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 الممخص العرجبي
بؿ كانت معروفة قبؿ مجيء  ,اثبتت الدراسات المغوية اف الكتابة العربية لـ تكف حديثة عيد     
وقد  ,أّنيا لـ تكف معروفة آف ذاؾ كما ُعرفت بعد ظيوره, بدليؿ قمة الكاتبوف قبميا , االساـاإل

وفي ضوء , , وّمما ُأخذ وكيؼ وصؿ الينااألوؿتعددت الروايات التي ُرويت في بياف الخط العربي 
 :تمؾ الروايات التي تعددت آزاء ذلؾ تبيف أّف لمخط العربي منبعيف

 .الجنوب مف باد العرب: الخط المسند الذي في األوؿ
 .الثاني: الحميري الذي ُأستعمؿ في شماؿ الجزيرة العربية

ي الجنوبي كاف ناقصا في بدايتو بحسب ما ذكرتو الروايات, اال أّنو ُأستكمؿ بجدفالخط األ     
يتو بعناية, باضافة ستة أحرؼ اليو يجمعيا )ثغذ, ضظغ( فسموىا الروادؼ, كونيا لـ تكف قد أبجد

 .وُألحقت بيا ,بؿ ُأردفت بتمؾ التي كانت األصؿ ,يةبجدابتداء مع الحروؼ األ ُوضعت
 ىذه األصوات )الروادؼ( وداللتيا واستعماؿ العرب ليا, فضاا  أصوؿمف ىنا جاء ىذا البحث ليبيف 

عف تقديـ دراسة ليا مصحوبة بمراحؿ تطورىا, مف خاؿ تناوليا لمغات السامية, مع بياف فقدنيا 
 . والحفاظ عمييا مف تمؾ المغات

Search summary 

     Linguistic studies have shown that writing Arabic not modern era, it was 

known before the advent of Islam, but it was not known that also known 

after its emergence, the lack of evidence of the writers before. 

There are many stories which show Arabic calligraphy, Where taken and 

how it arrived to us. 

Based on those novels have two sources of calligraphy: 

I: the bracket line in the South of the Arab country. 

II: (Alhimiary) who used the North Arabic. 

The line South was represented in alphabetical beginning according to the 

novels, but where relevant they completed carefully, add six characters it 

collects,  her (alrwadv), they haven't put starting with the alphabet, but had 

that parent, and attached. 

Hence this research shows the origins of these sounds (alrwadv) and their 

significance and the use of the Arabs have, as well as her study accompanied 

by stages, through to the high languages, together with the lose and maintain 

those languages. 
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 المقدمة
د الفػػػػػرد الصػػػػػمد, والصػػػػػاة الحمػػػػػد ي الػػػػػذي رفػػػػػع السػػػػػماء بػػػػػا عمػػػػػد, الحمػػػػػد ي الواحػػػػػد األحػػػػػ

 والساـ عمى مف نصره رّبو يوـ بدر وأحد.
ػػػػػػا بعػػػػػػد فالمغػػػػػػات السػػػػػػامية ىػػػػػػي واحػػػػػػدة مػػػػػػف الفصػػػػػػا ؿ المغويػػػػػػة, بحسػػػػػػب تقسػػػػػػيـ )مػػػػػػاكس  أمَّ
مػػػػػػػولر( وغيػػػػػػػره لمغػػػػػػػات, وتتميػػػػػػػز مجموعػػػػػػػة المغػػػػػػػات السػػػػػػػامية عػػػػػػػف غيرىػػػػػػػا بخصػػػػػػػا ص وصػػػػػػػفات 

مػػػػف  تشػػػػابو كبيػػػػر فػػػػي  –ت السػػػػامية أعنػػػػي المغػػػػا –مشػػػػتركة بينيػػػػا, فضػػػػاا عّمػػػػا بػػػػيف ىػػػػذه المغػػػػات 
األصػػػػوات والصػػػػيغ والتراكيػػػػب والمفػػػػػردات, وال نريػػػػد الخػػػػوض ىنػػػػا فػػػػػي أصػػػػؿ السػػػػامييف ومػػػػػوطنيـ, 
وأوجػػػػو التشػػػػػابو واالخػػػػػتاؼ بػػػػيف لغػػػػػاتيـ, بػػػػػؿ نشػػػػير إلػػػػػى أّف سػػػػػرَّ كػػػػّؿ أمػػػػػة مػػػػػف األمػػػػـ يكمػػػػػف فػػػػػي 

ؼ ومػػػػػػا ينطػػػػػػوي كتابيػػػػػػا, وسػػػػػػّر كتػػػػػػاب اي عػػػػػػز وجػػػػػػؿ )القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ( يكمػػػػػػف بعضػػػػػػو فػػػػػػي الحػػػػػػرو 
فَّ أوؿ مػػػػػا نػػػػػزؿ مػػػػػف الحػػػػػروؼ, حػػػػػروؼ المعجػػػػػـ,  تحتيػػػػػا مػػػػػف إعجػػػػػاز متعػػػػػدد الفنػػػػػوف واألوجػػػػػو, وا 

 األوؿياا عمػػػػى نظػػػػاميف: أبجػػػػدوىػػػػي الحػػػػروؼ العربيػػػػة التػػػػي جػػػػاءت فػػػػي بػػػػادئ األمػػػػر مرتبػػػػة ترتيبػػػػاا 
ذه ىػػػػو الترتيػػػػب المشػػػػرقي ليػػػػا, والثػػػػاني ىػػػػو الترتيػػػػب المغربػػػػي, وفػػػػي كػػػػا التػػػػرتيبيف ال يزيػػػػد عػػػػدد ىػػػػ

 ( حرفاا.28األحرؼ عف )
ػػػػػا الترتيػػػػػب الثػػػػػاني فيػػػػػو الترتيػػػػػب اليجػػػػػا ي )األلفبػػػػػا ي(, الػػػػػذي وضػػػػػعو نصػػػػػر بػػػػػف عاصػػػػػـ  أمَّ

ىػػػػػػ( إلػػػػػى أف جػػػػػػاء بعػػػػػد ذلػػػػػؾ الترتيػػػػػػب المخرجػػػػػي ليػػػػػا بزعامػػػػػػة الخميػػػػػؿ بػػػػػف أحمػػػػػػد  89الميثػػػػػي )ت 
 ىػ( . 171الفراىيدي )ت 

بػػػػػ )الدراسػػػػة الت صػػػػيمية منيمػػػػا تخصػػػػص  األوؿوقػػػػد جػػػػاء البحػػػػث ىنػػػػا قا مػػػػاا عمػػػػى مبحثػػػػيف: 
والتاريخيػػػػػػػػة لرصػػػػػػػػوات الػػػػػػػػروادؼ(, ليعطػػػػػػػػي صػػػػػػػػورة واضػػػػػػػػحة عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه األصػػػػػػػػوات مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث 

يا, ترتيبيػػػػػػػا, اسػػػػػػػتعماالتيا(, وقػػػػػػػد اسػػػػػػػتغنت الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المبحػػػػػػػث عػػػػػػػف أصػػػػػػػول)تسػػػػػػػميتيا, 
...(, و)أسػػػػػػػماء ىػػػػػػػذه الحػػػػػػػروؼ(, وذلػػػػػػػؾ ألفَّ الروايػػػػػػػات  أبجػػػػػػػدموضػػػػػػػوعيف ىمػػػػػػػا )معػػػػػػػاني كممػػػػػػػات 

كػػػػا الموضػػػػوعيف اقتصػػػػرت عمػػػػى بيػػػػػاف مػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالحروؼ التػػػػي كونػػػػت الكممػػػػػات التػػػػي تناولػػػػت 
ى, تاركػػػػة الحػػػػديث عػػػػف األحػػػػرؼ الػػػػروادؼ  كونيػػػػا قػػػػد أردفػػػػت بعػػػػد ذلػػػػؾ. والػػػػذي أريػػػػد األولػػػػالسػػػػت 

قولػػػػػو: إفَّ البحػػػػػث ىنػػػػػا جػػػػػاء متخصصػػػػػاا باألصػػػػػوات الػػػػػروادؼ, وعميػػػػػو فػػػػػا حاجػػػػػة بنػػػػػا إلػػػػػى ذكػػػػػر 
أعنػػػػػي بيػػػػػا الكممػػػػػات السػػػػػت التػػػػػي سػػػػػبقت األصػػػػػوات  – معػػػػػاني أصػػػػػوات الكممػػػػػات السػػػػػت وتسػػػػػميتيا

  ألفَّ مػػػػػا روي عػػػػػف ذلػػػػػؾ تنػػػػػاوؿ معػػػػػاني أصػػػػػوات تمػػػػػؾ الكممػػػػػات -ي بجػػػػػدالػػػػػروادؼ فػػػػػي النظػػػػػاـ األ
 الست وتسميتيا مف دوف ذكر معاني األصوات الروادؼ, التي تمثؿ جوىر دراستنا ىذه.
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الػػػػػروادؼ( سػػػػػا راا  أمػػػػػا المبحػػػػػث الثػػػػػاني فقػػػػػد جػػػػػاء تحػػػػػت عنػػػػػواف )الدراسػػػػػة الصػػػػػوتية ألحػػػػػرؼ
ومعتمػػػػػػداا فػػػػػػي بيانيػػػػػػا, ومػػػػػػا  ,ي, وعمػػػػػػى النحػػػػػػو اغتػػػػػػي: )ثخػػػػػػذ ضػػػػػػظغ(بجػػػػػػدبيػػػػػػا وفػػػػػػؽ النظػػػػػػاـ األ

 أصابيا مف تطور صوتي عمى المقارنة بيف المغة العربية والمغات السامية.
وقبػػػػػػػؿ أف أخػػػػػػػتـ مقدمػػػػػػػة كامػػػػػػػي أتمنػػػػػػػى أف أكػػػػػػػوف قػػػػػػػد أعطيػػػػػػػت صػػػػػػػورة شػػػػػػػاممة لمحػػػػػػػروؼ 

, وذلػػػػػػػؾ ألف التصػػػػػػور عػػػػػػػف األوؿي بعػػػػػػض موضػػػػػػػوعات المبحػػػػػػث يػػػػػػة عمومػػػػػػػاا, ال سػػػػػػيَّما فػػػػػػػبجداأل
 األحرؼ الروادؼ ال يكوف متكاماا مف دوف إظيار ذلؾ.

وأخيػػػػػراا أقػػػػػػوؿ: إفَّ ىػػػػػػذا البحػػػػػث بػػػػػػذلت فيػػػػػػو قصػػػػػار  جيػػػػػػدي, وىػػػػػػو جيػػػػػد خػػػػػػالص لوجػػػػػػو اي       
ال فمػػػػف نفسػػػػي واي  تعػػػػالى الكػػػػريـ, وآمػػػػؿ أف أكػػػػوف قػػػػد وفقػػػػت بػػػػو, فػػػػنف كػػػػاف كػػػػذلؾ فالفضػػػػؿ لػػػػو, وا 

 الموفؽ.
 الدراسة التأصيمية والتاريخية لألصوات الروادؼ: األوؿالمجبحث 
 تسميتها:
يػػػػػػػة مصػػػػػػػػطمم يطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى الكممػػػػػػػػات السػػػػػػػت, التػػػػػػػػي تجمػػػػػػػػع حػػػػػػػػروؼ ىجػػػػػػػػاء المغػػػػػػػػة بجداأل

 .(1)ثخذ, ضظغ ,قرشت سعفص, كممف, ,حطي ىوز, ,أبجدالعربية, وىي: 
مػػػػػف القّػػػػػراء فصػػػػػاعداا وىػػػػػي  أمػػػػػا الػػػػػروادؼ فيػػػػػي الرمػػػػػوز التػػػػػي تسػػػػػتعمؿ لمداللػػػػػة عمػػػػػى اثنػػػػػيف

ػػػػظ غ ( ػػػػذ  ض  ىػػػػػ(: 89, قػػػػاؿ نصػػػػر بػػػػف عاصػػػػـ الميثػػػػي )ت (2)سػػػػتة أحػػػػرؼ مجموعػػػػة فػػػػي قػػػػوليـ: )ث خ 
 .(3)ية المغة العربية, وتسمى الروادؼ((أبجد))أما ثخذ وضظغ فحروفيا مف 

ر عػػػػف الخػػػػط المسػػػػند, كػػػػاف بجػػػػدوقػػػػد دلّػػػػت الروايػػػػات عمػػػػى أفَّ الخػػػػط األ ػػػػدخ ي الجنػػػػوبي, الُمن ح 
يتػػػػػو إاّل بعػػػػػد أف أضػػػػػيفت إليػػػػػو سػػػػػتة أحػػػػػرؼ ىػػػػػي: )ث, خ, أبجداا فػػػػػي بدايتػػػػػو, ولػػػػػـ يسػػػػػتكمؿ ناقصػػػػػ

يػػػػػػة, بػػػػػؿ أردفػػػػػػت بتمػػػػػػؾ بجدذ, ض, ظ, غ(, ألّنيػػػػػا لػػػػػػـ تكػػػػػػف قػػػػػد وضػػػػػػعت ابتػػػػػػداء مػػػػػع الحػػػػػػروؼ األ
 .(4)التي كانت األصؿ, وألحقت بيا

ي يات السػػػػامية القديمػػػػة, ولػػػػـ تػػػػرد فػػػػبجػػػػدفيػػػػذه األحػػػػرؼ ىػػػػي أحػػػػرؼ لػػػػـ تػػػػرد فػػػػي تركيػػػػب األ
يػػػػة العربيػػػػة, بجديػػػػة, فػػػػ كمموا بػػػػذلؾ األبجدأكثػػػػر ليجاتيػػػػا, لػػػػذلؾ وضػػػػعيا أىػػػػؿ األخبػػػػار فػػػػي آخػػػػر األ

وقػػػػػد ألحقيػػػػػا الكتػػػػػاب بيػػػػػا بعػػػػػد أف تبػػػػػيف ليػػػػػـ بػػػػػالطبع أف فػػػػػي العربيػػػػػة حروفػػػػػاا غيػػػػػر موجػػػػػودة فػػػػػي 
يػػػػػة المػػػػػذكورة, ف وجػػػػػدوىا بوضػػػػػع عامػػػػػات عمػػػػػى الحػػػػػروؼ المػػػػػذكورة, التػػػػػي لػػػػػـ تكػػػػػف معممػػػػػة, بجداأل

أسػػػػماء الحػػػػروؼ الناقصػػػػة, واسػػػػتعمموىا فػػػػي الكتابػػػػة مػػػػف دوف أف يعممػػػػوا عمػػػػى إيجػػػػاد فعبػػػػرت عػػػػف 
 .(5)حروؼ جديدة لمتعبير عف الحروؼ الناقصة
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وقػػػػػػػد استحسػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػنيـ بعػػػػػػػض المحققػػػػػػػيف فػػػػػػػي المغػػػػػػػات السػػػػػػػامية, ووصػػػػػػػفيـ بالبراعػػػػػػػة, 
ػػػػػا رأوا أفَّ صػػػػػور الحػػػػػروؼ فػػػػػي الخػػػػػط السػػػػػرياني اثنػػػػػاف و  عشػػػػػروف, وذلػػػػػؾ حػػػػػيف ذكػػػػػر أفَّ العػػػػػرب لمَّ

وا صػػػػػػوراا جديػػػػػػدة لمحػػػػػػروؼ المختصػػػػػػة بيػػػػػػـ كمػػػػػػا عػػػػػػوالحػػػػػػروؼ العربيػػػػػػة ثمانيػػػػػػة وعشػػػػػػروف, لػػػػػػـ يختر 
فعػػػػؿ بعػػػػض األمػػػػـ الغربيػػػػة الشػػػػمالية, وال اتخػػػػذوا طريقػػػػة وضػػػػع صػػػػورتيف أو أكثػػػػر لكػػػػؿ حػػػػرؼ مػػػػف 
الحػػػػػػروؼ المختصػػػػػػة بيػػػػػػـ كمػػػػػػا فعػػػػػػؿ بعػػػػػػض األمػػػػػػـ الغربيػػػػػػة الشػػػػػػمالية, وال اتخػػػػػػذوا طريقػػػػػػة وضػػػػػػع 

ّؿ حػػػػػػرؼ مػػػػػػف الحػػػػػػروؼ المختصػػػػػػة بيػػػػػػـ كمػػػػػػا فعػػػػػػؿ الاتػػػػػػيف فػػػػػػي )الفػػػػػػاء(, صػػػػػػورتيف أو أكثػػػػػػر لكػػػػػػ
 .(6))الخاء(, و)الثاء(, و)الراء( اليونانيات, وكما فعؿ مف اختفى مف الاـ الغربية

