط
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املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب":اهنيعبد الصابور ش.د."

.م1980بريوت .مؤسسة الّرسالة

دار صفاء 1ط4."سلسلة الّدراسات الّلغويةالتنّوعات الّلغوية:"عبد القادر عبد اجلليل.د ،
.م1997للّنشروتوزيع 

جامعة الكويت ."نيةمعجم القراءات القرآ":أمحد خمتارعمر.عبد العايل مكرم سامل ود
.م1982

م1945القاهرة 8.دار الّنهضة للطبع والّنشر، ط."فقه الّلغة":علّي عبد الواحد وايف.د.

اجلزائر .ترمجة يوسف غازي جميد النصر."حماضرات يف األلسنة العامة:"فردينان دو سوسور
.م1986

ّصاص، مكتبة األجنلو تعريب عبد احلميد الدواخلي وحممد الق."الّلغة":فندريس جوزيف
.م1950القاهرة.املصرية

م1986لبنان -بريوت.، دار املشرق9ط."منجد الطّالب:"فؤاد إفرام البستاين.

م1969القاهرة .دار املعارف."دراسات يف علم الّلغة:"كمال حممد بشر.د.

م1980مصر.، دار املعارف5ط"األصوات:علم الّلغة العام:"كمال حممد بشر.د

م1987القاهرة .عامل الكتب.ترمجة أمحد خمتارعمر."أسس علم الّلغة":اريوبايم

م1969بريوت .، مكتبة دار الشرق3ط."الوجيز يف فقه الّلغة:"حمّمد األنطاكي.

1ط.":"حممد حسني آل ياسني.د ،
.م1980لبنان -بريوت.منشورات دار مكتبة احلياة

الدار التونسية للنشر ."املصطلحات الّلغوية احلديثة يف الّلغة العربية":حممد رشاد احلمزاوي.د
.م1987

م1972، دار الفكر3ط."فقه الّلغة وخصائص العربية:"حممد مبارك.
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م2196القاهرة ."علم الّلغة":عّلي عبد الواحد وايف.د.
بريوت.د عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتبحتقيق حممّ ."املقتضب:"املربّد.
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اللغويةالمصطلحات
:من العربية إلى االنجليزية

–حرف األلف -

Plosivesoundsاألصوات االنفجارية

Fricative soundsاألصوات االحتكاكية             

Affricate soundsاملركبة                                                         األصوات 

Nasal soundاألصوات اخليشومية أو األنفية

Semi-vowelsاألصوات اإلحنرافية أو أشباه أصوت اللني

Velarisationاإلطباق

Languag Economyاالقتصاد األلسين          

Economyاالقتصاد                                                                    

Nounاإلسم

Contemporaryاالجنليزيةاملعاصرة                                            English

Bilabialsoundsاألصواتالشفوية                                                         

Alveolar soundsاألصوات اللثوية           

Velarالطبقية                                  sounds

Labio-dental soundsاألصوات الشفوية األسنانية                     

Dental soundsاألصوات األسنانية         

Palato-alveolar soundsاألصوات اللثوية الغارية                                             

Speech soundsاألصوات احلنجرية

Speech organsأعضاء النطق
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أسلوبالكالم
Style

–حرف التاء -

Occurence frequencyتردد الوقوع                                

Phonemicالتقابالت الفونيمية                              opposition

Diachronicالتطورية                                                      

Synchronicالتزامنية                             

–حرف الثاء -

Invariableثابتة             

–حرف الجيم -

Voiceاجلهر                                                                                

Genesاجلينات                                                                                

Pluralاجلمع                                                                                

–حرف الحاء -

Larynxاحلنجرة                                              

Word boundariesحدود الكلمات                                            
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–حرف الخاء -

