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 األصهات فى اللغتين الجعزية واألمهرية
 دراسة لغػية مقارنة

 نرمين خليفة زكى مصطفىالباحثة / 
 معيجة بقدع المغات الدامية

 جامعة عيغ شسذ -كمية األلدغ
 : مقدمة

المغة الجعدية مغ المغات الدامية الجشػبية التى نقميا السياجخون العخب مغ اليسغ 
باب السشجب إلى سكان اليزبة السقابمة التى سسيت ؼيسا  وجشػب الجديخة العخبية عبخ مزيق

المغات الدامية  من" حبذت " العخبية الجشػبية ، وكػنيا  قبيمةبالحبذة ندبة إلى  بعج
الجشػبية فيى وثيقة الرمة لغػيا بالمغة العخبية. ويصمق عمى المغة الجعدية ىحا السدسى ندبة 

ልሳነاألحخار"  إلى قبيمة عخبية وتخجستيا الحخؼية "لغة  ግዕዝ   ويفزل كثيخ مغ
األوربييغ استعسال مدسى المغة األثيػبية ندبة إلى اثيػبيا التى تعشى فى المغة اليػنانية الػجو 

، وغيخ معخوف متى ىاجخت ىحه الؿبائل إلى ىشاك ولكغ ُيخجح أنو حجث ذلظ 1السحتخق 
 .2عمى فتخات قبل ميالد السديح بػقت شػيل

الحبذية إلى عرػر مبكخة مغ التاريخ حيث يرعب تحجيجىا  تعػد بجاية السسمكة
بذكل دقيق. فقج بدغت السسمكة الحبذية إلى التاريخ اإلندانى فػر تحػليا إلى السديحية فى 
القخن الثالث السيالدػ واذدادت وضػحا فى القخن الدابع عذخ السيالدػ مخورا بالعرػر 

لبالد السجاورة فى افخيؿيا وبيغ العخب. وقج الػسصى؛ فقج شغمت الجعدية مكانة خاصة بيغ ا
اذدىخت المغة الجعدية فى ىحه السسمكة؛ فيى واحجة مغ الميجات الستعجدة التى تشتسى إلى 

، وأرجع مػسكاتى ضيػرىا فى بادغ األمخ إلى 3فخع المغات األفخيؿية مغ أسخة المغات الدامية
وحجد ليبشدكى تاريخ ىحه الشقػش إلى  -الشقػش التى تعػد إلى القخون األولى مغ السيالد 

بخوكمسان أن أقجم الشقػش التى وصمت إليشا فى ىحه المغة  ذكخ، بيشسا 4القخن الثانى السيالدػ
وؼيسا بعج فى كتابات مسمكة أكدػم  -ميالديا ومكتػبة بالخط الدبئى 053يعػد إلى العام 

. وقج 5 إلى العرػر الستقجمةفى القخن الخابع السيالدػ، وتصػرت آدابيا ؼيسا بعج وصػال
حققت الجعدية انترارا مغ خالل القبيمة الستحجثة بيا فى ذلظ الػقت حيث كان ليا الؿيادة 
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فى أنحاء البالد مغ خالل اقميع تجخيشيا والسجيشة الخئيدية بو مجيشة اكدػم. وواصمت الجعدية 
غيخ راؾية مقارنة بيا ،  تقجميا حتى اٌعتبخت الميجات األخخػ السشتذخة فى البالد ليجات

فزال عغ كتابة عجد ضخع مغ الكتابات بالمغة الجعدية وخاصة تمظ الكتابات التى تخز 
الجيانة السديحية؛ حيث تخجع األنجيل مغ اليػنانية إلى الجعدية فى الفتخة مغ القخن الخامذ 

، لحا 7اليػنانية إلى جانب كتابات اآلداب الخوحية السشقػلة عغ 6حتى القخن الدابع السيالدػ
ارتبصت المغة الجعدية بذكل وثيق بالحياة الكشدية والثقاؼية لمذعب. وضمت المغة الجعدية 
عمى ىحا الػضع مغ الؿيادة شالسا بقيت فى أقميع تجخيشيا وعاصستو اكدػم . عشجما أحخزت 

شػبى فى  تاذاكا السشاشق الجشػبية الغخبية مغ البالد تقجما وانتقل مقعج الدمصة إلى االقميع الج
بالقخب مغ بحيخة سانيا ، فاذدىخت ليجة أخخػ وىى األميخية وأصبحت فى السػاقع الخسسية 
فى البالد، ولكغ المغة الجعدية ضمت محافطة عمى مكانتيا كمغة أدبية؛ حيث ُكتب بيا كل 

مقت الكتب فى ىحه الفتخة وكحلظ الػثائق الخسسية لمبالد . فى نياية القخن الدادس عذخ ت
المغة الجعدية الزخبة القاضية حيشسا ىاجست ؾبائل الجاال البالد. ومشح ذلظ الػقت انيارت 
كامل السسمكة الحبذية وخزعت الحزارة فى اثيػبيا إلى تفر سخيع مغ البخبخية. وقج 
ىػجست السديحية بزخاوة فى ذلظ الػقت ومات الخصاب األدبى والثقافة فى ىحه البالد، 

عدية داخل الكشيدة وأصبحت المغة السقجسة والكشدية حتى الحيغ. وحمت وبقت المغة الج
محل  8المغة األميخية التى تشتسى إلى الفخع الجشػبى مغ أسخة المغات اإلثيػبية الدامية

، وىشاك نطخيتان فى أصل 9الجعدية، التى تسثل أسخة رئيدية مغ فريمة المغات األفخوآسيػية
نيا سميمة المغة اإلثيػسامية األصمية، أو أنيا لغة مصػرة عغ المغة األميخية األولى: ىى أ

أصل سامى بديط ثع اختمصت مع لغة أخخػ إلى أن تكػنت كمغة مكتسمة األركان،وفى 
الحالتيغ ال تخل المغة األميخية مغ األصػل الدامية، ومػشغ المغة األميخية أساسا ىػ إقميع 

واألميخية قميع، ميخية فى االنتذار خارج ىحا اإلأميخة فى وسط إثيػبيا وقج أخحت المغة األ
بعج  -بيغ المغات الدامية-ىى المغة الخسسية لجسيػرية إثيػبيا وتأتى فى السختبة الثانية 
مميػن فخد يتخكدون فى  71العخبية مغ حيث عجد الشاشقيغ بيا كمغة أولى حيث يبمغ عجدىع 

مميػن فخد كمغة ثانية فى جسيع أنحاء  5وسط اثيػبيا وجشػبيا ؛ وكحلظ يتحجث بيا حػالى 
إثيػبيا. وتعج ىى لغة التعميع األساسى فى إثيػبيا . وحجيثا أصبحت المغة األميخية ىى لغة 
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. ورغع أن المغة األميخية لغة سامية األصل إال أنيا تأثخت 10العسل الخسسية فى البالد
، ويطيخ ىحا التأثخ بذكل 11ة بيابالمغات الكػشية )األورومػية والرػمالية والعفخية( السحيص

