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   ملّخص البحث باللغة العربية

 ، ودراسة"اللغات السامية"لق عليها ، أو ما أطمن اللغات الجزريةاللغة العربية 
اللغة العربية ضمن منظومة شقيقاتها ، تؤدي إلى نتائج مهّمة في البحث اللغوي، لم 
نكْن لفصّل إليها لو اقتصرت دراستنا على العربية فحسب، إذا يمكن أن ُنحّقق بعَض 

ن أهمية  عالمسائل التي ُرّبما لم يصل البحث القديم فيها إلى نتائج حاسمة، وفضالً 
قع ي تربط اللغات الجزرية، وتحديد مو  في التعرف على مدى الصلة التالمنهج المقارن

 في تأصيل الظواهر لعربية بينها، فضال عن أهميتهاإحداها من اُألخرى، ومكانة ا
اللغوية في اللغة العربية، واالستدالل على ِقَدم الظاهرة عن طريِق تتبعها في أخوات 

 فصيلتها ، وهذا هو سر تقدم المستشرقين في دراستهم اللغة العربية، العربّية من
لهم إلى أحكام قّيمة ، ودراسات ذاع صيتها ، ألّنهم درسوا اللغة العربية في  وتوص

) العين( وقد وقع االختيار على صوت ).اللغات الجزرية(ها ضوء شقيقاتها من فصيلت
والسيما ليًال على عروبة األبنية العربية،جعلُه د ذلك أن الخليلمن بين أصوات العربية؛

على " طالقة ووضوح جْرس"القة؛ لما يتسم بِه من ة التي تخلو من أصوات الذالرباعي
  .َحّد َوْصف الخليل له

  : على ثالثة أقسام وقد قسمُت الدراسة

   .عند القدماء والمحدثين) الفصحى(في العربية ) العين(صوت : المبحث األول 

  )اللغات السامية(في اللغات الجزرية) العين(صوت : المبحث الثاني

واللغات ) الفصحى(بين العربية ) العين(ة صوت مقارن: المبحث الثالث 
  . الجزرية

  : وقد تمخض البحث عن نتائج مهمة في مجال البحث اللغوي أهمها 

، ت الجزرية، واللغا) حىالفص( ، صوت مشترك بين العربّية />/) العين(صوت  .١
، أو أحد أصوات العّلة، وهذا ) الهمزة(األكدّية ، إذ استعاضْت عنه بـ إّال في اللغة 
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 األكدّية ، إذ فقدت السومرّية صوت اللغةمن مظاهر تأثير اللغة السومرّية في 
 كان /K/) العين( األكدّية ، ويبدو َأن صوت اللغة ، وقّلدْتها في ذلك />/) العين(

 ؛ لُقرب /h/) الهاء( األكدّية بدليل أّنه كان يكتب بصوت اللغةي موجودًا ف
  . مخرجها من مخرج العين

 اللغات الجزرية بين العربية و />/) العين(تمّخّض البحث في إبداالت صوت  .٢
عن تأصيل ظواهر لهجية مهّمة عّدها علماؤنا القدماء من عيوب اللهجات العربية 

أنها ليست عيوبًا ) الُمقاَرن (مقارناستعمال المنهج البتنا اآلن بفضل أثالقديمة، فقد 
 : لهجية عن طريق تتبعها في أخواتها من فصيلتها من ذلك 

نونًا إذا جاورت ) أْعطى(الساكنة في ) العين( وهو قْلب : االستنطاء -أ
إذ تنسب هذه الظاهرة إلى قبائل ) أْعطى: (، بدًال من ) أنطى: (، فيقال )١(الطاء
سْعد بن بْكر ، وُهذيل ، وقيس ، واألْزد ، واألنصار ، وقد جاءت هذه : ة منها عربي
ال مانع : "، إذ َوَرَد في حديث الدعاء ) صلى اهللا عليه وسلم( على لسان النبي اللغة

اليد الُمنطية خْير ) : " صلى اهللا عليه وسلم(وقوله " ُمْنطَي لما منعتواللَما أنطيُت ، 
: )٣(اللغة، أنه قرأ على هذه ) صلى اهللا عليه وسلم(، وُروي عنه )٢("ىمن اليد السفل

    ]١: الكوثر[)إّنا أنطيناك الكوثر(وله تعالى ق

إذ . اللغات الجزريةوحقيقة األمر أنها ليست َعْيبًا لهجّيًا ؛ إذ إّن لها جذورًا في 
 ، (>šema): نحو ) نوناً  (/>/) العين(ينطق اليهود البرتغاليون ، ويهود شرق أوربا 

   . (šemng): تُنطق 

 اللغة، في ) الطاء(، إذا جاء بعدها صوت ) نوناً (الساكنة ) العين(وتبدل 
في العربية ) أعطى: ( أي نون وتاء ونون ، قابلها naTn): (العبرية نحو

في بعض ) الطاء(، إذا جاء بعدها صوت ) نوناً (وتبدل العين الساكنة . )٤()الفصحى(
، بدًال من ) أْنطى: (، إذ يقولون ) في قرى َشْبوة وأبْين( اليمنية الحديثة اللهجات

، تحت تأثير ) نون مفّخمة( إلى />/) العين(ويعود السبب في تحول . )٥()أعطى(
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 ، تحتوي على ُعْنُصر أنفي في اللغات الجزرية في />/) العين(، إلى أن ) الطاء(
لعنصر األنفي ال يزال ُيسمع عند بعض العرب ُنْطقها ، والدليل على هذا أن ا

الفلسطينيين وفي ظفار بجنوب اليمن ، إذ تنطق الحركات نطقًا أنفّيا إذا وقعت بين 
ُنْطقًا أنفّيًا ، وعندما َسَقَط ) العين. (عين ونون أو ميم ، وينطق اليهود في شرق أوربا

أي أن لصوت : ل ، كما أوضح المثا)٦((ng) عندهم ، نطقوه />/) العين(صوت 
لِه  جَ />/) العين( إذا جاور ) نوناً (ْرس أنفي، وهذا الَمْلمح البارز فيه ساَعَد على تحو
   . /T/) الطاء(

في ) حاءً ) (العين( أطلق علماؤنا القدماء على ظاهرة إبدال : الفحفحة -ب
، )٧(يوب اللهجية، وعّدوها َعْيبًا من الع) ُهَذْيل(، ونسبوها إلى ) الفحفحة(العربية أسم 

، إذ أثبت )٩()عّتى حينَ (، ُقِرئت )٨()حّتى حين(فقد ُقرئ على لهجة هذيل قوله تعالى 
 أصالة هذا النوع من أنواع اإلبدال، وأنه لم يكن عْيبًا لهجّيًا على حد مقارنالدرس ال

ابلها في لها ما يق، ) عّتى(التي ُقِرئت ) حّتى(فقد ُوجد أن . َوْصف علمائنا القدماء
) ad>(      ، وفي السريانية ad>)(     ية والسريانية، ففي العبرّية اللهجتين العبر 

، فهذا هو ) عيناً (في لهجة هذيل فصارت ) ألحاء( ُجهرت بالعين والدال، بمعنى 
، فُجهرت ) العين(مع ) التاء(عينه ما حدث في اللهجتين العبرية والسريانية ، وتماثلت 

وتشترك السبئية والمعينية والقتبانية والهرمية من . )١٠()داالً (رت هي األخرى فصا
، وله ) حّتى: (، بمعنى ) ع د) (d>(     اللهجات العربية الجنوبية في حرف الجر 

فضًال عن نتائج أخرى كشف البحث   .)١١()ع د ي(dy>): (       صيغ أخرى نحو 
  .نها أثبُتها في موضعها من البحثع
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  :تمهيد -

ودراسة " اللغات السامية"، أو ما أطلق عليها من اللغات الجزريةة العربية اللغ
ي ضوء اللغات الجزرية أية ظاهرة من الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ف

، تؤدي إلى نتائج مهمة في البحث اللغوي، لم نكن لنصل اليها، لو دراسة مقارنة
 إذ يمكن أن نحقَق بعض المسائل التي ُربما لم .اقتصرْت دراٌستنا على العربية فحسب

  .)١٢(يصل البحث القديم فيها إلى نتائج حاسمة 

فضال عن اّنها تعين علي الكشف عن الكثير من الظواهر في اللغة العربية 
ة مقارنذاتها، وتمكن الباحثين من تفسير أمور ُربما أثارت الَحْيَرة، لو لم ُتعْن الدراسة ال

لهم إلى على تفسي رها، وهذا هو سر تقدم المستشرقين في دراستهم اللغة العربية، وتوص
أحكام قيمة، ودراسات ذاَع ِصْيُتها، ألنهم درسوا اللغة العربية ضمن منظومة شقيقاتها 

  ).اللغات الجزرية(من فصيلتها 

قواعد اللغات السامية يجب أن ] ةمقارنو ): [نولدكه(المستشرق األلماني يقول 
أ حقا من العربية، على أْن يراعي في التفاصيل كل قريباتها األخريات، طالما ُكن بدت

رمضان (دكتور ويرى ال.)١٣(..." وال يجرؤ على ذلك إّال عالٌم فقيه... معروفات لنا
مثل من ، لساميةااللغات  اللغة العربية من دون دراسة رسدامثل  أن )عبد التواب

، يةللغات الساما باب، ومثُل من يقارن اللغة العربية باألشياء من ثقب فيإلى ينظر 
مثل َمْن تفتحت له جميع النوافذ واألبواب، فهو ينظر إلى األشياء من خاللها بوضوح 

  .)١٤(تام

 في التعرف على مدى الصلة التي تربط مقارنوفضال عن أهمية المنهج ال
نة العربية بين هذه اللغات، ، ومكا، وتحديد مواقع إحداهما من األخرىاللغات الجزرية

تأصيل الظواهر اللغوية واالستدالل على قدم الظاهرة عن طريق فإن له أهمية في 
  .تتبعها في أخوات العربية من فصيلتها
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ة وأهميتها في تفسير الظواهر مقارنومن األمثلة التي تبين قيمة الدراسة ال
    :اللغوية

ْخِرْج َلَنا ِمما تُنِبُت اَألْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقثآِئَها َوُفوِمَها َفاْدُع َلَنا َربَك يُ : (تعالىقوله 
ويت القراءة عن ابن عباس ورُ " وثومها وعدسها" قرأ ابن مسعود )١٥(َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها﴾

العبرية، تقابل ) الشين( أن  اللغات الجزريةة أصوات مقارنومن المعلوم في . )١٦(أيضاً 
في ) توما( هي ،في العبرية) شوم(في العربية، فكلمة ) ثاء(رامية، وفي اآل) تاء(

 ،ومعنى هذا أن أصل هذه الكلمة في العربية بالثاء. )١٧(العربيةبفي ) ثوم( و،اآلرامية
 . وأما الفاء فهي تطّور لهجي عنها لتقارب المخرجين

 في يةاللغات الجزر بين العربية و ا كانت رغبتي في دراسة صوت العين من هن
   .مقارنضوء المنهج ال

صوت : المبحث األول : وقد قسمت الدراسة في بحثي على ثالثة أقسام 
دراسة صوت : المحدثين ، المبحث الثاني عند القدماءو ) الفصحى(في العربية ) العين(
بين العربية ) العين(دراسة صوت : ، المبحث الثالث ) الفصحى(في العربية ) العين(
  ) ةمقارندراسة  (ات الجزريةاللغو ) الفصحى(
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Summary of research: 

The Voice (eye) between Arabic (standard) And the island languages 

comparative study   
  Dr.. Maysaa Saeb Rafie Aboud  
Department of Arabic Language / College of Education for Girls / 

University of Baghdad   
The Arabic language within the system of sisters, lead to important 

results in the linguistic research, we would not be separated if our study 

only on Arabic, if we can achieve some of the issues that may not have 

reached the old search to the decisive results, and the importance of the 

comparative (comparative) In recognition of the relevance of the the 

languages of the Arabian Peninsula, and the location of one of the other, and 

the status of Arabic among them, it helps in rooting the linguistic 

phenomena in the Arabic language, and to infer the phenomenon of the 

phenomenon by tracking the sisters of the Arab faction, and this is the secret 

of progress Orientalists In their studies Arabic language, and reach them to 

valuable judgments, and studies became known, because they studied the 

Arabic language in the light of her sisters of her faction (the languages of 

the Arabian Peninsula.( The voice of Al Ain was chosen by Al-Khalil as a 

proof of the Arabism of the Arab buildings, especially the Quartet, which is 

devoid of the sounds of the flare; because of its "clarity and clarity of bell" 

as described by Hebron..The study was divided into three sectionsThe first 

topic: Voice (eye) in Arabic (classical) in the ancients and modern. 
The second topic: voice (eye) in the the languages of the Arabian 

Peninsula (Semitic languages).(The third topic: balancing the voice (eye) 

between Arabic (classical) and the the languages of the Arabian Peninsul 

 

  

  



  ميساء صائب رافع عبود. د               - دراسة مقارنة - واللغات الجزرية) الفصحى(بين العربية  )العين(صوت  

 - ٥٥١ -  

  

