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ملخص: 
ا للأ�سو�ت �للغوية �ملقلقلة ل يف �لعربية وح�سب،  يقدم هذ� �لبحث يف حماوره عر�سً
حولها،  �لبحث  من  �سيًئا  تربز  فيه  �ملثاقفة  علرّ  ا،  �ساميًّ عنها  للحديث  �لعر�ص  ميتد  ا  و�إمنرّ
ل�سيما يف �لتحولت �لنطقية لهذه �ملجموعة من �لأ�سو�ت، ويف �لأ�سكال �ل�سوتية �ملنطوق 
بها، فنحن بحاجة �إىل در��سات �سامية عن �أ�سو�تنا �للغوية، تهدف �إىل حتديد حماور هذ� 
�للغة،  �آر�ء علماء  تباين  و�لعلة يف ذلك  �لبحث،من حيث خمارجها، و�سفاتها، وتقلباتها. 
�لبحث على  �أن يقف هذ�  �لطبيعي عندئذ  �لأ�سو�ت، فمن  قدماء وحمدثني، يف و�سف هذه 
هذ� �لختلف؛ لي�سل �إىل نقاط �لتلقي و�أ�سباب �لختلف يف حتديد ماهية هذه �لأ�سو�ت، 
�لأ�سو�ت  هذه  هيئة  يف  و�لختلف  �للتقاء  ملمح  حتديد  ليتم  �ساميا  فيها  �لنظر  فكان 

كدليل ر��سم لتنوعاتها �لنطقية. 
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Abstract: 
The research deals with linguistic sounds not only in the Arabic language 

but also extends to cover Semitic languages as well. Hopefully, the discussion 
on this will highlight important issues pertaining to the topic especially 
the vocalization changes affecting this group of sounds and spoken sound 
forms. What we need are Semitic studies of the linguistic sounds aiming at 
identifying the aspects of this research in terms of sounds exits, qualities and 
changes affecting them. The research proposes that the reason of this is due 
to differences among linguists of all times in terms of describing these sounds. 
It is imperative for this research to pause a little at such difference to reach at 
the end a meeting point and identify reasons behind such differences. 
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املدخل: 
يف هذ� �لبحث �إطللة على �أ�سو�ت �لباء، و�لقاف، و�جليم، و�لد�ل، و�لطاء يف �لدر�ص 
�ل�ساميرّة  �لنطقية  )�لتنوعات  بت�سمية:  �ملو�سومة  بنكر�ن. وهي  تدفع  �أن  �ل�سامي، ل يح�سن 

للأ�سو�ت �للغوية �ملقلقلة( . 
وقد خل�ص �لبحث �إىل �أن �أ�سو�ت )قطب جد( يف �للغات �ل�سامية �أ�سلوب عمل م�رسوع، 
رغم �سعوبة تاأطريها يف �ل�سامية. فاإذ� مل يكن هناك لغة �سامية و�حدة تخلو من عدد من 
�أ�سو�ت �حللق و�لإطباق. و�ملق�سود هنا بوجود �أ�سو�ت �حللق و�لإطباق كونها يف �للغات 
لغات  �أ�سو�ت  من  تخلو  �سامية  لغة  هناك  لي�ص  ه  فاإنرّ متميزة،  فونيمات  تكون  �ل�سامية 

�أخرى. 
ومما يعوق �لبحث على وجه �خل�سو�ص �أنرّ ن�سو�ص �للغات �ل�سامية �لتي حتت �أيدينا– 
كما عرب عن ذلك نولدكة يف كتابه �للغات �ل�سامية– ل تعرب تعبرًي� كافًيا عن �أ�سو�ت تلك 
ا �مل�سكل يف �سح  �للغات. وعليه فلي�ص ثمة م�سكل يف �لطرح �لذي يف�رس �أ�سو�ت �لقلقلة، و�إمنرّ

�لن�سو�ص �لتي تف�رسرّ هذه �لأ�سو�ت، وت�سفها يف �للغات �ل�سامية. 
يف  ول  �ل�سامي،  در�سها  يف  �خلم�ص  للأ�سو�ت  منتهية  قر�ءة  نقدم  ل  �أننا  و�حلقيقة 
ق�ساياها، بقدر ما نقدمه من قر�ءة مثرية كانت �أو بد�ئية حولها. فامل�سكل يف �لطرح طريقة 
�لتحديد، و�ل�سهل يف �لعر�ص ما ُعرف. �إذ �لقطعيرّة يف حمدودية �ملقدم حول �لدر�ص �ل�سامي، 
و�لبد�ئية يف خو�ص غمار هذ� �ملو�سوع  �أو عنه،  ا كان فيه  �أيًّ �لدر�ص هنا  د ملجال  �ملحدَِّ

ك�سًفا عن �ساميته. فالقر�ءة �إذن ل نهائية لتلك �لأ�سو�ت، �أو هي بالأحرى قر�ءة �أوىل. 
فاملو�سوع ي�ستدعي �لعر�ص، و �لطريقة تنبىء عن ذلك، ويف ذلك هدف للك�سف عنه، 
�إذ �ملو�سوع ُيغنى بالطرح وباملعاينة، ونحن  �ل�سامية �لبحث فيه،  �إثارة للمخت�س�ص يف 

هنا نقدم طرًحا ل معاينة، �إذ هي جمال �خت�سا�ص �للغوي �ل�سوتي �ل�سامي. 
و�سفاتها،  �لأ�سو�ت  خمرج  وهي:  �لآتية،  �لق�سايا  حول  �ملفاهيم،  يعر�ص  و�لبحث 

ووجودها يف �للغات �ل�سامية، وقلقلتها. 