خاص فى تخكيبيا الشحػػ الحػ يختمف إلى حج كبيخ عغ الشطام الشحػػ الدامى، كحلظ 
تأثخت مفخداتيا بذكل أقل بالمغات الكػشية، فى حيغ ضل نطاميا الرخفى سامى إلى حج 

احة وُيحكخ فى ىحا الرجد إن المغات الدامية فى اريتخيا وأثيػبيا شغمت السد ,12كبيخ
الجغخاؼية ذاتيا التى يتحجث فييا المغة الكػشية؛ فعشجما استقخ الداميػن األوائل فى ىحه 
السشصقة الجغخاؼية؛ فخضػا لغتيع العخبية الجشػبية عمى المغة الكػشية وبعج ذلظ حجث فتخة 

وفقجت المغة الكػشية قاعجة وجػدىا فى ىحه السشصقة  -والزالت مدتسخة-مغ االذدواج المغػػ 
ولكشيا تخكت أثخىا عمى التخكيب واأللفاظ ، ويطيخ تأثيخ المغة الكػشية أكثخ عمى المغات 

. وقج ُقِدست المغات الدامية السػجػدة فى إثيػبيا واريتخيا إلى: لغات 13اإلثيػبية الجشػبية
شسالية وىى الجعدية ،التجخية، والتجخيشية ولغات جشػبية وىى األميخية، الحخارية، أرجػبا، 

جافات والجخاج؛ وذلظ تبعا لمسالمح الرػتية والرخؼية والتخكيبية السذتخكة بيشيع ويعػد ال
؛ إن  protoethiopicكالىسا إلى أصل مذتخك ومشحجر مغ المغة اإلثيػبية األصمية 

التسييد الرػتى بيغ اإلثيػبية الذسالية والجشػبية يعػد إلى احتفاظ الذسالية بالرػامت 
الرػتى وتدييميا فى نطائخىا الجشػبية، ويعػد التسييد الرخفى بيشيسا الحمؿية فى نطاميا 

إلى مزاعفة عيغ الفعل فى الريغة األساسية فى الدمغ التام فقط وعجم تزعيفيا فى الدمغ 
غيخ التام، والتسييد الػاضح بيغ ترخيف الفعل فى الجسل األساسية أو فى الجسل التابعة 

سبق ندتشتج ان المغة الجعدية واألميخية يشتسيان إلى األسخة ومسا  .14فى اإلثيػبية الجشػبية
المغػية ذاتياوىى اسخة المغات اإلثيػ سامية، وإن اختمف مقجار تأثخىسا بالمغات الدامية 

 .األخخػ أو بالمغات الكػشية السحيصة
 :       جعريف الصامث 

ر إلى مفيػميا وأشمق لع يتصخق بغ جشى إلى صياغة السرصمح " الرػامت" ولكشو اشا     
عمييا مدسى الحخوف فى كتابو سخ صشاعة اإلعخاب؛ فعًخف بغ جشى الرػت عمى أنو 
عخض يخخج مغ الشفذ مدتصيال مترال حتى يعخض لو فى الحمق والفع والذفتيغ مقاشع 
تثشيو عغ امتجاده واستصالتو ويدسى السقصع)السكان الحػ يعاق ؼيو مجخػ اليػاء( أيشسا 



 نرمين خليفة زكى مصطفىالباحثة /  

 

 7722 مجلة بحهث كلية اآلداب  

.   لقج كان مغ نتائج تحميل السحجثيغ لألصػات المغػية أن قًدسػىا إلى 15خفاُعِخض لو ح
والثانى أصػات  consonantsقدسيغ رئيديغ األول مشيسا األصػات الداكشة )الرػامت( 

؛ وأساس ىحا التقديع ىػ الصبيعة الرػتية لكل مشيسا.vowelsالميغ )الحخكات ( 
مارا بالحشجخة إما يشحبذ اليػاء انحباسا محكسا فال  رػامت عشج انجفاع اليػاء مغ الخئتيغفال

يدسح لو بالسخور لحطة مغ الدمغ يتبعيا ذلظ الرػت األنفجارػ ، أو يزيق مجخاه ؼيحجث 
ويسكغ تعخيف .16الشفذ نػعا مغ الرفيخ أو الحؽيف يتبعيا ذلظ الرػت األحتكاكى

الجدئية لسجخػ اليػاء  الرامت عمى أنو صػت كالمى ُيشتج عغ شخيق اإلعاقة الكمية أو
 .17الخارج مغ الخئتيغ بػاسصة أحج أعزاء الشصق
 الصىامث فى اللغة الجعسية واللغة األمهرية :

تستمظ المغة الجعدية ستة وعذخون صامتا بيشسا تستمظ المغة األميخية سبعة وعذخون 
ل ، وكل صامت لو سبعة أشكال؛ يعبخ ك19متسثمة فى ثالثة وثالثيغ رمد كتابى18صامتا

شكل عغ الرامت محًخكا بأحج الرػائت السػجػدة فى المغتيغ وىع) الفتح القريخ ، الزع 
الرخيح، الكدخ الرخيح، الفتح الصػيل، الكدخ السسال،الدكػن والزع السسال( فسثال 

 وىع: 20صامت الياء يسثل بدبعة أشكال
ሀ hä \ ሁ hu \ ሂ   hi \ ሃ  ha \ ሄ he \ ህ hə\ ሆ ho 

، ኸ  21صػت الياء السحًخك برائت الفتح القريخ ورمدت لو بالخمد استحجثت األميخية -
ሀ \ ኀوعمى الخغع مغ وجػد صػت الياء فى األميخية متسثال فى ثالثة رمػز ىى   \ ሐ  

إال أن الفتح القريخ ليحه الرػامت يشصق كالفتح الصػيل، وتججر اإلشارة إلى أن صػت 
 ሀ ويخمد برامت الياء فى الختبة األولى الياء محخكا بالفتح القريخ مػجػد فى الجعدية 

hä.  
 الصىامث المركبة فى اللغحين:

 تستمظ المغة الجعدية أربعة صػامت مخكبة أػ تحتػػ فى نصقيا عمى صػت الزع وىع
       ቈ qʷä \ኈ ḫʷä \ጐ gʷä \ ኰ kʷä   22 . 