  )  المبحث األول(  

  )الفصحى(في العربية ) العين(صوت 

   :وصف العين عند القدماء

فالعين والحاء والهاء : "إذ قال" وصف الخليل صوت العين بأّنه حلقي؛ 
  .)١٨(... " والخاء والغين حلقية؛ ألّن مبدأها من الحْلق

 ومن أْوَسط الحْلق: "... في قوله" وسط الحْلق"وجعل سيبويه مخرجها من 
المعروفة لدى المحدثين، وقد عّدها " الحْلق"وهي منطقة . )١٩(... " مخرج العين والحاء

وأّما العين فبين الرخوة والشديدة، : "سيبويه صوتًا متوسطًا بين الشدة والّرخاوة، إذ قال
  .)٢٠(" تصل إلى الترديد فيها لشبهها بالحاء

صوتًا متوسطًا، " العين"، والسر في َعدهم صوت )٢١(وتابعه في ذلك ابن جني
ق بها  مع العين، وتمديد النط لها من حفيف، وأن إجراء الصوتهو ضعف ما ُيْسَمعُ 
تفسيرًا لعد ) محمد المرعشي(، ال يحدث إّال بمشّقة، وقد قدم مثل األصوات الرخوة

ويجب أن يتحرز عن حصر صوت العين : "إذ قال ) متوسطاً (صوتًا بينيًا ) العين(
، لئال ) َيْوم ُيَدعون إلى َناِر َجَهنم دعا( و )٢٢()َيُدع الَيِتْيم(لمة إذا شدد ، نحو بالك

ولذا : أقول . )٢٣(ينسل صوت العين قليالً : يصير من الحروف الشديدة ، قال الرضي
  .)٢٤("ُعد من الحروف البينية

ربّما : " قالصوتا متوسُطا إذ)العين(في عد "تّمام حسان" الدكتور ولم يوافق
كان ذلك لعدم وضوح االحتكاك في نطقِه وضوحًا َسْمعيًا، ولكّن األصوات المتوسطة 

تشترك جميعها في خصائص ليست موجودة في ُنْطق العين، وأْوَضح هذه الخصائص 
، دون سّد طريقه، أو عرقلة )أو المجرى الفمي(حرّية مرور الهواء في المجرى األنفي، 

  .)٢٥("ند نقطة ماسيره، بالتضييق ع
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ويمكن معرفة ذلك بنطقها في كلمة : "وقال الدكتور حسام سعيد النعيمي
، إذ يمكن "أرجح"و " ءأرجى" الهمزة والحاء في كلمتي يمثًال، ومقارنتها بصوت) أرجع(

جارها كما عبّروا، وال يمكن أو شّدتها أو انف" أرجئ"أْن نحّس بوقفة الهمزة األخيرة في 
االحتكاكية أو ) أرجح(ا، ونحّس بسهولة جريان الصوت في حاء  الصوت بهجريان
، فيمكن أن يجري النفس بها، ولكن ليس بسهولة َجْريه في )أرجع(أّما عين . الرخوة

 بين الشدة  بأنهاالحاء، فهي بين الهمزة الشديدة والحاء الرخوة، ولذا ّعبروا عنها
الّراء والعين فهما من هذا النوع؛ ألن وأما : ")شادة. أ(وقال األستاذ .)٢٦(" والرخاوة

  .)٢٧(العارض فيهما ليس بمتصل، بل هو منّقطع 

والقاف " العين"وقد وصف الخليل . )٢٩(ٍل ، ومستف)٢٨(وهي صوت مجهور 
ا أطلق الحروف مال تدخالن في بناء إّال حّسنتاه، ألّنه: "بصفة الّطالقة إذ قال

، وأْحَسُب أن ذلك يتأتى من )٣١(ضوح الصوت والّطالقة قّوة و . )٣٠(" وأضخمها َجْرساً 
  . جهرها، والصوت المجهور أوضح في السمع من الصوت المهموس

  :وصف العين عند المحدثين

، يخرج من الحْلق، وهي )٣٢(" َحْلقي"وصف المحدثون صوت العين بأّنه 
 على ، فالحْلق عند المحدثين يقتصر)٣٣(التي أشار إليها سيبويه" وسط الحْلق"منطقة 

، وقد انقسم الدارسون )٣٤(هذه المنطقة، وهي منطقة ما بعد الحنجرة وما قبل اللّهاة
، )٣٥(المحدثون على قسمين، فبعضهم خالف القدماء، بأْن عّدها صوتًا احتكاكيًا 

وقد اّتضَح بصورة األشّعة، أن في ُنْطق العين : "... ومنهم الّدكتور تمام حسان إذ قال
للَحْلق، وهذا ما يدعونا وما دعا غيرنا من المحدثين قبل ذلك إلى اعتبار تضييقًا كبيرًا 

  .)٣٦(" صوت العين رخوًا ال متوسطاً 

والحكم ببينية صوت العين، حكم غير : "... والدكتور كمال بشر في قوله
دقيق في النظر الحديث، إذ هو صوت احتكاكي دون شك، وٕان كان ينماز بأنه أقل 
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 احتكاكًا، ولعّل هذا هو السّر الذي قاد سيبويه وغيره إلى هذا األصوات االحتكاكية
  .)٣٨(صوتًا متوسطاً " العين"والبعض اآلخر منهم تابع القدماء وصرح بعد . )٣٧(" الحكم

وينطق صوت العين بتضييق الحْلق عند لسان المزمار، ونتوء لسان المزمار 
ق، وفي الوقت نفسه يرتفع إلى الخلف، حتى يتصل أو يكاد بالجدار الخلفي للحلْ 

الطبق ليسّد المجرى األنفي، وتحدث ذبذبة في األوتار الصوتية، ويحتّك الهواء الخارج 
قاربهما، ويخرج صوت من الرئتين بلسان المزمار والجدار الخلفي للحْلق عند نقطة ت

بأّنه " العين"وقد تابع المحدثون القدماء في وصف صوت . )٣٩( العين من وسط الحلق
  .)٤٠(مجهور، ومرقق

  : إبدال صوت العين باألصوات الحنجرية والحلقية 

  : الهمزة والعين- ١

، والعين صوت حلقي وتجدر )٤١(صوتان متجاوران، فالهمزة صوت حنجري
ن، وقد سوّغ صوتين حلقيي) الهمزة(و) العين(ماء عّدوا اإلشارة إلى أّن علماَءنا القد

، ولّما كانت الهمزة صوتًا صعبًا جدًا، فإن اللغة )الهمزة(محل ) العين(ا حلول متجاوُره
تّتجُه إلى التخلص منها، إّما عن طريق َحْذفها أو التعويض عنها، أو حذفها من دون 
تعويض، وٕاّما عن طريق إجراء بعض التغييرات في صفاتها ومخرجها، مّما يؤّدي إلى 

لها إلى صوت آخر فكانت  الهمزة(لتي أبدلت من واحدة من األصوات ا) العين(تحو( ،
، إذ ُيعزى )٤٢(، وُنِسبت إلى تميم وقيس وأسد )العنعنة(وسمّيت ظاهرة اإلبدال هذه بـ

هذا اإلبدال إلى مْيل هذه القبائل للجْهر باألصوات، فهم يبالغون في تحقيق الهمز 
هـ عن هذه ) ٢٩١(هـ وثعلب ت ) ٢٠٧(، فقد حكى الفّراء ت )٤٣(فيجعلونها عينًا 

، نحو قول ذي )٤٤(المفتوحة عينًا، فإذا كسرت لم يبدولها ) أنّ (ئل إبدال همزة القبا
  :الّرمة
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  )٤٥(ماُء الّصبابِة من عينيك َمسُجوم     أعن َتَرسْمَت من خرقاَء منزلةً 

  

  :وقول ابن َهْرمة

  )٤٦(وَرقاُء تدُعو هديًال َفوْق أعواد     أعن َتَغنْت على ساٍق مطّوقةٌ 

  .)٤٧(أشهد عنك رسوَل اهللا:  بني تميم وقيس وأسد، كانوا يقولونوروى الفّراء أنّ 

  : الهاء والعين- ٢

، وجعله المحدثون صوتا )٤٨(جعل القدماء مخرج الهاء من الحلق
والفرق بينهما همس ي المخرج، صوتان متجاوران ف)العين(و)الهاء(،و)٤٩(حنجريا

  : قليلة، منهاوتين في هذين الصاإلبدال، وأمثلة )العين(ر ، وجهْ )الهاء(

: ، وَقْول العرب)٥٠(َهَمى وَعَمى إذا َساَل : المياه السائلة، ومنه ُيقال: اإلْهَماء
: َهَنْشَنش، أي: رجل َعَنْشَنش، وامرأة َعَنْشنَشة، ويروى بالهاء مكان العين، فيقال

، )٥٢(إذا اضطررته مابقي به متحّيراً : ، وتوّهرُت الّرجل في كالمِه وتوّعرُته)٥١(خفيف 
َسْرعفت الّصبي إذا أحسنت غذاَءه، وكذلك َسْرهْفُته، والسْرعفة ُحْسُن الِغَذاء : ويقال

  .)٥٣(والّنعمة، وكذلك السرهفة

  : العين والحاء- ٣

صوت مجهور، ) العين(والفرق بينهما هو أن ،)٥٤(مخرجهما من الحلق
الصفات، هو  في المخرج، وتناظرهما في ، واتحادهما)٥٥(صوت مهموس) الحاء(و

في قوله تعالى ) َطْلع(قراءة : الذي سّوغ اإلبدال بينهما، من أمثلة هذا النوع من اإلبدال
) �(﴾ وقرأ علي بن أبي طالب منُضودٍ َوَطْلع  ، إذ ُقِرىَء ﴿)٥٦(﴾ منُضودٍ  َوَطْلح﴿

آن ماينبغي للُقر : أفال نغّيره في المصحف؟ قال: بالعين، فقيل له) وَطْلع(على المنبر 
، )٥٨(﴾َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرتْ في قوله تعالى ﴿) ُبْعِثرت(، وقراءة )٥٧(الُيغّير : أْن ُيهاج، أي
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، )٥٩(ُقِلَب ُتراُبها وُبِعَث الموتى الذين فيها : ، أي)ُبْعثرت: (بمعنى) ُبْحِثرتْ (ُقرئت 
 بالعين،) َعَدْس (بالحاء، وبعضهم ) َحَدْس (وبعض العرب يقول في زجر البغل 

ى وعّتى، وحتى حرف من حروف حتّ : ، ومنه)٦٠()َحَدْس (أكثر من ) َعَدْس (و
 ونسب اللغويون القدماء هذا اإلبدال )٦٢(بالعين ) عّتى(، وهو في لهجة هذيل )٦١(الجرّ 

فقد ُقريء . )٦٣()الفحفحة(إلى هذيل وعّدوه عْيبًا من العيوب اللهجّية، وأطلقوا عليه اسم 
وذكر ابن جني أّن ) عّتى حين(، )٦٤(﴾ َحتى ِحينٍ  ﴿على لهجة هذيل قوله تعالى

  .)٦٥( في المخرجحد هذين الحرفين من صاحبه؛ التحادهماالعرب تبدل أ

ويّعلل الدكتور ابراهيم أنيس هذا اإلبدال في لهجة هذيل بأنه يعود إلى كونها 
، )٦٦()عيناً ) (الحاء(قبيلة بدوية، تميل في طبيعتها إلى الجهر ببعض األصوات كقلب 

) العين(وذهب الدكتور أحمد مختار عمر، إلى أّن العرب يميلون إلى استخدام صوت 
، لتحقيق غاية مهمة هي الوضوح السمعي، وال يكون )الحاء(أكثر من استخدام صوت 

  .)٦٧(إّال بالجهر بالصوت 

  : الغين والعين- ٤

فمخرجه من وسط الحلق، ) نالعي(، وأما مخرجه من أدنى الحلق) الغين(
هما متجاوران في ف، مستعلٍ صوت ) الغين(، ومستفلصوت ) العين(أّن فضال عن 

المخرج متقاربان في الصفة، فسوغ هذا التقارب اإلبدال بينهما، من أمثلة هذا النوع من 
  :اإلبدال

، والزغلول )٦٨(ُجْرٌح تعاٌر وتّغار بالعين والغين، إذا كان يسيل منه الدم : يقال
، )٧٠(زيادة في الكبد : ، والرعامى والرغامى)٦٩(خفيف من الرجالال: والزعلول

َبْعطى َبغطى والض بي: والض ُع به الصْغموم. )٧١(شيء ُيفزْعُموم والشالطويل من : والش
ُبع عثواء بالعين، وغثواء بالغين؛ لكثرة شعرها)٧٢(الناس واإلبل  وجاء )٧٣(، ويقال للض ،

و أّن امرأة من الُحور العين أشرفت ألفعْمت مابين السماء ل: (في الحديث الّشريف
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، وارَمَعل الّصبّي إذا ساَل لعاُبه، )٧٤(مألْت، وُيروى بالغين: أي) واالرض ريح المسك
  .)٧٥(تتابعت قطراُته، وكذلك بالغين : وارمعل الدمعُ 