خمرج الباء وصفاته: 
يتفق علماء �للغة، قدماء وحمدثون، على حتديد خمرج �سوت �لباء، فقد حدد �سيبويه 
)1( ، و�بن جني )2( ، و�بن يعي�ص )3( خمرج �لباء ما بني �ل�سفتني، و�تفق معهم �ملحدثون، 

�أمثال: �إبر�هيم �أني�ص )4( ، وكمال ب�رس )5( . 
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يخرج �سوت �لباء عند �لنطق به من �ل�سفتني، حيث يقف �لهو�ء �ل�سادر من �لرئتني 
وقوًفا تاًما عند �ل�سفتني، �إذ تنطبق هاتان �ل�سفتان �نطباًقا تاًما كامًل، وي�سغط �لهو�ء مدة 

من �لزمن، ثم تنفرج �ل�سفتان،فيندفع �لهو�ء فجاأة من �لفم، حمدًثا �سوًتا �نفجارًيا )6( . 
وينطق �سوت �لباء ب�سم �ل�سفتني، ورفع �لطبق، ليغلق ما بني �حللق و �لتجويف �لأنفي 

مع ذبذبة �لأوتار �ل�سوتية، فهو �سوت �سفوي �نفجاري جمهور )7( . 
ولي�ص للباء نظري مهمو�ص يف �للغة �لعربية، ومن هنا نلحظ خطاأ كثري من �لعرب يف 

 . )8( )p( نطق �سوت �لباء �ملهمو�ص، �ملوجود يف �لإجنليزية

الباء يف السامية: 

حروف  من  املرتكب  االآتي،  الثالوث  على  يبدو  ما  يف  حتتوي  ال�شامية  اللغة 
�شديدة: 

�لباء  ��سمحلت  باأن  وذلك  �لأ�سو�ت،  تلك  نظام  فيها  تهدم  فقد  �لقدمية،  �لعربية  �أما 
�ملفخمة )�مل�سكوك بوجودها يف �حلقيقة( ، باأن �سار �ل�سوت �ملهمو�ص ب )p( �سوًتا رخًو� 
�لباء  يف  تتمثل  �ل�سفوية  �لفاء  �أنرّ  فلي�ص  هرني  يرى  وبذلك   .  )9( �لفاء  هو  �أ�سنانًيا  �سفوًيا 

 . )10( )p( لنَّف�سية �لقدمية�
�لرخو  �ل�سوت  �إىل  �ل�سديد �ملهمو�ص )ب(  �ل�سفوي  �ل�سوت  �لذي ي�سيب  �لتحول  وهذ� 
�أما  و�حلب�سية(.  )�لعربية  �جلنوبية  �ل�سامية  يف  يقع  �أنه  بروكلمان  يرى   ، )ف(  �ملهمو�ص 
�ل�سوت  ت�سيبها، ويف  �لرخاوة ل  هذه  �أن رّ ، فريى  �لآر�مية(  و  )�لعربية  �ل�سمالية  �ل�سامية 

�ملقابل ب v <، �إل عن طريق تاأثري �لأ�سو�ت �ل�سامتة باحلركات )11( . 
وقد ذهب �إ�سماعيل عمايرة موؤكًد� �أنرّ �لعربية تخلو من �لنظري ل�سوت �لباء حني قال: 
�لقا�سي  �ل�سكل  )p( وهو  و  للباء،  �للني  �ل�سكل  )v( وهو  �أ�سل من حريف  �لعربية تخلو  »�إنرّ 
للفاء، ويذهب علماء �ل�ساميات �إىل �أنرّ )p( �سوت �سامي �أ�سيل، ويقدرون �أنه كان من �أ�سو�ت 
�أمر  �إذ  �أو�ساعه يف �لعربية �إىل فاء،  �أن يكون قد �نقلب يف كل  �ل�سامية �لأم، ولي�ص غريًبا 
�نقلبه �إىل فاء ظاهرة معروفة يف �للغات �ل�سامية وغريها« )12( . فال�سكلن )v( و )p( هما 

�لنطقان �لآخر�ن ل�سوت �لباء، ولي�ص لهما نظري يف �لعربية. 

 )p ب )�أي

ب )�أي باء مفخمة(  ب
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وعلى �لرغم من هذ� �لختلف يف �ل�سكل �ملنطوق ل�سوت �لباء، فاإنرّ بروكلمان ي�ستنتج 
�أ�سو�ت  يوًما ما يف  �لأ�سل  ��سرتكت يف  �أنها  �ل�سامية بع�سها ببع�ص،  �للغات  من مو�زنة 
منها: �سوتان �سديد�ن يتكونان باإغلق �ل�سفتني )�سفوي( �أحدهما مهمو�ص ذو نطق هائي 

و�لثاين جمهور )13( . 
يف   )p( �ملهمو�سة  �لباء  تطور  ذلك  ومن  �لأ�سو�ت،  �لتاريخية  �لتغري�ت  �أ�سابت  وقد 
�للغة �ل�سامية �لأم، �إىل )فاء( يف �للغات �ل�سامية �جلنوبية، وهي �لعربية و �حلب�سية، وبقي 