فعمػػػػػػػى الػػػػػػػرَّغـ مػػػػػػػف أفَّ ىػػػػػػػذه األحػػػػػػػرؼ السػػػػػػػتة ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػي لغػػػػػػػة السػػػػػػػرياف, وال فػػػػػػػي لغػػػػػػػة 
العبػػػػػػرانييف, إاّل إفَّ مػػػػػػػا يقابميػػػػػػا كػػػػػػػاف موجػػػػػػودا عنػػػػػػػدىـ, وىػػػػػػي سػػػػػػػتة أحػػػػػػرؼ نوعػػػػػػػوا بيػػػػػػا األحػػػػػػػرؼ 
األصػػػػػػيمة التػػػػػػي ىػػػػػػي: البػػػػػػػاء, والجػػػػػػيـ, والػػػػػػداؿ, والكػػػػػػاؼ, والفػػػػػػػاء, والثػػػػػػاء, فيػػػػػػذه األحػػػػػػرؼ كانػػػػػػػت 

مػػػػػا مخففػػػػػة لينػػػػػة, ويطمقػػػػػوف عمييػػػػػا عنػػػػػدىـ إمػػػػػا جاسػػػػػية جافيػػػػػة  المقسػػػػػاة  –أعنػػػػػي السػػػػػريانييف  –, وا 
فػػػػنذا كانػػػػت جاسػػػػية تمفػػػػظ كمػػػػا تمفػػػػظ فػػػػي العربيػػػػة, وُتع مّػػػػـ بنقطػػػػة فوقيػػػػا عنػػػػد السػػػػريانييف  ,والمركفػػػػة

ف كانػػػػت مخففػػػػة فػػػػنفَّ البػػػػاء تمفػػػػظ كالفػػػػاء الفارسػػػػية والجػػػػيـ كػػػػالعيف  وفػػػػي وسػػػػطيا عنػػػػد العبػػػػرانييف, وا 
 .(7)اؿ ذاالا, والكاؼ خاء والفاء باء فارسية, والثاء تاءالعربية, وتمفظ الد

وعميػػػػػو وضػػػػػعت الػػػػػروادؼ بصػػػػػورة تنفػػػػػي عنيػػػػػا كػػػػػّؿ نشػػػػػاز قػػػػػد يظيػػػػػر خػػػػػاؿ رسػػػػػميا, ورسػػػػػـ 
عمػػػػػػػػى تكػػػػػػػػرار الحػػػػػػػػرؼ, وبػػػػػػػػذلؾ أولػػػػػػػػدوا الػػػػػػػػروادؼ  باعتمػػػػػػػػادىـالحػػػػػػػػروؼ األخػػػػػػػػر , وذلػػػػػػػػؾ يكػػػػػػػػوف 

 .  (8)المذكورة
يقيػػػػػة قػػػػػد أردفػػػػت )ألحقػػػػػت( العربيػػػػػة بيػػػػػا ... قرشػػػػت( حػػػػػروؼ فين أبجػػػػػدالػػػػذي أريػػػػػد قولػػػػػو: إفَّ )

سػػػػػػػػتة أحػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػي )ث, خ, ذ, ض, ظ, غ( جمعتيػػػػػػػػا كممتػػػػػػػػا )ثخػػػػػػػػذ ضػػػػػػػػظغ( سػػػػػػػػميت بػػػػػػػػالروادؼ 
 )المواحؽ(.

ولخمػػػػػو الحػػػػػروؼ مػػػػػف الػػػػػنقط, وتماثػػػػػؿ كثيػػػػػر منيػػػػػا فػػػػػي الرسػػػػػـ بػػػػػرزت الحاجػػػػػة إلػػػػػى التمييػػػػػز 
 بيف ما تماثؿ منيا ألمف المبس وضبط األداء . 

 ها:أصول
ىػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػروؼ, إاّل أّنيػػػػػػػػا مػػػػػػػػع كثرتيػػػػػػػػا ترجػػػػػػػػع إلػػػػػػػػى سػػػػػػػػتة  أصػػػػػػػػوؿتعػػػػػػػػّددت األقػػػػػػػػواؿ فػػػػػػػػي 

 .(9)أصوؿ
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أحػػػػػدىا: أنَّيػػػػػا حػػػػػروؼ التيجػػػػػي بعينيػػػػػا اقتصػػػػػر عمػػػػػى ذكػػػػػر بعضػػػػػيا, أي أفَّ الخػػػػػط العربػػػػػي 
أوؿ مػػػػػف وضػػػػػعو, وألػػػػػػؼ حروفػػػػػو سػػػػػػتة أشػػػػػخاص مػػػػػػف طسػػػػػـ, كػػػػػػانوا نػػػػػزوالا عنػػػػػػد عػػػػػدناف بػػػػػػف أدد, 

: ))فوضػػػػػعوا الكتػػػػػاب (11)ىػػػػػػ(146... قرشػػػػػت, قػػػػػاؿ ىشػػػػػاـ بػػػػػف مػػػػػروة )ت أبجػػػػػدوكانػػػػػت أسػػػػػما يـ: 
عمػػػػػػى أسػػػػػػما يـ وحػػػػػػذفوا حروفػػػػػػاا لػػػػػػيس فػػػػػػي أسػػػػػػما يـ وىػػػػػػي الخػػػػػػاء والػػػػػػذاؿ والظػػػػػػاء والثػػػػػػاء والضػػػػػػاد 

ممػػػػػػؾ مكػػػػػػة, ومػػػػػػا  أبجػػػػػػدىػػػػػػػ(: ))وكػػػػػػاف  346, وقػػػػػػاؿ المسػػػػػػعودي )ت (11)والعػػػػػػيف وىػػػػػػي الػػػػػػروادؼ((
يمييػػػػػػا مػػػػػػف الحجػػػػػػاز, وكػػػػػػاف ىػػػػػػوز وحطػػػػػػي ممكػػػػػػيف بػػػػػػباد وج, وىػػػػػػي أرض الطػػػػػػا ؼ, ومػػػػػػا أتصػػػػػػؿ 
بػػػػػػذلؾ مػػػػػػف أرض نجػػػػػػد, وكممػػػػػػف وسػػػػػػعفص وقرشػػػػػػت مموكػػػػػػاا بمػػػػػػديف, وقيػػػػػػؿ: بػػػػػػباد مصػػػػػػر, وكػػػػػػاف 
كممػػػػػف عمػػػػػى ممػػػػػؾ مػػػػػديف, ومػػػػػف النػػػػػاس مػػػػػف رأ  أّنػػػػػو كػػػػػاف ممكػػػػػاا عمػػػػػى جميػػػػػع مػػػػػف سػػػػػمينا مشػػػػػاعاا 

 .(12)متصاا عمى ما ذكرنا, وأفَّ عذاب يوـ الظمة كاف في ممؾ كممف منيـ((
 ف اسـ أو فعؿ.ثانييا: أنيا حروؼ ُينبىء كؿ واحد منيا ع

ثالثيػػػػػػا: أنَّيػػػػػػا أسػػػػػػماء اي أقسػػػػػػـ بيػػػػػػا أو أسػػػػػػماء القػػػػػػرآف, أو أسػػػػػػماء السػػػػػػور, قػػػػػػاؿ سػػػػػػعيد بػػػػػػف جبيػػػػػػر 
ف كنػػػػػػا ال نقػػػػػػؼ عمػػػػػػى ت ليفيػػػػػػا :(13)ىػػػػػػػ(95)ت ))إف ىػػػػػػذه الحػػػػػػروؼ إذا ألفػػػػػػت كانػػػػػػت أسػػػػػػماء اي, وا 
))(14). 

 رابعيا: أنيا أسرار ال يمكف الوقوؼ عمييا.
ـُ ت ْأِويم ُه ِإال المَُّه(())و  خامسيا: أنيا المتشابيات   [7]آؿ عمراف:  .م ا ي ْعم 
 سادسيا: أّف بعضيا أفعاؿ.

ػػػػف  وضػػػػع الخػػػػط بجدولعػػػػؿَّ أشػػػػير روايػػػػة قػػػػد تناولػػػػت ىػػػػذه الحػػػػروؼ األ      يػػػػة تشػػػػير إلػػػػى أفَّ أوؿ م 
العربػػػػػي جماعػػػػػة نزلػػػػػوا عنػػػػػد عػػػػػدناف بػػػػػف أدد, فاسػػػػػتعربوا ووضػػػػػعوا الكتػػػػػاب العربػػػػػي عمػػػػػى أسػػػػػما يـ, 

ّمػػػػا قػػػػاؿ  الػػػػدكتور غػػػػانـ قػػػػدوري: ))وىػػػػذه الروايػػػػة مػػػػف الروايػػػػات التػػػػي يغمػػػػب عمييػػػػا طػػػػابع الخرافػػػػة, مخ
ال يقبمػػػػػػو مػػػػػػػنيل التحقيػػػػػػػؽ العممػػػػػػػي, والوقػػػػػػػا ع التاريخيػػػػػػػة, ولػػػػػػػيس أدّؿ عمػػػػػػػى الخرافػػػػػػػة فييػػػػػػػا مػػػػػػػف أفَّ 

ي لمحػػػػروؼ, وجعػػػػؿ أسػػػػماء الممػػػػوؾ مػػػػف العػػػػرب العاربػػػػة, زاعمػػػػاا بجػػػػدصػػػػاحبيا قػػػػد أخػػػػذ الترتيػػػػب األ
انوا فػػػي مػػػديف, وأّنيػػػـ ىػػػـ الػػػذيف وضػػػعوا الخػػػط العربػػػي. وقػػػد وجػػػد مػػػف بػػػيف عممػػػاء العربيػػػة أّنيػػػـ كػػػ

األقػػػػػدميف مػػػػػػف تصػػػػػّد  ليػػػػػػذه الروايػػػػػة, مفنػػػػػػداا ليػػػػػػا بمػػػػػا سػػػػػػبؽ مػػػػػف أفَّ ىػػػػػػذه األسػػػػػماء ىػػػػػػي كممػػػػػػات 
يعممػػػػػػوف بيػػػػػػا  –آنػػػػػػذاؾ  –تجمػػػػػػع الحػػػػػػروؼ ليسػػػػػػيؿ تعمميػػػػػػا, وىػػػػػػي شػػػػػػا عة عنػػػػػػد الييػػػػػػود والسػػػػػػرياف 

بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ يػػػػػػرد الروايػػػػػػة أصػػػػػػاا, إذ أّنيػػػػػػا صػػػػػػادرة عػػػػػػف رجػػػػػػؿ كػػػػػػاف يولػػػػػػد الصػػػػػػبياف الكتابػػػػػػة. وىػػػػػػو 
األخبػػػػار عمػػػػى األمػػػػـ الػػػػذيف بػػػػادوا كعػػػػاد وثمػػػػود وطسػػػػـ وجػػػػديس وأضػػػػرابيـ, فػػػػنذا احتػػػػاج إلػػػػى توليػػػػد 



           صالح ذيب صالح الدجبوري أ.ـ.د      مدمة آداب الفراهيدي    يجبدداألصوات الروادؼ في النظاـ األ
                       عمػػاد حميػد أحمػػد الخػزردي              أ.ـ.د                                   في ضوء المغات السامية( لمغة العرجبية)دراسة

 ـ4102( كانوف الثاني 42العدد )                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

أشػػػػػعار يؤّكػػػػػد بيػػػػػا تمػػػػػؾ األخبػػػػػار خػػػػػرج إلػػػػػى ظػػػػػاىر المدينػػػػػة, حيػػػػػث يمقػػػػػى األعػػػػػراب يضػػػػػعوف لػػػػػو 
 .(15)الشعر المناسب((

ي ىػػػػػػي بجػػػػػػديػػػػػػة وغيرىػػػػػػا أفَّ األحػػػػػػرؼ السػػػػػػتة التػػػػػػي أردفػػػػػػت بالنظػػػػػػاـ األُيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذه الروا
يػػػػة العربيػػػػة دوف غيرىػػػػا مػػػػف المغػػػػات, فضػػػػاا عػػػػف ))أفَّ بػػػػاد مػػػػديف فػػػػي بجدأحػػػػرؼ انفػػػػردت بيػػػػا األ

 . (16)شماؿ الجزيرة العربية, وأفَّ ىؤالء كانوا منيا((
يثبتػػػػو مػػػػف التػػػػاري , وال وأر  أفَّ ىػػػػذا الخػػػػاؼ مػػػػف الصػػػػعب أف ُيب ػػػػتَّ بػػػػو, ألّنػػػػو ال يوجػػػػد مػػػػا 

مػػػػف أقػػػػواؿ المحققػػػػيف, فضػػػػا عػػػػف أفَّ ىػػػػذه الحػػػػروؼ ربمػػػػا تكػػػػوف قػػػػد جمعػػػػت كػػػػذلؾ بقصػػػػد حصػػػػرىا 
فػػػػػي ألفػػػػػاظ يسػػػػػيؿ اسػػػػػتظيارىا, ولػػػػػو لػػػػػـ تكػػػػػف ذات معػػػػػاف, كمػػػػػا حصػػػػػرت بعػػػػػض أنػػػػػواع الحػػػػػروؼ 

 مثؿ القمقمة في قوليـ: )قطب جد( ونحوىا.
 الحروؼ وغيرىا.وىو اصطاح فاش في أكثر الفنوف, كالنحو والفقو و 

 ترتيجبها:
ىػػػػػو:  األوؿي لمغػػػػػة العربيػػػػػة جػػػػػاءت منتظمػػػػػة فػػػػػي تػػػػػرتيبيف بجػػػػػدإفَّ الحػػػػػروؼ فػػػػػي النظػػػػػاـ األ

, وىػػػػذا الترتيػػػػب الػػػػذي ذكػػػػر ىػػػػو ترتيػػػػب أخػػػػذ ثخػػػػذ ضػػػػظغ سػػػػعفص قرشػػػػت كمػػػػـ ىػػػػوز حطػػػػي أبجػػػػد
, الػػػػذي يبػػػػدأ بػػػػو مػػػػف اليمػػػػيف (17)ي المشػػػػرقيبجػػػػدمػػػػف الترتيػػػػب السػػػػامي القػػػػديـ, ويسػػػػمى الترتيػػػػب األ

, وىػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػب يوافػػػػػػػؽ الترتيػػػػػػػب الموجػػػػػػػود فػػػػػػػي (18)إلػػػػػػػى الشػػػػػػػماؿ, وتكػػػػػػػوف الكتابػػػػػػػة فيػػػػػػػو منفصػػػػػػػمة
 ,(19)المغتػػػػػيف العبريػػػػػة واغراميػػػػػة مػػػػػع االحتفػػػػػاظ بوضػػػػػع األحػػػػػرؼ العربيػػػػػة السػػػػػتة فػػػػػي آخػػػػػر الترتيػػػػػب

وكػػػػاف ىػػػػذا الترتيػػػػب معمػػػػوالا بػػػػو إلػػػػى أف جػػػػاء نصػػػػر بػػػػف عاصػػػػـ الميثػػػػي, ورتبيػػػػا الترتيػػػػب المعػػػػروؼ 
 .(21)بجمع الحروؼ المتشابو في الرسـ بعضيا إلى بعض اغف, وذلؾ

))الحروؼ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المجموعػػػػػػػة ىػػػػػػػو نفػػػػػػػس الترتيػػػػػػػب فػػػػػػػي الػػػػػػػذي نريػػػػػػػد قولػػػػػػػو: إفَّ ترتيػػػػػػػب:
يتيـ أبجػػػػػدالعبرانيػػػػػة واغراميػػػػػة, وىػػػػػذا يثبػػػػػت إلػػػػػى جانػػػػػب أدلػػػػػة تػػػػػاري  الخػػػػػط نظريػػػػػة أّف العػػػػػرب تمقػػػػػوا 

عػػػػػف األنبػػػػػاط, أمػػػػػا األحػػػػػرؼ السػػػػػتة الخاصػػػػػة بػػػػػالعرب فقػػػػػط, فقػػػػػد وضػػػػػعت فػػػػػي آخػػػػػر المجموعػػػػػة, 
يػػػػػػة العبرانيػػػػػػة بجدالموازنػػػػػػة بػػػػػػيف األ إلػػػػػػىوأصػػػػػػحاب المعػػػػػػاجـ مػػػػػػف العػػػػػػرب, ولػػػػػػو أنيػػػػػػـ لػػػػػػـ يفطنػػػػػػوا 

ى وبػػػػػػػيف األولػػػػػػػيػػػػػػػة العربيػػػػػػػة, إال أنيػػػػػػػـ فصػػػػػػػموا بػػػػػػػيف الحػػػػػػػروؼ بجدواغراميػػػػػػػة القػػػػػػػديمتيف, وبػػػػػػػيف األ
َـّ وجػػػػدوا بعػػػػدىـ األولػػػػخيػػػػرة, فقػػػػالوا عػػػػف الكممػػػػات األحػػػػرؼ السػػػػتة األ ثخػػػػذ ى أنيػػػػـ )ممػػػػوؾ مػػػػديف( ثػػػػ