Phoneticfeaturesاخلصائص الصوتية                                           

–حرف الدال -

Brainالدماغ                                 

Degree of influenceدرجات التأثّر                                                 

Degree of openingدرجة انفتاح األعضاء                                          

Comparative linguisticsالدراسات اللغوية املقارنة

–حرف الذال -

Vibrationsالذبذباتالهتزازات                 

–حرف الراء -

Spirantismالرخاوة                                           

Lungsالرئتني                                                                                

–حرف السين -

Contextualسياق الكالم speech

Speechسرعة الكالم          Rate

Roof of the mouthسقف الفم                                           
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–حرف الشين -

Occlusionالشدة   

–اد حرف الص-

Soundsالصوت                                                         

Lateralصوت جانيب

sound

Rolledصوت مكّرر sounds

Consonantsالصحاح                               /الصوامت

Vowelsاحلركات                                             /الصوائت

Allophoneالصوتاملنطوق                         

Morphologyالصرف                                     

Speec soundsاألصوات الكالمية                 

–حرف الضاد -

Possessive caseضمري امللكية                                                      

–حرف الظاء -

Phenomenonظاهرة                                         

Nasalizationاظهارالنون       
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–حرف الطاء -

Super-stratumالطبقةالعليا                                                      

Sub-stratumالطبقةالسفلى                                                       

Ad-stratumالطبقةاالضافية      

–حرف العين -

Scienceعلم

Anatomyالتشريح                        -علم

Phonologyالصويت                        التشكيل-علم

Semanticsالداللة                                                 -علم

Phoneticsاالصوات                     -علم

General phoneticsعلم االصوات العام                                      

Physiological phoneticsعلم االصوات الفسيولوجي                          

Physical phoneticsعلم االصوات الفزيائي                                 

Comparative phoneticsعلم االصوات املقارن                      

Linguisticsاللغة                                       -علم

Socio-linguisticsاالجتماعي علم اللغة 

Phonemicsالفونيمات         -علم

Dialectologyاللهجات                                        -علم

Geneticsالوراثة              -علم

Languageالعائلة اللغوية                                                        family

Speech defectالعيوب الكالمية                                                     

Phonemic clustersالعناقيد الفونيمية                       
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–حرف الغين -

Phonetic changeالتغّري الصويت

Change in meaningتغّري املعىن                    

–حرف الفاء -

Verbالفعل                 

Semiticالفصيلة السامية family

Phonemeالفونيم                                             

Internalالفونيم الداخلي phoneme

–حرف القاف -

Lawالقانون                          

Law of the stongerقانون االقوى                                            

Oppositionاملقابلة                                                                  

Phonetic oppositionاملقبالت الصوتية                                    

Grimm’-slaw"جرمي"قانون 

Phonetics-lawالقانون الصويت

Analogyالقياس                                   
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–حرف الكاف -

الكلمة                                                                                             
Speech Word

الكالم                              
Phoneticالكتابة الصوتية transcription

–حرف الالم -

Suffix (es)لواحق/الحقة 

Tungاللسان                                                                    

Languageاللغة                                                               

Linguistsاللغويون                                                               

Dialectاللهجة                                                                  

English dialectsاالجنليزية    اللهجات 

–حرف الميم -

Assimilationاملماثلة                                            

Progressive assimilationاملماثلة التقدمية

Regressive assimilationماثلة الرجعيةامل

Total assimilationاملماثلة الكلية

Partialاملماثلة اجلزئية assimilation

Contact assimilationاملماثلة املّتصلة                           

Distant assimilationاملماثلة املنفصلة

Assimilation of placeاملماثلة من حيث املخرج                                             

Assimilation mannerاملماثلة من حيث الصفة                                               
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Assimilationvoiceاملماثلة من حيث اجلهر و اهلمس

