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  التغیر الصوتى للهمزة وأثره فى الداللة دراسة تطبیقیة فى معجمي المعجم الكبیر ولسان العرب 

  لغویة وصفیة دراسة 
  محمد داؤد محمد داؤد وعثمان إبراهیم یحیى إدریس و أمانى محمد مصباح محمد 

  كلیة اللغات -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  3.2.1

  :صلخستالم

البحث التغیر الصوتي للهمزة وأثره في الداللة دراسًة في معجمي لسان العرب، والمعجم الكبیر، وهي تحاول   تناول
جابة عن السؤال المركب: ما التغیر الصوتي؟ وما أشكاله؟ وما تأثیره على الهمزة؟ وتكتسب أهمیتها من كونها اإل

ا صوتیا علمیا للهمزة، وهدفت إلى تسلیط الضوء على التغیرات  تثري الدرس الصوتي في اللغة العربیة، وتقدم وصفً
لثروة اللفظیة للغة العربیة، واتبعت الدراسة في ذلك المنهج الصوتیة في الهمزة، وبیان أثرها الداللي في زیادة ا

ا خرجت الدراسة بنتائج منها أن التغیر الصوتي یؤدي إلى تولد دالالت جدیدة تكون لها معاٍن كثیرة،  الوصفي، وأخیرً
الصوتیة  وأن األسباب الرئیسیة في التغیر الصوتي ناتجة عن أسباب بیئیة، وأوصت الدراسة بالتوسع في الدراسة

 . خاصًة تغیر األصوات، واالهتمام بالدراسات الصوتیة الرتباطها بالنطق الصحیح للقرآن الكریم

 المخالفة –القلب المكاني  -المماثلة    -الجهركلمات مفتاحیة:

ABSTRACT: 
This study deals with the phonetic change of the glottal stop sound [ʔ] and its effect on 
connotation. This study is carried the glossaries of Arab Tongue and the Great Glossary. 
The study tries to answer the complex question: what is phonetic change? What are their 
forms? And what is the effect it makes on glottal stop sound [ʔ]. The importance of this 
study comes from the fact that it enriches the phonetic study in Arabic language; it also 
gives a phonetic scientific description for the glottal stop sound [ʔ], sheds lights on the 
phonetic changes of glottal stop sound [ʔ], and shows the connotative effect it adds to the 
amount of words in Arabic Language. The descriptive method which is based on 
observation and implementation was used in this study. The study has reached into the 
following results: the phonetic change generates new connotations with many meanings. 
The leading cause in phonetic change results from environmental reasons. The study 
recommends carrying further phonetic study in particular phonetic change as well as 
attention to the phonetic studies for its association with the correct pronunciation of the 
Holy Quran and Arabic Language. 
Key words:Voicing, Similarity, Locative reverse, linguistic irregularities    
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  المقدمة:
" في لغة العرب تعریفات كثیرة أوردتها المعاجم اللغویة، من هذه المعاجم لسان العرب الذي جاء      رُ للفظة "تََغیْ

ما كان(ابن منظور، رَ َ َغیْ ه َل بدَّلهُ كأنَّهُ َجعَ لهُ وَ : َحوَّ ُ غیَّره ول وَ م، مادة: غ، ١٩٩٧فیه:"التحول":تََغیَّر الشَّيء َعْن حالِِه: تَحَّ
فَْت. (صالح شلهوب، ص  ي، َل : اْختَ ُ ِت" اَألشیاء رَ )، أما لفظة تغیر في اصطالح العلماء فال 530ر) "االختالف" "تََغایَ

تختلف كثیرًا عن المعنى اللغوي فقد وردت بعدة معاٍن منها: أنه  حین یؤثر صوت في آخر فإن األضعف بموقعه في 
ذا حدث )530أحمد مختار عمر، ص (ن عرضة للتأثر باآلخر".المقطع، أو بامتداده النطقي.... " هو الذي یكو  وإ

لصوت أن انتقل مخرجه من حیز النطق إلى حیز آخر، أو حدث له تغیر في صفاته الجهر، الهمس إلخ... أطلق 
وخالصة التعریفین وغیرهما من تعریفات أن )10م، ص 1989عبد المجید هریدى، (علیه مصطلح تغیر تاریخي".