دبة إلى ( وكحلظ األمخ بالش  ä \ ī \ a \ e \ ə) وتحجث ىحه الرػامت مع خسدة صػائت 
المغة األميخية،إال أن األميخية شًػرت حخكة الزع السخكب مع الفتح الصػيل وجعمتيا مع كل 
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صػامت األميخية ولع يقترخ األمخ فى ىحه الختبة عمى األربعة صػامت فقط كسا يحجث فى 
 الجعدية ؛ فشجج عمى سبيل السثال فى األميخية

ዷ dʷa \ ሷ sʷa \ ቧ bʷa \ ኗ ñʷa \ ቿ ĉʷa ሯ rʷa \ ، وؼيسا يمى عخض
 لمرػامت فى المغتيغ وفقا لمسخخج:

 الصىامث الشفىية فى الجعسية واألمهرية :  

ُيقرج بالرػامت الذفػية الرػامت التى تشتج نتيجة العتخاض مجخػ اليػاء عشج مشصقة 
، لحا تػصف بأنيا شفػية، وتتفق المغتان فى صفات كل صامت مغ الرػامت 23الذفتيغ

الجيخ واليسذ، االنفجار واالحتكاك والتخقيق والتفخيع  وتتسثل فى ستة  الذفػية مغ حيث
በصػامت ىى:     b \ ፈ f\ መ m \ ፐ p \ ጰ  p \ ወ w 

  b በ   .انفجارػ ، مجيػر، مخقق  : 
f ፈ . احتكاكى، ميسػس، مخقق : 
 :  انفجارػ ، ميسػس، مخقق، وىػ الشطيخ السيسػس لرامت الباء. pፐالباء  

الدامية الجشػبية صامت الباء السيسػس بػاسصة الرامت الذفػػ األسشانى  تدتبجل المغات
يالحع حجوث صامت الباء السيسػس بذكل نادر فى المغة الجعدية وغالبا ما يأتى و  الفاء،

 .24فى الكمسات السأخػذة مغ المغة اليػنانية
  p ጰ سيسػس :  انفجارػ ، ميسػس، مفخع . لع تكتف الجعدية بإضافة صػت الباء ال ፐ
p  فاستحجثت صػت ُيشتج الباء برػرة أكثخ نقاء وقػة؛ فتصًػر عشو صامت أكثخ قػة و

ጰوممفػظ بشفذ قػػ وىػ الرامت الذجيج  p  25 واشار ديمسان فى حجيثو عغ الرامت ،ጰ 
بأنو يصابق صػتى الصاء والقاف مغ حيث التفخيع لحا يسكششا وصف ىحا الرػت بالسفخع. 

غ الدابق فى أن مؤخخة المدان عشج الشصق بو تختفع فى اتجاه ويختمف ىحا الرامت ع
وتكػن الشقصة الخمؽية ىى   ፐالصبق، حيث تكػن مقجمة المدان ىى نفذ مخخج صػت الباء

دخل إلى   ፐ. ويخػ أولشجورف أنيسا صػتان دخيالن عمى الجعدية فرػت26مرجر التفخيع
انية، ووضع فى مؤخخة األبججية، أما الجعدية مغ اليػنانية عشج كتابة بعس الكمسات اليػن

دخل إلى الجعدية مغ خالل بعس الكمسات القميمة ذات األصل الكػشى، ولكشو   ጰصػت 
 ፐ 27تعجػ ىحا األصل وأصبح يكتب فى كثيخ مغ الكمسات اليػنانية إلى جانب صػت 
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 أنفى ، مجيػر، ، مخقق.  : መصامت الطيم  
ويشصق ىحا الرامت مغ الصبق والذفتيغ معا،  : احتكاكى، مجيػر، مخقق ወصامت الهاو  

فعشج نصق ىحا الرامت تتخج الذفتان وضع االستجارة أو أنيسا يزيقان عشج الشصق مغ 
. ويحسل صػت الػاو صفات الرامت والرائت معا لحا يػصف ىػ والياء  28مشصقة الصبق

ان ويخجع الدبب فى ذلظ إلى أن كمييسا يدتخجم semivowelبأنيسا نرف صائت 
كرائت فى مػاقع معيشة مغ الكمسة وكرامت فى أوضاع أخخػ، فعمى سبيل السثال؛ تعامل 

 ውእቱالػاو كرامت فى بجاية الكمسة حيث ال تبجأ كمسة برائت فى الجعدية مثل 
 الصىامث األسنانية فى اللغحين:

ة فى ، وتتسثل فى الجعدي 29تشتج الرػامت األسشانية بػاسصة عزػػ الشصق المدان واألسشان
ተ t  ደ d \ ጠ ṭ \ሰ s \ ሠ š \ ጸ)عذخ صػامت ىى  ṣ - ፀ  ḍ \ ዘ  z \ነ  n \ ለ  

l \ ረ  r(وُتػصف الرػامت )(ነ  n \ ለ  l \ ረ  r (بالسائعة، والرػامتሰ s \ ሠ š \ ጸ  
ṣ - ፀ  ḍ \ ዘ  zوحافطت األميخية عمى ىحه الرػامت دون  30( بالرػامت الرفيخية

الذيغ ضسغ الرػامت الحشكية لكشيا احتفطت تغييخ، إال أن المغة األميخية اعتبخت صامت 
بخمده فى أبججيتيا وتحػل إلى صػت الديغ ؛ وجمبت األميخية رمدا آخخ لمتعبيخ عغ صػت 

  ሸالذيغ 
واتفقت مع الجعدية فى الرفات نفديا مغ حيث الجيخ واليسذ، التفخيع والتخقيق والػقف 

ለواالحتكاك، وتػصف الرػامت )  l \ ረ  r )ئعة أيزا فى األميخية إال أن بالرػامت السا
( اكتفى لدالو بػصفو أسشانى أنفى فى حيغ أن ديمسان ادرجو مع الرػامت ነصامت )

 األسشانية السائعة.
 : ميسػس ، انفجارػ ، مخقق  ተصامت التاء 
 : مجيػر ، انفجارػ ، مخقق  ደصامت الجال 
 31: ميسػس ، انفجارػ ، مفخع. ጠصامت الصاء 

:                                                                                    الصفيرية الصهامت األسظانية 
: ميسػس ، احتكاكى ، مخقق                                                          ሰصامت الديغ 
ጸصامت الراد   \ ፀ ديغ.: ميسػس ، احتكاكى ، مفخع وىػ الشطيخ السفخع لرامت ال 
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 : مجيػر ، احتكاكى ، مخقق . ዘصامت الداػ 
 .32: ميسػس، احتكاكى، مخقق ሠصامت الذيغ الجعدػ 

إن صامتى الراد والديغ كانت ليع الييسشة فى المغة الجعدية بالشدبة ألصػات ىحه 
،   ሰغالبا ما كان ُيعػض بالرامت األبدط وىػ الديغ ሠ šالسجسػعة حيث أن  صامت 

  ሠالييسشة األكبخ واختفى نصق الرامت   ሰسمية فقج اكتدب الرامتومع تكخار ىحه الع
. ومع قمة الكتابات االميخية فى الفتخة التالية لمغة الجعدية ሰ33تجريجيا وحل محمو الرامت 

