افعال والتحوالت المختلفة لها
َّ
صيغة
في ضوء العربية واللغات السَّاميَّة
د.صالح أحمد سعيد
الساميَّة
فقه اللغات َّ

جامعة الحسين بن طالل
المقدمة
1

كان العالم اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت111هـ ،أول من قـال بالححـت

من علماء العربية( ،)1فكتب يقول":فأخذوا من كلمتين متعـاقبتين كلمـة واقـتقوا فعـ

قال:

كأن لم تََري( )2قبلي أسي ار يماحيا
وتضحك محي قيخةٌ عبقميةٌ
حسبها إلى عبد قمس ،فأخذ العـين ،والبـاء مـن ( :عبـد) ،وأخـذ القـين والمـيم مـن:
(قمس) ،وأسقط الدال والسين ،فبحى من الكلمتين كلمـة ،فهـذا مـن الححـت

()3

وقـد أكـد

العـ ـ ـ ـ ـالم اللغ ـ ـ ـ ــوي أحم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــارس(ت391هـ ـ ـ ـ ــ) ه ـ ـ ـ ــذ ا س ـ ـ ـ ــبقية للخلي ـ ـ ـ ــل ،إذ

قال":وا صــل فــي ذلــك مــا ذكــر الخليــل ،مــن قــولهم( ":حيعــل) الر ــل:إذ قــال :حــي
على"

()4

ومع هذا اإلقرار محه إال أن اليد الطولى تبقى له في هذا الموضوع ،حين

اخــتط محه ــا خاصــا بــه فــي مع مــي (:مقــاييس اللغــة) و(م مــل اللغــة) ،يقــوم علــى
حظرية ا صول والمقاييس بالحسـبة لـزونان الاحاةيـة والا ايـة وحظريـة الححـت بالحسـبة

لما اء من ك م العرب على أكار من ا اة أحـر .فهـو يقـول فـي هـذا الصـدد" :

اعلــم أن للربــاعي والخماســي مــذهبا فــي القيــاس ،يســتحبطه الحظــر الــدقي  ،وذلــك أن
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أكار ما ت ار محه مححـوت ،ومعحـى الححـت " :أن تذ خـذ كلمتـان ،وتححـت محهمـا كلمـة
تكون آخذة محهما ميعا بحظ ،ومن ذلك( :البحتر) ،وهو القصير الم تمـع الخلـ ،

فبتــر ،كأحــه ذحــرم
فهــذا مححــوت مــن كلمتــين :مــن البــاء والتــاء والـراء وهــو مــن :بترتــه ذ
الطول فبتر خلقه ،والكلمة الااحية :الحاء والتاء والراء ،وهو مـن حتـرت واحتـرت ،وذلـك
أال تذف ِ
ضل على أحد؛ يقـال أحتـر علـى حفسـه وعيالـه ،أي ضـهي علـيهم؛ فقـد صـار هـذا

ط ما أذعطيه الطويل"
المعحى في القصير؛ حه لم يع َ

()1

ولما لم يستطع هذا العـالم

تفســير هــذ ا ونان ميعهــا مــن خـ ل الححــت ،أضــا .إليهــا ضـربين آخ ـرين ،همــا

المنيد ،وما وضع هكذا وضعا فيقـول فـي المنيـد:

"ومحـه مـا أصـله كلمـة واحـدة،

وقد ألحـ بالربـاعي والخماسـي بنيـادة تدخلـه ( ")6وقـد تكـون النيـادة بحـر .فـي أول

كلمة ،مال( ":بلَـ َذم) :إذا فـر فسـكت ،والبـاء انةـدة ،هواحمـا هـو( :لـذم) :إذا لـنم مكاحـه
فَرقَ ــا ال يتح ــرك( ")1وق ــد تك ــون الني ــادة ف ــي وس ــط الكلم ــة ،:ما ــل(" :الدعل ــة) ،وه ــو
الذهاب والر وع والتردد ،وبه يسمون الفرس( :دعل ا) ،والعين فيه ناةدة ،هواحمـا هـو:
من(ال ــدلا واإلدال ) ( ")1وق ــد تك ــون الني ــادة ف ــي آخ ــر الكلم ــة ،وما ــال ذل ــك قول ــه":
(البــرن ،)،وهــو الحاةــل بــين القــيةين ،كــأن بيحهمــا بـ ار ان ،أي متســعا مــن ا ر  ،اــم