  .أثیر صوت فى آخر یؤدى إلى تبدل صفاته طلبًا لالنسجام الصوتىالتغیُّر هو ت
  أهداف البحث:

  یهدف هذا البحث إلى: 
  .تسلیط الضوء على التغیرات الصوتیة في الهمزة  
  .الوقوف على األثر الداللي للتغیرات الصوتیة للهمزة  
  لعربیة.بیان دور التغیرات الصوتیة في الهمزة فى زیادة الثروة اللفظیة للغة ا  
  .بیان األسباب التى تؤدي إلى ذلك التغیر  

  أهمیة البحث:
  یكتسب البحث أهمیته من خالل اآلتي:   

 .إثراء الدرس الصوتي للعربیة 
 .الوصف الصوتي العلمى للهمزة بناءً على ما قام به العلماء قدامى، ومحدثون من جهود في هذا المضمار 
  .التعرف على دالالت كثیر من األلفاظ  

  أسئلة البحث:
  ما التغیر الصوتي؟ وما أشكاله؟    
  ما تأثیر التغیر الصوتي على الهمزة؟   

  منهج البحث:
   منهج الدراسة هو المنهج الوصفي.

  حدود الدراسة:
تمثلت فى دراسة تبدل صوت الهمزة واألصوات التى أبدلت فى باب الهمزة، وأثره فى الداللة دراسة فى معجم لسان 

  العرب 
  امل التغیر الصوتي: عو 

هناك عوامل كثیرة تؤدى إلى التغیر الصوتي في اللغات من هذه العوامل ما هو داخل نطاق اللغة ومنها ما هو خارج 
  نطاقها. 
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: عوامل داخل نطاق اللغة:    أوًال
یحاول تقلید  انتقال اللغة من جیل إلى جیل عن طریق التلقین والتعلم، فالطفل في المرحلة التي یكتسب فیها اللغة

والدیه ولكن هذه المحاولة تكون غیر ناجحة ألن التقلید إما أن یكون ناقصًا أو غیر ناجح، وأي تغیر یحدث في 
  األصوات من تقدیم، أو تأخیر في المخرج یؤدي إلى تغیر في هذه األصوات.

  فیتعلم أهل البالد لغة الفاتحین.التأثر بأصوات لغة أخرى فهذا یتم عندما تتصل لغة بأخرى عن طریق الغزو الثقافي 
  صراط". –سبب صوتي ال دخل للعلل الخارجیة فیه مثال ذلك التفخیم والترقیق "سراط 

عامل من اللغة نفسها أي أنه یكمن في طبیعة اللغة، فاإلنسان بطبیعته یمیل إلى أسهل السبل لكي یتكلم بها ورغبة 
  ). 58- 56منه في بذل أقل مجهود(محمد المبارك، ص 

: عوامل خارج نطاق اللغة:    ثانیًا
عوامل اجتماعیة تتمثل في حضارة األمة وتقالیدها وثقافتها. ففي األزمان السابقة كانت األمة العربیة تعیش حیاة  -أوالً 

  ).10-  9البداوة ولكن انتقالها إلى الحضارة ساعد على تهذیب لغتها(على عبد الواحد وافى، ص 
ة والجغرافیة فكل تطور یصیب ظرف من هذه الظروف یتردد صداه في اللغة وینعكس في الظروف السیاسی -ثانیاً 

 195م، ص 2000استعماالتها، فالتطور اللغوي یرتبط ارتباطًا محكمًا ووثیقًا بتطور هذه الظروف(نور الهدى لوشن،
– 197(  

د العربیة هي التي رجعت ببعض أسباب قومیة ودینیة والسبب الرغبة في الرجوع إلى الفصحى ففي البال -ثالثًا 
  ).58الحروف من الشكل الذي آلت إلیه كالهمزة بدل القاف في كثیر من المدن(محمد المبارك، ص 

  یتمیز التغیر الصوتي بخصائص أهمها:  
  یسیر التغیر الصوتي ببطء وتدرج، بمعنى أنه ال یحدث فجأة. -أوالً 

حكم فیه، وبعض التغیرات الصوتیة لها قواعد وقوانین سماعیة مثل: التغیر الصوتي تلقائي لیس لإلنسان ت -ثانیًا 
  القلب المكاني.