فقج اختفى الػعى بشصق ىحا الرامت حتى اختفى تساما مغ المغة واستحجثت األميخية رمد 
فى  ሠرة إلى أن ىشاك كمسات الزالت محتفطة بالخمد ؛ إال أنو ُيججر اإلشا šآخخ لرػت 

ويخجع الدبب فى ذلظ لقػة تاثيخ الكتابة التقميجية   ሰكتابتيا وال يسكغ إبجالو بالخمد 
ፀوفقجت المغة الجعدية صػت الزاد    .الستػارثة وعاد مخة أخخػ إلى صامت الراد   

ጸحيث تصػر عشو، ويشصق الخمدان الرػتيان  \ ፀ مشح مئات الدشيغ  وال  نفذ الشصق  
 34يسكششا التحجيج فى أػ وقت تحػلت الزاد إلى الراد

 الصهامت األسظانية الطائعة:
 : مجيػر ، أنفى ، مخقق . ነصامت الشػن 
 : مجيػر ، جانبى ، مخقق ለصامت الالم 
 : مجيػر ، متكخر، مخقق .   ረصامت الخاء 

 الصهامت اللههية فى اللغتين :
ه السجسػعة بأنيا فى السختبة التالية بعج الرػامت الحمؿية حيث حجد وقج عًخف ديمسان ىح

. وُيالحع أن ديمسان اشار إلى 35مخخجيا وىػ فى الحجود الػاقعة بيغ الحشظ والحمق
األصػات نفديا التى اشار إلييا لدالو فى األميخية ولكغ تحت مدسى األصػات الحشكية 

، وقج خرز لدالو مخخج ىحه األصػات بيشسا عشج لدالو تحت مدسى األصػت الميػية
.وتزع 36فى نقصة معيشة مغ الحشظ وىى المياة ؛ بيشسا اشار ديمسان إلى الحشظ بذكل عام

ገالرػامت الميػية فى المغتيغ ثالثة صػامت وىى )  \ ከ  \ ቀ )37 
 ميسػس ، انفجارػ ، مفخع. : ቀ القاف 
 ميسػس ، انفجارػ ,مخقق .  : ከ الكاف 
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 ، انفجارػ ، مخقق.مجيػر  : ገالجيم 
 الصهامت الحلقية فى اللغتين: 

አ)ىى تتسثل الرػامت الحمؿية فى الجعدية فى خسدة صػامت ’\ ሀh \ዐ ‘\ ሐ ḥ ኀ  ḫ .) 
አ  اليسدة : انفجارػ، ميسػس، مخقق )خاص بالمغتيغ( ’ 
ሀ  h )الياء : احتكاكى، ميسػس، مخقق.)خاص بالمغتيغ 
ዐ  ʽ  العيغ : احتكاكى ، مجيػر، مخقق 
ሐ ḥ  الحاء: احتكاكى، ميسػس، مخقق 
ኀ ḫ .الخاء: احتكاكى، ميسػس ، مخقق                                                  
አ يعتبخ صامتى اليسدة  والياء        \ ሀ االقجم تاريخيا بيغ الرػامت الحمؿية ويعتبخان

مت الحمقى مع أكثخ الرػامت الحمؿية ضعفا ورخاوة، حيث فى بعس الحاالت يشجمج الرا
ዐ. يمييسا صامتى العيغ والحاء 38الحخكة الدابقة لو  \ ሐ   أما صامت الخاء ،ኀ  فيػ

. وقج حافطت المغة األميخية عمى الخمػز الدابقة جسيعا دون الحفاظ عمى 39األحجث بيشيع
الشصق؛ حيث احتفطت بشصق صامت اليسدة ) الػقفة السدمارية( ويتسثل بػاسصة رمديغ وىسا  

(አ  \ ዐ  ( وصامت الياء الحػ يتسثل بػاسصة أربعة رمػز وىع )ሀ  \ኀ  \ ሐ \ኸ ويعج ، )
غياب الرػامت الحمؿية األخخػ تأثيخا مغ المغات الكػشية السحيصة حيث تتسيد ىى األخخػ 

 .40(ḥ\ʽ\ḫبػياب أو نجرة استخجاميا لمرػامت الحمؿية) 

رخ متأخخ مغ الشصق بالمغة وتججر اإلشارة إلى التصػر الحػ لحق بالرػامت الحمؿية فى ع
الجعدية ؛ فعمى الخغع مغ محاولة الجعدية إلنتاج أصػات أكثخ خذػنة؛ كسا حجث فى انتاج 

، إال أنو حاولت الجعدية أيزا  ጰالرػامت السخكبة أو صامت الباء الذجيجة السمفػضة بشفذ
አل ؛ مثتخخيع األصػات وذلظ ما حجث مع األصػات الحمؿية وىحا نادر الحجوث ዘ ዘ  

’ääzä  تعػد فى األصل إلىዐ ዘ ዘ  ʽäzäzä  وتعشى عًد وزًكى حيث أن صامتዐ   41 ،
ومع مخور الػقت واستقخار المغة األميخية بذكل كامل، اكتدبت الرػامت الحمؿية ميدة 

ኅالتخخيع بذكل كبيخ؛ فتحػل صامت   ḫ  إلىሐ ḥ  ثع تحػل كالىسا إلى صامت ،ሀ  h  
ዐ، وتحػل صامت   ʽ   إلى صامت’አ وقج لحق ىحا التصػر الكتابة أيزا حيث ضيخ ،   

አذلظ فى الكتابات الستأخخة عشيا فى الكتابات القجيسة مغ حيث االبجال بيغ الرػامت )  \ 
ዐ ( مغ ناحية ، والرػامت )ኅ  \ ሐ  ( إلى )ሀ ( مغ ناحية أخخػ . وؼيسا يمى الرػامت  
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لجعدية تذتخك مع األميخية فى إال أن ا ،التى استحجثتيا المغة األميخية فى نطاميا الكتابى
 اعتبار صامت الياء حشكيا

 الصامت الحظكى فى اللغتين:
 y የ .مجيػر، نرف صائت، مخقق : 

 الصهامت الحظكية فى األمهرية : 
ቸ \ ጨ \ ጀ \ ሸ)  42تتسثل فى سبعة صػامت   \ ዠ \ ኘ  \ የ:وبيان صفاتيا كالتالى  ) 
 ĉ ቸ  : .ميسػس ، انفجارػ ، مخقق 
 ĉ ጨ :  س ، انفجارػ ، مفخع .ميسػ 

 ğ  ጀ : . مجيػر ، انفجارػ ، مخقق 
 š  ሸ : . ميسػس ، احتكاكى ، مخقق 
 žዠ  : . مجيػر ، احتكاكى ، مخقق 
 ñ  ኘ . مجيػر، أنفى ، مخقق : 