 .(21)ضظغ فسموىا الروادؼ((
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ىػػػػػػػوز,  ,أبجػػػػػػػدويختمػػػػػػػؼ ترتيػػػػػػػب ىػػػػػػػذه األلفػػػػػػػاظ فػػػػػػػي المغػػػػػػػرب فتػػػػػػػ تي عمػػػػػػػى النحػػػػػػػو اغتػػػػػػػي: 
, وتكػػوف الكتابػػة فيػػو مػػف الشػػماؿ إلػػى اليمػػيف (22)ثخػػذ, ظغػػش قرسػػت, سػػعفص, كممػػف, حطػػي,

الػػػػذي أجمػػػػو يكتبػػػػوف مػػػػف اليسػػػػار إلػػػػى اليمػػػػيف أنيػػػػـ يقولػػػػوف: إفَّ شػػػػ ف الجػػػػالس,  متصػػػػمة, ))والسػػػػبب
أف  يسػػػػتقبؿ المشػػػػرؽ, ألنػػػػو مطمػػػػع النبػػػػرات, ومحػػػػؿ ظيػػػػور النػػػػور, فػػػػنذا توجػػػػو إلػػػػى المشػػػػرؽ, يكػػػػوف 

فاليسػػػػػار يعطػػػػػي اليمػػػػػيف القػػػػػوة, وسػػػػػبب آخػػػػػر: وىػػػػػو أف  ,الشػػػػػماؿ عمػػػػػى اليسػػػػػار, فػػػػػنذا كػػػػػاف كػػػػػذلؾ
بػػػػد, والكبػػػػد يمتػػػػد مػػػػف القمػػػػب, والقمػػػػب مػػػػف جيػػػػة اليسػػػػار, فطريػػػػؽ حركػػػػة األعضػػػػاء مػػػػف اسػػػػتمداد الك

 .(23)الكتابة, أف يبتدأ مف الجية, التي منيا االستمداد((
وعميػػػػػو فالروايػػػػػات أثبتػػػػػت أفِّ الخػػػػػط المسػػػػػند جػػػػػاء مخالفػػػػػاا لخطنػػػػػا فػػػػػي ترتيػػػػػب حروفػػػػػو  كونػػػػػو 

ؾ ىػػػػػػوز حطػػػػػػي كممػػػػػػف سػػػػػػعفص قرشػػػػػػت, وىػػػػػػو الػػػػػػذي ُعػػػػػػرخؼ بعػػػػػػد ذلػػػػػػ أبجػػػػػػدق ػػػػػػد  ُبنػػػػػػي عمػػػػػػى نظػػػػػػاـ 
قا مػػػػػػػػاا عمػػػػػػػػى الترتيػػػػػػػػب  –عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا  –ي فػػػػػػػػي العصػػػػػػػػر الحػػػػػػػػديث, فمػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف بجػػػػػػػػدبالنظػػػػػػػػاـ األ
 )األلفبا ي(.

ي الجنػػػػػوبي, كػػػػػاف ناقصػػػػػاا فػػػػػي بدايتػػػػػو, وقػػػػػد بجػػػػػدبنػػػػػاء عمػػػػػى مػػػػػا سػػػػػبؽ يتبػػػػػيف أفَّ الخػػػػػط األ
يتػػػػػػو بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ, بنضػػػػػػافة سػػػػػػتة أحػػػػػػرؼ إليػػػػػػو, جمعػػػػػػت بػػػػػػػ )ثخػػػػػػذ ضػػػػػػظغ(, وسػػػػػػميت أبجدأسػػػػػػتكمؿ 

يػػػػػة, بػػػػػؿ بجدبيػػػػػذا المصػػػػػطمم أّنيػػػػػا لػػػػػـ توضػػػػػع ابتػػػػػداء مػػػػػع الحػػػػػروؼ األبػػػػػالروادؼ, وعمػػػػػة تسػػػػػميتيا 
))وقػػػػػد كشػػػػػفت الدراسػػػػػات الحديثػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ  (24)أردفػػػػػت بتمػػػػػؾ التػػػػػي كانػػػػػت األصػػػػػؿ والحقػػػػػت بيػػػػػا

الخطػػػػػػػػػوط السػػػػػػػػػامية أفَّ ىػػػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػو الترتيػػػػػػػػػب المعػػػػػػػػػروؼ عنػػػػػػػػػػد أكثػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػامية 
 .(25)القديمة((

يات السػػػػامية فػػػػػي ترتيػػػػػب حروفيػػػػا عمػػػػػى ذلػػػػػؾ بجػػػػػداأل وال يخفػػػػى مشػػػػػاركة العربيػػػػػة لكثيػػػػر مػػػػػف
ي, الػػػػذي ُيع ػػػػّد دلػػػػياا عمػػػػى الربػػػػاط الػػػػذي يػػػػربط الكتابػػػػة العربيػػػػة بػػػػالخطوط السػػػػامية بجػػػػدالترتيػػػػب األ

كػػػػػانوا  سػػػػػاـاألخػػػػػر  ذات الترتيػػػػػب نفسػػػػػو, وىنػػػػػاؾ دال ػػػػػؿ تشػػػػػير إلػػػػػى أفَّ العػػػػػرب فػػػػػي الجاىميػػػػػة واإل
يػػػػػػػة إاّل أفَّ ىػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػب قػػػػػػػد ُكػػػػػػػرخه فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيـ دبجيسػػػػػػػيروف فػػػػػػػي تعمػػػػػػػـ الكتابػػػػػػػة عمػػػػػػػى الطريقػػػػػػػة األ

ّمػػػػا دفػػػػع باتجػػػػاه اسػػػػتحداث ترتيػػػػب لمحػػػػروؼ يبػػػػدأ بػػػػاأللؼ وينتيػػػػي باليػػػػاء, وىػػػػو  الصػػػػبياف الكتابػػػػة, مخ
 .(26)يسامالترتيب األلفبا ي اليجا ي, الذي جيء بو في العصر اإل

ي, ال سػػػػػّيما بجػػػػػدالترتيػػػػػب األوال ُبػػػػػدَّ مػػػػػف التنبيػػػػػو عمػػػػػى أفَّ عممػػػػػاء العربيػػػػػة قػػػػػد أحسػػػػػنوا قػػػػػدـ 
 . (27)أّنو )أصؿ حروؼ التيجي(
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الػػػػػػػػػذي أخػػػػػػػػػذوه عػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػرياف  –يفيػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا أف العػػػػػػػػػرب زادوا عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػػػب 
 أبجػػػػػػدأحرفػػػػػػاا, اقتضػػػػػػى وجودىػػػػػػا فػػػػػػي طبيعػػػػػػة لغػػػػػػتيـ  ألّنيػػػػػػا لػػػػػػـ تػػػػػػرد فػػػػػػي ترتيػػػػػػب ) –والعبػػػػػػرانييف 

 ىوز(, وىي موجودة في العربية, ويقاؿ ليا: )الروادؼ(.
ىػػػػػو  –وأعنػػػػػي بػػػػػو الترتيػػػػػب األلفبػػػػػا ي –ترتيػػػػػب المتبػػػػػع اليػػػػػـو فػػػػػي كتابػػػػػة الحػػػػػروؼ العربيػػػػػة فال
ي, وضػػػػػع فػػػػػي زمػػػػػف عبػػػػػدالممؾ بػػػػػف مػػػػػرواف, وعمػػػػػؿ بػػػػػو نصػػػػػر بػػػػػف عاصػػػػػـ الميثػػػػػي, إسػػػػػامترتيػػػػػب 

ـّ كػػػػػّؿ  ويحيػػػػى بػػػػػف عمػػػػر العػػػػػدواني, وقصػػػػػد بػػػػو تيسػػػػػير حفػػػػػظ أشػػػػكاؿ الحػػػػػروؼ لمطػػػػػاب  ألّنػػػػو ضػػػػػ
تجنػػػػػب مػػػػػع ذلػػػػػؾ الترتيػػػػػب األصػػػػػؿ المراعػػػػػى فػػػػػي نظػػػػػاـ حػػػػػرؼ إلػػػػػى مػػػػػا يشػػػػػبيو فػػػػػي الشػػػػػكؿ, ولػػػػػـ ي

 .(28)ىوز( تجنباا تاماا, وقد سار ىذا الترتيب اليوـ ومشى أبجد)
ىػػػػوز حطػػػػي كممػػػػف سػػػػعفص قرشػػػػت(  أبجػػػػدوبنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػّدـ فػػػػنفَّ أولػػػػى الكممػػػػات السػػػػت )

التػػػػي جمعػػػػت فييػػػػا حػػػػروؼ اليجػػػػاء قػػػػد جػػػػاءت بترتيػػػػب ىػػػػو الترتيػػػػب المتبػػػػع عنػػػػد السػػػػامييف قبػػػػؿ أف 
يرتبيػػػػػػا نصػػػػػػر بػػػػػػف عاصػػػػػػـ الميثػػػػػػي الترتيػػػػػػب المعػػػػػػروؼ اغف, أّمػػػػػػا )ثخػػػػػػذ, وضػػػػػػظغ( فحروفيػػػػػػا مػػػػػػف 

 ية المغة العربية. أبجد
وعميػػػػػػػػو فػػػػػػػػ قوؿ: إفَّ الترتيػػػػػػػػب المػػػػػػػػزدوج ليػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػروؼ جػػػػػػػػاء مختمفػػػػػػػػاا بػػػػػػػػيف أىػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػرؽ 

ىػػػػػوز حطػػػػػي كممػػػػػف سػػػػػعفص قرشػػػػػت  أبجػػػػػدوالغػػػػػرب, ف ىػػػػػؿ المشػػػػػرؽ يرتبونػػػػػو عمػػػػػى ىػػػػػذا الترتيػػػػػب: 
ىػػػػػػوز حطػػػػػػي كممػػػػػػف صػػػػػػعفص  أبجػػػػػػدؿ المغػػػػػػرب يرتبونػػػػػػو عمػػػػػػى ىػػػػػػذا الترتيػػػػػػب: ثخػػػػػػذ ضػػػػػػظغ. وأىػػػػػػ
 . (29)قرست ثخذ ظغش

ّمػػػػػا سػػػػػبؽ أفَّ ترتيػػػػػب الحػػػػػروؼ عنػػػػػد السػػػػػريانييف ىػػػػػو ترتيػػػػػب عمػػػػػى حػػػػػروؼ ) ( أبجػػػػػديتبػػػػػيف مخ
 .(31)غير أفَّ العرب زادوا عمييا كممتي )ثخذ ضظغ(

تيبيػػػػػػػػا عنػػػػػػػػد ( أولػػػػػػػػى الكممػػػػػػػػات السػػػػػػػػت التػػػػػػػػي جمعػػػػػػػػت فييػػػػػػػػا حػػػػػػػػروؼ اليجػػػػػػػػاء بتر أبجػػػػػػػػدفػػػػػػػػػ )
السػػػػػامييف قبػػػػػؿ أف يرتبيػػػػػا نصػػػػػر بػػػػػف عاصػػػػػـ الميثػػػػػي الترتيػػػػػب المعػػػػػروؼ اغف, أّمػػػػػا )ثخػػػػػذ ضػػػػػظغ( 

. فضػػػػػاا عػػػػػف أفَّ أوؿ مػػػػػػف وضػػػػػع الخػػػػػط العربػػػػػي, وألػػػػػػؼ (31)يػػػػػة المغػػػػػػة العربيػػػػػةأبجدفحروفيػػػػػا مػػػػػف 
 .(32)فيو, ىـ ستة أشخاص مف )طسـ(, كانوا نزوالا عند عدناف بف أدد

 استعماالتها:
نػػػػػوجز اسػػػػػتعماالت ىػػػػػذه الحػػػػػروؼ عنػػػػػد سػػػػػمفنا الصػػػػػالم بعػػػػػدة نقػػػػػاط وعمػػػػػى النحػػػػػو يمكػػػػػف أف 

 اغتي:
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أوالا: اسػػػػػػػػػػتعممت ىػػػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػػػروؼ لتعمػػػػػػػػػػيـ المبتػػػػػػػػػػد يف, بعػػػػػػػػػػدما عممػػػػػػػػػػوىـ حػػػػػػػػػػروؼ اليجػػػػػػػػػػاء, 
مفرداتيػػػػػػا ومركباتيػػػػػػا الثنا يػػػػػػة عمػػػػػػى ترتيػػػػػػب مػػػػػػ لوؼ لمطبػػػػػػاع, منشػػػػػػط ليػػػػػػـ, عمػػػػػػى أخػػػػػػذه وضػػػػػػبطو, 

بعػػػػػػػد تعممػػػػػػػو المفػػػػػػػردات والثنا يػػػػػػػات, أف فػػػػػػػي الكػػػػػػػاـ والفا ػػػػػػػدة فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ, ىػػػػػػػو التنبيػػػػػػػو لممبتػػػػػػػدئ, 
تركيبػػػػػات ثاثيػػػػػات ورباعيػػػػػات, غيػػػػػر منتظمػػػػػة عمػػػػػى نظػػػػػـ مػػػػػ لوؼ, ليسػػػػػت نس بوقػػػػػوع المخالفػػػػػة بػػػػػيف 

, وقػػػػػد جػػػػػاء أنَّيػػػػػا كانػػػػػت تعمػػػػػـ فػػػػػي زمػػػػػف (33)الحػػػػػروؼ فيسػػػػػيؿ عميػػػػػو الشػػػػػروع فػػػػػي الكػػػػػاـ المطمػػػػػؽ
 :(34)عرابي في أبياتوصحابة رسوؿ اي صمى اي عميو وسمـ, ويشيد لذلؾ قوؿ األ

 ثالثػػػة  أحػػػرٍؼ متتاجبعػػاتأتيت مهادريف فعمموني        
 وحطوا لي أجبا داٍد وقالوا       تعمػػػػـ صعفصًا وقريشياتِ                       

ثانيػػػػػػػػاا: إينػػػػػػػػػاس المبتػػػػػػػػػد يف, ب لفػػػػػػػػػاظ مسػػػػػػػػػتعممة فػػػػػػػػي معنػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػاني, بعػػػػػػػػػدما كػػػػػػػػػانوا 
( أخػػػػػذ, أبجػػػػػدالميممػػػػػة, ال معنػػػػػى ليػػػػػا, ويؤيػػػػػد ىػػػػػذا, أف معنػػػػػى ) يسػػػػػتعمموف تركيبػػػػػات مػػػػػف الحػػػػػروؼ

 (35)ومعنى )ىوز( ركب, ومعنى )حطي( وقؼ عمى المقصود....
ثالثػػػػػػػػاا: تػػػػػػػػ ليؼ المبتػػػػػػػػد يف بالمعػػػػػػػػاني المربوطػػػػػػػػة, بعضػػػػػػػػيا بػػػػػػػػبعض, بنػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف االرتبػػػػػػػػاط, 

مػػػػا ُيفيػػػػـ  إلػػػػى أف األىػػػػـ لػػػػو, الا ػػػػؽ لػػػػو, فػػػػي حػػػػاؿ الػػػػتعمـ, –إذا عرفيػػػػا  -ليػػػػتفطف المػػػػتعمـ الػػػػذكي
مػػػػف ىػػػػذه الكممػػػػات, مػػػػف األخػػػػذ, والتركيػػػػػب, والوقػػػػوؼ عمػػػػى المقصػػػػود, وتكػػػػرار المػػػػتكمـ, واإلسػػػػػراع 

 .(36)في التعمـ, واإلقباؿ عميو بالقمب, وحفظو لو, والقياـ بحؽ مف اإلتماـ وغيره
رابعػػػػاا: تعمػػػػـ المبتػػػػد يف القػػػػراءة والكتابػػػػة, فتولػػػػد عنػػػػدىـ ىػػػػذا القصػػػػص, الػػػػذي يكػػػػوف مصػػػػدره 

 .(37)ـ, ثـ تولد ليـ قصص كونيـ مموكاا مف مديفقصص قدي
خامسػػػػػػػاا: اسػػػػػػػتعمؿ العػػػػػػػرب ىػػػػػػػذه الحػػػػػػػروؼ لمداللػػػػػػػة عمػػػػػػػى األرقػػػػػػػاـ الحسػػػػػػػابية, وسػػػػػػػموا ذلػػػػػػػؾ 
حسػػػػػاب الُجّمػػػػػؿ, وىػػػػػو نػػػػػوع مػػػػػف أنػػػػػواع الحسػػػػػاب, وىػػػػػذا النػػػػػوع يعتمػػػػػد عمػػػػػى الحػػػػػروؼ ال األعػػػػػداد, 

األلفبػػػػػػػػا ي الػػػػػػػػذي ي, ال الترتيػػػػػػػػب بجػػػػػػػػدوىػػػػػػػػو يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى ترتيػػػػػػػػب حػػػػػػػػروؼ اليجػػػػػػػػاء الترتيػػػػػػػػب األ
يػػػػة عػػػػدد مػػػػف الواحػػػػد إلػػػػى األلػػػػؼ, أي بجدنسػػػػتعممو, وذلػػػػؾ بجعػػػػؿ لكػػػػّؿ حػػػػرؼ فيػػػػو مػػػػف الحػػػػروؼ األ

أّف لكػػػػػؿ حػػػػػرؼ مػػػػػف ىػػػػػذه الحػػػػػروؼ قيمػػػػػة عدديػػػػػة, تبػػػػػدأ باغحػػػػػاد, ثػػػػػـ العشػػػػػرات, ثػػػػػـ الم ػػػػػات, ثػػػػػـ 
 :(38)ىوز  بجداغالؼ, والجدوؿ اغتي يبيف الحروؼ الشرقية, والمعروفة ب

 ي ط ح ز و هػ د ج ب أ
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 ر ؽ ص ؼ ع س ف ـ ؿ ؾ
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   غ ظ ض ذ خ ث ت ش
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 ية ىذه تقسـ عمى ثاث مجموعات:بجديتبيف مف ىذا أف الحروؼ األ
 , ىوز, حطي.أبجدى: األولالمجموعة 

 سعفص.المجموعة الثانية: كممف 
 المجوعة الثالثة: قرشت ثخذ ضظغ.