صار كل حاةل برنخا ،فالخاء ناةدة( ")9ويقول في الموضوع وضعا ":الـذي قـد يكـون

لــه قيــاس ولكــن خفــي موقعــه عليــه"( ،)10ومــن أمالتــه علــى ذلك(":ال ه
ضــمعا) ،للحاقــة

الضخمة(")11

عدد مـن علمـاء العربيـة فـي العصـر الحـدية حظريـة أحمـد بـن فـارس
وقد تحاول ٌ
في الححت ووقفوا محها مواق .متبايحة ،من القبول والرف ( ،)12ومحهم من حاول أن

يضــع تفســي ار لظهــور بع ـ

طرح ع هدة حلول لظهور بع

هــذ ا ونان ،ومــن هـ الء ،رمضــان عبــد الت ـواب ،الــذي
ا ونان الرباعية ،التي يمكن تلخيصها كما يأتي:
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 -1ا ونان الحاقةة عن المخالفة الصوتية:

أ بإبــدال أحــد الح ـرفين المتمــاالين فــي صــيغة(فعهل) ،حرفــا يغلــب عليــه أن
صـع)
يكون من الحرو .الماةعة أو المتوسطة (ل ،م ،ن،ر) ،ماـل( :تَ َقر َ
فأصلها ( :تَقصهع) خولفت فيها الصاد ا ولى ،و علت راء
ب بتك ـرار الحــر .ا ول مــن الكلمــة ،عوضــا عــن أحــد المتمــاالين فيهــا،
).
مال( :كفك ).دمعه بدال من( :كفه َ
 -2ا ونان الرباعيـ ـ ـ ـ ـ ــة المحباق ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إقحـ ـ ـ ـ ـ ــام الهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
صــيغة (:افعــا هل) حتي ــة للضــرورة القــعرية ،والســياقات المختلفــة الحاقــةة
ه ()13
عن هذ الصيغة ،مال( :افعأَ هل< أف َع َع هل) و(افعأَ هل< اف َعهَل)
ومن ه الء إسماعيل عمـايرة الـذي تحـاول هـذا الموضـوع بقـكل أوسـع ،وقـ هدد
على ضرورة التركين على االقتقا لتفسـير الكايـر مـن ا صـول اللغويـة الصـرفية،
()14
لكون ذلك أولى من التركين على تفسير هذ ا صول بردها إلى ظاهرة الححت
ويقر السامراةي بتحفظ على و ود ظاهرة الححـت ،ولكحـه ي كـد()11عـدم و ـود ع قـة
()16
بين( :افعأَل)المهمونة وبين( :افعا هل) با ل ،.موردا أسباب اعتقاد
2
تحتمي اللغة العربية إلى م موعة اللغات السامية ،التي تتمين بحيتها الصـوتية-
وخاصــة العربيــة محهــا -بحظــام دقيـ فــي تونيــع ا صـوات اللغويــة لهــا ،والــذي يمكــن
هذ ا صوات من التبادل فيما بيحها وف قروط غاية في الحيويـة والمروحـة( )11وال
يقتصـ ــر ا مـ ــر علـ ــى بحيتهـ ــا الصـ ــوتية ،بـ ــل وعلـ ــى بحيتهـ ــا الص ـ ـرفية ،التـ ــي تمتـ ــان
بخاصــيتها االقــتقاقية ،هــذ الخاصــية التــي يحبــب االتكــاء عليهــا لتفســير الكايــر مــن
ا َونان الرباعية والخماسية ،ن ظاهرتي التركيب والححت فيها هوان كاحتـا مو ـودتين
فهما على قلهة ،وال ي ون االعتماد عليهما كاي ار لتفسير ظهور تلك ا ونان ،كما قحِع
بذلك أحمد بن فارس