  : إدغام صوت العين 

في مثلها ) العين(غمها هـ أّنه كان ُيد) ٤٤٤(ورد عن أبي عمرو الداني ت 
، والعين )٧٨(﴾ َيْشَفُع ِعْنَدهُ  و﴿)٧٧(﴾ َوَنْطَبُع َعَلى ُقُلوِبِهمْ ، نحو قوله تعالى ﴿)٧٦(الغير 

، عن )٨١(، عن اليزيدي )٨٠(، وروى ابن َسْعدان)٧٩( مجهور مرقق صوت حلقي متوسط
، وعّلة )٨٣(﴾ َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ ، في قوله تعالى ﴿)٨٢(أبي عمرو الداني اإلدغام 

صوت ) الغين(صوت حلقي، و) العين(تقارب مخرجيهما، فـ) الغين(في ) العين(إدغام 
صوت مستعٍل، ) الغين(طبقي، وهما صوتان مجهوران، وال فرق بينهما إّال في أن 

  .)٨٤(صوت مرقق ) العين(و

، ورواه عنه أبو عبد )العين(في ) الحاء(وروي عن أبي عمرو الداني، إدغام 
 َفَمن ُزْحِزَح َعِن ، في قوله تعالى ﴿)٨٦(، عن أبيه عنه )٨٥(ن بن اليزيدي الرحم
 َال ُيْصِلُح َعَمَل ، و﴿)٨٨(﴾ َوَما ُذِبَح َعَلى النُصبِ ، وقياسه ﴿)٨٧(﴾النارِ 

، وعلة اإلدغام في )٩٠(فيه حرف متحرك مكسور ) الحاء(، مما قبل )٨٩(﴾اْلُمْفِسِدينَ 
، ومن تابعه من )٩١(﴾ ُطوُل الكلمة وتكرار الحاءِن النارِ َفَمن ُزْحِزَح عَ قوله تعالى ﴿

، ثم تدغم )عيناً ) (الحاء(، إال بعد َقْلب )العين(في ) الحاء(النحويين يمنعون إدغام 
 والفرق بينهما  أّن الصوتين حلقّيان،، ويعود سبب اإلدغام؛ إلى)٩٢(إحداهما في األخرى

  . مهموسصوت) الحاء(صوت مجهور، و) العين(هو أّن 
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  )المبحث الثاني ( 

  اللغات الجزريةفي ) العين(صوت 

  

، وكان ُينطق في )٩٣(في في اللغة األكدية القديمة ) العين(سقط صوت 
 ، وفي (ada'num) بدًال من (xad'anum):  ، نحو (x)البابلية القديمة خاء 

 تسقط هذه  ، وقد(iš'anu): البابلية المتوسطة واآلشورية كان ينطق ألفًا ، نحو 
وقد ُيعوض عنُه بمد الحركة ، نحو . )٩٤((išaan)األلف ، وتثبت حركتها فتصبح 

(šemÛum)الحركة ٩٥( بمد(.  

، )٩٧(، وكانت تمّيزه من الغين)٩٦()العين( األوغاريتية بصوت اللغةواحتفظت 
 في )العين(على الرغم من أنها اعتمدت الكتابة المسمارية، لكّنها لم تتخل عن شكل 

: بمعنى) y<r: (، من ذلك في األوغاريتية)٩٨()Δ(رسمها له، إذ كان رسمُه فيها هكذا 
كثير الَعْوسج ، أو مليئة بالحجارة : وتعنيبقلب الواو ياًء ، َوعر، 
ر أي: بمعنى) dr>(،و)٩٩(والخشب ١٠١( الفينيقيةاللغةواحتفظت .)١٠٠(َساَعدَ : عز (

الّزْوج، : بمعنى) b>l(و، ١٠٢َد أو َخَدمَ بمعـنى َعبَ ) bd>: (نحو ) العين(بصــوت 
، أو قّوة )ِعَزة(عّز : بمعنى) z>(، و ]بعلة: أي[بتاء التأنيث ) b>lt(واألنثى 
 )١٠٤()عتى: (أي) d>( الفينيقية األداة اللغةفي ) العين(، ويأتي صوت ١٠٣وشجاعة

مة  فقد نقلت الترج)١٠٦( العبريةاللغةأما في . )١٠٥()بقلب الحاء عيناً (حتى : بمعنى
ة اليونانية بأكثر من  العبري، إلى الكتاب/>/) العين(السبعينية للعهد القديم صوت 

 /g/ ، أو ترمز له بالرمز /h/) هاء(، أو />/، فإما أن تهمله أو تجعله عينا طريقة
 اآثار  له  ، وهو يعني أنّ /g/) الغين( محاولة لنقل صوت األخيرالرمز ،و ) الجيم الكافية(

 (azzah>)م ، فكلمة . ق٢٧٠د ترجمتها إلى اليونانية سنة ن ع العبريةاللغةفي 

 



   الخامس واألربعونالعدد                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٥٥٨ -  

يقابلها في .)١٠٧(غّزة:  بمعنى (Gazaa)العبرية، عندما ُنقلْت إلى اليونانية ُكتبْت 
صلى اهللا عليه (موضع بمشارق الّشام بها َقْبُر َهاِشم َجّد النبي ، غّزة : العربية 

 صوتية منها ا العبرية صور اللغة في />/) العين( ، أي أن لصوت )١٠٨()وسلم
 اللغة ونتيجة للتأثر ب.ينًا كالعربية ومنها أن ُينطق غ ومنها نطقه عينا، ،/g/الصوت

إذ نطق اليهود . واحتفظ بنطقِه عينًا  غينًا في العبرية الفوينم اآلرامية ،اندثر نطق هذا
) العين(ينطقوا فلم ) الغربيون(عينًا عربية ، أما اليهود األشكناز ) العين(الشرقيون 

مطلقًا، ولكنهم ينطقون حركتها فقط كما لو كانت مع ألف ، ولهذا االتجاه جذوره في 
 بدًال من (baal) ، و (ašqlan<):  بدًال من (ašqla'n<): العبرية القديمة نحو 

(ba>al))١٠٩( .  

 اآلرامية اللغة، من ذلك في ) ١١٠( )עالعين ( اآلرامية بصوت اللغةواحتفظت 
َعْظـم : بمعنى) itma> עטמא (،و )١١١(الَعْين الَباِصرة : بمعنى ) enah> עינא( 

، ()َعْبد : بمعنى) bd> עבד( ، )١١٣(َعِوَر : بمعنى) awwer> עורא  (، و)١١٢(
: بمعنى) I> על(  اآلرامية القديمة اللغةفي أداة الربط في " العين"واستخدم صوت 

 اللغةفي " العين"استعمل صوت  و .)١١٤(إلى: على، وتفيد االستعالء، وتأتي بمعنى
) am> עם( اآلرامية القديمة في الداللة على أداة الربط التي تدل على المصاحبة 

  .)١١٥(مع، وتأتي مع األسماء والضمائر: بمعنى

، إذ )١١٧(إذ ينطق عينًا كالعربية) العين( بصوت )١١٦( النبطيةاللغةواحتفظت 
. )١١٨(مع ، يدل على المصاحبة : في النبطية بمعنى)) ع م((استعمل في حرف الجر 

) على: (بمعنى )) ع ل(( النبطية في حرف الجر اللغةفي )) العين((واستعمل صوت 
 ، و )١٢٠(ماعدا: بمعنى )) ب ل ع د((وفي أداة االستثناء . )١١٩(تدل على االستعالء

 ، بصوت )١٢٢( الحضرّيةاللغةواحتفظت . )١٢١(غير: بمعنى )) ع ي ر((
  اللغةفي ، مـن ذلـك )١٢٣()العين(
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) ع ب ر  (       و . )١٢٤(بمعنى صنع) ع ب د(         الحضرية  
  .)١٢٥(َعَبرَ : بمعنى 

 اللغة، من ذلك في )١٢٦( )uالعين (بصوت ()  السريانيةاللغةواحتفظت 
: بمعنى) kkarba>(، و)١٢٧(العين الباصرة : بمعنى) a>ayna( : السريانية

واحتفظت . )١٢٩(اعَوّر، أْعَور: نىبمع) Ewar, Ewiraعويرا     (، و)١٢٨(َعْقَرب
 ( السبئية  اللغةفي : ، من ذلك)١٣٠()العين (اللهجات العربية الجنوبية بصوت 

، و )١٣٢(سمع : بمعنى)  س م ع  (، و )١٣١(َعْبد: بمعنى)  ع ب د 
 ، )١٣٤()الجْعزية( الحبشية اللغةواحتفظت . )١٣٣(َ◌ َضَرب: بمعنى) خ د ع   (

. )١٣٦(َعْقرب: معنىب) akrabu: ( الحبشيةاللغة، من ذلك في )١٣٥()>العين (بصوت 
  ، من ذلك)١٣٨()>العين ( بصوت )١٣٧( الثموديةاللغةواحتفظت 

 :(sm>) العين ( بصوت )١٤٠( الصفاويةاللغةواحتفظت . )١٣٩(َسِمعَ :  بمعنى
  . )١٤٢(َلَعنَ :  بمعنى (l>n)، و )١٤١(َعَلفَ :  بمعنى (lf>) ، من ذلك >)

   )>العين (إبدال صوت 

    اللغات الجزريةفي 

   :  العين والهمزة-١

: ، بمعنى ) ع د(       تشترك السبئّية والمعينية والقتبانية في حرف الجر 
) العين(، وأّما الحضرمية فتختلف عن السبئية واللهجات األخرى، إذ تبدل )١٤٣(حتى

ض ب (    السبئية اللغةفي ) <همزة ) (>العين (ومن أمثلة إبدال ، )١٤٤()أد) (همزة(
: بمعنى ) ض ب أ: (        بعد اإلبدال َضَرَب عدّوًا ، تصبح: بمعنى ) ع

أن هناك تحوًّال صوتّيًا متدرجًا للعين ) الجعزية( الحبشية اللغةولوحظ في . )١٤٥(َحاَربَ 
: ، نحو ) <الهمزة (بـ ) >العين ( األكدية تستعيض عن اللغةو .)١٤٦(إلى همزة

(Ba<lum) همزة ) (>العين (سّيد ، تصبح بعد إبدال :  بمعنى> : ((Ba>lum) ، 
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:  تصبح (akrabu>): ، ونحو )١٤٧((B�lum)وتقلب الهمزة كسرة طويلة ممالة 
(>akrabu))١٤٨(.  

  :  العين والحاء -٢

(      في اللهجتين العبرية واآلرامية ، ففي العبرّية ) hحاًء ) (>العين (تبدل 
<ad ( وفي السريانية ،) :<ad (بالعين والدال)العين (ومن أمثلة إبدال . )١٤٩<( 

عينًا ) (hالحاء (وتبدل . )١٥٠(َعَشقَ : بمعنى ) h�šaq: ( العبرّية اللغةفي ) hحاًء (
  .)١٥١()ha'baq(بدًال من ) baq>: ( السريانية ، نحو اللغةفي ) >

   : العين والغين -٣

أ ل غ (في السطر الثالث من القصيدة الِحمْيَرّيَة ) ġغينًا ) (>العين (أبدلت 
وهو اسم ملك من ملوك حضر ) أ ل ع ز(؛ إذ األصل فيه مع إبدال الزاي ذاًال ) ذ

  . )١٥٢()إلعزيلط(موت، اسمه 

، وفي اللهجات )١٥٣(ُغالمة ، فتاة: بمعنى ) alma>( العبرّية اللغةوفي 
  . )١٥٤(عالمة: بمعنى ) lmt>(اآلرامية التدمرية والنبطّية 

   : العين والنون -٤

، بمعمى أدّق ) نوناً ) (>ين الع(ينطق اليهود البرتغاليون ويهود شرق أوربا 
 تنطق) ema<š( ، نحو (ng)النون المتبوعة بالجيم التي يرمز لها بالرمز 

)šemng()١٥٥( .  

، في بعض ) الطاء(وتبدل العين الساكنة نونًا ، إذا جاء بعدها صوت 
، ولكنها لم ترد في النقوش اليمنية ) في قرى شبوة وأبين(اللهجات اليمنية الحديثة 

، ويعود )١٥٦()أعطى(بدًال من ) أنطى: (المكتشفة حتى اآلن، إذ يقولون القديمة 
، تحت تأثير الطاء ، إلى أنN ( نون مفّخمة (إلى ) >العين (السبب في تحول 

 ، تحتوي على عنصر أنفي في ُنْطقها ، والدليل على اللغات الجزريةفي ) >العين (



  ميساء صائب رافع عبود. د               - دراسة مقارنة - واللغات الجزرية) الفصحى(بين العربية  )العين(صوت  

 - ٥٦١ -  

لسطينيين وفي َظَفار  بعض العرب الفهذا ، أن العنصر األنفي ال يزال ُيْسمع عند
، وٕاذ تُنطق الحركات ُنْطقًا أنفّيًا إذا وقعت بين عين ونون أو ميم، وينطق بجنوب اليمن

 (ng)اليهود في شرق أوربا العين ُنْطقًا أنفّيًا ، وعندما َسَقط صوت العين عندهم نطُقوه 
 هو المْلمح البارزفيه َجْرس أنفي، وهذا) >العين (أي أّن لصوت  . - أوضحت –كما 

لِه  نونًا (ساعد على تحوN ( إذا جاور) الطاءt()١٥٧(.  