وال ُبػػػػد مػػػػف اإلشػػػػارة ىنػػػػا إلػػػػى أفَّ العػػػػرب كػػػػانوا قػػػػد أخػػػػذوا اصػػػػطاح الداللػػػػة بػػػػاألحرؼ عمػػػػى 
األعػػػػػػػػداد قػػػػػػػػديماا عػػػػػػػػف السػػػػػػػػرياف, فػػػػػػػػننيـ كػػػػػػػػانوا ُيع ّبػػػػػػػػُروف عػػػػػػػػف األعػػػػػػػػداد بػػػػػػػػالحروؼ, كػػػػػػػػالعبرانييف 

... قرشػػػػػػػػت(, غيػػػػػػػػر أف أبجػػػػػػػػدواليونػػػػػػػانييف, والحػػػػػػػػروؼ عنػػػػػػػػد السػػػػػػػػريانييف مرتبػػػػػػػػة ترتيػػػػػػػػب حػػػػػػػػروؼ )
العػػػػػػػرب زادوا عمييػػػػػػػا كممتػػػػػػػي )ثخػػػػػػػذ, وضػػػػػػػظغ(, وىػػػػػػػي التػػػػػػػي يسػػػػػػػموىا الػػػػػػػروادؼ, وأعػػػػػػػدادىا مػػػػػػػف 

 .(39)(1111( إلى )511)
ػػػػر ه تعمميػػػػا        ورّب سػػػػا ؿ يسػػػػ ؿ, ألػػػػتعمـ ىػػػػذه الحػػػػروؼ فا ػػػػدة تُػػػػذ ك ر  وىػػػػؿ ليػػػػا معنػػػػى , وىػػػػؿ ُيك 

ف أف أكثػػػػػر النػػػػػاس فػػػػػي المشػػػػػػرؽ, فنجيػػػػػب: نعػػػػػـ إفَّ ليػػػػػذه الحػػػػػروؼ أكثػػػػػر مػػػػػف معنػػػػػػى, فضػػػػػاا عػػػػػ
والمغػػػػػرب قػػػػػد تعمميػػػػػا, وذلػػػػػؾ بحسػػػػػب مػػػػػا أثبتتػػػػػو الدراسػػػػػات المغويػػػػػة, والروايػػػػػات الػػػػػوارد ذكرىػػػػػا فػػػػػي 

, وال سػػػػػيما أف ىػػػػػذه الحػػػػػروؼ تمثػػػػػؿ جميػػػػػع حػػػػػروؼ العربيػػػػػة, التػػػػػي اسػػػػػتعممت (41)مؤلفػػػػػات المغػػػػػوييف
ى أف حصػػػػػػػؿ مراتػػػػػػػب األعػػػػػػػداد مػػػػػػػف اغحػػػػػػػاد والعشػػػػػػػرات والم ػػػػػػػات, وواحػػػػػػػداا لرلػػػػػػػوؼ إلػػػػػػػ صػػػػػػػوؿأل

 المقصود في جميع المراتب مف نفس ىذه الحروؼ باإلفراد والتركيب.
وال ُبػػػػػػدَّ مػػػػػػف اإلشػػػػػػارة ىنػػػػػػا إلػػػػػػى أفَّ ثمػػػػػػة اشػػػػػػتراؾ بػػػػػػيف المغػػػػػػة العربيػػػػػػة والمغتػػػػػػيف: السػػػػػػريانية        

يػػػػػػة الحػػػػػػروؼ, إذ اشػػػػػػتركت ىػػػػػػذه المغػػػػػػات الػػػػػػثاث فػػػػػػي اعتمػػػػػػاد كتابتيػػػػػػا عمػػػػػػى أبجدوالعبريػػػػػػة, وىػػػػػػو 
ىػػػػوز حطػػػػي كممػػػػف سػػػػعفص قرشػػػػت(, وعػػػػدد حروفيػػػػا اثنػػػػاف وعشػػػػروف  أبجػػػػد) يػػػػة واحػػػػدة, وىػػػػيأبجد

حرفػػػػػاا, ىػػػػػػي نفسػػػػػػيا فػػػػػػي كػػػػػػّؿ لغػػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػػذه المغػػػػػػات الػػػػػثاث إاّل أفَّ ىػػػػػػذا ال يمنػػػػػع مػػػػػف أفَّ ىػػػػػذه 
 المغات قد احتاجت في بناء لغتيا إلى إيجاد حروؼ أخر  .
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الثػػػػػػاء, والخػػػػػػاء, والػػػػػػذاؿ, فالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة قػػػػػػد احتاجػػػػػػت إلػػػػػػى سػػػػػػتة أحػػػػػػرؼ أخػػػػػػر , وىػػػػػػي )       
يتيا بػػػػػػذلؾ )ثمانيػػػػػػة وعشػػػػػػريف حرفػػػػػػاا(, فػػػػػػي حػػػػػػيف أفَّ أبجػػػػػػدوالضػػػػػػاد, والظػػػػػػاء, والغػػػػػػيف(, ف صػػػػػػبحت 

يتيا, فاسػػػػػػتعممت رسػػػػػػـ أبجػػػػػػدالمغػػػػػػة السػػػػػػريانية احتاجػػػػػػت إلػػػػػػى حػػػػػػروؼ أخػػػػػػر  تكػػػػػػوف مكممػػػػػػة لبنيػػػػػػة 
ّد ُيع ػػػػػ األوؿيتيا, لتجعػػػػػؿ ليػػػػػا نطقػػػػػيف: أبجػػػػػدمػػػػػف  –يجمعيػػػػػا قولػػػػػؾ: )بجػػػػػد كفػػػػػت(  –أحػػػػػرؼ سػػػػػت 

   نطقاا أصمياا, والثاني ُيع دُّ لفظاا ثانوياا .
يتيا األحػػػػػرؼ المجموعػػػػػة فػػػػػي )قرشػػػػػت(, عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أبجػػػػػدأّمػػػػػا العبريػػػػػة فػػػػػزادت عمػػػػػى        

)سػػػػػام (, والثػػػػػاني سػػػػػيف,  األوؿيتيا فػػػػػي لفػػػػػظ )سػػػػػعفص(, وقػػػػػد اسػػػػػمت أبجػػػػػدأفَّ )السػػػػػيف( موجػػػػػودة 
فػػػػػاا(, فضػػػػػاا عػػػػػف أّنيػػػػػا قػػػػػد جعمػػػػػت لستػػػػػػػػة أحػػػػػػػػرؼ يتيا بػػػػػذلؾ )ثاثػػػػػة وعشػػػػػريف حر أبجػػػػػدف صػػػػػبحت 
                               يتيا لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي, وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
اإلعجػػػػػػػاـ, وىػػػػػػػو لفػػػػػػػظ الحػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػدما  األوؿ(, وأطمقػػػػػػػت عمػػػػػػػى المفػػػػػػػظ                  )         

(, عنػػػػدما يكػػػػػوف ذلػػػػػؾ الحػػػػػرؼ اإلىمػػػػػاؿيكػػػػوف فػػػػػي داخمػػػػػو نقطػػػػة, فػػػػػي حػػػػػيف أطمقػػػػػت عمػػػػى الثػػػػػاني )
(     ,  ,ىػػػػي )   خاليػػػػاا مػػػػف النقطػػػػة, إاّل أّنيػػػػا اسػػػػتعممت أحرفػػػػاا ثاثػػػػة مػػػػف تمػػػػؾ الحػػػػروؼ السػػػػتة, و 

 . (41)وبذلؾ يكوف لمغة العبرية ستة وعشروف حرفاا 
وال شػػػػػػؾَّ أفَّ اإلنسػػػػػػاف كػػػػػػاف قػػػػػػد فكػػػػػػر فػػػػػػي أوؿ األمػػػػػػر بنيجػػػػػػاد وسػػػػػػيمة يسػػػػػػجؿ بيػػػػػػا أعمالػػػػػػو        

وأفكػػػػاره, إذ نجػػػػد الشػػػػعوب البدا يػػػػة تتخػػػػذ وسػػػػا ؿ لمتعبيػػػػر عػػػػف آرا يػػػػا, وعػػػػف تػػػػدويف أفكارىػػػػا بطػػػػرؽ 
 تتفؽ مع مستواىا العقمي ودرجتيا في الثقافة . 

 الدراسة الصوتية ألحرؼ الروادؼ: المبحث الثاني
 الثاء:

الثػػػػػػاء صػػػػػػوت يخػػػػػػرج بماصػػػػػػقة طػػػػػػرؼ المسػػػػػػاف أطػػػػػػراؼ األسػػػػػػناف العميػػػػػػا, وبنقفػػػػػػاؿ المجػػػػػػر  
األنفػػػػي يرفػػػػع الطبػػػػؽ فيمتصػػػػؽ بالجػػػػدار الخمفػػػػي لمحمػػػػؽ, وجعػػػػؿ األوتػػػػار الصػػػػوتية مفتوحػػػػة, فيكػػػػوف 

, فاألعضػػػػػػاء المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف األثػػػػػػر السػػػػػػمعي ىػػػػػػي: المسػػػػػػاف, واألسػػػػػػناف العميػػػػػػا, (42)ىنػػػػػػاؾ ىمػػػػػػس
 .(43)خمفي, أي أنو رباعي األداءوالطبؽ, والجدار ال

ف كػػػػػاف قػػػػػد ُفقػػػػػد مػػػػػف بعػػػػػض األولػػػػػوىػػػػػذا الصػػػػػوت صػػػػػوت أصػػػػػمي تميػػػػػزت بػػػػػو السػػػػػامية  ى, وا 
لغاتيػػػػػػا نتيجػػػػػػة صػػػػػػعوبة النطػػػػػػؽ بػػػػػػو عنػػػػػػدىـ  ألفَّ النطػػػػػػؽ بػػػػػػو يتطمػػػػػػب إخػػػػػػراج المسػػػػػػاف مػػػػػػف بػػػػػػيف 

 األسناف.
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كانيػػػػػا فػػػػػي وعميػػػػػو فنننػػػػػا نػػػػػر  أفَّ مقػػػػػاطع المفظيػػػػػة العربيػػػػػة إذا كػػػػػاف )ثػػػػػاء( مػػػػػثاا يكػػػػػوف فػػػػػي م
السػػػػػػػريانية )تػػػػػػػاء( وبالعربيػػػػػػػة )شػػػػػػػيف( نحػػػػػػػو )وث ػػػػػػػب( العربيػػػػػػػة فننيػػػػػػػا فػػػػػػػي السػػػػػػػريانية )يتػػػػػػػب(, وفػػػػػػػي 

, (44)العبريػػػػػة )يشػػػػػب(, و)ثػػػػػد ( فػػػػػي العربيػػػػػة فننيػػػػػا ... )تػػػػػدا( فػػػػػي السػػػػػريانية, و)شػػػػػدا( فػػػػػي العبريػػػػػة
 .(45)و)اثنيف( في العربية يقابميا )اتنيف( في اغرامية

ة والعبريػػػػػػة مكانيػػػػػػا صػػػػػػوت الشػػػػػػيف, ولكػػػػػػف اغراميػػػػػػة تعػػػػػػرؼ فالثػػػػػػاء العربيػػػػػػة تعػػػػػػرؼ األكاديػػػػػػ
التػػػػػاء, والحبشػػػػػية تعػػػػػرؼ السػػػػػيف فػػػػػي المواضػػػػػع نفسػػػػػيا, مػػػػػع ماحظػػػػػة مػػػػػا يجػػػػػري مػػػػػف تغيػػػػػرات فػػػػػي 
خػػػػط الكتابػػػػة ىنػػػػا, فالشػػػػيف التػػػػي تقابػػػػؿ )الثػػػػاء( عنػػػػد األكاديػػػػة والعبريػػػػة تكتػػػػب فػػػػي الخػػػػط الصػػػػوتي 

مر يػػػػاا عػػػػف نقػػػػط الشػػػػيف العربيػػػػة معكػػػػوس,  بعامػػػػة السػػػػيف, وفوقيػػػػا عامػػػػة مميػػػػزة تكػػػػاد تكػػػػوف بػػػػدياا 
وىػػػػػػذا يعطػػػػػػي تصػػػػػػوراا عمػػػػػػى أف صػػػػػػوت الشػػػػػػيف لػػػػػػيس صػػػػػػوتاا أصػػػػػػميا فػػػػػػي المغػػػػػػة السػػػػػػامية األـ بػػػػػػؿ 

 .(46))الثاء(
وليػػػػذا لػػػػـ يبػػػػؽ صػػػػوت )الثػػػػاء( إال فػػػػي العربيػػػػة الشػػػػمالية والجنوبيػػػػة, مػػػػع عػػػػدـ إنكػػػػار وجػػػػود 

فػػػػػػرع لغػػػػػػوييف )التػػػػػػاء والػػػػػػداؿ(, نطػػػػػػؽ ىػػػػػػذا الصػػػػػػوت فػػػػػػي العبريػػػػػػة واغراميػػػػػػة, غيػػػػػػر أف ذلػػػػػػؾ فييمػػػػػػا 
حكمتػػػػػو ظػػػػػروؼ صػػػػػوتية معينػػػػػة, مفادىػػػػػا وقػػػػػوع )التػػػػػاء والػػػػػداؿ( بعػػػػػد حركػػػػػة فػػػػػي مقطعػػػػػو, فيترتػػػػػب 
عمػػػػى ذلػػػػػؾ اخػػػػػتاؼ فػػػػػي النطػػػػػؽ دوف اخػػػػػتاؼ المعنػػػػى, وىػػػػػذا التطػػػػػور تطػػػػػور حػػػػػادث متػػػػػ خر فػػػػػي 

 كمتا المغتيف العبرية واغرامية.
يف( يكػػػػػوف النطػػػػػؽ فييمػػػػػا عا ػػػػػدا عميػػػػو فػػػػػنف تحػػػػػوؿ صػػػػػوت )الثػػػػاء( إلػػػػػى صػػػػػوتي )التػػػػػاء والسػػػػ

بصػػػػػوت )الثػػػػػاء( إلػػػػػى الػػػػػوراء قمػػػػػياا مػػػػػع االحتفػػػػػاظ بصػػػػػفة االحتكػػػػػاؾ, وىػػػػػذا المخػػػػػرج الجديػػػػػد لػػػػػيس 
 .(47)ببعيد عف مخرج التاء

 الخاء:
, وقػػػػػد بقػػػػػي موجػػػػػوداا فػػػػػي (49), يتصػػػػػؼ بػػػػػاليمس والرخػػػػػاوة(48)الخػػػػػاء مػػػػػف األصػػػػػوات الحمقيػػػػػة
 .(51)العبرية واغرامية قد تحوؿ إلى )حاء(العربية والحبشية واألكادية إال أف في 

وعميػػػػػو لػػػػػـ يقتصػػػػػر الحفػػػػػاظ عمػػػػػى ىػػػػػذا الصػػػػػوت بالعربيػػػػػة بػػػػػؿ شػػػػػاركتاه فيػػػػػو األكاديػػػػػة, فػػػػػي 
 حيف سقط نيا ياا مف رموز الكتابة في المغة المؤابية والكنعانية.