3

إن البحــة فــي هــذ ا ونان عمــل طويــل وقــا فهــي كاي ـرة( ،)11والطــر التــي

سلكتها تحبـع مـن مصـادر متعـددة ومتبايحـة( ،)19والفتـرة التـي اسـتغرقتها للوصـول إلـى
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ما وصلت إليه فترة طويلة حسبيا؛ واعتمادا على ذلك ،سيقوم الباحـة بـالتركين علـى
صــيغة (:افع ــا هل) القياســية والس ــياقات المحباق ــة عحهــا ف ــي مع ــم " :مق ــاييس اللغ ــة "
حمــد بــن فــارس ،وســيوانن ذلــك مــع المــادة اللغويــة المعروضــة فــي مع ــم( :لســان

العرب) بقكل خـا ،،وأيـة مصـادر أخـرت تمـت لهـذا الموضـوع بصـلة بقـكل عـام،
سواء أكان ذلك في العربية أم في اللغات السامية ا خرت
4

لقد تحبهه علماء اللغة العربية القدماء إلى الصلة القاةمة بين( :افعال) و(افعأَ هل)

وأقاروا إلى أن الهمنة قد أقحمت في صيغة(:افعال) هربا من التقاء الساكحين،
وحكى أبو نيد في كتاب( :الهمن)( ":دأبة) و(قأبة)؛ قال أبو الفتح ":وعلى هذ

اللغة قول كاير:
إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت
وقول آخر:ولزر

أما سودها فت لت

بياضا وأما بيضها فأدهأمت

()20

وقد ع هد القدماء أصوات المد أَصواتا ساكحة ،وي كد ذلك مـا قالـه ابـن حـي عـن
ســبب قلــب ا لفــات هم ـنة فــي( :افعــا هل) ،قــال " :فزحهــن – كمــا تــرت -س ـواكن وأول
المالــين مــع التقــديد ســاكن ،في ف ـوا علــيهم أن يلتقــي الســاكحان حق ـوا فــي ك مهــم،
فحيحةــذ يحهضــون بــا ل .بقــوة االعتمــاد عليهــا ،في علــون طولهــا ووفــاء الصــوت بهــا

عوضا مما كان ي ب اللتقاء السـاكحين :مـن تحريكهـا إذا لـم ي ـدوا عليهـا تطرقـا وال
باالستراحة إليها تعلقا( )21ودفعهم هذا االعتقاد إلى اعتبـار صـيغة (افعـا هل) قياسـيهة،
وصــيغة( :افعــأل) ليســت قياســية ،والســبب فــي ذلــك قالــه ابــن عصــفور ":وقــد كــاد

يتســع هــذا عحــدهم ،إال أهحــه مــع ذلــك لــم يكاــر كا ـرة تو ــب القياس قــال أبــو العبــاس:

"قلت بي عامان :أتقيس على هذا الححو؟ قال:ال ،وال أقبله بـل يحقـاس ذلـك عحـدي
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في ضرورة القعر

()22

فهذ الصيغة ليسـت قياسـيهة لـديهم؛ حهـا ليسـت كايـرة ،وأحهـا

ال تقبل إال في ضرورة القعر

ويقــارك رمضــان عبــد الت ـواب القــدماء فــي مســألة الضــرورة القــعرية ،ويختلــ.

معهم في أن السبب ال يعود لمحع التقاء الساكحين ،هواحما الميل للتخل ،من المقطع
الطويل المغل ( ،( )23ح ح  ،)24( )،وتقاركه هذ الدراسة بذلك ،ولكحها تختلـ.
معهــم فــي أن المســألة ال تقتصــر علــى الضــرورة القــعرية؛ بــل هــي أوســع مــن ذلــك،

فهــذا أبــو حيــان يقــول فــي البح ــر المحــيط ":وق ـ أر الســختياحي (وال الضــألين) بإب ــدال
ا ل .همنة ف ار ار من التقاء الساكحين"