�لأ�سل كما هو يف �للغات �ل�سامية �ل�سمالية، وهي �لعربية و�لآر�مية و �لأكادية )14( . 
يبدو �أنرّ هذ� �لتعدد يقع من مبد�أ �لنتقال من )ب( �إىل )v( �إىل )p( ، ولعلنا ل نغايل �إذ� 
ل  قلنا: �إن هذ� �لتعدد يقع يف �لتدرج �لنطقي لهذه �لأ�سكال يف �جلهر ترتيًبا، ولعل هذ� �لتحورّ
�لذي ي�سيب �سوت �لباء مرده �إىل وجود )v( و )p( يف لغات غري �للغة �ل�سامية �لتي تنطق 
)ب( هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فاإنرّ �لتعدد �لنطقي للباء �أمر طبيعي، �إذ لي�ست �لفروق 
بني �لباء و بني �سكليها عميقة، بل �لعك�ص رمبا �سهولة �لنطق بهما جتعل �لتعدد �أمًر� ممكًنا 
�إذ� ما قلنا باأنرّ �لل�سان �ل�سامي ينحرف قليًل عن �أ�سله من فرد �إىل �آخر، ومن منطقة �إىل 

�أخرى، وهذ� �لتعدد نرده �إىل هذه �لناحية )باب �لنحر�ف عن �لأ�سل( . 

خمرج القاف و صفاته: 
يذكر  فبينما  �لقاف؛  �سوت  و�سف  يف  حمدثني،  و  قدماء  �للغة،  علماء  �آر�ء  تباينت 
�أنرّ �سوت �لقاف  �للغويون �لقدماء ومنهم �سيبويه )15( ، و�بن جني )16( ، و�بن يعي�ص )17( 
�سوت �نفجاري جمهور يخرج من �أق�سى �لل�سان وما فوقه من �حلنك �لأعلى، يذهب علماء 
�للغة �ملحدثون، ومنهم جان كانتينو )18( ، وبرج�سرت��رس )19( ، وكمال ب�رس )20( ، ورم�سان 
�أق�سى  برفع  ينطق  �نفجاري مهمو�ص،  لهوي  �لقاف �سوت  �أنرّ �سوت  �إىل   )21( �لتو�ب  عبد 
�لل�سان حتى يلتقي باأدنى �حللق و �للهاة مع عدم �ل�سماح للهو�ء باملرور من �لأنف، وبعد 
فجاأة  �لل�سان،  �أق�سى  باأن يخف�ص  �لهو�ء  يطلق �رس�ح جمرى  �لزمن  �لهو�ء مدة من  �سغط 
كما  به،  �لنطق  عند  �ل�سوتيان  �لوتر�ن  يتذبذب  ول  �نفجارًيا،  �سوًتا  حمدًثا  �لهو�ء  يندفع 

يظهر يف نطق قر�ء �لقر�آن �لكرمي )22( . 
�أنرّ �لختلف بينهما  ومن و�سف علماء �للغة، قدماء وحمدثني، ل�سوت �لقاف يظهر 
يقع يف حتديد خمرج �لقاف، و�سفة �لهم�ص و�جلهر به. ويرى كمال ب�رض )23( وعبد القادر 

عبد اجلليل )24( اأنرّ هذا االختالف يرجع اإىل واحد من اثنني: 
�لأول: لعل علماء �لعربية �أخطاأو� يف و�سف �سوت �لقاف.  ● 
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ا ت�سري �لدلئل �إىل رجحانه، وهو �أن �لعرب رمبا كانو� يتكلمون عن  �لثاين: وهو م ●
قاف تختلف عن قافنا �ملعا�رسة، �إذ لي�ص من �لبعيد �أنهم يق�سدون بالقاف، ذلك �ل�سوت 
�لذي ميكن ت�سميته باجلاف )g( ، �أو ما ي�سبه �لكاف �لفار�سية،وهو ذلك �ل�سوت �لذي ن�سمعه 

يف بع�ص لهجات �ل�سعيد و ريف �لوجه �لبحري، وهو ماي�سبه �جليم �لقاهرية. 
�لقاف كانت  �أنرّ  �لثاين، وهو  �لحتمال   )26( )25( وم�سطفى حركات  كانتينو  د  �أيرّ وقد 
�لناطقني  �أل�سنة كثري من  �لنطق على  ل�سيوع هذ�  وذلك  �لقاهرية؛  تنطق جمهورة، كاجليم 
�لد�رجة بالعربية ينطق  �لأل�سن  �أنرّ ق�سًما كبرًي� من  �ليوم. يقول كانتينو: » ومبا  بالعربية 
�أمكننا �لعتقاد على �سبيل �لحتمال و �لرتجيح، باأنرّ �لقاف كان بالفعل  بقاف جمهورة، 
�لف�سحى  �لعربية  يف  مهمو�ًسا  نطقه  يكون  �أنرّ  وميكن  �لقدمية،  �لعربية  يف  جمهوًر�  حرًفا 
�ليوم، ناجًتا عن كونه �أ�سبح مهمو�ًسا يف �للهجات �حل�رسية �ملدنية؛ لأنرّ �أغلبية �ملثقفني 

�ليوم هم من �أ�سل مدين«. 
حتى  �ل�سذ�جة  بتلك  �لأَُول  علماوؤنا  لي�ص  ل،�إذ  �لأورّ �لحتمال  ي  ننحرّ �أن  �لطبيعي  فمن 
لكن  كلها،  �للغة  علوم  �لريادة يف  �أ�سحاب  وهم  �لقاف،  ل�سوت  و�سًفا خاطًئا  لنا  يقدمو� 
�لأَول وفكرهم، فمن  بل�سان علمائنا  بالغة  �أوىل؛ لأنه على عناية  �لثاين  ترجيح �لحتمال 
�ل�سهولة �أن يقع �لتطور �لتاريخي ل�سوت �لقاف من قاف قدمية جمهورة )g( وما ز�لت �آثار 

نطقها �حلقيقي موجودة يف �ليمن �إىل �سوت �لقاف �ملهمو�سة �لتي ننطقها �ليوم. 