Coalescenceالصويت                                     -املزج

Morphemeاملورفيم                                 

–حرف النون -

Articulationالنطق                                             

Theoryالنظرية                   

Phoneme theoryنظرية الفونيم                                                    

Phonemic theoryالنظرية الفونيمية                                           

Language systemنظام اللغة                                                     

Phonemic patternالنموذج الفونيمي                                                

–حرف الهاء -

Glottalizationالتهميز                        

Voicelessاملهموس                                                          /اهلمس

–حرف الواو -

Vocal cordsلصوتيةاالوتار ا

phoneticالوحدة الصوتية

unit

Morphemesالوحداتالصرفية                                               

Front of the tongueوسط اللسان                                                

Glottal stopوقفة احلنجرة
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:من االنجليزية إلى العربية

-A-

Ad-stratumالطبقة االضافية

Affricativeاملرّكبة                                       األصوات 

Allophoneملنطوق          االصوت

Alveolar soundsثوية                                     االصوات الل

Analogyالقياس                                                       

Assimilationاملماثلة                                                     

Assimilation of placeاملماثلة من حيث املخرج                         

Assimilation of mannerاملماثلة من حيث الصفة                         

Assimilation of voicingاملماثلة من حيث اجلهر و اهلمس         

Arabic languageاللغة العربية                                            

Articulationالنطق                                            

-B-

Soundsاالصوات الشفوية                    Bilabial

Brainالّدماغ                                  
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-C-

Change in meaningتغّري املعىن           

Clustersالعناقيد                                                              

Comparative phoneticsعلم األصوات املقارن                  

Comparative linguisticsقارنة                                  الدراسات الّلغوية امل

Consonantsالصحاح                  أوالصوامت

Contextual speechسياق الكالم

Contemporary Englishاالجنليزية املعاصرة                             

Contact assimilationمماثلة متصلة                                          

Coalescenceاملزج الصويت

-D-

Degree of influenceدرجات التأّثر                                         

Degree of openingدرجة انفتاح االعضاء                                        

Dental soundsة                                   االصوات االسناني

Diachronicتطّورية                                                          

Dialectologyعلم اللهجات                                         

Dialectهلجة                     

Distant assimilationمماثلة منفصلة
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-E-

Economyاالقتصاد                        

English dialects / Accentsليزية                                             جنالّلهجات اال

English languageاللغة االجنليزية

-F-

Fricativeاالصوات االحتكاكية              sounds

Front of the tongueوسط اللسان

-G-

Genesاجلينات                                             

Geneticsعلم الوراثة

Glottal soundsاالصوات احلنجرية                

Glottal stopوقفة احلنجرة

Glottalizationالتهميز                                                          

Grimm’s law"جرمي "قانون 
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-I-
Internal phonemeالفونيم الداخلي

ت                            ثاب
Invariable

-L-
Labio-dental soundsاالصوات الشفوية االسنانية   

Languageالّلغة                                                           

Larynxاحلنجرة                                                      

Language systemنظام اللغة           

Lateral soundالصوت اجلانيب       

Lawالقانون                                                

Law of the stongerقانون االقوى              

Linguisticsاللغة                                 علم

Linguistic Economyين               االقتصاد االلس

Lungsالرئتني                     

-M-

Morphemeالوحداتالصرفية /املورفيم

Morphologyالصرف                                                        
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-N-

Nasalizationالنون          إظهار

Nounاالسم         

-O-

Occlusionالشدة                          

Occurence frequencyتردد الوقوع        

Oppositionاملقابلة                

-P-

Palato-alveolar soundsاالصوات اللثوية الغارية

Phonemeالفونيم                                           

Phenomenonالظاهرة                                    

Phonemic oppositionاملقابالت الفونيمية                                               

Phonetic featuresاخلصائص الصوتية   

Phonologyالصويت                               التشكيلعلم

Phoneticsعلم االصوات
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Phonemicsالفونيمات                                     علم

Phonetic clustersالعناقيد الفونيمية                                                 

Phonetic changeالتغّري الصويت

Phonetic lawالقانون الصويت

Phonetic transcriptionالكتابة الصوتية

Phonetic theoryالنظرية الفونيمية           

Phonetic patternالنموذج الفونيمي                                                     

Phonetic unitالوحدة الصوتية

Physiological phoneticsعلم االصوات الفسيولوجي                               

Physical phoneticsعلم االصوات الفزيائي

Plosive soundsاالصوات االنفجارية                                                    

Pluralاجلمع                                                                    

Possessive caseضمري امللكية

-R-

Regressiveاملماثلة الرجعية             assimilation

Rolled soundصوت مكّرر

-S-
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Semanticsالداللة              علم