()21

إن دراسة البحية المقطعية لصيغة( :افعا هل) تقير إلى أن الحسيا المقطعي لهـا،
يتأل .مـن ،( :ح  ، /،ح ح 2،/1،ح) ،أي مـن مقطـع متوسـط مغلـ ،
ومقطع طويل مغلـ ومـن مقطـع قصـير( ،)26إضـافة إلـى أن الحـر(1، .السـاكن)

يماال الحر(2، .المتحرك)

ويتضمن المقطع الطويل المغل حركة الفتح الطويلة( وهي ليسـت حرفـا سـاكحا

كما أقار القدماء) ( ،)21وحكم هذ الفتحة الطويلة في هـذا المقطـع كمـا يقـرر علمـاء

الت ويد مد النم مقدار ست حركات وهـو أقصـى حـاالت المـد طـوال ،ودخـول الهمـنة

معحــا  :احقســام المقطــع الطويــل( ،ح ح  )،المغل ـ إلــى مقطعــين ، (:ح،/
ح  ،)،وهــو مــا يماــل االحتقــال مــن( :افعــا هل) إلــى( :افعــأ هل) التــي يتــأل .حســي ها
/ل= ،ح  ،/،ح ، /ح 2،/1،ح)
المقطعي من:
(إ/.ع/أَل َ
َ
5
لقــد حافظــت همـنة (افعــأ هل) علــى و ودهــا فــي بعـ ا حيــان ،إال أحهــا وحتي ــة
لظــاهرة اإلبــدال( )21فــي ا ص ـوات ،تحولــت إلــى عــين (افعع ـ هل) فــي بع ـ ا حيــان،

121

هوالــى هــاء (افعهـ هل) فــي أحيــان أخــرت ،وفــي حــاالت حــادرة تحولــت العــين الااحيــة فــي
(افعع هل) إلى غين (افعغ هل)
فرضيات الدراسة :تحطل هذ الدراسة من الفرضيات اآلتية:

 1إقارة القدماء إلى أن صيغة( :افعأ هل) متطورة عـن صـيغة (:افعـا هل) عـن
طري إقحام الهمنة
 2إقــارة رمضــان عبــد الت ـواب وم ــن بعــد إســماعيل عمــايرة إلــى أن همــنة
(افعأَل) قد استمرت في بعـ الحـاالت ،وأحهـا قـد تحولـت إلـى عـين فـي
بع ا ونان هوالى هاء في أونان أذخرت
 3أن اللغـ ــة العربيـ ــة لغـ ــة اقـ ــتقاقية بطبيعتهـ ــا ،ومسـ ــألة الححـ ــت هوان كاحـ ــت
مو ودة فهـي علـى قلهـة وال ي ـون االتكـاء عليهـا لتفسـير ا ونان الرباعيـة
والخماسية فيها
 4إلــى احــب الطبيعــة االقــتقاقية للعربيــة ،تعــود معظــم أوناحهــا إلــى ــذور
ا اي ـ ـ ــة التركي ـ ـ ــب ،ويما ـ ـ ــل االق ـ ـ ــتقا ا ص ـ ـ ــغر(العام) ا س ـ ـ ــاس له ـ ـ ــذ
االقتقاقات

 1الطبيعة المرحة للعربية في تبادل ا صوات ،وأار ذلك فـي أبحيـة الكلمـات
والمعاحي
 6تفتــر هــذ الد ارســة أن إقحــام الهمـنة فــي صــيغة( :افعــا هل) لــم يكــن فقــط
للضرورة القـعرية كمـا أقـار القـدماء ووافقهـم رمضـان عبـد التـواب وغيـر
على ذلك
 1تفتـ ــر هـ ــذ الد ارسـ ــة أن إقحـ ــام الهم ـ ـنة لـ ــم يكـ ــن للـ ــتخل ،مـ ــن التقـ ــاء
الساكحين ،هواحما للتخل ،من المقطع الطويل المغل في صيغة(افعا هل)
منهج الدراسة:
أولا :يتمال محها هذ الدراسة في تطبي ص حية الفرضيات السابقة على
ا ونان ،وســيطب ذلــك علــى مع ــم( :مقــاييس اللغــة) حمــد بــن فــارس ،وســبب
اختيــار هــذا المع ــم ،أن صــاحبه مــن خ ـ ل بحاــه فــي حظريــة الححــت ،قــد أفــرد
أبوابا خاصة لزونان الرباعية والخماسية
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ثاني ا :موانحة المعلومات الواردة في مع م مقاييس اللغة مع تلك الواردة في
مع ــم( :لســان العــرب) البــن محظــور ،وســبب اختيــار هــذا المع ــم يعــود إلــى مــا
يأتي:
 1بعد المسافة النمحية بين المع مين
 2تضمن هذا المع م معلومات وافرة حول الكاير من هذ ا ونان