القاف يف السامية: 
�سورتني  �أو  �ألوفونني  للقاف  �أن  �إىل  و�ملحدثني  �لقدماء  بني  �خللف  �سبب  يعود 
�إحد�هما متثل �لنطق �ملجهور، وهو�ل�سوت �لذي كان ي�سكل فونيم  �سوتيتني يف �لعربية، 
�لقاف يف �للهجات �لنجدية، ومازلنا ن�سميه يف �ليمن حتى يف تف�سحهم، وهذ� �ل�سوت هو 
�لف�سحى  �لعربية  ��ستقرت  �لذي  �ملهمو�ص  �لثاين،فهو  �لألوفون  ا  و�أمرّ �لقدماء.  �لذي و�سفه 

على ��ستعماله دون �جلهر )27( . 
�أنرّ �سوت �لقاف �سوت مهمو�ص،  �ل�سامية  �للغات  ��ستنتج بروكلمان من مو�زنة  وقد 
ذو نطق مهموز، �سديد،يتكون عند �لطبق )28( . وهو يرى �أنرّ �سبب تغري نطق �لقاف يف �للغة 
�ل�سامية ر�جع �إىل نطقه من �أنا�ص ذوي لغات �أخرى، فهو يقول: »وقد عانت �للغة �ل�سامية يف 
بابل عندما تكلمها �أنا�ص ذوو لغات �أخرى، من �لتغيري�ت �لتي لميكن جتنبها يف مثل هذه 
ل �ل�سوت �لطبقي �ملهمو�ص )ق( يف �لبابلية على �لأقل �إىل �ل�سوت �لغاري  �لأحو�ل، فتحورّ

�ملجهور« )ج( )29( . 
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�لطبقي  لل�سوت  ل  فالتحورّ ع�رسنا.  يف  و��سًحا  بات  �لأ�سو�ت  ي�سيب  �لذي  فالتغري 
�ل�سديد �ملهمو�ص )ق( �إىل �سوت جمهوروقع يف بع�ص لهجات �سوريا، كما حتورّل يف بع�ص 
�إل  مكانه  يبق  غالًبا، ومل  �سقط  �إىل �سوت مغور، ويف م�رسوفل�سطني  كذلك  �لبدو  لهجات 

همزة حمققة )30( . 
ه �سوت �سديد مهمو�ص منفتح، ويرى  ويف جهر �لقاف وهم�سه يرى حممد �لقماطي �أنرّ
و  تفخيمه  يف  �ملبالغة  هو  جمهور  ه  باأنرّ ي�سفوه  �أن  �لقدماء  علماءنا  دعا  �لذي  �ل�سبب  �أنرّ 
قلقلته، بقوله: »وي�سنف علماوؤنا �ل�سابقون �لقاف باأنها حرف جمهور، ولعل �ملبالغة يف 

تفخيمها وقلقلتها يجعلنها تكت�سب �سيًئا من ذلك« )31( . 
ويقف هرني فلي�ص موقف �جلهر من هذ� �ل�سوت بقوله: »ولقد كانت �لقاف جمهورة، 
�أهل �لبد�وة جميًعا، وكان ذلك من خ�سائ�سهم مهما �ختلف خمرجها  حافظ على جهرها 
�أق�سام  من  ق�سم  �لأول حرًفا جمهوًر� يف  كان يف  �لقاف  �أنرّ  كانتينو  ويرى   .  )32(  « لديهم 

�لعربية على �لأقل )33( . 
ففي  مهمو�ص،  �سديد  �سوت  ه  �أنرّ على  فيدل  �ل�سامية،  �للغات  مقارنة  يف  �لقاف  ا  �أمرّ
�لعربية ķōl ويف �لآر�مية ķālā ويف �حلب�سية ķāl مبعنى �سوت يف �جلميع، وهو ما يقابل 
ْول( ويف �لآ�سورية ķūl u مبعنى �رس�خ )34( . ويبقى هذ� �ل�سوت موجوًد� يف  يف �لعربية )َقَ

�للغات �ل�سامية كلها على �لرغم من تغيري نطقه )35( . 
ه قد يكون يف �لنطق �لقدمي  وقد ف�رسرّ �لطيب �لبكو�ص ظاهرة جهر �لقاف وهم�سها، باأنرّ
�سبيًها بالقاف )وهي تقريًبا قاف �لبدو �أو جيم م�رس( ، فنحن نلحظ �أنرّ �لبدو – وهم �أكرث 

قرًبا من �لنطق �لقدمي- ي�ستعملون �لقاف حيث ي�ستعمل �أهل �ملدن و�حلو��رس �لقاف )36(. 
�إىل  مرده  لها،  �حل�رسي  و�لنطق  �مل�رسية  �جليم  بني  �لقاف  ل�سوت  �لنطق  فت�سارك 
حتقق �لنطق، �إذ ل غر�بة يف نطق �ل�سورتني يف �للغات �ل�سامية،ل�سيما �إذ� عرفنا �أنرّ �لنطق 
لل�سوت يتغري مبتغري�ت �ملكان و�لزمان و�ل�سخو�ص، �إ�سافة �إىل �أنرّ هذ� �لتنوع لي�ص �سعًبا، 
فلي�ص فيهما تغري كبري. يف حني �أنهما يقعان بطريقة و�حدة تزيد �إحد�هما عن �لأخرى يف 

�ل�سدرّة. 