التغیر الصوتي غیر فردى، أى إنه یصدر من الفرد ثم یعمم على المجموعة، حیث تقوم هذه المجموعة بعملیة  -ثالثًا 
  )36 – 35وزى الشایب، ص التقلید وینشأ التغیر في بیئة معینة، أي أنه في مكان محدد ویرتبط بزمن معین.(ف

ا ا في تطور  -رابعً الحاالت النفسیة واالجتماعیة لها أثر في تطور األصوات؛ ألن البیئات المتحضرة تترك أثرً
األصوات أما البیئات البدویة فتمیل إلى أصوات الشدة فتحافظ على الهمزة محققة، أما البیئة المتحضرة فتمیل إلى 

  ).221، ص 2005تسهیله"( عبد الكریم مجاهد،
م، ص 2000تنشأ كلمات جدیدة لم تكن موجودة وتموت كلمات مستخدمة في اللغة(نور الهدى لوشن، -خامساً 
).إّن المجتمع اللغوي حینما یمتلك فكرة یرید أن یتحدث عنها فإنه یمثلها بمجموعة من األصوات في 210 -209

فظ جدید، وأبناء اللغة یلجأون إلى األلفاظ القدیمة مفردات وهذا یكون عن طریق األخذ من مصدر خارجي أو صك ل
  لها دالالت مندثرة فیحیون بعضها ویطلقونه على استخداماتهم الجدیدة. 

التطور االجتماعي والثقافي یظهر في شكل اتفاق مجموعة فرعیة ذات ثقافة مختلفة على استخدام ألفاظ  -سادساً 
  م المالئمة لمهمتها ولثقافتها.معینة تتماشى مع التجارب واألشیاء والمفاهی
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إبدال الكلمات الحادة بكلمات أقل حدة وأكثر قبوًال لیالئم طبیعة اإلنسان فهذا یمكن أن نطلق علیة المشاعر  - سابعاً 
  ).240 – 237العاطفیة والنفسیة (أحمد مختار عمر، ص 

  أشكال التغیر الصوتي:
أغراضهم". ففي تعریفه للغة وردت كلمة صوت فهذا الصوت یقول ابن جنى: " اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن 

  یمر بتغیرات هذه التغیرات تسمى بالتغیرات الصوتیة وهى: التغیرات التاریخیة والتغیرات التركیبیة.
  التغیر التاریخي:

"هو أن صفات األصوات تبدأ بالتغیر إلى صفات أخرى، هذا یؤدي إلى مولد أصوات جدیدة وموت أصوات أخرى 
  ). 6انت موجودة "(آمنة الزغبى، ص ك

: التغیرات التركیبیة:    ثانیًا
هي التي تصیب األصوات من جهة الصالت التي تربط هذه األصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة(رمضان عبد 

)هي التغیرات الصوتیة التي تحدثها أعضاء النطق عند التقاء األصوات واجتماعها متجاورة 29م، ص 1990التواب،
  أجل إحداث نوع من التكیف واالنسجام بین هذه األصوات التي قد تكون متنافرة أو متقاربة وتكون على. من
  (أ) المماثلة: 

)، وتماثل یحدث بین األصوات 145م، ص 1999هى االنسجام الصوتي بین أصوات اللغة"(ابراهیم أنیس،    
سمیر شریف ( عض خصائصه صوت مجاور".المتجاورة بحیث یفقد الصوت بعض خصائصه النطقیة أو یكتسب ب

  الّشر حیث أدغم الشین في الشین الثانیة.)، 93م، ص 2012استیتیة،
  المخالفة:

. أو قلب صوت إلى )228م، ص 2005عبد الكریم مجاهد،هى تغییر أحد الصوتین المتماثلین إلى صوت آخر(  
المخالفة الصوتیة وذلك ألن الصوتین تحدث ، )210م، ص 1999ابراهیم انیس،صوت آخر مخالف   لما جاوره(

المتماثلین یحتاجان إلى مجهود عضلي في النطق بهما في الكلمة الواحدة ولتیسیر هذا الجهد یتطلب قلب أحد 
م، ص ٢٠٠٧الصوتین صوتًا آخر من تلك األصوات التي ال تحتاج إلى مجهود كالالم، المیم، النون(محمود عكاشة،

له والُد )، نحو: الحم93   .ِدِ هللاحملِ
  نستخلص أن هدف المخالفة هو تسهیل النطق وتوفیر الجهد العضلي الذي یصیب األصوات عند النطق.