 3تضــمن هــذ المع ــم العديــد مــن آراء العلمــاء حــول العديــد مــن القضــايا
ذات الع قة بهذا الموضوع

ثالثااااا:م ــن الم ك ــد أن الد ارس ــة ل ــن تكتف ــي بم ــا ورد ف ــي المع م ــين ،ولك ــن

ستعمل على اإلفادة من أية معلومات توفرها المصـادر ا خـرت قديمـة كاحـت أم

حدياة

رابع ا :سيعتمد هذا البحة على الظواهر الصوتية التـي لعبـت أدوا ار متعـددة

في تقكيل هذ ا ونان ،وقد تحبه العلماء إلـى بعضـها ،ولـم يتحبهـوا إلـى بعضـها

اآلخر ،فخفيت عليهم بع

المعاحي أحياحا ،وقادتهم إلى حتاةا غير دقيقة

خامس ا :من المفيد هحا تأكيد أن الباحة سعى في محها هذا البحة -حين

يتطلــب ا م ــر ذل ــك -إل ــى حق ــل ك ــم مــن المعلوم ــات ،خاص ــة م ــن مع ــم لس ــان
الع ــرب ،فطبيع ــة البح ــة تتطل ــب ذل ــك لتس ــهيل عق ــد المفاض ــلة ،والموانح ــة ب ــين
الكلمات ،والتحوالت التي طرأت عليها ،لتقديم البراهين الكافيـة ،التـي مـن قـأحها

أن تقدم العون المفيد لفرضيات هذا البحة وحتاة ه

123

الدراسة
أوال :ما اء في مقاييس اللغة على صيغة (:افعأَ هل>افعا هل):
بيحت مقدمة الد ارسـة أن الهمـنة المقحمـة فـي صـيغة (افعـا هل) -أي(افعـأَل)-
ــاءت للــتخل ،مــن المقطــع الطويــل المغل ـ ( ،ح ح  ،)،وتضــمن مع ــم

مقاييس اللغة طاةفة من هذ ا ونان ،هي:
جذأر:

(م ـ َذةِر) فهــذا مــن ــذا :إذا
مقــاييس( ":)111/1ومــن ذلــك قــولهم للقاعــد ذ
قعد على أطرا .قدميه ومن الذةر وهو الغضبان الحاقن فالكلمـة مححوتـة مـن

كلمتين"

اللسانَ َ ( ":)124-123/4 (:ذ َر) القـيء َي ِـذر َ ـذ ار :قطعـه واستأصـله
(" :)124/4
(م ِـذ َرة) :قصـيرة ـدا وفيـه
و( َ ذ ذر) كل قيء أصله وحاقـة ذ
ت ولم َيطذل"
(الم ذةِر) من الحبات :الذي َح َب َ
التعلي  :ع هد ابن فارس الكلمة مححوتـة ولـم يقـر اللسـان إلـى و ـود ع قـة

ذأر) واضحة
بين ( َ َذ َر) و( َ ذأر) ولكن الع قة بين معاحيَ َ ( :ذ َر) و(ا ه
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
ذار) < (ا َذأ هَر)< َ ذأر
( َ َذ َر) < (ا ه
وت ـ ـ ـ ـ ــوهم بعض ـ ـ ـ ـ ــهم أن الهمـ ـ ـ ـ ـ ـنة أص ـ ـ ـ ـ ــلية ف ـ ـ ـ ـ ــي َ ( :ـ ـ ـ ـ ــذأر)