( وتقابػػػؿ )أخ( فػػػي العربيػػػة, أمػػػا )حكػػػـ( فػػػي  a h u ومثػػػاؿ احتفػػػاظ األكاديػػػة بػػػو )
لػػػػػت فػػػػػي العبريػػػػػة إلػػػػػى )حػػػػػاء(العربيػػػػػة  وَّ (, وكػػػػػذا فػػػػػي السػػػػػريانية مثػػػػػؿ )اُحػػػػػا( אחمثػػػػػؿ ) (51)فننيػػػػػا ت ح 
 .(52)أي )أخ(
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 (53)ويمكف ماحظة الجدوؿ اغتي لمعرفة ىذا التحوؿ الذي أصاب صوت الخاء:
 العجبرية واآلرامية ح خ تغير إلى

إلبػػػػػداؿ حػػػػػرؼ الخػػػػػػاء  ويمكػػػػػف ماحظػػػػػة الجػػػػػدوؿ اغتػػػػػي, الػػػػػذي يوضػػػػػم الحػػػػػاالت التعامميػػػػػة
 (54)بيف المغات السامية:

المغة العرجبية  المغة اآلرامية المغة العجبرية المغة الفينيقية المغة العرجبية المغة األكادية المغة السامية األـ
 الدنوجبية

ḫ ḫ خ ḫ B ḥ ח ḥ 
 

ḥ 
 

ḫ 

 الذاؿ:
بػػػػػػػالجير , ويوصػػػػػػػؼ (55)الػػػػػػػذاؿ صػػػػػػػوت يخػػػػػػػرج ممػػػػػػػا بػػػػػػػيف طػػػػػػػرؼ المسػػػػػػػاف وأطػػػػػػػراؼ الثنايػػػػػػػا

, وىػػػػػػو صػػػػػػوت كثيػػػػػػر الشػػػػػػيوع واالسػػػػػػتعماؿ فػػػػػػي المغػػػػػػات السػػػػػػامية عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ ممػػػػػػا (56)واالحتكػػػػػػاؾ
يعػػػػػرؼ عنػػػػػو بصػػػػػعوبة النطػػػػػؽ, وخضػػػػػوعو لقػػػػػانوف السػػػػػيولة واليسػػػػػر, ولػػػػػذلؾ طػػػػػرأت عميػػػػػو بعػػػػػض 
  التطػػػػػورات الصػػػػػوتية, ففػػػػػي العبريػػػػػة قمػػػػػب الػػػػػذاؿ داالا, ومثػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػع اسػػػػػـ اإلشػػػػػارة المػػػػػذكر البعيػػػػػد 

ذاؿ فػػػػي العربيػػػػػة الفصػػػػحى, أمػػػػا فػػػػػي المغػػػػة السػػػػريانية واغراميػػػػػة وبعػػػػض الميجػػػػػات (, ويمفػػػػظ )
, أي أفَّ )أخػػػػػػػذ( فػػػػػػػي (57)العربيػػػػػػػة اليػػػػػػػوـ فنجػػػػػػػده يمفػػػػػػػظ داالا بمعنػػػػػػػى )ذ(, و )أخػػػػػػػد( بمعنػػػػػػػى )أخػػػػػػػذ(

( ahd( فػػػػػػػػي السػػػػػػػػريانية, و )( فػػػػػػػػي اغراميػػػػػػػػة, و )العربيػػػػػػػػة يقابميػػػػػػػػا )

 .(58)( في األوغاريتية ( و ) في المنداعية بالداؿ وسقوط اليمزة, )
الػػػػػػػػػػػذي أريػػػػػػػػػػػد قولػػػػػػػػػػػو إفَّ )الػػػػػػػػػػػذاؿ( قػػػػػػػػػػػد تغيػػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػي اغراميػػػػػػػػػػػة, والسػػػػػػػػػػػريانية, والتدمريػػػػػػػػػػػة 

عػػػػػػف النظػػػػػػاـ  –أعنػػػػػػي الػػػػػػذاؿ  –والمنداعيػػػػػػة إلػػػػػػى داؿ, فػػػػػػي حػػػػػػيف غػػػػػػاب ىػػػػػػذا الصػػػػػػوت ,)النبطية(
عنػػػػو, و متبػػػػدالا الكتػػػػابي لمغػػػػة العبريػػػػة, ولعػػػػؿ مجػػػػيء الػػػػداؿ مقػػػػاباا لمػػػػذاؿ عنػػػػد ىػػػػذه المغػػػػات, وك نَّػػػػ

يعػػػػػود إلػػػػػى التقػػػػػارب المخرجػػػػػي بػػػػػيف ىػػػػػذيف الصػػػػػوتيف, فضػػػػػاا عمػػػػػا ندركػػػػػو بػػػػػ ف النطػػػػػؽ بػػػػػػ )الػػػػػداؿ( 
أيسػػػػر مػػػػف النطػػػػؽ بػػػػػ )الػػػػذاؿ( بحسػػػػب مػػػػا أثبتتػػػػو الدراسػػػػات المغويػػػػة الحديثػػػػة باالعتمػػػػاد عمػػػػى قػػػػانوف 

 السيولة واليسر.

, و ( فػػػػػػػػػي العبريػػػػػػػػػة ففػػػػػػػػي مقابمػػػػػػػػة كممػػػػػػػػة )ذبػػػػػػػػاب( العربيػػػػػػػػة كممػػػػػػػػة )                   
ذلػػػػػػػػػؾ يقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة اإلثيوبيػػػػػػػػػة,  (ZUMbUفػػػػػػػي اغكاديػػػػػػػة, بػػػػػػػالزاي فييمػػػػػػػا )(59) ومثػػػػػػػؿ ,

 .(61)( zeካbዝሜካفكممة )ذبابة( في العربية يقابميا )
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ولعػػػػػػؿ السػػػػػػبب الػػػػػػذي يقػػػػػػؼ وراء ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػو أنيػػػػػػـ لمػػػػػػا أرادوا النطػػػػػػؽ بالػػػػػػذاؿ أعػػػػػػادوا مخػػػػػػرج 
النطػػػػػؽ بػػػػػو إلػػػػػى الػػػػػوراء قمػػػػػياا مػػػػػع المحافظػػػػػة عمػػػػػى صػػػػػفتي الجيػػػػػر واالحتكػػػػػاؾ, فجػػػػػاء النطػػػػػؽ بيػػػػػا 

 .(61)زاياا 
وعميػػػػػو فالعربيػػػػػة سػػػػػارت فػػػػػي طريػػػػػؽ الػػػػػتخمص مػػػػػف صػػػػػوت الػػػػػذاؿ, ولكػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػتخمص فػػػػػي 

ؽ, بػػػػػؿ إنػػػػػو كػػػػػاف مقيػػػػػداا فػػػػػي أغمػػػػػب االسػػػػػتعماالت, وىػػػػػذا الػػػػػتخمص العربيػػػػػة لػػػػػـ يصػػػػػؿ إلػػػػػى المطمػػػػػ
تشػػػػػػػػترؾ فيػػػػػػػػو المغػػػػػػػػات السػػػػػػػػامية عامػػػػػػػػة  كونيػػػػػػػػا ال تحبػػػػػػػػذ األصػػػػػػػػوات بػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػنانية, وال أعنػػػػػػػػي 
نمػػػػا اسػػػػتبدالو بمػػػػا ىػػػػو أخػػػػؼ منػػػػو فػػػػي  بػػػػالتخمص منػػػػو فقدانػػػػو فػػػػي النظػػػػاـ الصػػػػوتي لمغػػػػة العربيػػػػة, وا 

 ألفاظ مقيدة ومحدودة.
ف صػػػػػعوبة لػػػػػـ يحػػػػػافظ عميػػػػػو إاّل عػػػػػدد قميػػػػػؿ مػػػػػف المغػػػػػات السػػػػػامية, ونظػػػػػراا لمػػػػػا يتميػػػػػز بػػػػػو مػػػػػ

كالعربيػػػػػػة, والعربيػػػػػػة الجنوبيػػػػػػة, وبعػػػػػػض الميجػػػػػػات الشػػػػػػمالية البا ػػػػػػدة, فػػػػػػي حػػػػػػيف ظػػػػػػؿ ُيع ػػػػػػدُّ فونيمػػػػػػا 
واحػػػػداا مػػػػف مكوناتيػػػػا األساسػػػػية كاألوغاريتيػػػػة, وقػػػػد ذكػػػػر ولفنسػػػػوف, العبريػػػػة ال أثػػػػر لصػػػػوت الػػػػذاؿ 

 :(63)ط الكنعاني, فضا عف نقصانو في الخ(62)فييا
ومػػػػػػف يت مػػػػػػؿ الكممػػػػػػات التػػػػػػي وردت فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ اغتػػػػػػي يػػػػػػدرؾ العاقػػػػػػة المغويػػػػػػة بػػػػػػيف ىػػػػػػذه 

 :(64)المغات
 العجبرية اآلرامية األوغاريتية األكادية اإلثيوجبية العرجبية
 ِزفوؼ د جبَّاثا . زمبُ  زمب ُذجباب

 

إلبػػػػػػداؿ حػػػػػػرؼ الػػػػػػذاؿ  ويمكػػػػػػف ماحظػػػػػػة الجػػػػػػدوؿ اغتػػػػػػي, الػػػػػػذي يوضػػػػػػم الحػػػػػػاالت التعامميػػػػػػة
 :(65)في المغات السامية

المغة السامية 
 األـ

المغة العرجبية  المغة اآلرامية المغة العجبرية المغة الفينيقية المغة العرجبية المغة األكادية
 الدنوجبية

D Z ذ D 
 

Z ד Z 
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 ومف يت مؿ الجدوؿ اغتي يدرؾ التحوؿ الذي أصاب صوت الذاؿ:

 ذ تغير إلى
 اآلرامية, السريانية المتداعية د

 اإلثيوجبية, العجبرية ز

ىػػػػػػذا ممػػػػػػا اسػػػػػػتنتجتو مػػػػػػف خػػػػػػػاؿ تتبػػػػػػع مػػػػػػا أصػػػػػػاب صػػػػػػػوت الػػػػػػذاؿ مػػػػػػف تطػػػػػػوؿ وتحػػػػػػػوالت 
 تعاممية بيف المغات السامية.
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 الضاد:
, وأوؿ (66)الضػػػػػػاد صػػػػػػوت يخػػػػػػرج مػػػػػػف بػػػػػػيف أوؿ حافػػػػػػة المسػػػػػػاف ومػػػػػػا يمييػػػػػػا مػػػػػػف األضػػػػػػراس

حافػػػػػة المسػػػػػاف حافتػػػػػو مػػػػػف جيػػػػػة أقصػػػػػى المسػػػػػاف ال مػػػػػف جيػػػػػة طرفػػػػػو, وال شػػػػػؾ فػػػػػي أّنػػػػػو مػػػػػف أكثػػػػػر 
ى لمبحػػػػث المغػػػػوي العربػػػػي, وقػػػػد اتصػػػػؼ ىػػػػػذا األولػػػػأصػػػػوات العربيػػػػة إثػػػػارة لاىتمػػػػاـ منػػػػذ العصػػػػور 

 .(71), واالستطالة(71), واالستعاء(69), واإلطباؽ(68), والرخاوة(67)الصوت بالجير
ف كانػػػػػت العربيػػػػػة قػػػػػد احتفظػػػػػت بػػػػػو, إال أنػػػػػو قػػػػػد فقػػػػػد فػػػػػي بعػػػػػض المغػػػػػات  فصػػػػػوت الضػػػػػاد وا 

 .(72)السامية األخر , إذ فقدتو اغرامية وجعمتو قافاا مرة, وعيناا مرة أخر 
, وخػػػػػػا الخػػػػػػط المسػػػػػػماري والكنعػػػػػػاني (73)أمػػػػػػا العبريػػػػػػة واألكديػػػػػػة فقػػػػػػد جعمتػػػػػػا مكانػػػػػػو الصػػػػػػاد

 .(74)منو
 عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف الحػػػػروؼ السػػػػامية, إذ ال ومػػػػف ىنػػػػا نػػػػر  أف الخػػػػط البػػػػابمي لػػػػـ يكػػػػف مشػػػػتماا 

 .(75)نر  فيو حرؼ الضاد
( ( فػػػػػػػي العبريػػػػػػػة وفييػػػػػػػا )  ومػػػػػػػف األمثمػػػػػػػة لبيػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ مجػػػػػػػيء )       

( بالصػػػػػاد وسػػػػػقوط العػػػػػيف, مػػػػػف معنػػػػػى الضػػػػػمع فػػػػػي العربيػػػػػة وىػػػػػو العػػػػػرج, وفػػػػػي األكاديػػػػػة ) 
( بمعنػػػػػى العػػػػػرض أيضػػػػػاا, وأمػػػػػا السػػػػػػريانية ( واالسػػػػػـ فييػػػػػا )وفػػػػػي اغراميػػػػػة بػػػػػالعيف )

 .(76)(فقد جاء فييا باليمزة ) 
ونظػػػػػػػراا لمػػػػػػػا حصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اخػػػػػػػتاؼ بػػػػػػػيف فػػػػػػػروع المغػػػػػػػات السػػػػػػػامية عػػػػػػػف عربيتػػػػػػػي الشػػػػػػػػماؿ 
والجنػػػػػوب, صػػػػػرح عممػػػػػاء المغػػػػػة األوربيػػػػػوف بػػػػػ ف العربيػػػػػة ىػػػػػي المثػػػػػاؿ الصػػػػػحيم لرصػػػػػوات السػػػػػامية 

ت نتيجػػػػة الظػػػػروؼ التػػػػي مػػػػرت بيػػػػا كػػػػؿ لغػػػػة برمتيػػػػا, وأف التغيػػػػرات التػػػػي حصػػػػمت ليػػػػا إنمػػػػا جػػػػاء
عمػػػػػى حػػػػػدة, وعميػػػػػو فقػػػػػد بقيػػػػػت ىػػػػػذه األصػػػػػوات فػػػػػي العربيػػػػػة تمثػػػػػؿ امتػػػػػداداا طبيعيػػػػػاا لمغػػػػػة السػػػػػامية 

 .(77)األـ
وقػػػػػػد كػػػػػػاف العػػػػػػرب ينفػػػػػػردوف بػػػػػػنطقيـ الخػػػػػػاص لصػػػػػػوت الضػػػػػػاد, وىػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػف صػػػػػػوت 

اىرة واحػػػػدة وقػػػػد ( جانبيػػػػة, أي أنػػػػو يجمػػػػع الظػػػػاء والػػػػاـ فػػػػي ظػػػػمفخػػػػـ يحتمػػػػؿ أنػػػػو كػػػػاف ظػػػػاء ) 
اختفػػػى ىػػػػذا الصػػػوت فمػػػػـ يسػػػػمع فػػػي العػػػػالـ العربػػػي, وصػػػػار بصػػػػفة عامػػػة أمػػػػا صػػػوتاا انفجاريػػػػاا ىػػػػو 

(, ولكػػػػػػف العربيػػػػػػة قػػػػػػد احتفظػػػػػػت فػػػػػػي (, وأّمػػػػػػا صػػػػػػوتاا أسػػػػػػنانياا ىػػػػػػو الظػػػػػػاء ) مطبػػػػػػؽ الػػػػػػداؿ ) 



           صالح ذيب صالح الدجبوري أ.ـ.د      مدمة آداب الفراهيدي    يجبدداألصوات الروادؼ في النظاـ األ
                       عمػػاد حميػد أحمػػد الخػزردي              أ.ـ.د                                   في ضوء المغات السامية( لمغة العرجبية)دراسة

 ـ4102( كانوف الثاني 42العدد )                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 
 

بعػػػػػػػػض ليجاتيػػػػػػػػا المتفرعػػػػػػػػة عػػػػػػػػف المجموعػػػػػػػػة القديمػػػػػػػػة جنػػػػػػػػوبي الجزيػػػػػػػػرة بكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف األصػػػػػػػػوات 
 .(78)أما صوت الضاد المفخمة فقد بقي وحيداا دا ماا في النظاـ الصوتي كمو الجانبية,

ومػػػػػػف ياحػػػػػػػظ الجػػػػػػػدوؿ اغتػػػػػػػي يػػػػػػػدرؾ أف صػػػػػػػوت )ض( لػػػػػػـ يبػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى حالػػػػػػػو فػػػػػػػي جميػػػػػػػع 
 :(79)المغات السامية بؿ تغير وعمى النحو اغتي

 ض تغير إلى
 األكادية, العجبرية, األوغاريتية ص

 اآلرامية ع

 الظاء:
, وعميػػػػػػػو فاألعضػػػػػػػاء (81)يخػػػػػػػرج ممػػػػػػػا بػػػػػػػيف طػػػػػػػرؼ المسػػػػػػػاف وأطػػػػػػػراؼ الثنايػػػػػػػاالظػػػػػػػاء صػػػػػػػوت 

المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف إنتاجػػػػػػو عنػػػػػػد سػػػػػػيبويو عضػػػػػػواف ىمػػػػػػا المسػػػػػػاف واألسػػػػػػناف, لػػػػػػذا فيػػػػػػو صػػػػػػوت ثنػػػػػػا ي 
ى ىػػػػػػي حركػػػػػػة طرفػػػػػػو مػػػػػػف أطػػػػػػراؼ الثنايػػػػػػا, أمػػػػػػا الحركػػػػػػة األولػػػػػػاألداء, تكػػػػػػوف فيػػػػػػو حركػػػػػػة المسػػػػػػاف 

ر المسػػػػػاف باتجػػػػػاه الطبػػػػػؽ, ومػػػػػف ثػػػػػـ تقريبػػػػػو الثانيػػػػػة فيػػػػػي المسػػػػػؤولة عػػػػػف اإلطبػػػػػاؽ, أي حركػػػػػة مػػػػػؤخ
 .(83), مجيور(82)ويتصؼ صوت الظاء ب نو صوت رخو (81)مف الجدار الخمفي لمحمؽ

ف فقػػػػػد مػػػػػف بعػػػػػض المغػػػػػات السػػػػػامية, األولػػػػػفالظػػػػػاء صػػػػػوت أسػػػػػناني أصػػػػػمي فػػػػػي المغػػػػػة  ى, وا 
 وتحوؿ إلى صوت آخر في لغة أخر .