Semi-vowelsأشباه اصوات اللني                                           

Speechالكالم                                                        

Speech organsاعضاء الكالم                                             

Speech defectsالعيوب الكالمية                                                           

Semitic familyالفصيلة السامية           

Spirantismالرخاوة               

Speech soundsاالصوات الكالمية                                                     

Soundsاالصوات                                                                  

Styleاالسلوب                                                                

Staticثابت                                          

Socio-linguisticsعلم اللغة االجتماعي                               

Superالطبقة العليا stratum

Sub-stratumالطبقة السفلى

Synchronicالتزامنية        

-T-

النظرية                            
Theory
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-V-

Velarisationاإلطباق                                                     

Velar soundsاالصوات الطبقية                                                           

Verbالفعل                                                                           

Vibrationsاالهتزازات/الذبذبات 

Voiceاجلهر                                                     

Voicelessاهلمس                                                                

Vocalcordsاالوتار الصوتية

Vowelsاحلركات       /الصوائت

-W-

Wordالكلمة                   

Word-boundariesحدود الكلمات                                         
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الفهرس العام للموضوعات
البسملة

إهداء
تشكرات

رموز
املقدمة
01........................................................................:املدخل

16.................................................ظاهرة املماثلة لسانيا.:الباب األول
1-I18النظريات الشائعة حول املماثلة:الفصل األول...……………………..

1-1-I جرامنت"قانون"Gramont maurice19................:قانون األقوى
2-1-I21......................................:نظرية السهولة/ انون اجلهد األقلق
3-1-I 25....................................:"قانون الرتّدد النسيب« نظرية الشيوع
4-1-I27........................................................:عامل السرعة
5-1-I27..........................................................:.عامل التوازن
6-1-I28........................................................:العامل اخلارجي
7-1-I29..................................................:نظرية البيئة اجلغرافية
8-1-I31......................................................:النظرية العضوية
9-1-I32.......................................................:النظرية الّنفسية

10-1-I33..............………………………:نظرية التقليد يف اخلطأ
11-1-I35.........................: ...........األمراض الّلغوية أو أمراض الكالم

2-I38..........................:املماثلة عند الّدارسني العرب القدامى: الفصل الثاين
1-2-I 38.................................................:"سيبويه"الظاهرة عند
2-2-I 41..............................:و غريه من العلماء" ابن جين"عند الظاهرة

47.............:.........................................اإلبدال يف ست -أ
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3-I50.................................املماثل لدى الّلسانيني احملدثني: الفصل الثالث
1-3-I50.............................................:املماثلة عند احملدثني العرب

1-1-3-I50.................................................:جمال التطّور الّلغوي
2-1-3-I52...................................................:التبّدالت الصوتية
3-1-3-I54.................................................:جمال التطّور الصويت
4-1-3-I 54................................................:الصويتطبيعة التطّور
5-1-3-I55..................................................:التبّدالت الرتكيبية

56....................................................:القوانني الصوتية وطبيعتها-أ
56............................................................:القانون الصويت-

Assimilation...............:.............................59قانون املماثلة 
61...................................................................:أنواع املماثلة
6-1-3-I64...........................................:درجات التأثّر يف املماثلة

64............................................................:اجلهر و اهلمس-أ
66............................:إنتقال جمرى اهلواء من الفم إىل األنف و العكس-ب 
66......................................................:انتقال خمرج الصوت-ج 
67...................................................................:اإلدغام-د

7-1-3-I67...........................................:.النظرية التحويلية واملماثلة
8-1-3-I68..................................................:املماثلة و مظاهرها