خمرج اجليم وصفاته: 
حدرّد  فقد  �جليم،  �سوت  خمرج  حتديد  على  وحمدثون،  قدماء  �للغة،  علماء  يتفق 
�سيبويه)37( و�بن جني )38( خمرج �جليم من و�سط �لل�سان، مع ما يحاذيه من �حلنك �لأعلى 
 )41( فلي�ص،  وهرني   )40( ب�رس،  وكمال   )39( �أني�ص،  �إبر�هيم  �أمثال:  �ملحدثون،  معه  و�تفق 
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�أنه  )43( يرون  �أنهم يختلفون يف �سدته ورخاوته، فالقدماء  �إلرّ   .  )42( ورم�سان عبد�لتو�ب 
ه غري ذلك.  ا �ملحدثون )44( ، فريون باأنرّ �سديد. �أمرّ

ويتكون �سوت �جليم باندفاع �لهو�ء �إىل �حلنجرة، فيحرك �لوترين �ل�سوتيني، ثم يتخذ 
جمر�ه يف �حللق و�لفم حتى ي�سل �إىل �ملخرج، وهو عند �لتقاء و�سط �لل�سان بو�سط �حلنك 
�لأعلى �لتقاء يكاد ينحب�ص معه جمرى �لهو�ء )45( . وي�سف علماء �للغة )46( �سوت �جليم 

ه �سوت غاري )و�سط �حلنك( ، مركب )�نفجاري، �حتكاكي( ، جمهور، مرقق.  باأنرّ

اجليم يف السامية: 
ُيعتقد �أنرّ �ل�سورة �للفظية �ملفرت�سة للجيم يف �ل�سامية �لأم هي �سوت �جليم �خلالية 
من �لتعطي�ص- )g( ولعل �سوت �جليم )ğ( كما ننطقه يف �لعربية �لف�سحى و معظم �للهجات 
خلو  ذلك  يوؤكد  ومما   – ولهجاتها  �لعربية  للغة  �ملميزة  �لأ�سو�ت  من  �ملعا�رسة  �لعربية 
جميع �للغات �ل�سامية �لتي نعرفها – ما عد� �لعربية ولهجاتها – من �سوت �جليم �ملعط�سة 
�ل�رسيانية           gāmal ويف  تنطق على هيئة  فيها  كلمة )جمل(  �لعربية جند  ففي  �ملركبة،  �أو 
gaml ā ويف �جلعزية �لإثيوبية gamal، يف حني هو يف �لعربية ğamal. ونطق هذ� �حلرف 
�لأ�سلي كان )gīm( كما هو �لآن يف م�رس، وكما كان ويكون يف �للغات �ل�سامية �لباقية )47( 

، وهو �ل�سوت �لذي ي�سبه �لكاف. 
�إىل ما  �أق�سى �حلنك متيل  �أ�سو�ت  ويف�رس رم�سان عبد �لتو�ب ظاهرة �لتعطي�ص باأنرّ 
يناظرها من �لأ�سو�ت �لأمامية حني تليها يف �لنطق حركة �أمامية كالك�رسة؛ لأنرّ �لك�رسة 
جتتذبها �إىل �لأمام قليًل، فتنقلب �إىل نظائرها من �أ�سو�ت �أق�سى �حلنك، وتغلب �أن تكون من 
�لنوع �ملزدوج،�أي �جلامع بني �ل�سدة و�لرخاوة )48( . وهو ما يطلق عليه )قانون �لأ�سو�ت 
�حلنكية( �أو م�سطلح �لتغوير عند ملريوباي )49( . غري �أنرّ ذلك مل يحدث يف �لبد�ية يف كل 
ا كان يقت�رس على �جليم �ملك�سورة، ثم عمم �لقيا�ص يف كل جيم طرًد� للباب على  جيم، و�إمنرّ

وترية و�حدة )50( . 
يجزم  ل  ه  �أنرّ �إلرّ  عبابنة  يحيى  در�سها  �لتي  �ل�سامية  �للغات  من  و�حدة  و�ل�سفاوية 
هم  باحلكم على �ل�سكل �ل�سوتي لنطق �ل�سفاويني ل�سوت �جليم، و�إمنا مييل �إىل �لعتقاد باأنرّ

نطقوها كالعربية �لف�سحى )51( . 
وقد مثرّل كانتينو �جليم بالقاف )g( �ل�سديدة �حلنكية يف �ل�سامية مع �سيء من حتوير 
�لنطق، بتقدمي خمرجها �إىل �أدنى �حلنك )52(. و��ستنتج بروكلمان من مقارنة �للغات �ل�سامية 
)غاري(  �ل�سلب  �حلنك  �سقف  عند  يتكون  �سديد،  �سوت  �جليم  �سوت  �أنرّ  ببع�ص  بع�سها 

جمهور)53( . 