  ) : >العين (تعامل صوت 

  : في الحركات ) >العين ( تأثير صوت - 

 ، سواء كانت (a)في الحركة ) اآلشورية( األكّدية اللغةفي ) >العين (تؤثر 
:  تصير(ba<lu):  ، نحو (�) فتقلبها (a) ، وفي (e)سابقة لها أو الحقة ، فتقلبها 

(b�lu) د( وبمعنىسي ( ؛ و(<ar�bu)تصير  :(erebu) دخول:  بمعنى)١٥٨( .
 اللغة كما هي مع أصوات الملحق، وفي (i) المأخوذة من (e) اآلرامية تبقى اللغةوفي 

:  مع أصوات الحلق، نحو (e) غالبًا، إلى (a)المندائية تتحّول الحركات القصيرة 
(ra<m�)تصير ،: (r�m�) ١٥٩(رْعد:  ، بمعنى( .  

   : )metathesis(القلب المكاني 

هو تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض ، لصعوبة تتابعها األصلي على 
  العبريةاللغة، وفي )١٦١()im>: ( الكنعانية اللغة، من ذلك في )١٦٠(الذوق اللغوي

)<im()ومن . )١٦٣()مع(، وهذا هو األصل ، فالقلب حدث في العربية ، فصارت )١٦٢
، ) he'�ar(و. )١٦٤()عشى: (بمعنى ) h�šaq(ذلك ما حدث في الفعل العبري 

عجر > عرج : ، والقلب المكاني ، أي ) hحاء ) (>العين (بإبدال . )١٦٥(َعَرج: بمعنى
  . حجر> 



   الخامس واألربعونالعدد                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٥٦٢ -  

 

  )المبحث الثالث (

  اللغات الجزريةو ) الُفْصحى(بين العربية ) >العين (صوت مقارنة 

ها إلى ظاهرتين تتنازُعها ، تنحو األولى بها إلى تتفاوت اللغات في َمْيل
المحافظة على سماتها ، التي استقّرت عليها ، وتنحو الثانية بها إلى التطّور والتغير 

  .طلبًا للسهولة

فضمن األسرة اللغوّية الواحدة المنحدرة من أْصل واحد ، قد تبعد إحدى تلك 
راكيبها، األمر الذي يشكل على اللهجات عن ذلك األصل في أصواتها وصيغها وت

قُه عنه ، بينما تحافظ لهجة  ع لْمح التشابه بين األصل والفرع ، أو يعوالدارس المتتب
التي انشعبت عنها ) األم(أخرى ضمن األسرة اللغوية نفِسها على خصائص اللغة 
 عاّمة والسّيما) الفصحى(اللهجات، وينطبق هذا على دراسة األصوات في العربية 

  ) .>العين (صوت 

وتدخل دراسة ظاهرتي االحتفاظ والتطّور في إطار علمي اللغة التأريخي ، 
، اعتمادًا على النصوص المدّونة، التي تثبت وجود الظاهرة )المقارن (مقارنوال

ة في ضوء علم اللغة مقارنالصوتية أو َعدمها، إذ يمكن عن طريق إجراء دراسة 
ها اللهجات من فصيلتها ، الكشف أْوُجه الشَبه واالختالف التأريخي بين العربية وشقيقات

  .اللغات الجزريةوأخواتها ) الفصحى(بين العربية 

استنادًا إلى ما تقّدَم في المبحثين السابقين، استعرض مجمل التغيرات الطارئة 
اللغات وشقيقاتها ) الفصحى(، في العربية ) >العين (على صوت على صوت 

  :حيتين هما  من ناالجزرية
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  . أما التغيرات التأريخية - ١

 .  التغيرات التركيبية- ٢

   : التغّيرات التأريخية –أوًال 

هي التغّيرات التي تطرأ على صوت ما ، نتيجة التحّول في النظام الصوتي 
أو دراسة . )١٦٦(للغة ، بحيث يصير الصوت اللغوي ، في جميع سياقاته ، صوتًا آخر

، )األم(، هي اللغة ت متعددة متفّرعة عن لغة واحدةمّثل لهجاكلمات في نصوص، ت
وتقسم التغيرات .)١٦٧(األمر الذي يساعد على تتبع التطّور التأريخي لصوت معين

  :)١٦٨(التأريخّية على قسمين

ِله : التغير الُمْطلق - ١ ي إلى تحور يطرأ على صوت من األصوات، ويؤدهو التغي 
  .)١٦٩(ياقاته اللغوّية ، فيختفي من النظام الصوتي للغةإلى صوت آخر في س

 هو مجموعة من التغيرات ، التي تطرأ على صوت من : التغّير المقيد - ٢
له إلى صوت آخر، في بعض سياقاته  ي إلى تحواألصوات، في لغة ما ، وتؤد

  .)١٧٠(اللغوّية، وتحافظ اللغة على الصورة القديمة في سياقات أخرى

اللغات ، وشقيقاتها ) الفصحى(بين العربية ) >العين (قسيم دراسة صوت يمكن ت
  - :ة الصوتية على النحو اآلتي مقارن ، استنادًا إلى ما تقّدَم ؛ لغرض َعْقد الالجزرية

  : اللغات الجزريةالذي احتفظت بِه ) >العين (صوت  - ١

 اللغة ، ماعدااللغات الجزريةصوت حلقي احتكاكي مجهور، وله نظائره في 
أو بمّد الحركة، بتأثير اللغة السومرية، إذ لم يكن في ) الهمزة(األكدية إذ ُعوَض عنه بـ

) be:L(m): ( األكديةاللغة من ذلك في )١٧١(نظامها الكتابي رمز لهذا الصوت 
) šem�um (M)( و)١٧٣(بالمعنى نفسه) َبْعل(، يقابله في العربية )١٧٢(َبْعل: بمعنى
: بمعنى) Jhu (M)(، و)١٧٥(بالمعنى نفسه) َسِمعَ (له في العربية ،يقاب)١٧٤(َسِمعَ : بمعنى

:  األوغاريتيةاللغة، وفي )١٧٧(أداة البصر) َعْين(، يقابله في العربية )١٧٦(الَعْين الَباصرة
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)y<r (أرض كثيرة الَعْوَسج ومليئة بالِحَجارة والخشب: َوِعِر وتعني: بمعنى)يقابله )١٧٨ ،
، يقابله )١٨٠(َساعدَ : عّزر، أي: بمعنى) dr>(، و)١٧٩(سهبالمعنى نف) َوِعرَ (في العربية 
ر(في العربية  ( الفينيقيةاللغة، وفي )١٨١(بالمعنى نفسه) عز :<bd (عبد أو : بمعنى

َزْوج، :  بمعنى) b>l(، و)١٨٣(بالمعنى نفسه) َعْبد(، يقابله في العربية )١٨٢(خادم
) z>( و)١٨٥(المعنى نفسهب) َبعل(، يقابله في العربية )١٨٤(َبْعلة: أي) b<lt(واألنثى 

، )١٨٧(بالمعنى نفسه) ِعزة(، يقابله في العربية )١٨٦(أو ُقوة وَشَجاعة) عزة(عز : بمعنى
، يقابله في العربية )١٨٨(الَعْين الَباِصَرة: بمعنى) ain>  עין: (   اآلراميةاللغةوفي 

ي ، يقابله ف)١٩٠(َعْظم : بمعنى) itma>  עטמא(  ، و)١٨٩(بالمعنى نفسه) َعْين(
، )١٩٢(َعِورَ : بمعنى) awwer>  עּויר(  ،   و)١٩١(بالمعنى نفسه) َعْظم(العربية 

َعْبد أو : بمعنى) bd>   עבד( ، و)١٩٣(بالمعنى نفسه) َعِورَ (ويقابله في العربية 
  .)١٩٥(بالمعنى نفسه ) َعْبد(، يقابله في العربية )١٩٤(خادم

بة عن منقل) العين(ُغالم و: بمعنى" ع ل ي م" النبطية اللغةوفي 
: بمعنى" ع م" وحرف الجر )١٩٧(بالمعنى نفسه) ُغالم(، يقابله في العربية )١٩٦()الغين(

الدالة على المصاحبة في العربية، ) مع(،  وهو يقابل )١٩٨(مع، يدّل على المصاحبة
، يقابله في العربية أداة االستثناء )١٩٩(ماعدا: بمعنى" ب ل ع د"وأداة االستثناء 

، يقابله في العربية )٢٠٠(َصَنعَ : بمعنى) ع ب د(ية  الحضر اللغةوفي ) ماعدا(
، وداللته في )٢٠١(.."والُمعبد الطريق الَمْوُطوء".. وطريق ُمَعبد قد ُسهل وُذلل و"...

، يقابله في )٢٠٢(َعَبرَ : بمعنى) ع ب ر( الحضرية، واللغةالعربية مقاربة لداللته في 
، يقابله في العربية )٢٠٤(سكن:   بمعنى)ع م ر(، و)٢٠٣(بالمعنى نفسه) َعَبرَ (العربية 

عمَر اُهللا بك منزلك ُيْعُمُره ِعَمارة وأْعَمَرُه جعلُه : يقال".. بالمعنى نفسه ) َعَمرَ (
".. ، يقابله في العربية)٢٠٦(ساَعدَ : بمعنى)  ع ذ ر  (  ، و)٢٠٥(.."آهالً 

، وفي )٢٠٧(.."َوَعَزرُه َعْزرًا أو عاَنُه وعّزرُه وقّواه وَنَصره. النصر بالسْيف: العزرُ 
، يقابله في )٢٠٨(عبد، خادم : بمعنى)   ع ب دbd>(ية الجنوبية  اللهجات العرب
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، )٢١٠(َسِمَع : بمعنى)  س م ع    (،  و)٢٠٩(بالمعنى نفسه ) عْبد(العربية 
: بمعنى)  خ د ع    (، و)٢١١(بالمعنى نفسه ) سمعَ (يقابله في العربية 

  .)٢١٣(بالمعنى نفسه ) َخَدعَ (، يقابله في العربية )٢١٢(خَدعَ 

،يقابله في العربية )٢١٤(َعْقرب: بمعنى) aqraaba>( الحبشية اللغةوفي 
، يقابله )٢١٦(َسِمعَ : بمعنى) <sm: ( الثموديةاللغة، وفي )٢١٥(المعنى نفسهب) َعْقَرب(

، )٢١٨(َلَعنَ :بمعنى) L<n: ( الصفويةاللغة، وفي )٢١٧(بالمعنى نفسه ) سمع(في العربية 
، يقابله في )٢٢٠(َعَلفَ : بمعنى) lf>( و. )٢١٩(بالمعنى نفسه) َلَعنَ (يقابله في العربية 

  .)٢٢١(بالمعنى نفسه) َعَلفَ (العربية 

اللغات في حين غّيرته ) الفصحى(الذي احتفظت بِه العربية ) >العين ( صوت - ٢
  :أو بعضها كّلهاالجزرية

  )١(الشكل رقم 

العربية   العربية
  الجنوبية

  اآلرامية  الحبشية

  

  األكدية  األوغاريتية  العبرية  السريانية

  <همزة  > > > > > >  >عين 

 اللغة، إّال في اللغات الجزريةو ) ىالفصح(صوت مشترك بين العربية / >/العين  - 
، أو أحد أصوات الِعلة، وهذا من مظاهر )الهمزة(األكدية، إذ استعاضت عنه بـ

) العين( األكدية، إذ فقدت اللغة السومرية صوت اللغةتأثير اللغة السومرية في 
، كان />) /العين(ويبدو أّن صوت . )٢٢٢( األكدية اللغةوقّلدتها في ذلك / >/

، )٢٢٣(/h) /الهاء( األكدية القديمة، بدليل أّنها كانت تكتب بصوت اللغةًا في موجود
 /.>)/العين(لقرب مخرجها من مخرج 

 األكدية، غالبًا اللغةفي / <) /الهمزة(، التي ُيْرَمُز لها بـ/ >) /العين(إّن أصوات  - 
ل الصائت المجاور من الفتحة إلى الكسرة  ما يرافقه تحوe<a ًمن)٢٢٤( مطلقا ، 



   الخامس واألربعونالعدد                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٥٦٦ -  

) الغين(، وال يحدث هذا التغيير دائمًا في صوت ) belum < ba<lum: (ذلك
، والغين / >) /العين(، وفي هذا داللة واضحة على استقالل صوتي )٢٢٥(/�/

  . ورجوعهما إلى اللغة األم/�/

  اللغات الجزريةو ) الفصحى(في العربية / >/ التغيرات التركيبّية لصوت العين –ثانيًا 

 ، هي التغّيرات التي تطرأ على األصوات اللغوّية ، من ركيبيةالتغّيرات الت
جهة الصالت التي تربط األصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة ، بشرط وقوع 

معّين ، وليست حالة عاّمة في الصوت ، ) تجمع صوتي(الصوت في سياق صوتي 
  .)٢٢٦(في ظروفِه وسياقاتِه اللغوّية جميعها