2-3-I79.............................................:املماثلة عند احملدثني االجنليز
1-2-3-I81.................................:درجات التأثّر يف املماثلة عند اإلجنليز

Assimilation of place :........................81املماثلة من حيث املخرج-أ
Assimilation of manner...................87:املماثلة من حيث الصفة-ب
Assimilation of voicing..............88:التجهري و التهميس يف املماثلة-ج

2-2-3-I93..............................................:املماثلة ونظرية الفونيم
3-2-3-I94....................................................:يةالتغّريات الفونيم
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96...........................:.......................متاثل فونيمي يستلزم غّنة -أ

98............................................بني العربية واالجنليزيةلةاملماث:الباب الثاين
1-II 100..................................:العربيةالتكلماتيفاملماثلة:الفصل األول

1-1-II101.........................................................:املظهر األول
101..................................طاء عندما تكون فاء الكلمة طاء"افتعل "إبدال تاء 
101..................................كون الم الكلمة طاءطاء عندما ت"افتعل "إبدال تاء 
2-1-II102.........................................................:املظهر الثاين
102...................................داال عند تكون فاء الكلمة داال"افتعل "إبدال تاء 
102...................................ن الم الكلمة داالداال عند تكو "افتعل "إبدال تاء 
3-1-II103.........................................................:املظهر الثالث
103...............................طاءا مما كان فاؤه صاد، ضاد، وظاد"افتعل "إبدال تاء 
103......................................ؤه ذال و زايداال مما كان فا"افتعل "إبدال تاء 
4-1-II108..........................................................:املظهر الرابع

108.......................................إبدال الصاد من السني مع حروف االستعالء
5-1-II109.......................................................:املظهر اخلامس

109......................................إبدال امليم من النون الساكنة عند جماورت الباء
6-1-II110.......................................................:املظهر السادس

110....................................................إبدال الزاي من الصاد و السني
7-1-II111.........................................................:املظهر السابع

111....................................................الدال يف الستمن لتاءإبدال ا
8-1-II111.........................................................:املظهر الثامن
111..........................................تاء ممّا فاؤه ياء أو واو"االفتعل "إبدال فاء 

2-II114..................................يةاإلجنليز التكلماتاملماثلة يفالفصل الثاين
1-2-II 119............................................................:1مماثلة
2-2-II 120...........................................................:2مماثلة



188

3-2-II 122..............................................................3مماثلة
4-2-II 123...........................................................:4مماثلة
5-2-II 124..........................................................:5مماثلة
6-2-II125..........................................................:6مماثلة
7-2-II 126...........................................................:7مماثلة
8-2-II 126.............................................................8مماثلة
9-2-II 127...........................................................:9مماثلة

10-2-II 128.......................................................:10مماثلة
11-2-II128........................................................:11مماثلة
12-2-II129.......................................................:12مماثلة
13-2-II131......................................................:13مماثلة
14-2-II 132......................................................:14مماثلة
15-2-II 133......................................................:15مماثلة
16-2-II 133....................: ..................................16مماثلة

3-II 137.....لم الّلغة احلديثاملماثلة بني العربية واالجنليزية يف ضوء ع: الفصل الثالث
1-3-II137.........................:املماثلة عند العرب يف ضوء علم الّلغة احلديث
2-3-II 140.........:..............املماثلة عند االجنليز يف ضوء علم الّلغة احلديث

146........................................................................اخلامتة
148........................................................الفهارس العامة للبحث
148.........................................................:فهرس اآليات القرآنية

149........:........................................................فهرس االعالم
151................................................................:فهرس القبائل

152...............................................................:فهرس األماكن
153..........................................قائمة املصادر واملراجع العربية واألجنبية

153...............................................................:العربيةاملصادر
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159.............................................................:املصادر اإلجنليزية
161............................................................املصطلحات اللغوية

161........................................................:االجنليزيةمن العربية إىل 
169...................................:.....................من االجنليزية إىل العربية

178......................................................فهرس العام للموضوعات 