294

اللغوية املقلقلة النطقية السامية لألصوات  د. محمود عبيداتالتنوعات 
د. حسني غوامنة

خمرج الدال وصفاته: 
يتفق علماء �للغة،قدماء وحمدثون، على حتديد خمرج �سوت �لد�ل، فقد حدد �سيبويه 
)54( و�بن جني )55( خمرج �لد�ل مما بني طرف �ل�سان و��سول �لثنايا، و�تفق معهم �ملحدثون، 

�أمثال: �إبر�هيم �أني�ص )56( وكمال ب�رس )57( . 
�لوترين �ل�سوتيني، ثم ياأخذ جمر�ه  ويتكون باندفاع �لهو�ء ماًر� باحلنجرة، فيحرك 
يف �حللق و�لفم حتى ي�سل �إىل خمرج �ل�سوت، فينحب�ص هناك فرتة ق�سرية للتقاء طرف 
�لل�سان باأ�سول �لثنايا �لعليا �لتقاء حمكًما، فاإذ� �نف�سل هذ� �للتقاء �سمع �سوت �نفجاري 

ن�سميه بالد�ل، فهو – �إذن– �سوت �أ�سناين لثوي، �نفجاري،جمهور، �سديد )58( . 

الدال يف السامية: 
�لتي تطر�أ عليه تغري�ت  و�لتغري�ت  �لتي نعرفها،  �للغات  �لد�ل �سوت موجود يف كل 
تركيبية كما يف �لعربية و �ل�رسيانية �سببها وجود هذ� �ل�سوت �لنفجاري م�سبوًقا بحركة 
بالدل، وهو   )<ad( )ad>( و�لأ�سل  تلفظ  �لتي  (עך(  �أو طويلة، كما حدث يف كلمة  ق�سرية 
�سوت ظاهر يف �للهجة �ل�سفوية،وهو ميثل فاء �جلذر وعينه ولمه )59( . فالد�ل مل يحدث 
عليه �أي تغري مطلًقا، يوؤكد ذلك رم�سان عبد �لتو�ب بقوله: »يت�سح �أنرّ �لد�ل و�لطاء و�ل�ساد 

مل ي�سبها تغريمطلًقا يف �أي لغة من �للغات �ل�سامية« )60( . 
�أ�سناين  �أنرّ �سوت �لد�ل يف �للهجات �لآر�مية �سوت  �إىل  ويوؤكد نولدكه ذلك باإ�سارته 
ب�سيط م�سابه لل�سوت �لعربي، ويف�رس ذلك باأنرّ �للغات �ل�ساميه – بعد �نق�سامها �إىل ق�سمني؛ 

�سمايل وجنوبي – �حتفظت بهذ� �ل�سوت كما يف �لعربية )61( . 
وي�ستنتج بروكلمان من مقارنة �للغات �ل�سامية باأنرّ �سوت �لد�ل �سوت �سديد �أ�سناين 

جمهور، يتكون بو�سع طرف �لل�سان عند حافة �لأ�سنان �لعليا )62( . 

خمرج الطاء وصفاته: 
يتفق علماء �للغة؛ قدماء وحمدثني، على حتديد خمرج �سوت �لطاء،فقد ذهب �سيبويه 
ه من طرف �لل�سان مع �أ�سول �لثنايا �لعليا، و�تفق معهم �ملحدثون،  )63( و�بن جني )64( باأنرّ

�أمثال: �إبر�هيم �أني�ص )65( وكمال ب�رس )66( وبرج�سرت��رس )67( . 
 )68( �لقدماء  �للغة  علماء  فو�سفه  وهم�سه،  �لطاء  جهر  يف  وقع  فقد  �لختلف،  �أما 
باجلهر، يف حني و�سفه علماء �للغة �ملحدثون )69( بالهم�ص. ويف�رس كمال ب�رس )70( و�سف 
�لقدماء للطاء باأنه جمهور بتف�سري�ت ثلث، �أولها: �أنرّ �لعلماء �لقدماء �أخطاأو� �لتقدير، �أي: 
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تقدير و�سع �لأوتار �ل�سوتية حال �لنطق بال�سوت. وثانيها: تطور يف نطق �لطاء، فلعلرّهم 
هم كانو� ي�سفون �سوًتا ي�سبه �سوت  كانو� ينطقونه مبا ي�سبه نطق �ل�ساد �حلالية. وثالثها: �أنرّ

�لطاء �لذي ن�سمعه يف بع�ص لهجات �ل�سعيد، وهو �سوت طاء م�رسبة بالتهميز. 
و�لظاهر �أنرّ �لطاء �لتي جتري على �أل�سنتنا �ليوم طاء حديثة مل تعرفها �لعربية من قبل، 

وهي مهمو�سة كما يقول �ملحدثون، جرى على نطق �لطاء �لقدمية تطور بفعل �لتاريخ. 
بالتقاء  و�لفم حتى ينحب�ص  �لهو�ء جمر�ه يف �حللق  يتخذ  باأن  �لطاء  ويتكون �سوت 
قليًل، فهو  �لور�ء  �إىل  �سكًل مقعًر� منطبًقا يرجع  �لل�سان  �لأعلى، ويتخذ  �لل�سان مع �حلنك 

�سوت �سديد مهمو�ص �لآن )71( . 