  ویمكن أن نذكر هنا بعض الفروق بین المخالفة والمماثلة: 
، من حیث معظم األصوات اللغویة تمیل إلى التأثیر في األصوات  - المماثلة أشیع من المخالفة في اللغات عمومًا
.ال   مجاورة لتصبح أكثر تماثًال
تكون المماثلة جزئیة أو تامة أما المخالفة فهي تامة في معظم الحاالت ذلك بأّن المماثلة قد تعدل الصوت دون أن  -

ا المخالفة فتؤدي إلى تغیر الصوت إلى فونیم آخر.    تغیره إلى فونیم آخر أمّ
  (ج) القلب المكانى: 

حدة مكانهما أو أن ینتقل الصوت من مكانه في الكلمة إلى مكان آخر هو أن یتبادل صوتان من كلمة وا  
  )، نحو: جذب، وجبذ.24- 23م، ص2015محمد األنطاكى، .(فیها
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رمضان . (هو تغیر مكاني لحرف مكان آخر في حروف الكلمة الواحدة نحو جبذ ـ جذب  وحفر ـ فحر
  )47م، ص 2004النجار،

  هي: والقلب المكاني یعمل على ثالثة محاور
  أ/ المیل إلى السهولة والتیسیر بتقدیم حروف الذالقة عن غیرها.

  ب/ القلب المكاني في الكلمات المهموزة والمتصلة. 
  ج/ الهروب من المماثلة. 

القلب المكاني ال یخضع لقوانین أو نظم تحكمه أو یسیر علیها بل أن األلفاظ التي تتولد كلها سماعیة وله میزة یتمیز 
  )468 – 465فوزى الشایب، ص .(ه ساعد في هذه الوفرة من األلفاظبها وهى أن

  معجم لسان العرب:
بع المعجم ألول مرة في مطبعة بوالق بمصر، في عشرین مجلدًا ثم تولى   یرجع تاریخ هذا المرجع إلى ابن منظور، ُط

م، حاول عبد 1229 - هـ 1348طبعة ثانیة الشیخ محب الدین الخطیب ولكن الخطیب أخرج جزءًا واحدًا ظهر عام 
اهللا إسماعیل العادي إخراج اللسان في الطبعة الجدیدة فطبع خمسة أجزاء من تقسیمه تحت اسم تهذیب اللسان ثم 

م عمًال أعده األستاذ محمد البخاري أحد أعضاء 1938توقف عن إتمامه. أقر مجمع اللغة العربیة في القاهرة عام 
على النظام الحدیث وأضاف إلیه شیئًا من القاموس وشرحه، وقامت دار صادر المجمع الذي رتب معجم لسان العرب 

م في خمس وستین حلقة جمعت في خمسة 1956 – 1955ودار بیروت بإعادة طبع اللسان فأنجزته ما بین عامین 
.    عشر مجلدًا كبیرًا

  المعجم الكبیر:
على غرار "معجم أكسفورد الكبیر"، وحشد له جهود  مشروع تبناه مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، أكبَّ على إخراجه  

لجنته الخاصة وجهود الخبراء والمحررین المختصین في العمل المعجمي، فصدرت منه، على فترات متتالیة، ثمانیة 
ثمانیة مجلدات تغطي من حرف  2008حتى  1970مجلدات كاملة (ولم یكتمل بعد، فقد صدرت منه في الفترة من 

الذال)، والعمل مستمر في هذا المعجم في األجزاء التالیة. والمعجم یهتم باللغة واألدب والنحو  الهمزة حتى حرف
والصرف والبالغة، وفیه أیًضا المصطلحات الشائعة في التاریخ والجغرافیا وعلم النفس والفلسفة والمعارف اإلنسانیة 

اللغویة واإلنسانیة والعلوم الحدیثة والمستحدثة،  وعلوم الحیاة والحضارة ومصطلحات علمیة وتقنیة ومصطلحات العلوم
 .لتُضفي علیه طابعه الموسوعي

  حرف الهمزة:
یعد صوت الهمزة من أصعب األصوات إخراجًا ألنه فى حاجة إلى جهد عضلى ولقد لمح السلف هذه الخاصیة،  

  .رج باجتهادوأحسوا بذلك الجهد العضلى الذى یتطلبه نطقها فوصفوها بأنها نبرة فى الصدر تخ
وذكر الزمخشرى أن الهمزة یقال لها (األلف) ألنها تصور بصورة األلف فلفظها مختلف وصورتها وصورة االلف اللینة 
واحدة، كالباء والتاء والجیم وكان أبو العباس المبرد یدع الهمزة من أول الحروف ویقول الهمزة الصورة لها وانما تكتب 