  : لتركيبّية لألصوات وأهم قوانين التغّيرات ا

  . المماثلة-١

  . المخالفة-٢

  . القلب المكاني-٣

 تتأثر األصوات اللغوّية بعضها ببعض فتغّير  :(Assimilation) المماثلة - ١
فة ، مع األصوات  مخارج بعض األصوات أو صفاتها ، لتتفق في المخرج أو في الص

 األصوات المتنافرة في المخارج أو المجاورة لها، فيحدث نوع من التوافق واالنسجام بين
  . )٢٢٧(الصفات

  . بدالاإل: ومن أنواع المماثلة 
إقامة صوت مكان صوت ، مع اإلبقاء على سائر أصوات الكلمة ، وتحدث  : بدالاإل

ظاهرة اإلبدال ، على أساس القرابة الصوتية ، مخرجًا أو صفة ، وهو تطّور طبيعي 
  .)٢٢٨(لكل لغة

بين العربية / >) /العين(وفي هذا المبحث ستكون دراسة إبدال صوت 
  . ةمقارندراسة ) الفصحى(
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  : الهمزة والعين- ١

، وُعِرَفت ظاهرُة اإلبدال هذه )الفصحى(في العربية ) عيناً ) (الهمزة(إبدلت 
  :، نحو قول ذي الرمة)٢٢٩(وُنِسبْت إلى تميم وقيس وأسد) العنعنة(بـ

بابِة من عينيك َمْسُجومُ     من خرقاَء منزلةً أعن َتَرسْمت  ٢٣٠(ماُء الص(  

  :ْرَمةوقول ابن ه

قةٍ  ْت على ساٍق مطو٢٣١(َوْرَقاء َتدُعو َهِدْيًال فوَق أْعَوادِ     أعْن َتغن(  

أشهُد َعنك رسوُل : وروى الفّراء أن بني تميم وقيس وأسد، كانوا يقولون
بالعين ) azar< ַאזר(  و) azar>  ָעַזר ( : العبريةاللغة، ومن ذلك في )٢٣٢(اهللا

ر) (الفصحى(، يقابله في العربية )٢٣٣(َساَعد: والهمزة، بمعنى بمعنى ) آزر(و) عز
ر بابدال : بمعنى) ezar>  عزر( السيريانية اللغة، وفي )٢٣٤(واحد، من الُمَساَعدة أز

لَعَرُبون، ا: أي) arabon(و) arabon<: ( الحبشيةاللغة، وفي )٢٣٥(همزةً ) العين(
، يقابله )٢٣٦(بالعين والهمزة، وهو الُمقّدم الذي ُيدفع للبائع، ثمنًا لما يشتريه منه الرجل 

، وبيع الُعربان، أْن يشتري الّرجل الَعْبد أو الدابة، ...واألربان واألربون"... في العربية 
 ثمنه وٕاْن لم يُتّم كان فَيْدَفع إلى البائع دينارا أو درهما، على أّنه إْن تم البيع، كاَن من

  .)٢٣٧("للبائع

  : العين والحاء- ٢

، وُنَسَبه اللغويون إلى )الفحفحة: (في العربية باسم) حاء) (العين(ُعِرَف إبدال 
: ، فقد قرئ على لهجة هذيل قوله تعالى)٢٣٨(، وعدوه َعيبًا من الُعُيوب الّلهجية)ُهذيل(

﴿ َوإَِذا اْلُقُبوُر : في قوله تعالى) ُبْعثَرت(، وقراءة )٢٤٠()َعّتى ِحين(، )٢٣٩(﴿َحتى ِحيٍن﴾
ُقِلَب تراُبها، وُبِعَث الموتى الذين : ، أي)ُبْعِثَرت: (بمعنى) ُبحثَرت(، قرئت )٢٤١(ُبْعِثَرْت﴾

، )َعدس(بالحاء، وبعضهم ) حدس(، وبعض العرب يقول في َزْجِر الَبغل )٢٤٢(فيها
في العربية ) َعّتى(لتي قرئت ا) َحّتى(، و)٢٤٣()َحَدس(أكثر من ) َعدس(بالعين، و
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    عد(  وفي الثانية ) ad> ַעד(  ، يقابلها في اللهجتين العبرية والسريانية )الفصحى(
<ad ( بالعين والدال، فكما ُجِهرت)فكذلك في )عيناً (في لهجة هذيل فصارت ) الحاء ،

 السبئية غةالل، وهي في )٢٤٤()داال(فصارت ) التاء(اللهجتين العبرية والسريانية وجهرت 
في ) عّتى(أّن ) رابين جيم(، يرى )٢٤٥(حّتى: بمعنى) < ع  (والمعينية والقتبانية 

الموجودة في العبرية ) عدي(و) عد(العربية، و) حّتى(ن لهجة هذيل، َمنُحوتة م
  ָחַׁשק: (  العبريةاللغةفي ) حاء) (العين(، ومن أمثلة إبدال )٢٤٦(والعربية الجنوبية

��šaq (َعَشق: بمعنى)٢٤٨(بالمعنى نفسه ) َعشقَ (، يقابله في العربية )٢٤٧(.  

  : العين والغين-٧

ُيقال ُجرح تعار وتّغار ): الفصحى (من أمثلة هذا النوع من اإلبدال في العربية
الَخفيف من : ، والزغُلول والزعُلول)٢٤٩(بالعين والغين، إذا كان منُه يسيل الّدم

ِبي اذا َسال ُلعاُبه، )٢٥١(زيادة في الَكِبد: ، والرَعامى والرغامى)٢٥٠(الرَجال الص وارمعل ،
  . )٢٥٢(الغين َتَتابعْت قطراُتُه، وكذلك ب: وارَمَعل الدمعُ 

 األكدية اللغةفي : اللغات الجزريةمن أمثلة هذ النوع من اإلبدال في 
)erebu (العبرية اللغةَدخَل، وفي : بمعنى   )ערב <�rab (و  )ֶעֶרב <ereb (

   عٌروبة(    و) ereb> عرب(  السريانية اللغةالغُروب أو الَمَساء، وفي : بمعنى
<erubta (اء، وفي اللهجات العربية الجنوبيةالغُروب أو الَمسَ : بمعنى) :grb (

 اللغةَغرِبي أو َغْرب، وفي : بمعنى) m<rby و m<rbm(جهة الَغرب، و: بمعنى
  .)٢٥٤(الَغرب ِخالُف الّشرق: ، يقابلها في العربية)٢٥٣(َغُرب: بمعنى) rba>(الحبشية 

، وفي )٢٥٥(ُغالمة، فتاة : بمعنى) alma>  ַעְלָמה(   العبرية اللغةوفي 
  .)٢٥٦(غالمة: بمعنى) lmt>(لهجات اآلرامية والتدمرية والنبطية ال

، وأطلُقوا على )َرُجل(للتمييز بين المّذكر والمؤنث إذ أطلقوا على الّذكر 
): العين(رجلة، وقد ظهر استعمال عالمة التأنيث في لهجة طيئ جاء في : األنثى
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ئ هذه رُجلة، وهذا كامل، ولغة طي :هذا رجٌل، أي ليس بأنثى، وهذا رجل، أي"
  :المرأة: وقال في الرجلة، التي هي... رجل،

  )٢٥٧("فلم ُيبالوا سْوَءة الرُجلة    َخرُقوا جْيَب َفتاِتهم

وفي هذا داللٌة واضحة على قدم هذه الظاهرة، وهي استخداُم عالمة التانيث 
 ُوِجَدت هذه ؛ للسهولة والتيسير، إذ)األلف المقصورة(، و)األلف الممدودة(محّل ) التاء(

، وهي العبرية واآلرامية والتّدمّرية والنبطية، وبقيت آثارها اللغات الجزريةالظاهرة، في 
  ).الفصحى(في لهجة طيئ، وهي من لهجات العربية 

: بمعنى) el�m>   عليم(   و) el�ma>  عٍليُما(   السريانية اللغةوفي 
  .)٢٥٩(فسه بالمعنى ن) ُغالم: (، يقابله في العربية)٢٥٨(ُغالم

: ، يقابله في العربية)٢٦٠(َبرُغوث: بالعين، بمعنى) br<wt( النبطية اللغةوفي 
  .)٢٦١(بالمعنى نفسه ) َبرُغوث(
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  المالحق

  الرموز الصوتية المستعملة: أوالً 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )القاهرية(

الفصيحة  ) المركبة(

q/ 

  k           الكاف 
   l      الالم                      

  m       الميم                   
  n                         النون 

  h    الهاء                      
  w)         شبه الصامت(الواو  
   y)           صامتشبه ال(الياء 
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١  

  

                                                 
  ٣٧ص ) رمضان عبد التواب . د(فصول في فقه اللغة :المصدر 1
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  النقوش : ثانيًا 

  )١(نقش رقم 

  ركب- نقش برّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Textbook of Syrian semitic inscriptions, p. 89-90. 
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   والمراجــــــــعــــادرـــــــالمـــص

   :الكتب المطبوعة: أوالً 
عبد الصبور .  أبو عمرو بن العالء، د- أثر القراءات في األصوات والنحو .١

 .م، القاهرة١٩٨٧ - هـ١٤٠٨شاهين، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي، 
، تحقيق )هـ٤٤٤ت( عثمان بن سعيد الداني  ألبي عمرو- اإلدغام الكبير .٢

- هـ١٤٢٤عبد الرحمن حسن العارف، الطبعة األولى، عالم الكتب، . د: ودراسة
 .م٢٠٠٣

إبراهيم أنيس، الطبعة الخامسة، دار وهران للطباعة .  د-األصوات اللغوية .٣
 .م١٩٧٩والنشر، 

  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر- االقتراح في علم أصول النحو .٤
، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل، الطبعة )هـ٩١١ت (السيوطي 

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٩ لبنان، - الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت
، الطبعة األولى، )أحمد بن علي( ألبن الباذش - اإلقناع في القراءات السبع .٥

 .هـ١٤٠٣عبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، . د: تحقيق
، )هـ٣٩٣ت ( إلسماعيل بن حماد الجوهري - لعربيةتاج اللغة وصحاح ا .٦

 –أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليين، بيروت : تحقيق
 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧لبنان، 

 ).ت. د(، دار القلم، بيروت، لبنان )ولفنسون. أ (-تاريخ اللغات السامية .٧
يد الداني األندلسي  ألبي عمرو عثمان بن سع- التحديد في اإلتقان والتجويد .٨

غانم قدوري الحمد، الطبعة الثانية، دار عمار، عمان . د: ، تحقيق)هـ٤٤٤ت (
 .م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ األردن، –

سلمان العاني، ترجمة الدكتور ياسر المّالح، النادي .  د- التشكيل الصوتي .٩
 .م١٩٨٣األدبي الثقافي، السعودية، 
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يى عبابنة، منشورات عمادة البحث يح.  د- التطور السيميائي للكتابة العربية .١٠
 .م٢٠٠٠العلمي، جامعة مؤتة، 

رمضان عبد التواب، الطبعة الرابعة، .  د- التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه .١١
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤مطبعة المدني، 

رمضان عبد التواب، مطبعة .  برجشتراسر، د- التطور النحوي للغة العربية .١٢
 .م١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٣المجد، القاهرة، 

: ، تحقيق) هـ٣٧٠ت ( ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري - تهذيب اللغة .١٣
مجموعة من األساتذة، مراجعة علي محمد البجاوي، الدار المصرية للتأليف 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤والترجمة، 
، )هـ٤٤٤ت ( ألبي عمرو عثمان ن سعيد الواني - التيسير في القراءات السبع .١٤

 .م١٩٣٠مطبعة الدولة، استانبول، 
سامي سعيد .  د- حضارات الوطن العربي القديمة أساسًا للحضارة اليونانية .١٥

 .م٢٠٠٢األحمد، الطبعة األولى، منشورات بيت الحكمة، بغداد، 
حسام سعيد النعيمي، دار .  د-الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني .١٦

 .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 
أحمد مختار عمر، الطبعة األولى، عالم الكتب، .  د- دراسة الصوت اللغوي .١٧

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٧٦القاهرة، 
ت ( لمكي بن أبي طالب القيسي - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة .١٨

أحمد حسن فرحان، دار المعارف للطباعة، دمشق، . ، تحقيق، د) هـ٤٣٧
 .م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

: ، تحقيق)هـ٣٩٢ت ( ألبي الفتح عثمان بن جني -بسر صناعة اإلعرا .١٩
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، شارك في التحقيق أحمد رشدي شحاتة 

 - هـ ١٤٢٨( لبنان –عامر، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت 
 ).م٢٠٠٧
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 لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي -شرح شافية ابن الحاجب .٢٠
محمد : تحقيق)  هـ١٠٩٣( شرح شواهده لعبد القادر البغدادي مع)  هـ٦٨٦ت (

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ لبنان، –نور الحسين وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت 
حسام البهنساوي، الطبعة األولى، مكتبة الثقافة الدينية، .  د- علم األصوات .٢١

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة، 
 .م٢٠٠٠اعة والنشر، القاهرة، كمال بشر دار غريب للطب.  د- علم األصوات .٢٢
 .١٩٧٠كمال بشر، دار المعارف، مصر، .  د-  األصوات–علم اللغة العام  .٢٣
مهدي المخزومي . د: ، تحقيق)هـ١٧٥ت ( للخليل بن أحمد الفراهيدي - العين .٢٤