وتتسيد المغة األميخية عغ المغة الجعدية فى استحجاثيا ليحه الرػامت السأخػذة مغ مجسػعة 
حيث تتفق الجعدية واألميخية فى اعتبار  y የصامت الياء  ؼيسا عجا 43المغات الكػشية

صامت الياء مغ الرػامت الحشكية، وعمى الخغع مغ أن ىحه الرػامت تعج فػنيسات مدتقمة 
إال أنيا كػنت ما يدسى بطاىخة التغػيخ)التحشيظ( وىى ضاىخة صػتية  44فى المغة األميخية

شائعة فى عجد مغ المغات ، يتع فييا تغيخ مخخج الرامت ليربح صامتا غاريا أو خمف 
لثػػ نتيجة لدياقات صػتية معيشة، وغالبا ما يتع التغػيخ نتيجة لتاثيخ بعس الرػائت أو 

، ففى المغة األميخية تتعخض 45خ الغاريةأشباه الرػائت عمى عجد مغ الرػامت غي
ተ \ ጠ \ ደالرػامت األسشانية)  \ ለ  \ ነ  \ ሰ  \ ጸ  \ ዘ ليحه الطاىخة فى حال ٌتبعت )

ቸ \ ጨ \ ጀ \ የبرائت الكدخ الرخيح أو اإلمالة؛ فتتحػل إلى السقابل الحشكى ليا)  \ኘ  
\ ሸ  \ ጨ \ዠعمى التختيب ) 

 تعريف الحركات :
حخكات بحلظ ألنيا ٌتقمق الحخف الحػ تقتخن بو ، وتجتحبو نحػ يقػل بغ جشى " إنسا سسيت ال

الحخوف التى ىى أبعاضيا فالفتحة تجتحب الحخف نحػ األلف، والزسة تجتحب الحخف نحػ 
 الػاو، والكدخة تجتحبو نحػ الياء، وال يبمغ بيا الشاشق مجػ الحخوف التى ىى أبعاضيا فإن

الحخكة ىى القديع الثانى الخئيذ ألصػات المغة ، و 46بمغ بيا مجاىا تكمست الحخكات حخوفا"
تػصف الحخكات عمى أنيا األصػات  بعج الرػامت، ويصمق عمييا مدسى العمة والرػائت،
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مخور اليػاء مغ الفع حخا شميقا فى اثشاء الشصق بيا  -7التى يتػفخ فييا ىاتيغ الخاصيتيغ : 
جانبى الفع أو االنف أو دون دون عائق أو مانع يقصعو أو يشحػ بو نحػ مشافح أخخػ ك

 تزييق لسجخاه ؼيحجث احتكاك مدسػع .
الحخكات غالبا ما تكػن مجيػرة فى كل المغات وربسا بعزيا ميسػسا فى بعس  -2

 47الدياقات فى بعس المغات
وتشتج الحخكات بػاسصة عزػيغ أساسييغ وىسا المدان والذفاه ، إذ ىسا العزػان الخئيدان 

اليػاء الخارج مغ الخئتيغ خالل الفع : أما بالشدبة لمدان فُيشطخ إلييا فى تعجيل شكل  مجخػ 
وضع المدان بالشدة لمحشظ األعمى مغ حيث مدتػػ األرتفاع أو  -7باعتباريغ اثشيغ ىسا :

 .االتداع  األنخفاض والحػ يشتج عشو تػصيف الحخكة بالزيق أو
االنخفاض الحػ يشتج عشو  الجدء السعيغ مغ المدان الحػ يحجث ؼيو االرتفاع أو -2

 تػصيف الحخكة بأنيا أمامية ام خمؽية ام مخكدية .
 اما بالشدبة لمذفتيغ فيشطخ إلييسا مغ حيث 

 48وضعيسا فى شكل محايج -0انفخاجيسا       -2ضسيسا       -7
حدب  تيغالرػائت، والرػائت فى المغغ وتستمظ كل لغة مغ المغات نطاميا الرػتى م

، الفتح القريخ ،الزع الرخيح ،  ä – u – ī – a – e - ə - oجػ : التختيب التقمي
     الكدخ الرخيح ، الفتح الصػيل ، الكدخ السسال ، الرائت السختمذ ، الزع السسال.

 فى المغتيغ: وؼيسا يمى تػضيح لكل صائت
 فى اللغتين: äصائت الفتح القصير 

مدان فى اتجاه الحشظ األعمى بشدبة مغ الرػائت السخكدية الستػسصة، حيث يختفع مخكد ال
متػسصة فيى فى السشترف بيغ نصق حخكتى الفتح الصػيل والرائت السختمذ. تشصق حخكة 
الفتح القريخ بذكل واضح وغيخ مختمط فى الجعدية وتع الحفاظ عمى نصقيا الشقى فى عجد 

االنتذار بيغ إن لحخكة الفتح بشػعييا الصػيل والقريخ الديصخة و . كبيخ مغ كمسات المغة
فػنيسا حيث أنيا تديع فى تغيخ السعشى  ، وُتعج حخكة الفتح القريخ49الرػائت فى الجعدية

ገعشج استبجاليا بحخكة أخخػ وىحا يتزح فى اختالف الجاللة الخاصة لمكمسات  ብር  gäbr 
\ ግብር  gəbr   حيث يحسل كالىسا الرػامت والرػائت نفديا ؼيسا عجا الرامت األول

 الثانية الكمسة فى  حخكتو وجاءت عسل وتعشى əى الكمسة األولى بالرائت جاءت حخكتو ف
  خادم. وتعشى القريخ الفتح برائت
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  صائت الضم الصريح  فى اللغتين:
ويػصف بانو حخكة خمؽية مختفعة، حيث يختفع ، يقع صائت الزع الرخيح فى الختبة الثانية 

ى درجة فتشتج صائت الزع الرخيح، الجدء الخمفى لمدان فى اتجاه الحشظ األعمى ألقر
وتطيخ حخكة الزع الرخيح فى الجعدية فى الريغ التى يكػن أحج جحورىا حخكة، وفى 
الزسائخ، وفى الريغ االسسية وخاصة تمظ التى يزاف إلييا تغيخات داخمية حيث إشالة 

ግቡርأحج الرػائت الجاخمية لالسع ذو الريغة البديصة مثل   gəbur  ،አሕቁል 
’äḥqul ،  يحجث أن تطيخ حخكة الزع الرخيح نتيجة لتقريخ حخكة الزع السسال

 وتعشى مدج.  ቶስሐ tosḥäمغ الكمسة  ቱስሕት tusḥətاألصمية فى الكمسة مثل 
 : īصائت الكدر الصريح 

يقع صائت الكدخ الرخيح فى الختبة الثالثة فى الشطام الرائتى، وُيػصف بأنو حخكة أمامية 
 بو. المدان إلى الحشظ األعمى عشج الشصقمختفعة، حيث تختفع مقجمة 