الطاء يف السامية: 
ل تخلو �أي لغة �سامية من عدد من �أ�سو�ت �حللق و�لإطباق، وهي يف �للغات �ل�سامية 
�ل�ساد  �ل�سامية:  �للغات  يف  ثباتًا  �لإطباق  �أ�سو�ت  و�أكرث  متميزة،  �سوتية  وحد�ت  تكون 

و�لقاف و�لطاء، فهذه �لأ�سو�ت �لثلثة موجودة يف كل �للغات �ل�سامية �لقدمية )72( . 
ويبدو �أنرّ وجود �لطاء يف جلرّ �للغات �ل�سامية ي�ستدعي �لركون �إىل ثبات �لطريقة �لتي 
بقوله:  �لدين  كمال  حازم  ذلك  ويوؤكد  بها،  يخرج  �لتي  و�لهيئة  �ل�سوت،  هذ�  عليها  ياأتي 
�تفاق  نلحظ  �ل�ساميات،  و�أخو�تها  �لعربية  �للغة  يف  �ل�سامتة  �لأ�سو�ت  يف  ننظر  عندما 

�للغات �ل�سامية يف بع�ص �لأ�سو�ت، منها: �لد�ل و�لطاء و�لقاف )73( . 

قلقلة أصوات )قطب جد(: 
يتكون �ل�سوت �ل�سديد )�لنفجاري( من حب�ص و�إطلق، و�سوت يتبع �لإطلق، فاحلب�ص 
يتم بات�سال ع�سوين، ينتج عنه وقف �ملجرى �لهو�ئي وقًفا تاًما. و�لإطلق يتم بانف�سال 
�لع�سوين �نف�ساًل �رسيًعا يحدث عنه �نفجار �لهو�ء، ويلحظ �أنرّ �ندفاع �لهو�ء ي�ستمر زمًنا 
حم�سو�ًسا بعد �نفر�ج �لع�سوين، ولذلك ل يتاأتى نطق �ل�سوت �ل�سديد، �لنطق �لكامل من غري 

�أن يتبع ب�سوت �آخر م�ستقل عنه )74( . 
قال:  حيث  وذلك  عليها،  �لوقف  عند  �لأ�سو�ت  يف  �خلا�سية  هذه  �سيبويه  لحظ  وقد 
»و�علم �أنرّ من �حلروف حروًفا م�رسبة �سغطت من مو��سعها، فاإذ� وقفت خرج معها من �لفم 
�سويت، ونبا �لل�سان عن مو�سعه، وهي حروف �لقلقلة. . . وذلك �لقاف و�جليم و�لطاء و�لد�ل 
ك تقول: �حِلْذْق، فل ت�ستطيع �أن تقف �إلرّ مع �ل�سويت ل�سدة �سغط  و�لباء، و�لدليل على ذلك �أنرّ

�حلرف، وبع�ص �لعرب �أ�سد �سوًتا، كاأنهم �لذين يرومون �حلركة« )75( . 
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فالقلقلة تعني: »حتويل �أع�ساء �لنطق من خمرج �لنطق ب�سوت لغوي �إما �إىل خمرج 
�سوت �آخر، �أو �إىل حال �لإ�سرت�حة بكيفية توؤدي �إىل فتح �لإغلق �أو �إز�لة �لت�سييق« )76( . 

فاتباع �لأ�سو�ت ب�سوت �أو بحركة خفيفة عندما تكون �ساكنة، مرجعه �إىل �لتحقيق 
�لكامل خلو��ص هذه �لأ�سو�ت، �أي حتقيق �لأنفجار و�جلهر، ويف�رس ذلك كمال ب�رس باأنرّ نطق 
هذه �لأ�سو�ت نطًقا كامًل و��سًحا حالة �ل�سكون ي�ستدعي جهًد� كبرًي�؛ لأنرّ �سدتها تعني �أنرّ 
�لهو�ء عند نطقها حمبو�ص حب�ًسا تاًما، و�أنرّ جهرها يعني عدم جريان �لنف�ص معها، لذ� وجب 
�تباع هذه �لأ�سو�ت ب�سويت؛ لتنقلها من �ل�سكون �إىل �سبه حتريك حتى يتحقق نطقها كامًل 

 . )77(

ويبدو �أنرّ ت�سمية هذه �لظاهرة بالقلقلة مرتبط باملعنى �للغوي �رتباًطا وثيًقا، �إذ يقال: 
قلقل �ل�سيء قلقله �إذ� حركه )78( . مع �حتمال �أن يكون �أ�سل �لت�سمية من دللة �لكلمة على 

�سدة �ل�سوت، كما ير�ها �بن �حلاجب بقوله: » من قولهم: قلقله �إذ� حررّكه« )79( . 
ول ت�سفي �لقلقلة على �لأ�سو�ت �ملقلقلة خ�سو�سية لزمة لها ذ�ت تاأثري يف �ملعنى 

وتوجيه له، مما تقت�سيه وظيفة �لوحدة �ل�سوتية �ملميزة )80( . 
و�أخرًي�، يك�سف �لت�سطيح �للغوي �ل�سابق لأ�سو�ت �لقلقلة يف �لدر�ص �ل�سامي �ختلف 
�لذي  �لأمر  و�سفاتها،  �لأ�سو�ت  خمارج  بع�ص  حتديد  يف  وحمدثني،  �للغة،قدماء  علماء 
�للغة، قدماء وحمدثون، على جهر �سوتي  �تفق علماء  فقد  قلقلتها.  �لوقوف عند  ي�ستدعي 
�لباء و�لد�ل، يف حني �ختلفو� يف جهر ��لقاف و�لطاء و�جليم، فبينما ي�سري �لقدماء �إىل جهر 
هذه �لأ�سو�ت، يرى �ملحدثون �أنها مهمو�سة. عندئٍذ تكون �لقلقلة خا�سة ب�سوتي �لباء و�لد�ل 
فقط من وجهة نظر �ملحدثني، وتكون فيها جميعها يف نظر �لقدماء. فال�سفة �لنفجارية 
�سبب يف حدوث �لقلقلة، وقد ف�رسرّ �إ�سماعيل عمايرة )81( عدم حدوث �لقلقلة يف بنية �لأ�سو�ت 