فا والیعدها مع التى اشكالها محفوظة فهى جاریة على األلسن موجودة فى اللفظ ویستدل تارة واوًا وتارة یاء وتارة أل
وأن مخرج الهمزة هى أقصى الحلق لذلك ثقل  )518علیها بالعالمات فى الخط، ألنه ال صورة لها (الزمخشرى،ص 

حرفًا أولها الهمزة ) أما سیبویه وأصحابه فذكروا أن حروف المعجم تسعة وعشرون 516إخراجها(للزمخشرى، ص: 
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نما كتبت تارة واوا ویاء أخرى على  وهي األلف التي في أول حروف المعجم، وهذه األلف هي صورتها على الحقیقة وإ
  )431/ص1سیبویه، ج/.(مذهب أهل الحجاز في التخفیف، ویرى سیبویه أن مخرج الهمزة أقصى الحلق

المزمار نفسه إذ عند النطق بالهمزة تنطبق فتحة المزمارانطباقًا  أما الهمزة المحققة عند إبراهیم أنیس فإن مخرجها هو
تامًا فال یسمح بمرور الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فیسمع صوت انفجاري هو الهمزة. فالهمزة 

همزة والفرار صوت شدید ال هو بالمجهور وال بالمهموس واللهجات العربیة فى العصور االسالمیة مالت إلى تخفیف ال
) یرى كمال بشر أنه عند النطق 87م، ص:1999إبراهیم انیس،( من نطقها محققة ألنها تحتاج إلى جهد عضلي

انطباق الوترین انطباقًا تامًا ال یسمح بمرور الهواء إلى الحلق مدة هذا االنطباق، ومن ثم ینقطع النفس ثم یحدث أن 
صوت صامت ال هو بالمهموس وال بالمجهور(كمال  الهمزة فهيینفرج هذان الوتران فیخرج صوت انفجاري هو 

  )175م،ص 2000بشر،
   - إذن الفرق بین الهمزة عند القدماء والمحدثین تتمثل في اآلتي: 

  الهمزة عند القدماء:
محدد تعتبر من الحروف الهوائیة توجد في الهواء وال حیز لها وال یتعلق بها شيء، فإذا أراد تحقیقها فإن حیزها یكون 

  هو الحنجرة. 
 اعتبار أن األلف أسمًا للصوت المنطوق به همزة، فاأللف رمز للمكتوب والهمزة رمزًا للمنطوق 

  أماعند المحدثین، فهي صوت شدید ال هو بالمجهور وال بالمهموس.
 صوت صامت انفجاري ألن عند النطق بها یكون هنالك اعتراض للهواء في منطقة الحنجرة.

  لمة على ثالثة أضرب هي: الهمزة في الك 
  أصل و بدل و زائد.  
  قرأ. –أصل: أن یكون الحرف فاء الفعل أو عینه والعینه، وال المه نحو فأس  

ا. ا، وال المً ، وال عینً   زائد: أي أن یكون الحرف لیس فاءً
ا وعینها همزتان، وال بدل: أن یقام حرف مقام حرف اما ضرورة، واما استحسانًا وصنعة وال توجد في الكالم كلمة فاؤه

.  - عینها وال المها همزتان، بل جاءت أسماء محصورة مثل أأة      وأجأ وقعت الهمزة فاء والمًا
  وهنالك مصطلحات خاصة بالهمزة منها:  

  رأس. -التحقیق: هو تحقیق نطقها مثل فأس 
  بیر. -التسهیل قبول الحذف فیها مثل بئر 

  الحرف.بین بین: هو أن تشكل الهمزة بحركة  
  الدراسة التطبیقیة:

  التطبیق على صوت الهمزة في معجم لسان العرب والمعجم الكبیر
یتناول الباحث الجانب التطبیقي من الدراسة حرف الهمزة في معجم لسان العرب والمعجم الكبیر، ففیه تناول نماذج 

ورها األصلیة والتغیر الذي حدث للهمزة من معجمي لسان العرب والمعجم الكبیر، ثم بحث عن معنى كل كلمة وجذ
وقد اختیرت هذه الكلمات وفق التبویب الهجائي الذي جاء في المعجمین مبینین التغیر الذي حدث فیها مقارنًة  فیها، 

  مع المعجم الكبیر.
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  * أب: أبیت  أؤب أبا إذا عزمن على المسیر 
، قال أبو منصور: واألصل فیه أّب فقلبت الهمزة الوب: التهیؤ للحملة في الحرب ویقال هب ووب: إذا تهیأ للحملة   