إبراهيم السامرائي، مطابع الرسالة، الكويت، منشورات وزارة الثقافة . و د
 .م١٩٨٠واإلعالم، 

، )هـ٨٣٣ت ( ألبي الخير محمد بن الجزري -ة في طبقات الُقّراءغاية النهاي .٢٥
 .م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١برجشتراسر، مكتبة الخانجي، مصر، : تحقيق

دار رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، . د-فصول في فقه العربية .٢٦
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

نهضة، القاهرة، علي عبد الواحد وافي، الطبعة السابعة، دار ال.  د- فقه اللغة .٢٧
 .م١٩٧٢مصر، 

إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة األنجلو .  د- في اللهجات العربية .٢٨
 .١٩٦٠المصرية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، 

 هـ ١٤١٩خالد إسماعيل، مؤسسة النخيل، عّمان .  د-قواعد كتابات الحضر .٢٩
 . م١٩٩٨ - 
، تحقيق وشرح عبد )هـ١٨٠ت (بر  ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قن- الكتاب .٣٠

م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣السالم محمد هارون، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، 
 .هـ١٣١٦وطبعة المطبعة األميرية الكبرى، بوالق، 
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 ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي -لسان العرب .٣١
يح أمين محمد عبد ، طبعة جديدة مصححة وملونة، تصح) هـ٧١١ت(المصري 

الوهاب، محمد الصادق العبيدي، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، 
 . لبنان–مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

عامر .  د- تاريخها وتدوينها قواعدها)  األشورية- البابلية (اللغة األكدية  .٣٢
 .م١٩٩١سليمان، 

 -  في ضوء اللغات الساميةاللغة الكنعانية دراسة صوتية صرفية داللية مقارنة .٣٣
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤يحيى عبابنة، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر، . د
. د: تحقيق) هـ٢١٠ت ( ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي - مجاز القرآن .٣٤

م، الجزء الثاني، ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤، مصر، ١فؤاد سزكين، الجزء األول، ط
 .م١٩٦٢ -  هـ ١٣٨١، مصر، ١ط

عبد : ، تحقيق)هـ٢٩١ت ( ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب - لبمجالس ثع .٣٥
 ).ت.د( مصر، –السالم محمد هارون، دار المعارف 

محمد عبد :  تحقيق- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .٣٦
- هـ١٤١٩ لبنان، –القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م١٩٩٨
صالح الدين صالح حسنين، .  دراسة مقارنة، د-  األصواتالمدخل إلى علم .٣٧

 .م١٩٨١الطبعة األولى، دار االتحاد العربي للطباعة، 
غانم قدوري الحمد، منشورات، المجمع .  د- المدخل إلى علم أصوات العربية .٣٨

 .م٢٠٠٢ – ١٤٢٣العراقي، مطبعة المجمع العلمي، 
رمضان عبد التواب، الطبعة .  د-المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي .٣٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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:  سباتينو موسكاتي وآخرون، ترجمة- مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن .٤٠
عبد الجبار المطلبي، الطبعة األولى، عالم الكتب، . مهدي المخزومي و د. د

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٤بيروت، 
: ، تحقيق) هـ٩١١ت ( جالل الدين السيوطي - واعهاالمزهر في علوم اللغة وأن .٤١

 ).ت. د( بيروت –محمد أحمد جاد المولى وآخرين، دار الفكر 
إسماعيل عمايرة، دار المالحي للنشر، إربد .  د- المستشرقون والمناهج اللغوية .٤٢

 .م١٩٨٨ األردن، –
 محمد - ةة بين اللغات الساميمقارنالمفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها وال .٤٣

علي العناني، ليون محرز، الطبعة األولى، القاهرة، . عطية األبراشي، د
 .م١٩٢٣

: ، تحقيق)هـ٢٨٥ت (ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي، -المقتضب .٤٤
 ).ت. د(محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت 

 فخر .د: ، تحقيق) هـ٦٦٩ت ( ألبي عصفور اإلشبيلي -الممتع في التصريف .٤٥
 - هـ ١٣٩٨الدين قباوة، الطبعة الثالثة، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 

 .م١٩٨٧
- هـ١٤٠٠تمام حسان، دار الثقافة، القاهرة، .  د- مناهج البحث في اللغة .٤٦

 .م١٩٧٩
 .غانم قدوري الحمد. د: عبد الوهاب القرطبي، تحقيق- الموضح في التجويد .٤٧
يحيى .  د- وء النقوش السامية ولغاتهاالنظام السيميائي للخط العربي في ض .٤٨

 .م١٩٩٨عبابنة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
يحيى .  د-النظام اللغوي للهجة الصفاوية في ضوء الفصحى واللغات السامية .٤٩

 - هـ ١٤١٧عبابنة، الطبعة األولى جامعة مؤتة، منشورات جامعة مؤتة، 
 .م١٩٩٧
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أحمد سوسة، منشورات . د- يينحضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومر  .٥٠
 .م١٩٨٠وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر، 

 :الرسائل : ثانياً 
 محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده، دراسة - جهد المقل .٥١

 .م١٩٩٧وتحقيق، سالم قدوري حمد، أطروحة دكتوراه، 
ة، فهمي حسن  دراسة لغوية مقارن-الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية .٥٢

 .م٢٠٠٢أحمد يوسف، رسالة ماجستير، كلية اللغات، جامعة بغداد،
لغة النقوش الفينيقّية، دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية، محمد  .٥٣

 .م١٩٨٨مصطفى، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة حلب، 
  :البحوث : ثالثاً 
صحيفة  شاده، محاضرة نشرت في - علم األصوات عند سيبويه وعندنا .٥٤

 .م١٩٣١الجامعة المصرية، القاهرة، السنة الثانية، 
 :المصادر األجنبية : رابعاً 
٥٥. Akkadishes Hand worter buch, Otto Harrassowitz, 

vonsodeb, Wiesbaden, 1981- 1985 (Vonsoden (1)). 
٥٦. Amandaic Syriacum, Brockelmann, C. Hails saxonum, 

1928, (Brocke (mann). 
٥٧. The cairn of Hani, Harding G., 1952. (Harding). 
٥٨. Comparatative Dictionary of Ge<ez (classical Ethiopic), 

leslau, Otto Harrassowitz, weisbaden, 1987 (Leslau (1)). 
٥٩. Acomparative semitic lexicon of the Phoenician and punic 

languages, Tomback, R., Scholars press, Missoula, 
Montana, 1977 (Tomback). 
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٦٠. Acompendious syriac dictionary payne smith, clarendon 
press, 1988. (payen smith). 

٦١. Adescriptive grammar of epigraphic south Arabian 
beeston, London, 1962. (Beeston (2)). 

٦٢. Dictionaire des inscriptions semitiques del'ouest, Jean, 
C.F. & Hoftijzer, J., Leiden, 1965. (Jean & Hoftjzer). 

٦٣. Dictionary of old south Arabic-sabaen the language 
biella, J U.S.A Scholars Press, 1982. (Biella). 

٦٤. Ghain im ugaritischen, Rössler, O., in ZA54 (1961). 
(Rössler). 

٦٥. A grammar of phoeincian and punic, segert munchen, 
1976. (Segert (1)). 

٦٦. A grammar of the Phoenician languages, Harris, Z., A 
merican oriental socity, New Haven, 1952. (Harris). 

٦٧. Hebrew and Chaldee Lexicon the old testament 
scriptures, gesenius, W., michgan, 30th the edition, 1978 

(Gesenius-2). 
٦٨. A hebrew & English lexicon of the old testament  

tranaslated by: Brown, Dnver and Briggs, gesenius, W., 
Clarendon press, offered, 1979. (Gesenius) (Gesenius-1). 

٦٩. An Introduction to the Comparative Grammar of the 
Semitic languages Phonology and morfology, sabatino 
Moscati, Second Printing 1969, otto Harrassowitz 

Wiesbaden. (Moscati). 
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٧٠. Lectures on the comparative grammar of the semitic 
languages, William wright, Amsterdam, 1966. (William 

Wright Wright).  
٧١. Notes on vonsoden's grammar of Akkadian, Gelb, J. 

Shicago, 1968. (Gelb (2)). 
٧٢. Old akkadian writing and grammar, Gelb, L.J., Chicago, 

1952 (Gelb (1)). 
٧٣. The Phonetic and linguistic back ground im Canaanite, 

Hebrew, Phoenician, Aramaic. Mishnuic Hebrew, Punic, 
Kutscher, E,r, London, 1979. (Kutscher (2)). 

٧٤. Sabaic dictionary, (English - French –Arabic), Beeston, 
Louvain- La- Neure. Beyrout. (Beeston and othors). 

٧٥. Semitic inscription, safaitic inscriptions, littman, 1943, 
(Littman(2)). 

٧٦. Semitc languages outline of acomparative grammar, 
Edward Lipinski, E, Leuven, 1997. (Lipinski). 

٧٧. Some inscriptionum of the safaitic bedouin Oxtoby, New 
Haven, Conn, 1968, (Oxtoby). 

٧٨. Some thamudic inscriptions from the Hashemite kingdom 
of  Jordan, Harding, G., Littman, E., leiden, 1952. (Harding 

& Littman). 
٧٩. Syriac English dictionary, jmprimrie cathologue, Costaz, 

L., Beyrouth, 1980. (Costaz). 
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٨٠. A textbook at Syrian semitic inscriptions Gibson vol. 1 
oxford university press, 1970. (Gibson). 

٨١. Descriptive & Historical linguistiss palmar J. London, 
1980 (palmar). 

٨٢. A Descriptive Grammar of Epigraphic south Arabian, 
Beeston, A.F.L, London. (Beeston (2)). 

٨٣. Grammatik der Semitischen Sprachen, Brockelman, 2vol, 
(Berlin 1908- 1913). (Brockelman (3)). 
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  هوامشال
                                                 

 . ١١٣، ص) السيوطي(االقتراح ) 1(
 . ٥/٧٦) ابن األثير(النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(
 . ١٨١ص) ابن خالويه(مختصر في شواذ القرآن ) 3(
  . ١٢٢فصول في فقه العربية ص: ينظر ) 4(
 كلية – رسالة ماجستير -)  فهمي أحمد سعيد(الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية : ينظر ) 5(

  . ٢٠٩ ص– ٢٠٠٢ –اللغات 
)6 (Ancient West Arabian, Rabin , P.32 – 33.  
 . ١/٢٢٢االقتراح : ينظر ) 7(
 . ٣٥: يوسف ) 8(
 . ٢/١٤) ابن جّني(المحتسب في تبيين وجوه شواّذ القراءات : ينظر ) 9(
، وفصول في فقه العربية ٣٤٢ص) ربحي كمال) ( عربي–عبري (المعجم الحديث : ينظر ) 10(

 . ١٣٩ص
)11 ((BeesTon and others) , P.48 الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية :  ، وينظر– 

  . ٢٠٦ ص–رسالة ماجستير 
) تمام حسان. د(، واألصول دراسة ابستمولوجية ٦٢المستشرقون والمناهج اللغوية ص: ينظر) ١٢(

  .٢٤٨ص
  .١٥ص) نولدكه(اللغات السامية ) ١٣(
  .١٥مالمح من تاريخ العربية ص: ينظر" نقله عنه الدكتور أحمد نصيف الجنابي) "١٤(
  .      ٦١: البقرة) 15(
البن ( في تبين وجوه القراءات الشواذ وعللها وحججها القراءة في المحتسب: ينظر) 16(

  .     ١/٨٨)جني
  .  ٣٢  ص)رمضان عبد التواب. د(فصول في فقه العربية :  ينظر)17(
  .٦٥العين ص) 18(
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، وسر صناعة اإلعراب ٢٠٧، ١٩٢/ ١، ) المبرد(المقتضب : ؛ وينظر٤٣٣/ ٤الكتاب، ) 19(
؛ والموّضح في ١٠٤ص) أبو عمر الداني(؛ والتحديد في االتقان والتجويد ٦٠/ ١، ) ابن جني(

  .٧٨، ص)عبد الوهاب القرطبي(التجويد 
  .٤/٤٣٥الكتاب، ) 20(
  .١/٧٥سر صناعة االعراب، : ينظر) 21(
 . ٢: الماعون ) 22(
 . ٢٦٠ثالث ، شرح الشافية ، الجزء ال) 23(
 . ١٢٥ ،  ١٩٩٧، ) سالم قدوري حمد( أطروحة دكتوراه –) محمد المرعشي (–جهد المقّل ) 24(
  .١٣٠مناهج البحث في اللغة ص) 25(
  .٣١٧،  ص) حسام سعيد النعيمي. د(الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ) 26(
، العدد ١٩٣١ السنة الثانية – علم األصوات عند سيبويه وعندنا، صحيفة الجامعة المصرية) 27(