�لنفجارية �لأخرى؛ �لهمزة و�لكاف و�لتاء و �ل�ساد، فكفانا موؤونة بحثها هنا. 
�إىل �لبعد �لزمني بني فئتي �لعلماء، فاملحدثون يجدون  �أنرّ هذ� �خللف يعود  ويبدو 
تنوعات نطقية لهذه �لأ�سو�ت، وتبايًنا بينها وبني و�سف �لقدماء لها، �لأمر �لذي ��ستدعى 
�ل�سو�ت،  تلك  لي�سفو�  �لقدماء؛  �لكتابة  ت�سعف  ل  �أخرى رمبا  مثل هذ� �خللف، من جهة 
لذ�- رمبا – جانبت �لدقة و�سفهم لها مئة باملئة. وعليه ميكن �لقول: �إنرّ �لقطع يف حتديد 
�إذ  مبكان،  �ل�سعوبة  من  �ملحدثني  ثم  �لقدماء  من  له  و�لو�سف  )�لأول(  �لأ�سلي  �ملنطوق 

�ملحدِّد لهذ� �لأمر يف �حلقيقة هو �ل�سماع، وهو �أمر ي�ستحيل �لآن. 
بع�سها  �ل�سامية  �للغات  تعالق  �حتمالية  يجعل  �لأ�سو�ت  لهذه  �لنطقي  �لتعدد  هذ� 
لي�ص ببعيد. لكن  �أمًر�  لها  �أفرع  �للغات  �للغات وبقية  لتلك  �أم  لغة  �أو يجعل وجود  ببع�ص، 
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�ل�سعوبة يف معرفة تلك �للغة �لأقدم �سامًيا بناًء على هذ� �لتعدد �لنطقي. و�إبد�ء �لر�أي هو 
�لقائم يف ظل هذ� �لت�سابك يف �لأفكار �لقاطعة بالأمر. ولعل �لنتباه �إىل هذ� �لت�سابه وتلك 
�ل�سلت بني �للغات �ل�سامية ي�سكل جانًبا من �ملعرفة �للغوية للغويني �لعرب، فلو كان ذلك 
هدف �لبحث لكفى، لكن �حلقيقة �أنرّ مثل هذ� �لبحث يقربنا من �لو�سول �إىل حقيقة �لعلقات 
بني فروع �للغات �ل�سامية، يف ما هو يقربنا بالتف�سري �لو�سول �إىل �لنطوقات �لأوىل لتلك 

�لأ�سو�ت. 
ما  باآية  �ل�سامية،  �للغات  �ل�سوتية يف  �لدر��سات  ندرة  يك�سف عن  �لت�سطيح  �أن رّ  كما 
ها موجودة يف �لعربية و�ل�سامية ومتاأكدة  قدمناه يف �لبحث من ن�سو�ص علمائنا تو�سح �أنرّ
جًد�. و�ملثاقفة حولها �إمنا هي مثاقفة تخ�سي�سية جًد� بني ذوي �لب�سائر يف �للغة، �أو من 

هم مقاربون لهم يف �ل�سامية. 
ا نقت�رس على ما نظفر  وكذ� ينتهي ما �أردنا عر�سه، فنحن ل نريد فيه قطع �لقول، و�إمنرّ
�للغوية  �ل�سامية للأ�سو�ت  �لنطقية  �لتنوعات  به بالب�سط و�لطريقة و�لنهج حول مو�سوع: 

�ملقلقلة. 

اخلامتة: 
�أ�سو�ت )قطب جد( ظاهرة �سوتية، يلجاأ �إليها �مل�رسرّع �ل�سوتي يف در��سة ما ي�سمى 
�أنرّ طرحها  �إلرّ  )�لقلقلة( ، فهي عمل م�رسوع يف وحدتها؛ لت�سالها يف كثري من �سمائلها، 
ا. ول يقل لفت �لنظر �إىل ق�سية ما عن �لبحث عميًقا فيها، فاأحايني كثرية  �سامًيا ماز�ل فتيًّ
يبقى �ملو�سوع غائًبا عن �لبحث رغم �لوقوف عنده مر�ًر�، لذ� كان هذ� �لبحث يف هذ� �ملجال 
ومربزاً  �أو حديًثا،  م�رسرًّعا ملفاهيم تلك �لأ�سو�ت �ملعنية فيه، من �تفاق و�ختلف، قدمًيا 

ق�شايا مهمة منها: 
�لأ�سو�ت  هذه  بع�ص  خمارج  حتديد  يف  وحمدثني،  قدماء  �للغة،  علماء  �تفاق  1 .

و�ختلفهم يف بع�سها. 
و�سف هذه �لأ�سو�ت يف �لنطق �لعربي و�ل�سامي قد ي�سل بنا �إىل �لأ�سل �مل�سرتك.  2 .

�أ�سابت �لتغيري�ت �لتاريخية هذه �لأ�سو�ت فولرّدت �لتنوع �لنطقي لها.  3 .
�تفاق �للغات �ل�سامية يف بع�ص �لأ�سو�ت كالد�ل و�لطاء و�لقاف.  4 .
ل ت�سفي �لقلقلة على هذه �لأ�سو�ت خ�سو�سية مرتبطة باملعنى.  5 .
�ل فقط من وجهة نظر �ملحدثني.  �لقلقلة خا�سة ب�سوتي �لباء و�لد. 6
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