()29

وونحوه ـ ـ ـ ـ ــا

على ):فعلل) ،واعتقد ابن فارس أحها مححوتة ،والصواب أن الكلمـة مقـتقة ،وأن
الهمنة ناةدة ،فتونن الكلمة على( :فعأل)
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أم > زرأم:
أزر ّ
منرةم) :إذا غضب وهو من:
مقاييس (( " :)14/3انَرأم) الر ل ،فهو( َ
(نِرم) :إذا احقطع ،كذلك إذا غضب تغير ذخلقه واحقطع عما عهد محه"
َ
التعلي  :الهمنة كما أقار ابن فارس ناةدة والع قة بين الكلمتين واضحة
التحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :التطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفي التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخي لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو:

انرهم
( َنِرَم ) < (ان ارهم)< َأَ

العلماء أن الهمنة في (ان أرهم) أَصلية فونحوها على
ولقد توهم بع
(افعل هل) ،والصواب أن الهمنة مقحمة على صيغة (افعا هل) ،فهي ناةدة ،وتونن
على( :افعأ هل)
اصمأ ّل:
ِ
(ص َم َل)"
الداه َية ،وا صل
(المصمةِلة):
مقاييس (" :)361/3
َ
ذ
ص َم َل) ،الصاد وال م والميم أصل واحد يدل على قدة وص بة
وفيهَ (:)311/3 (:
ص َم َل) القيء صموال :إذ صلذب واقت هد"
يقالَ (:

والتعلي ـ  :الهم ـنة فــي هــذ الكلمــة ،وكمــا أقــار ابــن فــارس انةــدة والع قــة
(ومص َمةِل) واضحة
بينَ (:
ص َم َل) ذ
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:

(ص َم َل) < (اصما هل) < اصمأَ هل
َ
ولعــدم تـوافر صــيغة (:اصــما هل) تــوهم بعـ العلمــاء أن الهمـنة أصــلية فــي:
(المصمةلة) ،فونحوها على (فعلل) والصواب أن الهمنة مقحمـة فـي هـذ الكلمـة
وهي مححدرة من صيغة( :افعا هل) ،فالهمنة كما أقار ابن فارس ناةدة
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اضفأد:
ّ
مقاييس((":)3/402اضفأد) إذا احتفخ من الغضب ،اضفةدادا" وهو من

الموضوع وضعا

اللســان(ِ (":)264/3
ضــفَدتذه أضـ ِـفد ضــفدا :ضـربته بــبطن كفــك ،وامـرأة
ضــف َد) َ
َ
(ض ــفَح َدد) :كاي ــر اللح ــم اقي ــل م ــع
(ض ــفَح َدد) :ض ــخمة الخاصـ ـرة ذمس ــترخية ور ــل َ
َ
و(ض ِف َد) واضفَأَ هد :صار كذلك ،و عل ابن حي(اضفأد) رباعيا
حم ؛
َ
التعليـ ـ :ع ــد اب ــن ف ــارس ه ــذ الكلم ــة م ــن الب ــاب الاال ــة ،أي م ــن الموض ــوع

وضــعا وتتفـ الد ارســة مــع عبــد التـواب فــي أن الهمـنة انةــدة فــي هــذا الــونن ،وتعــود
ِ ()30
(ضف َد)
الكلمة إلى ال ذرَ :
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لها ،هو:
(ض ِف َد(< (اضفا هد) <( اضفَأَ هد)
َ
ولعــدم و ــود صــيغة (اضــفاد) فــي االســتخدام اللغــوي ،تــوهم العلمــاء ومــحهم ابــن
ح ــي( )31أن الهمـ ـنة أص ــلية ف ــي ه ــذ الكلم ــة فونحوه ــا على(افعلـ ـ هل) ،والصـ ـواب أن