  .١٠الخامس، ص
  .٤٣٤/ ٤الكتاب ، : ينظر) 28(
  .١٢٣، ص)مكي بن أبي طالب القيسي(الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظة تالوة : ينظر) 29(
  .٦٠العين ص) 30(
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر) 31(
) سلمان العاني. د(؛ والتشكيل الصوتي ٨٨، ص) ابراهيم أنيس. د(األصوات اللغوية : ينظر) 32(

. د(؛ والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ١٣٠؛ ومناهج البحث في اللغة ص٩٧ص
  .٣٠٤ص) كمال بشر. د(؛ وعلم األصوات ٥٥ص) رمضان عبد التواب

  .٤٣٣/ ٤الكتاب، : ينظر) 33(
دخل إلى علم أصوات ؛ والم٩٠ص) كمال بشر. د( األصوات –علم اللغة العام : ينظر) 34(

  .٥٣ص) غانم قدوري الحمد. د(العربية 
؛ والمدخل ٢٠٧ص) كمال بشر. د(؛ وعلم األصوات ١٣٠مناهج البحث في اللغة ص: ينظر) 35(

  .١١٦؛ والمدخل إلى علم أصوات العربية ص٨١إلى علم اللغة ص
  . ١٣٠مناهج البحث في اللغة ص) 36(
  .٢٠٧ص) كمال بشر. د(علم األصوات ) 37(
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علم األصوات عند سيبويه : شادة. ؛ واألستاذ أ٨التطور النحوي، ص: براجشتراسر: ينظر) 38(
  .٢٣٠أثر القراءات في األصوات والنحو ص: عبد الصبور شاهين. ؛ و د١٠وعندنا، ص

  .٧٩ص) حسام البهنساوي. د(؛ وعلم األصوات ١٣٠مناهج البحث في اللغة ص: ينظر) 39(
. د(؛ وعلم األصوات ٨١؛ والمدخل إلى علم اللغة ص١٣٠غة صمناهج البحث في الل: ينظر) 40(

  .٧٩ص) حسام البهنساوي
 . ٩٧ ، ومناهج البحث في اللغة ، ص١٤علم األصوات عند سيبويه وعندنا ، ص: ينظر ) 41(
  .١/١١١) األزهري(، وتهذيب اللغة ١/٨١مجالس ثعلب ) 42(
  .٩٧ص) ابراهيم أنيس. د(بية ، وفي اللهجات العر ١٣٧فصول في فقه العربية ص: ينظر) 43(
  .١/١١١، وتهذيب اللغة ١/٨١مجالس ثعلب : ينظر) 44(
  .١/٢٤١، وسر صناعة االعراب ١/٨١مجالس ثعلب : ، وينظر٣٧١ديوان ذي الّرمة ص) 45(
  .٢/١١) ابن جني(، والخصائص ١/٨١مجالس ثعلب : ، وينظر١٠٥شعر ابن هرمة ص) 46(
  .١/١١١تهذيب اللغة : ينظر) 47(
ابن (، والنشر في القراءات العشر ١٦٠، والرعاية ص٤/٤٣٣، والكتاب ٦٥عين صال) 48(

 . ١/١٩٩) الجزري
، وأثر ١٧٩ص) محمود السعران. د(، وعلم اللغة ١٣١مناهج البحث في اللغة ص: ينظر ) 49(

 . ٣٠القراءات في األصوات والنحو ص
  ).همي: (اللسان) 50(
  .١/٢٥٩) عنش(العين ) 51(
  .)روه: (اللسان) 52(
  .)سرف: (، واللسان٤/١٣٧٣) الجوهري(الصحاح ) 53(
 . ٦٥العين ص: ينظر ) 54(
 . ١/١٩٥، والمقتضب ٤/٤٣٤الكتاب : ينظر ) 55(
  .٢٩: الواقعة) 56(
  .)طلح: (اللسان: ، وينظر١٥١ص) ابن خالويه(مختصر في شواذ القرآن ) 57(
  .٤: االنفطار) 58(
  .١/٤٦٦المزهر : ، وينظر١/٣٤٣) بن جنيا(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ) 59(
  .)عدس(، و)حدس: (اللسان: ، وينظر٣/١٣١) حدس(، و١/٣٢١) عدس(العين ) 60(
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  .٤/٢٣١الكتاب : ينظر) 61(
) اسماعيل عميرة. د(المستشرقون والمناهج اللغوية : ، وينظر) حتا(، و)حتت: (اللسان) 62(

  .٣٣-٣٢ص
  .١/٢٢٢) السيوطي( واالقتراح ،٨٢ص) ألبي عبيدة(مجاز القرآن : ينظر) 63(
  .٣٥: يوسف) 64(
  .١٢٠الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص: ، وينظر٢/١٤المحتسب ) 65(
  .٩٦ص) ابراهيم انيس. د(في اللهجات العربية : ينظر) 66(
  .٣٤٢ص) احمد مختار عمر. د(دراسة الصوت اللغوي : ينظر) 67(
  ).تغر(، و)تعر: (اللسان) 68(
  .)زغل: (نفسهالمصدر ) 69(
  ).رغم(، و)رعم: (اللسان: ، وينظر٢/٣٠٠) ألبي الطيب اللغوي(اإلبدال ) 70(
  .)ضبغط: (اللسان) 71(
  .٢/٣٠١) ألبي الطيب اللغوي(اإلبدال ) 72(
  .)غثا: (اللسان) 73(
  .٣/٣٦٠) ابن األثير(النهاية في غريب الحديث واألثر ) 74(
  .٢/٢٩٩) ألبي الطيب اللغوي (، واإلبدال١١٢ص) البن الّسّكيت(اإلبدال ) 75(
  .١١٧ - ١١٦االدغام الكبير ص: ينظر) 76(
  .١٠٠: االعراف) 77(
  .٢٥٥: البقرة) 78(
  .٧٩ص) حسام البهنساوي. د(علم األصوات : ينظر) 79(
هو محمد بن َسْعدان أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي، أخذ القراءة عن سليم بن حمزة، وعن ) 80(

  .٢/١٤٣غاية النهاية . هـ٢٣١ وغيرهما، توفي سنة يحيى بن المبارك اليزيدي
هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة البصري المعروف باليزيدي، نحوي مقريء، عرف ) 81(

  .١/٣٧٥باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي، غاية النهاية 
  .٢١٩ -١/٢١٨) ابن الباذش(اإلقناع في القراءات السبع : ينظر) 82(
  .٤٦: النساء) 83(
  .٧٩، ٧٧ص) حسام البهنساوي. د(علم األصوات : ينظر) 84(
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هو عبد اهللا بن يحيى بن المبارك بن أبي محمد اليزيدي البغدادي، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا ) 85(
  .١/٤٦٣غاية النهاية . عن أبيه عن أبي عمرو

  . ١/٢٢٠) ابن الجزري(عشر ، والنشر في القراءات ال١١٨اإلدغام الكبير ص: ينظر) 86(
  .١٨٥: آل عمران) 87(
  .٣: المائدة) 88(
  .٨١: يونس) 89(
، ٢٣ص) أبو عمر الداني(، التيسير في القراءات السبع ١١٨اإلدغام الكبير ص: ينظر) 90(

  .١/٢١٨والنشر 
  .١/٢٢٠النشر : ينظر) 91(
التكملة : لفارسي، أبو علي ا١/٢٠٨المقتضب : ، والمبرد٤/٤٥١الكتاب : سيبويه : ينظر) 92(

  .٦٨٣ -٢/٦٨٢الممتع في التصريف : ، وابن عصفور٢/٢٧٧
 أول مدينة سكنها الوافدون من جزيرة العرب إلى شمال بابل ، إذ (Akkad)تنسب إلى أكد ) 93(

تاريخ : ينظر . تعد هذه الهجرة من أقدم هجرات اللغات الجزرية من مهدها األول جزيرة العرب
احمد . د( ، وحضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين ٢٣ – ٢٢اللغات السامية ص

  . ١٤٣ص) سوسة
)94 (An Introduction to the comparative Grammar of the semetic languages 

phonology and morphology, sabatino moscati , P.41 - 42    
 النظائر العربية لألصول األكدية  ، ومعجم١٨٨ص) عامر سليمان. د(اللغة األكدية : ينظر ) 95(

 . ٤٣٠ص) خالد اسماعيل علي. د(
 . ٦٨ص) يحيى عبابنة. د(النظام السيميائي للخط العربي : ينظر) ٩٨(
 . ١٦٠ص) محمود فهمي حجازي. د(علم اللغة العربية : ينظر) ٩٩(
)١٠٠(Early History Of The Alphabet, 2nd ed. Naveh J., 21,25 (p,28, 25)  ،

                 ٦٨النظام السيميائي للخط العربي ص: نظري
)١٠١(Syriac English dictionary , Costaz, p, 143, A comparative semitic 

lexicon of the Phoenician and punic languages ,   Tombac, p.127  ،
  .٣٦٣-٣٦٢النظام السيميائي للخط العربي ص: وينظر
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)(100 Tomback, k, p.190, Costaz, p.24،النظام السيميائي للخط العربي : وينظر
  .٣٦٨ص

إحدى لهجات المجموعة الكنعانية ، وصلت إلينا في نقوش متعددة ، عثر على بعضها في ) 101(
، وعلى بعضها اآلخر في مستعمراتهم ، إذ ...) سور ، صيدا ، جبيل ، أْرواد (مواطنهم األولى 

مقدمة في : ينظر .  التي أقاموها لتسهيل شؤون تجارتهم نشروا لغتهم عن طريق مستعمراتهم
  . ٢٥٦ -  ٢٤٨ ، ٢/٢٤٤تاريخ الحضارات القديمة 

)102 (Tomback,235, 236, Costaz, p.240٣٧٢اللغة الكنعانية ص: ، وينظر .  
)103( Jean & Hoftjzer, p.205, Harris, p.131, segert, p.297 اللغة : ، وينظر

  ٣٧٣الكنعانية ص
)104 (Tomback, p. 238, Jean & Hoftijzer, p.203 ٣٠٧اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
  .١٣٩- ١٣٨فصول في فقه العربية ص: ينظر) 105(
، تعلمتها مجموعة من ...) الفينيقية ، والمؤابية ، (لهجة كنعانية تضم إلى جانب اللهجات ) 106(

للغة الكنعانية السائدة فيها في ، هاجروا إلى أرض فلسطين فاكتسبوا ا) بنو إسرائيل(اآلسيويين 
  .    ٢٨٢ – ٢/٢٨١مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة : ينظر ) . م.ق(القرن الثاني عشر 

)107 (the phonetic and linguistics. (Kutscher (2)) PP. 21 – 22 .   
 ) . غزز: (اللسان ) 108(
 . ١٥٠المدخل إلى علم األصوات دراسة مقارنة ص: ينظر ) 109(
  .١٥١المصدر نفسه ص: ينظر110)  (
)111(Lectures on the comparative grammar of the semitic languages 

,William Wright, p.48.  
)112 (Syriac English dictionary, , Costaz, P.25 , Tomack , P.255. وينظر ، :

  .٣٧٥اللغة الكنعانية ص
)113 ( Tomback, p.240, Gesenius, p.734, Cotaz, p.249. ، اللغة : وينظر

  .٣٧٥الكنعانية ص
  .١٢٠ ص)يوسف متي آل فوزي. د (آرامية العهد القديم قواعد ونصوص:  ينظر)114(
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 من اللهجات اآلرامية الغربية ، وتعّد امتدادًا للهجة اآلرامية في العصر المسيحي ، إذ هي )115(
والمقارنة بين اللغات السامية المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها : إحدى لهجاتها ، ينظر 

  .٣ص) محمد عطية االبراشي وآخرون(
 منذ القرن األول الميالدي ، حتى – وهم من األقوام العربية –لهجة آرامية كتب بها الّنبط ) 116(

حضارات الوطن العربي : ينظر . أواخر القرن الثالث الميالدي وأوائل القرن الرابع الميالدي
 – ٦٤ص) علي عبد الواحد وافي. د( ، وفقه اللغة ١٥٧ة اليونانية صالقديمة أساسًا للحضار 

٦٥ .   
   ٤٠لغة النقوش النبطية ص: ينظر ) (117
  . ٩٤المصدر نفسه ص: ينظر ) (118
 . ٩٤نفسه ص: ينظر ) (119
  . ٧٩نفسه ص: ينظر ) (120
 . ٢٢نفسه ص: ينظر ) (121

، وأغلب سكانها من )) رالحض((لهجة آرامية كتب بها الحضريون العرب في مملكتهم ) 122(
حضارات الوطن العربي : ينظر . العرب ، إذ اشتملت الكتابات العربية جماعات آرامية وفارسية

) خالد اسماعيل علي. د( ، وقواعد كتب الحضر ١٦١القديمة أساسًا للحضارة اليونانية ص
  . ٢ص
 . ٣٠قواعد كتابات الحضر ص: ينظر ) (123
 . ٢٦٨ة أللفاظ كتابات الحضر صدراسة معجمية مقارن: ينظر ) (124
 . ٢٦٩المصدر نفسه ص: ينظر ) (125

، والمدخل إلى علم اللغة ١٥١المدخل إلى علم األصوات دراسة مقارنة ص: ينظر) 126(
  .٢٢٥ص

)127(Costaz, p.25 البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية : ، وينظر) إلغناطيوس
  .٦٧ي للخط العربي ص، والنظام السيميائ١٠٠ص) يعقوب الثالث

  . ٢٢٥المدخل إلى علم اللغة ص: ينظر) 128(
  . ٢٢٥المدخل إلى علم اللغة ص: ينظر) 129(
)130(Sabaic dictionary, (English – French – Arabic) Beeston (Beeston and 

others) p.11.   