 .   واوًا
  * أبَخ: أبّخه المه وعزله، لغة في وبخه 

  * أبرت النخلة: لقحت قالوا وبرت. 
اء، أبص یأبص  وهبص یهبص إذا أرن ونشط.   * أبص: یأبص إذا نشط وعن الرّ

  * أبطه: وهبطه بمعنى واحد من وبط رأیه إذا ضعف والوابط الضعیف.
بلة: العامة واآلفة وفي حدیث یحیى بن یعمر كل مال. واالبله ادیت ذكاته  فقد ذهبت أبلته وقیل هو الوبال * األ

  قلبت الواو همزة، وابل المطر الكثیر وأصله َأبل.
* أدت الناقة واالبل: رجعت الحنین إلى اجوافها الجذر األصلي وّد، التغیر الذي هو التاء في أدت صوت مهموس 

  أسناني لثوي.  –انفجاري 
َج بمعنى رائحة الطیب  َج: في العبریة أرج، وفي األرامیة الیهودیة نادرًا بمعنى النسج، وفي العربیة َأرَ رَ اإلثارة  –* َأ

  واالنتشار، األصول مشتركة لكن اختلف المعنى.
ج هو   الهمزة صوت * هرج: بمعنى االختالط، الجذر األصلي كلمة أرج والتغیر الذي حدث أّن فاء الكلمة في أر 

ا فاء الكلمة في هرج فهي الهاء صوت احتكاكي، مهموس. العالقة  انفجاري، مجهور، حنجري خروجه من الحنجرة، أمّ
  بین الدالالت السابقة هي االجتماع والكثرة والخلط.

  * أرن: تدل على المأوى والنشاط.
  شقق یصیب الخیل في أرجلها ویدیها.عرن: هو بمعنى داء یأخذ الدابة في آخر رحلها (یذهب الشعر) ت

الجذر األصلي هو أرن، التغیر الذي حدث هو أّن فاء الكلمة في عرن هو العین حل محل الفونیم في كلمة أرن 
  الهمزة والعین صوت مجهور، احتكاكي، حلقي. 

عصر، الجهد *أضض: في عبریة التوراة آض: أسرع، بادر. وفي اآلرامیة الیهودیة إضاض أو ایضا: الضغط وال
  والمشقة.

  هضض: هو ما یدل على معنى الجهد.
  أّضت النعامة: معناه المكان الذي تبیض فیه.

  الجذر األصلي هو أضض ومعناه الجهد والمشقة.
ا فاء الكلمة في هضض فهي الهاء، صوت مهموس،  التغیر الذي حدث هو أّن فاء الكلمة في أضض هو الهمزة، أمّ

  ت التاء صوت مهموس، انفجاري، أسناني لثوي. احتكاكي، حنجري. وكلمة أّض 
  إذن العالقة بین الدالالت السابقة هي التعب والمشقة.

  * أفف: في عبریة التوراة أفف: تدل على معنى اكتنف.
ا في العربیة فهي بمعنى التضجر والتكره، الوقت الحاضر.نجد أّن األصول بین اللغتین مشتركة ولكن یختلف معنى  أمّ

  الكلمة.
  تفف: دودة صغیرة تؤثر في الجلد.الجذر األصلي للكلمة هو أفف وهو بمعنى التضجر والتكره.
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الجذر األصلي للكلمة هو أفف والتغیر الذي طرأ هو أّن الم الكلمة في أفف هي الفاء صوت مهموس، احتكاكي، 
ا الم الكلمة في أفن هي النون صوت مجهور، متوسط، ذلقي. وكلمة  تفف فاء الكلمة تاء وهو صوت أسناني لثوي. أمّ

  مهموس، انفجاري، أسناني. العالقة بین الدالالت السابقة هي التضجر والتكره.
: تدل على معنى الخلط واالختالط.   * أقََط

  وقط: تدل على معنى حفرة في جبل یجتمع فیها ماء السماء، والعالقة بین الدالالت السابقة هي التجمع واالختالط.
  معنى العمل ونحوه، قدر له حینًا وحدد وقته. * أقت: تدل على

  وقت: تدل على معنى مقدار من الزمان.
لجذر األصلي هو وقت، والتغیر الذي طرأ هو أّن الفونیم في كلمة أقت أقام فونیم آخر مكانه في كلمة وقت وهو  ا