تطيخ حخكة الكدخ الرخيح فى الجعدية فى األوزان األسسية وغالبا ما تكػن نتيجة الشالة 
ገحخكة قريخة مثل  ቢር  gäbir   وتعشى مسارسة وؾيادةልሂቅ lähiq   وتعشى كبيخ

وفى  مغ قام بالكدخ، säbarīوبالغ، وفى األميخية أيزا مع صيغة اسع الفاعل مثل 
 . 50، وفى الريغ التى يكػن أحج جحورىا صائت አንቲ ’äntīالزسائخ مثل 

تطيخ حخكة الكدخ الرخيح فى الجعدية فى بعس الكمسات تقريخا لحخكة اإلمالة مثل 
ጊገ የ  gīgäyä  مغ االسعጌገ የ  gegäyä  ،وتعشى ذنبፂዋዌ ṣīwawe  مغ االسع
ፄዋዌ ṣewawe .وتعشى عبػدية وأسخ 

    اللغتين: فى aصائت الفتح الطهيل 
؛ حيث 51يقع صائت الفتح الصػيل فى الختبة الخابعة، يػصف بأنيا:حخكة مخكدية مشخفزة  

يشخفس فييا وسط المدان ألقرى درجة فى اتجاه الحشظ األسفل. اسٌتبجل صائت اإلمالة 
السػجػد فى كمسات المغة اليػنانية برائت الفتح الصػيل فى الجعدية وىحا أدػ خصًأ الطغ 

. يجخل صائت الفتح الصػيل فى صياغة صيغ 52خكة الفتح الصػيل ُتشصق كاإلمالةبأن ح
متشػعة فى المغة الجعدية مثل صيغ جسع التكديخ التى انتقل بعزيا إلى المغة األميخية 

جسػع وفخق صيغة الجسع مغ  አሕዛብ ’ahzabمثل: وصيغة التبادلية َفاَعل فى المغتيغ
 .جساعة ሕዝብالكمسة 
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 فى اللغتين: eلططال  صائت الكدر ا
ويػصف بأنو حخكة أمامية متػسصة حيث ، يقع صائت الكدخ السسال فى الختبة الخامدة

يختفع مقجمة المدان فى اتجاه الحشظ األعمى بشدبة متػسصة، يخجع أصل ىحه الحخكة إلى 
ودمجيسا فى حخكة واحجة. قميال ما تشتج ىحه الحخكة  a\ i اتحاد حخكتى الفتح مع الكدخ 

نتيجة إلشالة حخكة قريخة، وإنسا تأتى عمى وجو الخرػص نتيجة إلشالة الرائت السختمذ 
 ይሬኢ yər’ī؛  مثل بتأثيخ مغ الرامت الحمقى السححوف كسا فى صيغة الفعل غيخ التام

 . ይርእይ yər’y53أصميا 
 : اللغتين فى əالصائت الطختلس 

خكة مخكدية عالية حيث يختفع ويػصف بأنو ح ،يقع الرائت السختمذ فى الختبة الدادسة 
وسط المدان فى اتجاه الحشظ األعمى وىى تذبو فى نصقيا لمدكػن الستحخك فى العبخية، 
ويشتذخ ىحا الرائت فى المغة الجعدية ، وتعج مغ أكثخ الحخكات قرخا وإبياما فى الجعدية, 

بحخكة  وتدتخجم لتديل نصق أػ مجيػد صػتى فتجخل مثال عشج تػالى صػامت غيخ محخكة
እምነلتيديخ الشصق مثل  حيث يشصق الرامت األول والثانى بػاسصة ىحه الحخكة   

’əmnä يؤصل ديمسان ىحه الحخكة إلى حخكتى الزع والكدخ الرخيح ، لحا تأتى ىحه .
ግቡርالحخكة عشج تقريخ حخكتى الزع أو الكدخ الرخيح مثل  عشجما تتحػل إلى   

 .ግብርት54يح إلى الرائت السختمذ فتريخ السؤنث نزيف التاء مع تقريخ الزع الرخ 
ን االستفيام أداة  عجا ؼيسا əال تشتيى أػ كمسة فى األميخية بيحا الرائت   nə  التى تشصق

 .بشبخ مختفع
 فى اللغتين : oحركة الضم الططال 

يقع صائت الزع السسال فى الختبة الدابعة، وتػصف بأنيا خمؽية متػسصة حيث يختفع الجدء 
جاه الحشظ األعمى بشدبة متػسصة . ويخجع أصل ىحه الحخكة إلى اختالط الخمفى لمدان ت

ودمجيسا فى حخكة واحجة . تطيخ ىحه الحخكة بذكل متكخر فى  a \ uحخكتى الفتح والزع 
ገالجعدية فى صيغ بعيشيا، مثل الحقة التأنيث  ብሮት gäbrot \ መልኮት mälkot   ،

ሶከርمثل  األميخية مغةوتشتج كحلظ فى الكمسات ذات األصل الدامى فى ال  sokär \ 
አቶን  ’äton \ ዘይቶን  zäton.55 

 الظتائج التى تهصلت إليها الدراسة:
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حافطت المغة االميخية عمى الشطام الرائتى لمغة الجعدية متسثال فى سبعة صػائت  -7
أساسية وىى: الفتح القريخ، الزع الرخيح ،الكدخ الرخيح، الفتح الصػيل، الكدخ 

تمذ والزع السسال، بيشسا اختمف نطام الرػامت فى المغتيغ حيث السسال،الرائت السخ
يتسثل نطام الرػامت فى المغة الجعدية بعجد ستة وعذخون صامتا، وفى األميخية بعجد 

 سبعة وعذخون صامتا.
حافطت المغة األميخية عمى مجسػع الرػامت الذفػية السأخػذة مغ الجعدية بعجد ستة  -2

 \ s، والرػامت األسشانية بعجد تدعة صػامت وىع   b \ f \ p \ p \ m \wصػامت وىع 
ṣ \ z \l \ n\ r\ t \d \ṭ   بيشسا تحػل أحج الرػامت االسشانية فى الجعدية إلى الرػامت

ذات السخخج الحشكى فى األميخية  وىػ صػت الذيغ، والرػامت الميػية بعجد ثالثة 
 ( q \ k \ gصػامت وىع 

وحافطت عمى أصػات الياء  ḥ \ ḫ \ ʽالثة صػامت حمؿية وىع فقجت المغة األميخية ث -0
والػقفة السدمارية، شػًرت المغة األميخية فى أصػاتيا بإستحجاث خسدة صػامت حشكية فى 

 . ĉ \ ẑ \ğ \ĉ \ ñنطاميا الرػتى تأثخا بالمغات الكػشية السحيصة وىع 
 ቈ qʷä \ኈصػامت ىع اقترخت الرػامت السخكبة فى المغة الجعدية عمى األربعة   -4