  ميساء صائب رافع عبود. د               - دراسة مقارنة - واللغات الجزرية) الفصحى(بين العربية  )العين(صوت  

 - ٥٨٩ -  

                                                                                                                            

)131( Ibid, p.11.    
)١٣٧( Ibid, p.127.  
)133(Ibid, pp.58,59.  
جات القبائل العربية الجنوبية القديمة ، التي هاجرت إلى الحبشة من لهجة نشأت من له) 134(

جنوب الجزيرة العربية في القرن السابع قبل الميالد ، وأهم اللهجات التي هاجرت قبيلتا 
تاريخ اللغات : ينظر . ، وسميت المنطقة نسبة إلى هذه القبائل)) األجعازي((و )) حبشث((

  .٥٤السامية ص
      .٢٢٥ل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي صالمدخ: ينظر) 135(
  . ٢٢٣المصدر نفسه ص: ينظر) 136(
شمال ((استوطنت شمالي الجزيرة العربية ) أو عرّبية النقوش(من اللهجات العربية البائدة ) 137(

مدائن ((، بادت قبل اإلسالم بزمن طويل ، وجدت نقوشها في تبوك وحائل والحجر )) الحجاز
  .٢١٩ – ٢١٨علم اللغة العربية ص: ينظر ) . ديدان (والعال)) صالح

 . ١٧٩تاريخ اللغات السامية ص: ينظر ) (138
139) (some thamudic inscriptions from the Hashemite king of Jordan 

(Harding & Littman) P. 312١٢٨ ، وينظر النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص .  
وما حولها في البادية الشرقية )) الصفاة((كنت منطقة من اللهجات العربية البائدة ، س) 140

الشمالية من األردن وجنوب سوريا في القرن األول قبل الميالد، نقوشها مكتوبة بخط هو امتداد 
 Some Inscriptions of the) .              المسند(للخط الغربي الجنوبي المعروف بـ 

Safaitic , Bedouin, Ox Toby P.7-8١٨٣–١٨٢تاريخ اللغات السامية ص: ر، وينظ .  
141) (Littman, No 722. ١٢٥النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص:  ، وينظر .  
142) (Harding & Littman , P.490 ١٢٧النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص:  ، وينظر .  

)143 ((BeesTon and others) P.48 الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية :  ، وينظر
  . م ٢٠٠٢ – كلية اللغات – رسالة ماجستير – ٢٠٦ص) همي حسن احمدف(

)144 (Adescriptive grammar of epigraphic south Arabian , BeesTon 
(BessTon (2)) , P.58.  
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)145 (Dictionary of old south Arabic – Sabaen the language, biella (Biella) 
, P.433 , (BeesTon and others), P.41. الظواهر الصوتية  في العربية :  ، وينظر

  . ٢٠٨ ص– رسالة ماجستير –الجنوبية 
)146 (MoscaTi , P.42 – 43.   
 . ١٩٣ ، ١٩٢ص) عامر سليمان. د(اللغة األكدية : ينظر ) 147(
 . ٢٢٥المدخل إلى علم اللغة ص: ينظر ) 148(
ل في فقه اللغة  ، وفصو ٣٤٢ص) رحبي كمال( عربي –عبري : المعجم الحديث : ينظر ) 149(

 . ١٣٩ص
)150 (A Hebrew & English Lexicon of the old testament translated , 

Gesenius , (Gesenus (1)) , P.365. 
 . ١٤٨المدخل إلى علم األصوات دراسة مقارنة ص: ينظر ) 151(
 ٩٦،  ٩٤ ، ٩٣، ص) عبد اهللا يوسف(رنيمة الشمس ، نقش القصيدة الِحْمَيرّية أو ت: ينظر ) 152(

 رسالة – ، والظواهر الصوتية العربية الجنوبية ١٩٨٨ ، صنعاء ، ٥ مجلة ربدان ، ع–، بحث 
 . ٢٠٩ ص–ماجستير 

)153 (Gesenius (1) , P.762.  
)154 (Gesenius (1) , P.762 , Tomback , P.246  
 . ١٥١المدخل إلى علم األصوات دراسة مقارنة ص: ينظر ) 155(
  . ٢٠٩ ص– رسالة ماجستير –ي العربية الجنوبية الظواهر الصوتية ف: ينظر ) 156(
)157 (Ancient west Arabian , Rabin , P. 32 – 33. 
 . ٧١فقه اللغات السامية ص: ينظر ) 158(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر ) 159(
 . ٨٠المصدر نفسه ص: ينظر ) 160(
 . ١٩٣اللغة الكنعانية ص: ينظر ) 161(
 . ٣٦صالتطور النحوي : ينظر ) 162(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر ) 163(
)164 (Gesenius , Ibid , P.362. اإلبدال في ضوء اللغات السامية :  ، وينظر)ربحي كمال (

  . ٢٢ص
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)165 (Brockelmann, P.214. ١٧اإلبدال في ضوء اللغات السامية ص:  ، وينظر .  
 . ١٧التطور اللغوي وظاهرة علله وقوانينه ص: ينظر ) 166(
 . ٦٧المدخل إلى علم األصوات دراسة مقارنة ص: ينظر ) 167(
 . ١٧التطّور اللغوي مظاهرة علله وقوانينه ص: ينظر ) 168(
)169 (Descriptive and historical linguistics , palmer, P. 226 – 231.  
)170 (Ibid , 226 – 231. ١٧التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص:  ، وينظر .  
 .٧٦مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ص: ينظر) ١٧١(
 .١٥٥علم اللغة العربية ص: ينظر) ١٧٢(
 ).بعل: (اللسان) ١٧٣(
 . ٤٣٠، ومعجم النظائر العربية لألصول األكدية ص١٨٨اللغة األكدية ص: ينظر) ١٧٤(
 ).سمع: (اللسان) ١٧٥(
)١٧٦(Von soden 2/839المستشرقون والمناهج اللغوية : ، وينظر)ايرةاسماعيل عم. د (

  .٦٧ص
  )عين: (اللسان) ١٧٧(
 .٣٦٣-٣٦٢النظام السيميائي للخط العربي ص: ينظر) ١٧٨(
 ).وعر(اللسان ) ١٧٩(
 .٣٦٨النظام السيميائي للخط العربي ص: ينظر) ١٨٠(
 ).عزر: (اللسان) ١٨١(
)١٨٢(Tomback, p. 235, 236٣٧٢اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
  ).عبد: (اللسان)١٨٣(
)١٨٤ (Jean & Hofjizer, p. 2/515٣٤٣اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
 ).بعل: (اللسان) ١٨٥(
)١٨٦ (Jean & Hoftijzer, p.205٣٧٣اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
 ).عزز: (اللسان) ١٨٧(
)١٨٨ (William wright, p. 48.  
 ).عين: (اللسان) ١٨٩(
)١٩٠ (Costza, P. 59; & Costaz, P. 250٣٧٥اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
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 ).عظم(: اللسان) ١٩١(
)١٩٢ (Costaz, p. 249٣٧٣اللغة الكنعانية ص: ، وينظر.  
 ).عور: (اللسان) ١٩٣(
)١٩٤ (Gibson, P. 89-90نقش بّرركب في الملحق: ، وينظر.  
 ).عبد: (اللسان) ١٩٥(
  .٢٢لغة النقوش النبطية ص: ينظر) ١٩٦(
 ).غلم: (اللسان) ١٩٧(
 .٩٤لغة النقوش النبطية ص: ينظر)  ١٩٨(
 .٧٩المصدر نفسه ص) ١٩٩(
 .٢٦٨دراسة معجمية مقارنة لأللفاظ كتابات الحضر ص : ينظر) ٢٠٠(
 ).عبد: (اللسان) ٢٠١(
 .٢٦٩دراسة معجمية مقارنة لأللفاظ كتابات الحضر ص: ينظر) ٢٠٢(
 ).عبر: (اللسان) ٢٠٣(
 .٢٧١دراسة معجمية مقارنة اللفاظ كتابات الحضر ص: ينظر) ٢٠٤(
 ).عمر: (اللسان) ٢٠٥(
 .٢٧٠اللفاظ كتابات الحضر صدراسة معجمية مقارنة : ينظر) ٢٠٦(
 ).عزر: (اللسان) ٢٠٧(
)٢٠٨ (Beeston and others, p. 11.  
  ).عبد: (اللسان) ٢٠٩(
)٢١٠ (Beeston and others, p. 127.  
  ).سمع: (اللسان) ٢١١(
)٢١٢ (Beeston and others, p. 58, 89.  
  ).خدع: (اللسان) ٢١٣(
 .٢٣٣المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ص: ينظر) ٢١٤(
 ).عقرب: (اللسان) ٢١٥(
)٢١٦ (Harding, no. 213١٢٨النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص: ، وينظر.  
 ).سمع: (اللسان) ٢١٧(



  ميساء صائب رافع عبود. د               - دراسة مقارنة - واللغات الجزرية) الفصحى(بين العربية  )العين(صوت  

 - ٥٩٣ -  

                                                                                                                            

)٢١٨ (Harding, no. 490١٢٧النظام اللغوي للهجة الصفاية ص: ، وينظر.  
 ).لعن: (اللسان) ٢١٩(
)٢٢٠ (Littman (2) no. 722.  
 ).علف: (اللسان) ٢٢١(
)٢٢٢ (Lipinski, pp. 141-150،٧٦مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ص:  وينظر.  
)٢٢٣ (Moscati, p.41  
)٢٢٤(Gelb (1), p. 128 & Von sodden (2), pp.11-12 مدخل إلى نحو :  ، وينظر

  . ٧٧اللغات السامية المقارن ص
)٢٢٥ (Ghain im ugaritischen, Rossler, pp. 32-72, 158-172 مدخل :   ، وينظر

  .٧٧مية المقارن صإلى نحو اللغات السا
 . ٢٢التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه ص: ينظر ) 226(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر ) 227(
عبد الصبور . د (– رؤية جديدة في الصرف العربي –ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية ) 228(

 . ٥٨ ، ومن أسرار اللغة ص١٦٨ص) شاهين
 .١/١١١ب اللغة ، وتهذي١/٨١مجالس ثعلب ) ٢٢٩(
 .١/٢٤١، وسر صناعة اإلعراب ١/٨١مجالس ثعلب : ، وينظر٣٧١ديوان ذي الرمة ص) ٢٣٠(
 .٢/١١، والخصائص ١/٨١مجالس ثعلب : ، وينظر١٠٥شعر ابن هرمة ص) ٢٣١(
 .١/١١١: تهذيب اللغة) ٢٣٢(
)٢٣٣ (Gesenius (1), p. 25, 740  
  ).ازر) (عزر: (اللسان) ٢٣٤(
)٢٣٥ (Leslau, pp. 50, 54, 55  
)٢٣٦ (Ibid, p. 69  
 ).عربن(و) ارن:: (اللسان) ٢٣٧(
 .١/٢٢٢االقتراح : ينظر) ٢٣٨(
 .٣٥: يوسف) ٢٣٩(
 .٢/١٤المحتسب : ينظر) ٢٤٠(
 ٤٠: االنفطار) ٢٤١(
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 .١/٤٦٦المزهر : ، وينظر١/٣٤٣المحتسب ) ٢٤٢(
 ).عدس(و) حدس: (اللسان: ، وينظر٣/١٣١) حدس(، و١/٣٢١) عدس(العين ) ٢٤٣(
 .١٣٩ربية صفصول في فقه الع: ينظر) ٢٤٤(
)٢٤٥ (Beeston (and others), p.12  
 .٨٥اللهجات العربية الغربية القديمة ص: ينظر) ٢٤٦(
)٢٤٧ (Gesenius (1), p. 365  
  ).عشق: (اللسان) ٢٤٨(
 ).تغر(، و)تعر: (اللسان) ٢٤٩(
 ).زغل: (اللسان) ٢٥٠(
 ).رغم(و) رعم: (اللسان: ، وينظر٢/٣٠٠) البي الطيب اللغوي(االبدال ) ٢٥١(
 .٢/٢٩٩) ألبي الطيب اللغوي(، واإلبدال ١١٢ص) البن السكيت(ال االبد) ٢٥٢(
)٢٥٣ (Von sodden (1), 1/233, Gesenius(1), p. 783, 787  
 ).غرب: (اللسان) ٢٥٤(
)٢٥٥ (Gesenius (1), p. 762  
)٢٥٦ (Gesenius (1), p. 762 & Tomback, p. 246  
 .٦/١٠١) رجل(العين ) ٢٥٧(
)٢٥٨ (Costaz, p. 254  
 ).غلم: (اللسان) ٢٥٩(
)٢٦٠ (Cantineau (3), pp. 75, 129  
 ).برغث: (اللسان) ٢٦١(