  هذا التغیر هو الوقت.  الواو صوت مهموس، شفوي، مجهور، أسناني لثوي. العالقة بین الدالالت التي نتجت من
ُشّد علیه المتاع. في األرامیة الیهودیة والسریانیة  اف تدل على معنى السرج الذي ی * أكف: في العبریة المتأخرة أكَّ
افا لغة في السریانیة أیضًا وتدل على معنى وضع ذلك السرج على الدابة. في العربیة أكف:  كَّ افا وبكسر الهمزة ِإ أكَّ

  یة بل مبدلة عن واو یقال ِوكاف وإِكاف وهي تدل على بردعة الحمار ونحوه.الهمزة لیست أصل
  * أبهل: عبهل األبل أبهلها.

  * أتر: األتور لغة في التورو مقلوب عنه الرجل الذي یساعد السلطان ویعاونه بال رزق.
  * األتن: أن تخرج رجال الصبي قبل رأسة لغة. الیتن.

  * التأته: مبدل من التعتة.
ؤاتیة: المطاوعة خففت الهمزة وكثر استعمالها فصارت بالواو الخالصة، المواتیة. وفي الحدیث خیر النساء * الم

  المواتیة لزوجها، ومن اإلتیان  قالوا المیتاء على وزن مفعال: بمعنى الطریق العامر وحیث ینتهى جري الخیل.
  * أثجل: العثجل العظیم البطن.

  ر من عیدان الكیاسة والهمزة فیه بدل من العین ولیست زائدة  * أثكل: عثكل وهو ما علیة البس
َحَد ألنه من الوحدة.    * أحد: هو الفرد الذي لم یزل وحده ولم یكن معه آخر والهمزة بدل من الواو وأصله وَ

ّزلة بالتش ؤَ دید على * أزل: الضیق والشدة ومنه الحدیث: اصابتنا سنة حمراءُ  مؤزلة أي آتیةُ  بال أزل، ویروي مُ
  التكثیر وأصبح القوم آزلین أي في شدة. 

یزنىُّ منسوب إلى ذي یزن أحد ملوك اَألذواِء  یة لغة في الیزنیة یعني الرماح والیاء أصل یقال رمح َأزنىُّ وُ * أزن: اَألزن
زانِى وأزانى.   من الیمن وبعضهم یقول یَ

رجع الیه یقال: أنه لذو حصاٍة وأصاٍة أي ذو عقل * أصا: األصاة الرزانة فالحصاة ماله حصاة وال أصاة أي رأى ی
  ورأى.

  * أشش: الشاط واالرتیاح واألشاش والهشاش وقیل هواإلقبال على الشيء بنشاط، الطالقة والبشاشة.
دُت الشئ ووكدته ابن االعرابي  د العهد والعقد لغة في وكده وقیل هو بدل، التأكید لغة في التوكید. وقد َأكَّ * أكد: أك

  الحنطة ودرشها وأكدتها.دست 
* ألك:في ترجمة علج یقال: هذا َألوك صدق وعلوك صدق وعلوج صدق لما یؤكل وما تلوكت بألوك وما تعلجت 

  بعلوج. 
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  * الل: األلُّ السرعة واأللُّ اإلسراع، وألُّ في سیره ومشیه یؤلُّ وئیل إال إذا أسرع واهتز. 
  ب البیض من جلود اإلبل.* ألب: لغة في الیلب بن المظفر الیلب واألل

كا؛ اِإلكاءُ  ا ابن األعرابي أكي إذا استوقف من غریمه بالشهود، النهایة. وفي الحدیث ال تشربوا إالَّ من ذي ِإ * أك
ُ شداد السقاء.   والوكاء

قتهُ  والواو فیه لغة وزعم یعقوب أن ال واو بدل من * أرخ: التاریخ تعریف الوقت والتوَّریخ مثله إرخ الكتاب لیوم كذا وَ
ؤارخ وفعلت منه أرخَت أرخًا    الهمزة، ابن برزج، أرخُت الكتاب فهو مُ

ا قطع مثل َهذَّ وزعم ابن درید أن الهمزة فى َأّذ بدل من هاء َهذَّ    * أذذ: َأ ذَّ یؤذ َأذَّ
ُ اذا قطر.   * أدف: األُداف الّذكرُ وهمزته بدل من الواو وَدَف اإلناء

: تدل على معنى ال   خلط واالختالط، وقط تدل على معنى حفرة فى جبل یجتمع فیها ماء السماء. * َأقََط
  وكف: تدل على معنى الخشب الذي یصنع منه.