يػػػػػا الصػػػػػوتي, فػػػػػي حػػػػػيف أنػػػػػو وقػػػػػد احتفظػػػػػت العربيػػػػػة بصػػػػػوت الظػػػػػاء ضػػػػػمف مكونػػػػػات نظام
, ففػػػػػػي (84)فقػػػػػػد فػػػػػػي المغػػػػػػة العبريػػػػػػة واألكاديػػػػػػة, واإلثيوبيػػػػػػة الجعزيػػػػػػة, وجعػػػػػػؿ مكانػػػػػػو صػػػػػػوت الصػػػػػػاد

وفػػػػػي  (85)(مقابػػػػػؿ كممػػػػػة )ظ م ػػػػػع ( العربيػػػػػة بمعنػػػػػى )عػػػػػرج( نجػػػػػد أف العبريػػػػػػػة اسػػػػػتعممت )
( بمعنػػػػػػػػػى مقابػػػػػػػػػؿ )ظػػػػػػػػػّر( العربيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػػي أصبػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػاّداا اسػػػػػػػػػتعممت األكاديػػػػػػػػػة ) 

 .(86))سكيف(
وذكػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػارس أف الظػػػػػػػػػاء ممػػػػػػػػػا اختصػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػو العربيػػػػػػػػػة دوف غيرىػػػػػػػػػا إال أف بعػػػػػػػػػض 

 .(87)ربما تكوف قد تطورت عف الصاد –أعني الظاء  –الباحثيف أشار إلى أنيا 
ف كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ مػػػػػف  وبيػػػػػذا تكػػػػػوف المغػػػػػة األكاديػػػػػة قػػػػػد جػػػػػاءت خاليػػػػػة مػػػػػف صػػػػػوت الظػػػػػاء, وا 

جػػػػػة اسػػػػػتعماليـ لمخػػػػط السػػػػػومري, الػػػػػذي ال يخمػػػػػو مػػػػػف البػػػػاحثيف مػػػػػف يػػػػػرجم أف فقػػػػػدانيا لػػػػو جػػػػػاء نتي
الصػػػػعوبة إذا مػػػػا قُػػػػرف بغيػػػػره, وىػػػػذا مػػػػا انتيػػػػت إليػػػػو الدراسػػػػات التحميميػػػػة لمخػػػػط المسػػػػماري بعػػػػد حػػػػؿ 

 .(88)رموزه
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وىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو أكثػػػػر الدراسػػػػات المغويػػػػة إف لػػػػـ أقػػػػؿ كميػػػػا, وال أعمػػػػـ مػػػػا السػػػػبب الػػػػذي دفػػػػع 
, (89)ريم بوجػػػػػود صػػػػػوت )الظػػػػػاء( فػػػػػي المغػػػػػة البابميػػػػػةبالػػػػػدكتور عمػػػػػي عبػػػػػد الواحػػػػػد وافػػػػػي إلػػػػػى التصػػػػػ

فضػػػػاا عػػػػف أف المغػػػػة األوغاريتيػػػػة قػػػػد خمػػػػت منػػػػو أيضػػػػاا وربمػػػػا يعػػػػود ذلػػػػؾ إلػػػػى أفَّ كمتػػػػا المغتػػػػيف قػػػػد 
اعتمػػػػػػػدت عمػػػػػػػى الكتابػػػػػػػة بػػػػػػػالخط نفسػػػػػػػو أال وىػػػػػػػو الخػػػػػػػط المسػػػػػػػماري, مػػػػػػػع مراعػػػػػػػاة أّف الخػػػػػػػط عنػػػػػػػد 

عنػػػػػد األكػػػػػدييف جػػػػػاء عمػػػػػى النظػػػػػاـ  ي فػػػػػي حػػػػػيف أف الخػػػػػطبجػػػػػداألوكػػػػػاريف يسػػػػػير وفػػػػػؽ النظػػػػػاـ األ
 .(91)المقطعي الذي ال يخمو مف التعقيد

وعميػػػػػو فالظػػػػػاء موجػػػػػود فػػػػػي الشػػػػػعبة العربيػػػػػة القحطانيػػػػػة فػػػػػي حػػػػػيف أنػػػػػو تعػػػػػرض لمتغييػػػػػر فػػػػػي 
غيرىػػػػػا فكػػػػػؿ ظػػػػػاء عربيػػػػػة يقابميػػػػػا )ص( عبريػػػػػة وأكاديػػػػػة, وىػػػػػذا التحػػػػػوؿ عنػػػػػد المغػػػػػوييف جػػػػػاء خاليػػػػػاا 

إال امتػػػػػػػداد متػػػػػػػوارث ومتطػػػػػػػور ألصػػػػػػػوات السػػػػػػػامية  مػػػػػػػف التفسػػػػػػػير, ولعػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ التحػػػػػػػوؿ مػػػػػػػا ىػػػػػػػو
 .(91)ى, الذي أد  بالنتيجة إلى ما استقرَّ عنده ىذا الصوت في المغة العربيةاألول

فضػػػػاا عػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػنفَّ خػػػػط المسػػػػند يتميػػػػز باحتفاظػػػػو بجميػػػػع أحػػػػرؼ العربيػػػػة الشػػػػمالية البػػػػالغ 
 .(92)ط الكنعانيعددىا تسعة وعشروف حرفاا, وشاركو في االحتفاظ بيذا الحرؼ الخ

عنػػػػػد الكتابػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة  -وأودُّ أف  أضػػػػػيؼ ىنػػػػػا أمػػػػػراا ىػػػػػو أف حػػػػػرؼ )الظػػػػػاء( يتصػػػػػؿ 
بمػػػػا قبمػػػػو, وبمػػػػا بعػػػػده, وليسػػػػت ىػػػػذه الميػػػػزة مقصػػػػورة عميػػػػو دوف غيػػػػره مػػػػف حػػػػروؼ العربيػػػػة بػػػػؿ  -

شػػػػػاركو فػػػػػػي ذلػػػػػؾ كػػػػػػؿَّ أصػػػػػوات المغػػػػػػة العربيػػػػػة عػػػػػػدا سػػػػػتة أحػػػػػػرؼ )األلػػػػػؼ, الػػػػػػراء, الػػػػػواو, الػػػػػػداؿ, 
 .(93)ذاؿ, الزاي( فيي تتصؿ بما قبميا, وال تتصؿ بما بعدىاال

وتشػػػػػارؾ المغػػػػػة السػػػػػريانية المغػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه الميػػػػػزة, أعنػػػػػي كيفيػػػػػة اتصػػػػػاؿ الظػػػػػاء بمػػػػػا 
بعػػػػػػدىا وبمػػػػػػا قبميػػػػػػا, فػػػػػػي حػػػػػػيف خرجػػػػػػت عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ المغػػػػػػة العبريػػػػػػة إذ جػػػػػػاءت الظػػػػػػاء فييػػػػػػا تكتػػػػػػب 

ا مػػػػػا سػػػػػار عميػػػػػو النظػػػػػاـ الكتػػػػػابي فػػػػػي كػػػػػؿ منفصػػػػػمة, فمػػػػػـ تتصػػػػػؿ بمػػػػػا قبميػػػػػا, وال بمػػػػػا بعػػػػػدىا, وىػػػػػذ
 .(94)حروفيا, وليس عمى الظاء فقط

وقػػػػػد انفػػػػػردت العربيػػػػػة عػػػػػف غيرىػػػػػا مػػػػػف المغػػػػػات السػػػػػامية فػػػػػي تسػػػػػجيؿ عػػػػػدد ))مػػػػػف األنمػػػػػاط 
المغويػػػػػػػة التػػػػػػػي تحػػػػػػػوؿ فييػػػػػػػا الشػػػػػػػكؿ الصػػػػػػػوتي لمظػػػػػػػاء إلػػػػػػػى ذاؿ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ التخمػػػػػػػؽ مػػػػػػػف صػػػػػػػفة 

يا(95)التفخيـ(( ن ظخ ن ذياف, أي فاحش , ومثاؿ ذلؾ: رجؿ حخ  .(96)وحخ
ػػػػا مجػػػػيء الظػػػػاء طػػػػاء فػػػػي بعػػػػض األمثمػػػػة العربيػػػػة فيػػػػو إبػػػػداؿ مّقيػػػػد بػػػػبعض األمثمػػػػة كمػػػػا  أمَّ

ظػػػػػاء(: األرض التػػػػػي ال شػػػػػجر فييػػػػػا م حخ طػػػػػاء( و)الجخ م حخ , وىػػػػػذا مػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف مقيػػػػػداا فػػػػػي (97)فػػػػػي )الجخ
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( لسريانيػػػػػػػػػة ) المغػػػػػػػػػات الساميػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػر  إنَّمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء مطمقػػػػػػاا, فقػػػػػػػػد جػػػػػػاء فػػػػػػػػي ا

 .(99)( مف الظييرة, كما جاء في اغرامية ) (98)بمعنى )ظبي(
ال اتفػػػػػؽ مػػػػػع مػػػػػا ذىبػػػػػت إليػػػػػو الػػػػػدكتورة آمنػػػػػة صػػػػػالم فػػػػػي أفَّ المغػػػػػة النبطيػػػػػة احتػػػػػوت عمػػػػػى 
صػػػػوت )الظػػػػاء( فػػػػي نظاميػػػػا الصػػػػوتي ال نظاميػػػػا الكتػػػػابي بػػػػدعو  أفَّ الكممػػػػات فػػػػي ىػػػػذه المغػػػػة قػػػػد 
تكػػػػوف كتبػػػػت صػػػػوت )الظػػػػاء( عمػػػػى صػػػػورة )الطػػػػاء(  ألف ىػػػػذا الكػػػػاـ مبنػػػػي عمػػػػى االفتػػػػراض خػػػػاؿ  

يػػػػو  فػػػػ ّف الظػػػػاء فػػػػي العربيػػػػة يقابميػػػػا الطػػػػاء فػػػػي النقػػػػوش النبطيػػػػة, أي أف مػػػػف الػػػػدليؿ العممػػػػي, وعم

, وبيػػػػػذا نعمػػػػػـ بػػػػػ فَّ المغػػػػػة النبطيػػػػػة قػػػػػد خمػػػػػت مػػػػػف صػػػػػوت )الظػػػػػاء(, (111)( بمعنػػػػػى ظمػػػػػ ف) 
 وليس ذلؾ مقصوراا عمييا بؿ شاركتيا فيو لغات أخر .

لظػػػػػػاء ويمكػػػػػػف ماحظػػػػػػة الجػػػػػػدوؿ اغتػػػػػػي, الػػػػػػذي يوضػػػػػػم الحػػػػػػات التعامميػػػػػػة إلبػػػػػػداؿ حػػػػػػرؼ ا
 :(111)بيف المغات السامية

المغػػػػػة السػػػػػامية 
 األـ

المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 األكادية

المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  المغة العرجبية
 الفينيقية

المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  المغة العجبرية
 اآلرامية

المغػػػػػػػػػة العرجبيػػػػػػػػػة 
 الدنوجبية
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 :(112)ومف يت مؿ الجدوؿ اغتي يدرؾ التحوؿ الذي أصاب صوت الظاء

 ظ تغير إلى
 العجبرية, اإلثيوجبية األكادية, ص

 اآلرامية ط

 الغيف:
 .(114), وقد اتصؼ بالجير والرخاوة(113)صوت )الغيف( أحد األصوات الحمقية

وقػػػػد اختمفػػػػت المغػػػػات السػػػػامية فيمػػػػا بينيػػػػا بوجػػػػود صػػػػوت )الغػػػػيف( فييػػػػا, ففػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي 
الخػػػػط البػػػػابمي خاليػػػػاا , وجػػػػاء (115)احتفظػػػػت العربيػػػػة بػػػػو, نجػػػػد األكاديػػػػة قػػػػد فقدتػػػػو بتحولػػػػو إلػػػػى ىمػػػػزة

 .(116)منو
, ومثػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػد وقػػػػػػػع فػػػػػػػي العبريػػػػػػػة (117)أمػػػػػػػا المغػػػػػػػة الحبشػػػػػػػية فقمػػػػػػػب فييػػػػػػػا الغػػػػػػػيف )عينػػػػػػػاا(

 .(118)واغرامية
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فصػػػػػوت الغػػػػػيف يتميػػػػػز بصػػػػػعوبتو, ولعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ىػػػػػو الػػػػػذي دفػػػػػع كثيػػػػػراا مػػػػػف المغػػػػػات السػػػػػامية 
ابتيػػػػػا, وبتحولػػػػػو إلػػػػػى إلػػػػػى الػػػػػتخمص منػػػػػو, بفقدانػػػػػو تػػػػػارة, أي الػػػػػتخمص منػػػػػو نيا يػػػػػاا, فػػػػػي نظػػػػػاـ كت

 أقرب األصوات إليو تارة أخر .
ػػػػػا المغػػػػػة العربيػػػػػة فصػػػػػوت الغػػػػػيف فييػػػػػا يمثػػػػػؿ وحػػػػػدة مػػػػػف المكونػػػػػات الصػػػػػوتية فييػػػػػا, عمػػػػػى  أمَّ

 فونينياا, وليس فونيماا أصمياا.  عكس المغات األخر  الذي جاء يمثؿ فييا تمويناا 
تحولػػػػػػت الغػػػػػػيف إلػػػػػػى )عػػػػػػيف( فػػػػػػي  ,( بمعنػػػػػػى )غمػػػػػػض(فجػػػػػاء فػػػػػػي العبريػػػػػػة ) 

 .(119)(العبرية, وفي السريانية ) 
 .(111)( بمعنى أظمـu   أما الفعؿ )غّطى( فجاء في األكادية )

 :(111)ويمكف ماحظة الجدوؿ اغتي لمعرفة ىذا التحوؿ

 غ تغير إلى
 األكادية ع  < ء

 اإلثيوجبية اآلرامية,,العجبرية ع
 

 :(112)الغيف في كؿ لغة مف المغات الساميةويبيف الجدوؿ اغتي صوت 
المغة العرجبية  المغة اآلرامية المغة العجبرية المغة الفينيقية المغة العرجبية المغة األكادية المغة السامية األـ

 الدنوجبية
 , O , צ , צ , O  غ - 

 

 الخاتمة
 النحو اغتي:وختاماا أضع بيف يدي القارئ أىـ ما توصمت إليو مف نتا ل, وىو عمى 

إف حػػػػػػػروؼ الكتابػػػػػػػة العربيػػػػػػػة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف حػػػػػػػروؼ جميػػػػػػػع كتابػػػػػػػات األمػػػػػػػـ, فننيػػػػػػػا ثمانيػػػػػػػة  .1
(, جمػػػػػػع فييػػػػػػا أبجػػػػػػدوعشػػػػػػروف حرفػػػػػػاا تجمعيػػػػػػا ثمػػػػػػاني كممػػػػػػات مشػػػػػػيورة, مفتتحػػػػػػة بكممػػػػػػة )
 جميع حروؼ الكتابة العربية, با تكرير, وقد كانوا يعممونيا لممبتد يف.

الفينيقيػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػتة أحػػػػػػػػػرؼ, جمعتيػػػػػػػػػا كممتػػػػػػػػػا )ثخػػػػػػػػػذ, أردت العربيػػػػػػػػػة )ألحقػػػػػػػػػت( بػػػػػػػػػالحروؼ  .2
 ضظغ(, سميت بالروادؼ )المواحؽ(.

ىػػػػػػػػوز( فننيػػػػػػػػا سػػػػػػػػريانية, نزلػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى آدـ,  أبجػػػػػػػػدإف األحػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػروادؼ عربيػػػػػػػػة, أمػػػػػػػػا ) .3
دريػػػػس, ونػػػػوح, وموسػػػػى, وعيسػػػػى, عمػػػػييـ السػػػػاـ, ولػػػػوال أف ىػػػػذا العمػػػػـ سػػػػّد مصػػػػاف لمػػػػا  وا 

 أنزؿ اي القرآف الكريـ ب لفاظو وحروفو.
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... ثخػػػػػذ ضػػػػػظغ( الشػػػػػرقية ىػػػػػو محػػػػػور بحثػػػػػي ىنػػػػػا, فجػػػػػاء معنػػػػػى )ثخػػػػػذ( أبجػػػػػدترتيػػػػػب )إف  .4
 كنت مطمعاا, و)ضظغ( أعمـ مف قبؿ.

, أبجػػػػػػد( المشػػػػػػيورة )أبجػػػػػػدإف الحػػػػػػروؼ الشػػػػػػرقية تنقسػػػػػػـ عمػػػػػػى قسػػػػػػميف: مفػػػػػػردة تتمثػػػػػػؿ بػػػػػػػ ) .5
ىػػػػػػػوز, حطػػػػػػػي,, كممػػػػػػػف, سػػػػػػػعفص, قرشػػػػػػػت, ثخػػػػػػػذ, ضػػػػػػػظغ( ومزدوجػػػػػػػة ىػػػػػػػي عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف 

 .ترتيب )أ ػ ب ػ ت ػ ث ....(
ياا ولخمػػػػو الحػػػػروؼ أبجػػػػدالحػػػػروؼ العربيػػػػة كانػػػػت قػػػػد رتبػػػػت فػػػػي أوؿ األمػػػػر ترتيبػػػػاا  . أ

مػػػػػف الػػػػػنقط, وتماثػػػػػؿ كثيػػػػػر منيػػػػػا فػػػػػي الرسػػػػػـ بػػػػػرزت الحاجػػػػػة إلػػػػػى التمييػػػػػز بػػػػػيف مػػػػػا 
تماثػػػػؿ منيػػػػا ألمػػػػف المػػػػبس وضػػػػبط األداء, فعيػػػػػد الحجػػػػاج بػػػػف يوسػػػػؼ الثقفػػػػي إلػػػػػى 

اصػػػػـ إلػػػػى الحػػػػروؼ نصػػػػر بػػػػف عاصػػػػـ الميثػػػػي القيػػػػاـ بميمػػػػة التمييػػػػز ىػػػػذه, فعمػػػػد ع
يػػػػة تاركػػػػاا األلػػػػؼ الميمػػػػوزة عمػػػػى حاليػػػػا لتفردىػػػػا, وانتقػػػػؿ إلػػػػى )البػػػػاء( فوضػػػػع بجداأل

بعػػػػدىا مػػػػا ماثميػػػػا )التػػػػاء والثػػػػاء( فوضػػػػع تحػػػػت البػػػػاب نقطػػػػة وفػػػػوؽ التػػػػاء نقطتػػػػيف, 
 وفوؽ الثاء ثاث نقاط.

وىػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػب تظػػػػػػػؿ فيػػػػػػػو الحػػػػػػػروؼ مقطعػػػػػػػة مفصػػػػػػػولة, وال تقػػػػػػػرأ إال كػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػا  . ب
 .األوؿلتؤلؼ ما ألفتو حروؼ الترتيب  تتصؿ ببعضيا

ي, بجػػػػػػػػػػػػػػدوىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ ترتيػػػػػػػػػػػػػػب ثالػػػػػػػػػػػػػػث يختمػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػػػرتيبيف السػػػػػػػػػػػػػػابقيف )األ . ت
واليجا ي)األلفبػػػػػػػا ي(( أال وىػػػػػػػػو: الترتيػػػػػػػب المخرجػػػػػػػػي الػػػػػػػذي ابتدعػػػػػػػػو الخميػػػػػػػؿ بػػػػػػػػف 

 أحمد الفراىيدي.
يات السػػػػػامية القديمػػػػػة, بجػػػػػدإفَّ أحػػػػػرؼ )ثخػػػػػذ ضػػػػػظغ( ىػػػػػي أحػػػػػرؼ لػػػػػـ تػػػػػرد فػػػػػي تركيػػػػػب األ .6

يػػػػػة, بجدبػػػػػار فػػػػػي آخػػػػػر األخواردة فػػػػػي أكثػػػػػر ليجاتيػػػػػا, لػػػػػذلؾ وضػػػػػعيا أىػػػػػؿ األألنيػػػػػا غيػػػػػر 
يػػػػة العربيػػػػة, وقػػػػد ألحقػػػػت بيػػػػا  ألف فػػػػي العربيػػػػة أحرفػػػػاا غيػػػػر موجػػػػودة بجدفػػػػ كمموا بػػػػذلؾ األ

يػػػػػػة المػػػػػػذكورة, ف وجػػػػػػدوىا بوضػػػػػػع عامػػػػػػات عمػػػػػػى الحػػػػػػروؼ المػػػػػػذكورة التػػػػػػي لػػػػػػـ بجدفػػػػػػي األ
واسػػػػػتعممت فػػػػػي الكتابػػػػػة مػػػػػف دوف تكػػػػػف معممػػػػػة, فعّبػػػػػرت عػػػػػف أسػػػػػماء الحػػػػػروؼ الناقصػػػػػة, 

 البحث عف إيجاد حروؼ جديدة لمتعبير عف الحروؼ الناقصة.
أثبػػػػػت البحػػػػػث أف لصػػػػػوت )الغػػػػػيف( صػػػػػعوبة فػػػػػي النطػػػػػؽ, وىػػػػػذا ممػػػػػا دفػػػػػع بػػػػػبعض المغػػػػػات  .7

السػػػػػػػامية إلػػػػػػػى الػػػػػػػتخمص منػػػػػػػو, إذ وجػػػػػػػدنا أف المغػػػػػػػة األكاديػػػػػػػة قػػػػػػػد تخّمصػػػػػػػت منػػػػػػػو نيا يػػػػػػػاا, 
ات العمػػػػة, فػػػػي حػػػػيف ذىبػػػػت المغػػػػات األخػػػػر  إلػػػػى بتحويمػػػػو إلػػػػى اليمػػػػزة, أو إلػػػػى أحػػػػد أصػػػػو 
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تحويمػػػػػو عينػػػػػاا, ولػػػػػـ يكػػػػػف األمػػػػػر كػػػػػذلؾ فػػػػػي المغػػػػػة العربيػػػػػة بػػػػػؿ إّنيػػػػػا حافظػػػػػت عميػػػػػو فػػػػػي 
 نظاميا الصوتي, ولـ تتخّمص منو إاّل في كممات محدودة جداا.

تشػػػػػػترؾ المغتػػػػػػاف العربيػػػػػػة واألكاديػػػػػػة فػػػػػػي االحتفػػػػػػاظ بصػػػػػػوت )الخػػػػػػاء( الػػػػػػذي تخمػػػػػػت عنػػػػػػو  .8
 كالكنعانية والعبرية, والمؤابية, واغرامية, وغيرىا.المغات األخر , 

بصػػػػوت )الظػػػػاء( ضػػػػمف مكونػػػػات نظاميػػػػا الصػػػػوتي, فػػػػي  احتفظػػػػتاتضػػػػم أفَّ العربيػػػػة قػػػػد  .9
حػػػػيف أنػػػػو ُفقػػػػد فػػػػي المغػػػػة العبريػػػػة, واألكديػػػػة, واإلثيوبيػػػػة, والجعزيػػػػة, وجعػػػػؿ مكانػػػػو صػػػػوت 

عمػػػػا امتػػػػاز بػػػػو رسػػػػـ  )الصػػػػاد( أمػػػػا المغػػػػة اغراميػػػػة فجعمػػػػت مكانػػػػو صػػػػوت )الطػػػػاء(, فضػػػػاا 
صػػػػػػوت )الظػػػػػػاء( ب نػػػػػػو يتصػػػػػػؿ بمػػػػػػا قبمػػػػػػو وبمػػػػػػا بعػػػػػػده عنػػػػػػد الكتابػػػػػػة بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة, وقػػػػػػد 

 شاركت المغة السريانية المغة العربية في ذلؾ.
ف كػػػػاف قػػػػد تغيػػػػر فػػػػي المغػػػػة اغرميػػػػة,  .11 الػػػػذاؿ مػػػػف األصػػػػوات التػػػػي احتفظػػػػت العربيػػػػة بيػػػػا وا 

)داؿ( فػػػػػي حػػػػػيف غػػػػػاب ىػػػػػذا الصػػػػػوت  والسػػػػػريانية, والتدمريػػػػػة )النبطيػػػػػة( والمنداعيػػػػػة إلػػػػػى
)الػػػػػػداؿ( عػػػػػػف النظػػػػػػاـ الكتػػػػػػابي لمغػػػػػػة العبريػػػػػػة, وجػػػػػػاء بػػػػػػدالا عنػػػػػػو صػػػػػػوت )الػػػػػػزاي( ولعػػػػػػؿ 

 صعوبة النطؽ بو ىو مما دفع بالمغات السامية إلى التخمص منو.
بػػػػيف البحػػػػث أّف )الثػػػػاء( صػػػػوت عربػػػػي, تميػػػػزت بػػػػو العربيػػػػة منػػػػذ نشػػػػ تيا, وقػػػػد احتفظػػػػت  .11

كاديػػػػة والعبريػػػة فعرفػػػػت مكانػػػػو صػػػػوت )الشػػػػيف(, فػػػػي حػػػػيف بػػػو, فيػػػػو موجػػػػود فييػػػػا, أمػػػػا األ
 أفَّ اغرامية عرفت )التاء( والحبشية عرفت )السيف( في المواضع نفسيا.

صػػػػػوت )الضػػػػػاد( صػػػػػوت عربػػػػػي, وقػػػػػد انفػػػػػردت العربيػػػػػة بنطقيػػػػػا لػػػػػو وتباىػػػػػت, حتػػػػػى أنيػػػػػا  .12
ف كانػػػػػت العربيػػػػػة قػػػػػد احتفظػػػػػت بػػػػػو, إاّل  ُسػػػػػميت باسػػػػػمو )لغػػػػػة الضػػػػػاد(, فصػػػػػوت الضػػػػػاد وا 

ّنػػػػو قػػػػد فقػػػػد فػػػػي بعػػػػض المغػػػػات السػػػػامية األخػػػػر , إذ فقدتػػػػو اغراميػػػػة, وجعمتػػػػو كافػػػػاا مػػػػرة, أ
ػػػػػػا العبريػػػػػػة واألكاديػػػػػػة فقػػػػػػد جعمتػػػػػػا مكانػػػػػػو )الصػػػػػػاد(, وخػػػػػػا الخػػػػػػط  وعينػػػػػػاا مػػػػػػرة أخػػػػػػر , أمَّ
البػػػػابمي منػػػػو تمامػػػػاا, إذ ال نػػػػر  فيػػػػو صػػػػوت )الضػػػػاد(, وىػػػػذا يعنػػػػي أفَّ الخػػػػط البػػػػابمي قػػػػد 

 رسماا(, ونطقاا . انعدـ فيو )الضاد( خطاا )
 الهوامش
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 39ينظر: أبحاث ونصوص في فقو المغة العربية  -75

76- Genius,l bild,p.854 & payne smith, p.18, von sodden, 3/1090 وينظػػر التغيػػر  
.99ات السامية التاريخي لرصوات في المغة العربية والمغ  

 147ينظر: عمـ المغة العربية لمدكتور فيمي حجازي  -77
 39العربية الفصحى )نحو بناء لغوي جدبد(  -78
 المغات السامية لمدكتور سالـ سميماف الخماش )انترنت(. -79
 4/433ينظر: الكتاب  -81
, والتعميػػػػػػؿ الصػػػػػػوتي عنػػػػػػد العػػػػػػرب فػػػػػػي ضػػػػػػوء وعمػػػػػػـ 127-126ينظػػػػػػر : منػػػػػػاىل البحػػػػػػث فػػػػػػي المغػػػػػػة  -81

 193ديث, قراءة في كتاب سيبويو الصوت الح
 15ينظر: التطور النحوي  -82
 1/62ينظر: المقتضب  -83
, وأبحػػػػػػػػػاث ونصػػػػػػػػػوص فػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػو المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة 51ينظػػػػػػػػػر: األصػػػػػػػػػوات المغويػػػػػػػػػة إلبػػػػػػػػػراىيـ أنػػػػػػػػػيس  -84

 .138و122
85- Genius,l bild,p.854 luslau, 1 bild, P. 557, & von sodden, 3/1112  
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 ينظر: المصدر نفسو -86
 63قو المغة ينظر: الصاجي في ف -87
 34ينظر: تاري  المغات السامية  -88
 22ينظر: فقو المغة لمدكتور عمي عبد الواحد وافي  -89
 76ينظر: فقو المغة العربية  -91
 122ينظر: أبحاث ونصوص في فقو المغة العربية  -91
 138ينظر: المصدر نفسو  -92
 48ينظر: المغة العربية وآدابيا  -93
الػػػػػػػػػػدوريات األكاديميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػامعتي بغػػػػػػػػػػداد ينظػػػػػػػػػػر: الجيػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػوتي لمبػػػػػػػػػػاحثيف العػػػػػػػػػػراقييف فػػػػػػػػػػي  -94

 )رسالة ماجستير( 242( 2111-1991والمستنصرية )
 133التغير التاريخي لرصوات في المغة العربية والمغات السامية  -95
 (7/443المساف )حنظ  -96
 (7/269المصدر نفسو )جمحظ  -97
 136ينظر: التغير التاريخي لرصوات في المغة العربية والمغات السامية  -98
 136ينظر: المصدر نفسو  -99

100- Cantineau, J., Lenabateen, v.2, P.102 

 المغات السامية لمدكتور سالـ سميماف الخماش )انترنت( -111
 المصدر نفسو  -112
 4/433والكتاب  ,1/58ينظر: العيف  -113
 41ينظر: فقو المغات السامية لبروكمماف  -114
 122ينظر: أبحاث ونصوص في فقو المغة  -115
 226ومناىل البحث المغوي ينظر: المدخؿ إلى عمـ المغة  -116
 48ينظر: في فقو المغات السامية لبروكمماف  -117
 48ينظر: المصدر نفسو  -118

109- Gesenius, lbid, p p.783,787 

110- Gesenius, l bid, p.741, & von sodden, 1/266 

 المغات السامية لمدكتور سالـ سميماف الخماش )انترنت( -111
 .المصدر نفسو -112
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 المصادر العرجبية: -أواًل 
 الكتب: -أ

 القرآف الكريـ -
أبحػػػػاث ونصػػػػوص فػػػػي فقػػػػو المغػػػػة: الػػػػدكتور رشػػػػيد عبػػػػد الػػػػرحمف العبيػػػػدي, مطبعػػػػة التعمػػػػيـ العػػػػالي, بغػػػػداد  .1

 ـ.1988
 ـ.1979, مكتبة األنجمو المصرية 5األصوات المغوية: الدكتور إبراىيـ أنيس, ط  .2
الكتػػػػػاب العربػػػػػي  ىػػػػػػ(, دار1356تػػػػػاري  آداب العػػػػػرب: مصػػػػػطفى صػػػػػادؽ بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ الرافعػػػػػي )ت  .3

 ت(. –)ب 
 ـ .1981لبناف  –, دار القمـ, بيروت 1تاري  المغات السامية: ولفنسوف, ط .4
, 1929التطػػػػػػور النحػػػػػػوي لمغػػػػػػة العربيػػػػػػة: برجشتراسػػػػػػر, محاضػػػػػػرات ألقاىػػػػػػا فػػػػػػي الجامعػػػػػػة المصػػػػػػرية سػػػػػػنة  .5

 ـ.1982نشره رمضاف عبد التواب, مكتبة الخانجي بالقاىرة, ودار الرفاعي بالرياض 
التعميػػػػػؿ الصػػػػػوتي عنػػػػػد العػػػػػرب فػػػػػي ضػػػػػوء عمػػػػػـ الصػػػػػوت الحػػػػػديث, قػػػػػراءة فػػػػػي كتػػػػػاب سػػػػػيبويو: الػػػػػدكتور  .6