ḫʷä \ጐ gʷä \ ኰ kʷä    مع خسدة صػائت فقط ىعä \ ī \ a \ e \ ə   شػًرت بيشسا
 ة.المغة األميخية مغ حجوث الرامت السخكب مع صائت الفتح الصػيل مع بؿية صػامت المغ

تسيدت المغة األميخية بطاىخة التغػيخ لمرػامت األسشانية حيث تحػل الرامت مغ  -5
ተ \ ጠ \ ደ)شانى مخخجو االس  \ ለ  \ ነ  \ ሰ  \ ጸ  \ ዘ  إلى السخخج الحشكى)(ቸ \ ጨ \ 

ጀ \ የ  \ኘ  \ ሸ  \ ጨ \ዠوذلظ فى حال تبع بػاسصة صائت اإلمالة أو الكدخ الرخيح ) 
         هوامش البحث 
 

                                                
 2، يمذيح ص7222ذ انفراغ، انهغح انؽثشيح، كهيح اآلداب،ظايؼح انماْشج، انطثؼح انصانصح،يُال ػث 1
 27،ص2222كاسل تشٔكهًاٌ، فمّ انهغاخ انغاييح،ذشظًح سيضاٌ ػثذ انرٕاب، ظايؼح انشياض، 2

3   Dillman, Ethiopic grammar, p1 
4 lipiniski,Edward,semitic languagesoutline of comparative grammar,peeters           
publishers,1997,p83 
5     Moscati, an introduction to the comparative grammar of semitic languages,edited by 
moscati,1980,third edition,p15 
6 lipiniski,Edward,op.cit,p81                                                                                      
7  Dillman, Ethiopic grammar, p1 

-وذلظ ألنيا المغة الستحجثة بيغ قػم سام،  A.l,schloezerبػاسصة  7177يخجع تدسية المغات الدامية بيحا االسع ألول مخة عام  8
عائمة المغػية الػحيجة التى يعػد تاريخيا إلى ولكشيا متحجثة اآلن بيغ أكثخ مغ مائتى مميػن وتذكل المغات الدامية ال -أحج أبشاء نػح
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 lipiniski,Edward,0p,cit,p23أكثخ مغ أربعسائة وخسدة أآلف سشة.
 2، ص7222د.يؽيٗ ػثذ انًثذٖ دمحم، انهغح يا تيٍ انًُطٕق ٔانًكرٕب ،يؼٓذ انثؽٕز ٔانذساعاخ اإلفشيميح،ظايؼح انماْشج،  9

10 Martha yifiru ,Morphology-based language modeling for Amharic ,addis ababa university2010,p34 
تذسل عائمة المغات الكػشية حػالى سبعيغ لغة، أغمبيا لع يكتذف بعج،يػجج اتفاق عمى الحجود الجغخاؼية ليحه العائمة المغػية     11

تسيد ىحه المغات صػتيا بالرػامت شخقى ألفخيؿيا،وت لالجدء الذسا وىى مغ ساحل البحخ األحسخ إلى السشصقة الجشػبية مغ
الحشكية،وغياب الرػامت الحمؿية او استخجاميا السحجود، والرػامت السفخسة السذجدة، وقج احتفطت بكثيخ مغ السالمح الرخؼية 

م ىحه المغات لمغات الدامية مثل الريغ الفعمية مغ متعج والزم والريغ السديجة الدببية واإلنعكاسية والسبشى لمسجيػل،وعادة ما تدتخج
المػاحق السػرؼيسية أكثخ مغ الدػابق، وتكذف العشاصخ الزسيخية والكمسات األساسية فى ىحه المغات عغ الرمة الػثيقة بالمغات 

 lipiniski,Edward,semitic languages outline of comparative grammar,peeters الدامية.
publishers,1997,p29,30 
12 Kane, Thomas. L, “Ethiopian Literature In Amharic,1975, Otto Harrassowitz , Wiesbaden, p220 
13   lipiniski,Edward,op.cit,p83 
14 Ibid,p81                                                                                                                   

 22، ذؽميك أؼًذ سشذٖ شؽاذّ ػايش ٔدمحم فاسط، انًعهذ األٔل ، صتٍ ظُٗ ، عش صُاػح اإلػشاب 15
 72د.إتشاْيى أَيظ ، األصٕاخ انهغٕيح، انطثؼح األٔٗن ، يكرثح َٓضح يصش ص 16

17  Davenport mike, haannahs s.j, Introducing phonetic and phonology, third edition, hodder 
education, London,2010, p15,16 

ቨضيف إنٗ انهغح األيٓشيح يؤخشا صٕخ ا   18 v   ٌانًغرخذو فٗ انكهًاخ انًمرشضح فٗ انهغح، ٔتزنك اسذفغ ػذد األصٕاخ إنٗ شًا
 .ٔػششيٍ صٕذا يرًصهح فٗ أستؼح ٔشالشيٍ سيض كراتٗ

19
ሀ )يًُصم تٕاعطح أستؼح سيٕص كراتيح ْٔٗ )   hياُلؼظ أٌ صٕخ انٓاء   _ ኀ  _ሐ _ ኸ ٌانصٕذياٌ )  ػٗه انشغى يٍ أٌ انشيضا 

 ( ኀ  ḫ _ ሐ ḥ  يؼٕداٌ ذاسيخيا إٗن أصٕاخ يخرهفح ًْٔا صٕذا انؽاء ٔانخاء انؽهمياٌ ٔنكًُٓا اخرفيا يٍ أصٕاخ انهغح ، ٔيُطك
ሀانٓاء ) _ ኀ  _ ሐ   ( فٗ سذثرٓا األٔنٗ يصم انشذثح انشاتؼح ٖأ ذُطك تٕاعطح انفرػ انطٕيم )  ሃ  _ ኃ_ ሓ  ( ٔنكُُا َعذ أٌ انشيض )
ኸ  يُط )( ك تانفرػ انمصيشhä   .ٗٔلذ اعرؽذشرّ انهغح األيٓشيح فٗ َظايٓا انكراتٗ ٔيماتم ايضا صٕخ انخاء انؼشت ) 

كم سيض يٍ ْزِ انشيٕص انصٕذيح يًصم فٗ انؽميمح صايد ٔصائد يؼا اليًكٍ انفصم تيًُٓا، نزنك يٕصف انُظاو انكراتٗ نهغريٍ  20
، ٔػثش يٕعكاذٗ فٗ كراتّ leslau,wolf,rerference grammar of Amharic,p1تأَّ َظايا يمطؼيا أكصش يُّ َظاو أنفثائٗ 

 Ethiopic syllablaryيمذيح فٗ يماسَح انهغاخ انغاييح ػٍ األتعذيح انعؼضيح تٕصفٓا 
 21 Leslau,wolf, an Amharic reference grammar,1969,p4 