ر األصلي للكلمة هو أّكاف، التغیر الذي طرأ هو أّن الفونیم في كلمة أكف تغیر وحل محله فونیم آخر في كلمة  الجذ
رت إلى واو في كلمة وكف والواو صوت مجهور، شفوي. إذن وكف، ذلك أّن فاء الكلمة في أكف هي الهمزة تغی

  العالقة بین الدالالت السابقة هي النبات.
  * أْلُز: تدل على معنى اللزوم للشيء.

ا وجامع العالقة  تدل معنى اللزوم للشيء، والجذر األصلي هو أْلز، وأّن فاؤها فیها تغیر حیث صار عینا مجهورً علز: 
  و اللزوم للشيء.بین الدالالت السابقة ه

  * أْلُس: في اآلرامیة الیهودیة ألس: َعضَّ ومنه وزن فَعََّل بمعنى مضغ.
  ألس: في العربیة تدل على معنى الخیانة. نجد أّن األصول اشتركت بین العربیة واللغات األخرى.

الكلمة األولى أْلُس ولس: تدل على معنى الخیانة.إذن الجذر األصلي هو ألس والتغیر الذي طرأ تغیرت الهمزة في 
  إلى واو في الكلمة الثانیة ولس، والواو صوت مجهور، شفوي. العالقة بین الدالالت السابقة هي الغش والخیانة.

. : تدل على معنى ُجنَّ َ   * ألِع
 َ َ والتغیر الذي طرأ هو أّن فاء الكلمة في ألِع : تدل على معنى شبه الجنون.الجذر األصلي للكلمة هو ألِع َ ِلع تغیر إلى وَ

، والواو صوت مجهور، شفوي. إذن العالقة بین الدالالت السابقة هي ذهاب العقل.یمكن  َ ع ِل واو في الكلمة الثانیة وَ
القول ِإّن التغیر الصوتي هو تحول أو تغیر الصوت من الشكل الذي فیه إلى صوت آخر یتولد عنه كلمات جدیدة 

  تعطي معاني جدیدة.
  وینهون:  *ینأون

مْ تعالى:(في قوله  هُ َن وَ وْ َ ه نْ هُ  یَ َن َعنْ َأوْ نْ یَ وَن) األنعام ( وَ رُ ُ ْشع ا یَ مَ مْ وَ ُ فَُسه ال َأنْ لُِكوَن ِإ ْ ه ُ إِْن ی هُ وَ النهي الزجر، والنأي ) 26َعنْ
  البعد، أي: ینهون عن اتباع محمد صلى اهللا علیه وسلم، وینأون عنه.

  النتائج:           
 هي العین، والهاء، لخروجهما من الحلق. أهم األصوات التي تبدل بها الهمزة 
 .التغیر الصوتي یؤدي إلى تولد دالالت جدیدة تكون لها معاٍن كثیرة 
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 .األسباب الرئیسیة في التغیر الصوتي ناتجة عن أسباب بیئیة 
 ظاهرة المخالفة والمماثلة لها دور فعال في عالج المشكالت التي نتجت من تجاور  

 غیر الصوتي.األصوات أو تباعدها في الت
 .التغیر الصوتي یمكن الدارس من معرفة جذور الكلمات وأصولها ودالالتها  

  التوصیات:
 التوسع في الدراسة الصوتیة.  -
  االهتمام بالدراسات الصوتیة الرتباطها بالنطق الصحیح للقرآن الكریم واللغة. -

  قائمة المصادر والمراجع:
  م.١٩٩٧ –هـ 1418تراث العربي، بیروت، الثانیة ابن منظور، لسان العرب، ط: دار إحیاء ال - 1
  م.2004صالح شلهوب، قاموس الكشاف (عربي/عربي)، الطبعة األولى  - 2
  م.1976أحمد مختار عمر دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب بالقاهرة  - 3
أحمد عبد المجید هریدي، ظاهرة المخالفة الصوتیة ودورها في نمو المعجم العربي، مكتبة الخانجي،  - 4

  م.1989
  محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر ط: السابعة. - 5
  م.1951علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ط،الثانیة، دار إحیاء الكتب العربیة،  - 6
ط ) -(د  الجامعیة  البحث اللغوي "، المكتبة  و مناهج   اللغة  في علم  نور الهدى لوشن، " مباحث - 7
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