بغػػػػػداد  ,ية فػػػػػي الوقػػػػػؼ السػػػػػنيسػػػػػام, مركػػػػػز البحػػػػػوث والدراسػػػػػات اإل1عػػػػػادؿ نػػػػػذير بيرنػػػػػي الحسػػػػػاني, ط 
 ـ.2119 -ىػ 1431

الزعبػػػػػػي, دار  التغيػػػػػر التػػػػػاريخي لرصػػػػػوات فػػػػػي المغػػػػػة العربيػػػػػػة والمغػػػػػات السػػػػػامية: الػػػػػدكتورة آمنػػػػػة صػػػػػالم .7
 ـ.2115-ىػ 1426الكتاب الثقافي, إربد, األردف 

 1ط 852تيػػػػذيب التيػػػػذيب, أبػػػػو الفضػػػػؿ أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حجػػػػر العسػػػػقاني ت  .8
 ىػ.1326

ىػػػػػػ(, تحقيػػػػػؽ: 1338األثػػػػػػػر: طاىػػػػػػػػر بػػػػػػػف صػػػػػػػالم السػػػػػمعوني الدمشػػػػػػػقي )ت  أصػػػػػوؿتوجيػػػػػو النظػػػػػر إلػػػػػى  .9
 ـ.1995 -ىػ 1416ية, حمب ساممكتبة المطبوعات اإل, 1عبد الفتاح أبو غدة, ط

دسػػػػتور العممػػػػاء )جػػػػامع العمػػػػـو فػػػػي اصػػػػطاحات الفنػػػػوف(: القاضػػػػي عبػػػػد النبػػػػي بػػػػف عبػػػػد الرسػػػػوؿ األحمػػػػد  .11
, دار الكتػػػػػػػاب العمميػػػػػػػة, 1ىػػػػػػػػ(, عػػػػػػػرب عباراتػػػػػػػو الفارسػػػػػػػية: حسػػػػػػػف ىػػػػػػػاني فحػػػػػػػص, ط 12نكػػػػػػػري )ت ؽ 
 ـ.2111 -ىػ 1421لبناف, بيروت 

 .1271عبد القادر الجزا ري انتيى مف ت ليفو سنة  ,و الغافؿذكر العاقؿ وتنبي .11
 ـ .1982 -ىػ  1412, بيروت 1رسـ المصحؼ دراسات لغوية تاريخية: الدكتور غانـ قدوري الحمد, ط .12
سػػػػػير أعػػػػػاـ النػػػػػباء شػػػػػمس الػػػػػديف أبػػػػػو عبػػػػػد اي محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف قابمػػػػػاز الػػػػػذىبي ت  .13

 ـ(.2116 -ىػ  1427رة )ىػ, الناشر: دار الحديث القاى748
الصػػػػػاحبي فػػػػػي فقػػػػػو المغػػػػػة العربيػػػػػة ومسػػػػػا ميا وسػػػػػنف العػػػػػرب فػػػػػي كاميػػػػػا, المؤلػػػػػؼ أحمػػػػػد بػػػػػف فػػػػػارس بػػػػػف  .14

ىػػػػػػ  1418: 1ىػػػػػػ(, الناشػػػػػر: محمػػػػػد عمػػػػػي بيضػػػػػوف, ط 395زكريػػػػػا القزوينػػػػػي الػػػػػرازي, أبػػػػػو الحسػػػػػيف )ت 
 ـ.1967 -



           صالح ذيب صالح الدجبوري أ.ـ.د      مدمة آداب الفراهيدي    يجبدداألصوات الروادؼ في النظاـ األ
                       عمػػاد حميػد أحمػػد الخػزردي              أ.ـ.د                                   في ضوء المغات السامية( لمغة العرجبية)دراسة

 ـ4102( كانوف الثاني 42العدد )                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

ىػػػػػػ(, دار 821القمقشػػػػػندي )ت  صػػػػػبم األعشػػػػػى فػػػػػي صػػػػػناعة اإلنشػػػػػاء: المؤلػػػػػؼ أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي الغػػػػػزاري .15
 ث (.–الكتب العممية, بيروت )ب 

العربيػػػػػػة الفصػػػػػػحى )نحػػػػػػو بنػػػػػػاء لغػػػػػػوي جديػػػػػػد(, ىنػػػػػػري فمػػػػػػيش, تعريػػػػػػب: الػػػػػػدكتور عبػػػػػػد الصػػػػػػبور شػػػػػػاىيف,  .16
 ـ.1983, بيروت, دار المشرؽ 2ط

عمػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة, مػػػػدخؿ تػػػػاريخي مقػػػػارف فػػػػي ضػػػػوء التػػػػراث والمغػػػػات السػػػػامية: الػػػػدكتور محمػػػػود فيمػػػػي  .17
 ت(. –زي, الناشر وكالة المطبوعات, الكويت )ب حجا

عمػػػػػدة الكاتػػػػػب, أبػػػػػو جعفػػػػػر النحػػػػػاس, أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف اسػػػػػماعيؿ بػػػػػف يػػػػػونس المػػػػػرادي النحػػػػػوي ت  .18
الحقػػػػػػػاف والحػػػػػػػابي لمطباعػػػػػػػة  -ىػػػػػػػ, تحقيػػػػػػػؽ: بسػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد الوىػػػػػػػاب الحػػػػػػػابي, الناشػػػػػػػر: دار ابػػػػػػػف حػػػػػػػـز338

 ـ.2114-ىػ1425: 1والنشر, ط
ىػػػػػػػػ(, تحقيػػػػػػػؽ: الػػػػػػػدكتور ميػػػػػػػدي المخزومػػػػػػػي, والػػػػػػػدكتور 175راىيػػػػػػػدي )ت العػػػػػػػيف: الخميػػػػػػػؿ بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الف .19

 ـ.1981إبراىيـ السامرا ي, دار الرشيد لمنشر, بغداد 
غايػػػػة النيايػػػػة فػػػػي طبقػػػػات القػػػػراء, شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػو الخيػػػػر ابػػػػف الجػػػػذري, محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف يوسػػػػؼ  .21

 تر راسرىػ, برجش1351ىػ, الناشر: مكتبة ابف تيمية, عني بنشره ألوؿ مرة  833ت 
 515غرا ػػػػػب التفسػػػػػير وعجا ػػػػػب الت ويػػػػػؿ: محمػػػػػود بػػػػػف حمػػػػػزة بػػػػػف نصػػػػػر الممقػػػػػب بتػػػػػاج القػػػػػراء )ت بحػػػػػدود  .21

 ت(. –ية, جدة, مؤسسة عمـو القرآف, بيروت )ب سامىػ(, دار النشر, دار القبمة لمثقافة اإل
العربيػػػػػػػة فقػػػػػػػو المغػػػػػػػات السػػػػػػػامية: كػػػػػػػارؿ بروكممػػػػػػػاف, ترجمػػػػػػػة: الػػػػػػػدكتور رمضػػػػػػػاف عبػػػػػػػد التػػػػػػػواب, المممكػػػػػػػة  .22

 ـ.1977 -ىػ 1397السعودية, جامعة الرياض 
 ىػ. 1381, 5فقو المغة: الدكتور عمي عبد الواحد وافي, ط .23
فقػػػػػػػو المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة: الػػػػػػػدكتور كاصػػػػػػػد ياسػػػػػػػر الزيػػػػػػػدي, العػػػػػػػراؽ, وزارة التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي والبحػػػػػػػث العممػػػػػػػي  .24

 ـ.1987
يػػػػػػا وعمػػػػػػؽ عمييػػػػػػا الػػػػػػدكتور مػػػػػػراد الفمسػػػػػػفة المغويػػػػػػة واأللفػػػػػػاظ العربيػػػػػػة: جرجػػػػػػي زيػػػػػػداف, طبعػػػػػػة جديػػػػػػدة راجع .25

 ت(. –كامؿ, مطبعة دار الياؿ, القاىرة )ب 
, عػػػػػالـ 3ىػػػػػػ(, تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد السػػػػػاـ ىػػػػػاروف, ط181الكتػػػػػاب: عمػػػػػر بػػػػػف عثمػػػػػاف المعػػػػػروؼ بسػػػػػيبويو )ت .26

 ـ.1984ىػ 1413الكتب, بيروت 
 ـ.1955ىػ(, دار صادر, بيروت 711لساف العرب: ابف منظور المصري )ت .27
شػػػػػػػاراتيـ لسػػػػػػػاف المحػػػػػػػدثيف )معجػػػػػػػ .28 ـ يعنػػػػػػػى بشػػػػػػػرح مصػػػػػػػطمحات المحػػػػػػػدثيف القديمػػػػػػػة والحديثػػػػػػػة ورمػػػػػػػوزىـ وا 

وشػػػػػػرح جممػػػػػػة مػػػػػػف مشػػػػػػكؿ عبػػػػػػاراتيـ وغريػػػػػػب تػػػػػػراكيبيـ ونػػػػػػادر أسػػػػػػاليبيـ(: محمػػػػػػد خمػػػػػػؼ سػػػػػػامة, ممتقػػػػػػى 
 ـ.2117أىؿ الحديث, الموصؿ 

 ـ.1983الميجات العربية في التراث: الدكتور أحمد عمـ الديف الجندي, الدار العربية لمكتاب  .29
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 444المحكػػػػػـ فػػػػػي نقػػػػػط المصػػػػػاحؼ: عثمػػػػػاف بػػػػػف سػػػػػعيد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف عمػػػػػر أبػػػػػو عمػػػػػرو الػػػػػداني ) ت  .31
 ىػ .1417, دار الفكر, دمشؽ 2ىػ(, تحقيؽ: الدكتور عزت حسف, ط

, دار 1مختصػػػػػػر العبػػػػػػارات لمعجػػػػػػـ مصػػػػػػطمحات القػػػػػػراءات: إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف حمػػػػػػد الدوسػػػػػػري, ط .31
 ـ.2118 -ىػ 1429الحضارة والنشر, الرياض 

ػػػػػص: أبػػػػػو الحسػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف سػػػػػيدة )ت ال .32 ىػػػػػػ(, تحقيػػػػػؽ: خميػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ جفػػػػػاؿ,  458مخصَّ
 ـ . 1996 -ىػ  1417, دار إحياء التراث العربي, بيروت 1ط

المػػػػػدخؿ إلػػػػػػى عمػػػػػـ األصػػػػػػوات, دراسػػػػػة مقارنػػػػػػة: صػػػػػاح الػػػػػػديف حسػػػػػنيف, دار االتحػػػػػػاد العربػػػػػي لمطباعػػػػػػة,  .33
 ـ.1981القاىرة 

, مكتبػػػػة الغػػػػانجي, 2اىل البحػػػػث المغػػػػوي: الػػػػدكتور رمضػػػػاف عبػػػػد التػػػػواب, طالمػػػػدخؿ إلػػػػى عمػػػػـ المغػػػػة ومنػػػػ .34
 ـ.1985-ىػ 1415القاىرة 

ىػػػػػػػ(, أخرجػػػػػػو: 346مػػػػػػروج الػػػػػػذىب ومعػػػػػػادف الجػػػػػػوىر: اإلمػػػػػػاـ أبػػػػػػو الحسػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي المسعػػػػػػػػػودي )ت  .35
 الدكتور يوسؼ البقاعي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

ـ فقيػػػػػاء األقطػػػػػار, محمػػػػػد بػػػػػف حبػػػػػاف أحمػػػػػد بػػػػػف حبػػػػػاف بػػػػػف معػػػػػاذ بػػػػػف مشػػػػػاىير عممػػػػػاء األمصػػػػػار وأعػػػػػا  .36
ىػػػػػػ, تحقيػػػػػؽ مػػػػػرزوؽ عمػػػػػى ابػػػػػراىيـ, الناشػػػػػػر: دار 354معبػػػػػد التميمػػػػػي أبػػػػػو حػػػػػاتـ, الػػػػػدرامي, البسػػػػػػتي ت 

 ـ.1991 -ىػ 1411: 1الوفاء لمطباعة, والنشروالتوزيع المنصورة, ط
ىػػػػػػ( بيػػػػػا عػػػػػدة 1424د الحميػػػػػػػػد عمػػػػػػػػر )ت معجػػػػػـ المغػػػػػة العربيػػػػػة المعاصػػػػػرة: الػػػػػدكتور أحمػػػػػد مختػػػػػػػػار عبػػػػػػػػ .37

 ـ.2118 -ىػ1429, عالـ الكتب 1فرؽ عمؿ, ط
 2114, مكتبة الشروؽ الدولية, مصر 4المعجـ الوسيط: مجمع المغة العربية, ط .38
, دار البػػػػػػػاقي 4ىػػػػػػػػ(, ط1418: الػػػػػػػدكتور جػػػػػػػواد عمػػػػػػػي )ت سػػػػػػػاـالمفصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تػػػػػػػاري  العػػػػػػػرب قبػػػػػػػؿ اإل .39

 ـ.2111-ىػ 1422
ىػػػػػػ(, تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عبػػػػػدالخالؽ  285ف يزيػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداي أبػػػػػو العبػػػػػاس المّبػػػػػرد )ت المقتضػػػػب: محمػػػػػد بػػػػػ .41

 عضيمة, عالـ الكتب, بيروت .
 ـ.1979مناىل البحث في المغة: الدكتور تماـ حساف, مطبعة النجار, الدار البيضاء بالمغرب  .41
قافػػػػػة العربيػػػػػة الموسػػػػوعة العربيػػػػػة العالميػػػػػة: أوؿ وأضػػػػػخـ عمػػػػؿ مػػػػػف نوعػػػػػو وحجمػػػػػو ومنيجػػػػو فػػػػػي تػػػػػاري  الث .42

ية, عمػػػػؿ موسػػػػوعي ضػػػػخـ, اعتمػػػػد فػػػػي بعػػػػض أجزا ػػػػو عمػػػػى النسػػػػخة الدوليػػػػة مػػػػف دا ػػػػرة المعػػػػارؼ سػػػػاماإل
شػػارؾ فػػي إنجػػازه أكثػػر مػػف ألػػؼ عػػالـ, ومؤلػػؼ, ومتػػرجـ,   Book international worldالعالميػػة 

 ومحرر, ومراجع عممي ولغوي, ومخرج فني, ومستشار, ومؤسسة مف جميع الباد العربية.
 ـ.1973, الناشر مصطفى الحمبي, مصر 1نوادر المخطوطات: عبدالساـ ىاروف, ط .43
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وفيػػػات األعيػػػاف وأنبػػػاء الزمػػػاف, أبػػػو العبػػػاس شػػػمس الػػػديف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف  .44
-بيػػػػػػػػروت  –ىػػػػػػػػػ, تحقيػػػػػػػػؽ إحسػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػاس, الناشػػػػػػػػر: دار صػػػػػػػػادر 681خمكػػػػػػػػاف البرمكػػػػػػػػي اإلربمػػػػػػػػي ت 

 ـ.1911
 عية:الرسائؿ الدام -ب

 ةتنصػػػػػػػػريسالجيػػػػػػػػد الصػػػػػػػػوتي لمبػػػػػػػػاحثيف العػػػػػػػػراقييف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدوريات األكاديميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي جػػػػػػػػامعتي بغػػػػػػػػداد والم -
: آيػػػػػػػة يوسػػػػػػػؼ إبػػػػػػػراىيـ, رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير, جامعػػػػػػػة بغػػػػػػػداد, كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة )ابػػػػػػػف رشػػػػػػػد(, 1991-2111
 ـ.2113

 الجبحوث والدوريات: -ج
 -صػػػػمى اي عميػػػػو وسػػػػمـ –أسػػػػرار الحػػػػروؼ واألعػػػػداد: عمػػػػي بوصػػػػخر, منشػػػػورات مؤسسػػػػة بنػػػػت الرسػػػػوؿ  .1

 (.23إلحياء تراث أىؿ البيت عمييـ الساـ, اإلصدار )
اقتػػػػراح تغييػػػػر الحػػػػروؼ العربيػػػػة ورسػػػػـ كتابتيػػػػا: الػػػػدكتور أحمػػػػد فػػػػؤاد األىػػػػوازي, مجمػػػػة الرسػػػػالة, أصػػػػدرىا  .2

 ت(. –)ب  ,593أحمد حسف الزيات باشا, ج 
المسػػػػػػاعد محمػػػػػػد عمػػػػػي عبػػػػػػد األميػػػػػػر, الػػػػػذاؿ بػػػػػػيف اإلشػػػػػارية والموصػػػػػػولة فػػػػػػي المغػػػػػات السػػػػػػامية: المػػػػػدرس  .3

 ـ.2118-ىػ  1429(, سنة 87جامعة بغداد, مجمة كمية اغداب, العدد )
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