 .2ص 7222انماْشج ، انطثؼح األٔٗن ،أ. د.يُال ػثذ انفراغ ،انهغح انؽثشيح، كهيح اآلداب ظايؼح  22 
 22، انطثؼح انصاَيح، ص7222صالغ انذيٍ ؼغُيٍ ،انًذخم فٗ ػهى األصٕاخ انًماسٌ ،يكرثح اآلداب، 23 

24 Moscati,sabatino, Ullendorff Edward,Spitaler anton, an introduction to the          comparative 
grammar of semitic languages, edited by moscati,third edition,1980,p 24,25 
25 Dillman,Ibid,p56 

 . 22صالغ ؼغُيٍ ، يشظغ عاتك ، ص 26
27 Ullendorf edward, the semitic language of Ethiopia,london1995, p108,109 

 22صالغ ؼغُيٍ ، يشظغ عاتك ، ص 28
  29 Dillman,op.cit,p54 

ٕاخ يضيك ظذا ػُذ يخشظٓا فرُؽذز ػُذ انُطك تٓا صفيشا ػانيا اليششكٓا فٗ َغثح ػهٕ ْزا ٔرنك ألٌ يعشٖ انٕٓاء فٗ ْزِ األص 30
 22انصفيش غيشْا يٍ األصٕاخ، إتشاْيى أَيظ، األصٕاخ انهغٕيح، يكرثح َٓضح يصش ،  انطثؼح األٔنٗ ، ص

31
د انراء ؼيس أٌ يؤخشج انهغاٌ ػُذ إٌ صايد انطاء ْٕ صٕخ خاص تانهغاخ انغاييح ؼيس يؼرثش انُطك انًفخى ) انًمؼش( نصاي 

انُطك تّ ذشذفغ إٗن انعضء انخهفٗ يٍ انؽُك انشخٕ فيُرط صايد انطاء فٗ ؼيٍ أٌ صايد انراء ذكٌٕ يؤخشج انهغاٌ فٗ ٔضغ 
 يغرٕٖ يمذيح انهغاٌ .      

صف ሠًرًصم فٗ انشيض اَرعد انهغاخ انغاييح تشكم ػاو صايد أكصش اؼركاكا يُرًٗ نٓزِ انًعًٕػح ْٕٔ صايد انشيٍ ان 32 ، ٔيٕ 
 22انصٕخ تاَّ راخ يخشض نصٕٖ ؼُكٗ ، صالغ ؼغُيٍ ، يذخم إنٗ ػهى األصٕاخ انًماسٌ،ص

33   Dillman ,op.cit., p64 
34   Dillman,op.cit,p64 
35   Dillman ,op.cit.,p48 
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 يُمغى انؽُك يٍ ٔظٓح َظش األصٕاخ انهغٕيح إنٗ شالشح ألغاو :  

 ألصٗ انؽُك أٔ انؽُك انهيٍ . -2ٔعط انؽُك أٔ انؽُك انصهة    -7ح   يمذو انؽُك أٔ انهص -2
 222، 222يؽًٕد انغؼشاٌ ، ػهى انهغح ، داس انُٓضح انؼشتيح، تيشٔخ، انطثؼح األٔنٗ، ص َٔٓايح انؽُك انهيٍ ذغًٗ انهٓاج،  

مو يقرج بالسشصقة التى يختفع فييا المدان وقج أشار ديمسان إلى أن صامت القاف ُيشصق مغ مشصقة أعسق وأقخب إلى الحمق . ولع 37
إلى سقف الفع ويقتخب ألقخب نقصة لمحمق ىى المياة؛ لحا يسكششا وصف صامت القاف بأنو صػت ليػػ، وأشار ديمسان أنو وٌيشصق 

ويذتخك صػت  مغ السشصقة األبعج عغ الحمق التى يختفع إلييا أقرى المدان ؼيخخج صػت الكاف لعمو يقرج الحشظ الخخػ ) الصبق (
 الجيع مع الكاف فى مشصقة السخخج وىى الصبق

يػضح ذلظ ديمسان فى الجدء الخاص بالسقاشع ،حيث أن صػتى الياء وااللف يختؽيان فى الشصق فى بعس السػاضع مغ الكمسة  38
رػت الحمقى اثشاء الشصق فعل سبيل السثال : عشجما يكػن صػت الياء أو االلف فى آخخ مقصع الكمسة وقبميا فتح شػيل فيتالشى ال

ደምደማሕ  -  ሞፃمثل كمسة   እ حيث أن الرػت الحمقى ال يشصق فى مثل ىحه الكمسات ويريخ مج لمحخكة التى تدبقو 
39   Dillman, op.cit , p44 
40      Lipiniski,edward, op.cit,p29 

المغة األميخية ؛ وأن ىحا التغيخ لع يحجث فى  أرجع مػسكاتى ىحا التحػل فى نصق الرػامت الحمؿية فى المغة الجعدية إلى تأثيخ 41
، واتفق ديمسان مع مػسكاتى فى  انتداب الدبب إلى تأثيخ المغة األميخية ،  moscati, op.cit,p43الكتابات القجيسة لسسمكة أكدػم،

 dillman, op.cit , p47إلى جانب تحجث الدكان بالمغة غيخ سامية ، حيث ساعج ذلظ فى تدييل )تخخيع ( نصق  ىحه الرػامت 
42 Leslau wolf , an amharic reference grammar,university of california, los angelos,1969, p3 
43 Lipikisky,Edward,op.cit,p29 

ع ٔاَرشاس كثيش فٗ انهغح األيٓشيح ؼيس ذثهغ َغثح شيٕػٓا يماسَح تًماتالذٓا انهصٕيح ذصم إٗن  44  ،  2:  2ال ذرًرغ ْزِ انصٕايد تشٕي
 27، ص 7، انؼذد7222ػًش انغيذ ػثذ انفراغ ، عهغهح تؽٕز أفشيميح، يؼٓذ انثؽٕز ٔانذساعاخ االفشيميح،ظايؼح انماْشج، يَٕيٕ

45 2، ص 7، انؼذد7222ػًش انغيذ ػثذ انفراغ ، عهغهح تؽٕز أفشيميح،  يَٕيٕ   
46 72، 72تٍ ظُٗ ، عش صُاػح اإلػشاب ، دساعح ٔذؽميك د.ؼغٍ ُْذأٖ ، ص   
47 722ػهى األصٕاخ ، د. كًال تشش ، ص    
48 772كًال تشش، ػهى األصٕاخ، يشظغ عاتك، ص   
49  Dillman,op,cit,p35 
50 Dillman,op.cit,p39 
51 Leslau wolf, reference grammar of Amharic,p31                                                         
52 Dillman,op.cit,p39                                                                                                        
53 Dillman,op.cit,p40 
54 Dillman,op.cit,p37 
55   Dillman,op.cit,p40 