الهمنة فيها ناةدة ،وتونن الكلمة على (:افعأ هل)
اطمأن:

مقاييس ((" :)422/3طمن) الطاء والميم والحون أصيل بنيادة همنة يقال

اطمأن المكان يطمةن طمأحيحة ،و(طامحت) محه :سكحت"

التعليـ ـ  :عـ ـ هد اب ــن ف ــارس -وبصـ ـواب -الهمـ ـنة انة ــدة ف ــي ه ــذا ال ــونن ،وأق ــار

ا نهري إلى ذلك أيضا

()32

(طأمن)

وذهـب سـيبويه إلـى أن اطمـأن مقلـوب ،وأن أصـله مـن

()33
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وعلــى الــرغم مــن أن االســتعمال الا اــي لهــذا الــونن غيــر مو ــود فــي العربيــة

إال أن ذلــك ال يمحــع مــن اســتعماله فــي مرحلــة مــن مراحلهــا المبك ـرة ،وأن الفعــل":

طمــأن" ذبحــي بحــاء ااحويــا حــدياا فــي اللغــة العربيــة وكــذلك مقلوبــه ":طــأمن" إذ ِإن
االســتعمال الا اــي لهــذا الفعــل مو ــود فــي :الس ـرياحية( :ط َمــن) ( ،)34وكــذلك فــي

العبريهة( :طامن) ( :)31بمعحى َس َك َن ،وخفي واستقر

()36

ااحيــا :مــا ــاء فــي مقــاييس اللغــة علــى صــيغة( :افععــل) عــن طريـ إبــدال
همنة افعأ هل إلى عين
إن تلمــس ا صــل فــي بع ـ

الكلمــات يــتم بيســر وســهولة ،أمــا فــي كلمــات

أخــرت فهــو يحتــا إلــى حــوع مــن التلطــ .وال هــد للمــس هــذا ا صــل ،ومــن ذلــك
تحــول الهمـنة فــي ( :افعـأَ هل) إلــى عــين فــي( :افععــل) وقــد أدرك علمــاء العربيــة
القدماء حدوة التبادل بـين الهمـنة والعـين ،وأَقـاروا إليـه فـي العديـد مـن ا مالـة،

فذكر صاحب اللسان :قال ذو الرمة:
قاء محنلة
َ
أعن تََرسهمت من َخر َ
العود:
أراد:أأن تََرس َ
همت ،وقال ِ ران َ
ياليت عهححا
فما أ ََب هن حتى ذقل َن
َ

ماء الصبابة من عيحيك مس وم
وع هن ا ر
تر ٌ
اب َ

.
بالحاس تذخ َس ذ

أراد :أححا ،وأن

ويحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتها إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ــاورهم":يقولون ":أق ــهد عهح ــك رس ــول الل ــه" ،وف ــي ح ــدية قَيل ــة ":تَحس ــب عح ــي

حاةمــة ،أي أحــي حاةمــة"

()31

ومــا انلــت هــذ الظــاهرة محتقـرة فــي الله ــات العربيــة

الحديا ــة ،وتس ــمع ف ــي أحح ــاء مختلف ــة م ــن الع ــالم العرب ــي ،فف ــي ص ــعيد مص ــر،
وبع

المحـاط فـي غـور ا ردن ،وبعـ

محـاط الضـفة الغربيـة مـن ا ردن،

يقولون " :لع بدال من " ،و ذسعال بدال من س ال

()31
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ولم تقتصر هـذ الظـاهرة علـى العربيـة وحـدها ،بـل قـاركها فـي ذلـك العديـد

م ــن اللغ ــات الس ــامية ا خ ــرت ،فف ــي الكحعاحي ــة( ،ن أ م) تتس ــاوت م ــع (ن ع م)
بمعحى حِ َعـم( )39وفـي العبريـة ( :ـأل) و( عـل) بمعحـى دحـس ولـوة( )40وتتقـابه
كلم ــة (أروس) العبري ــة م ــع كلم ــة (عـ ـروس) العربي ــة( )41وتع ــادل كلم ــة( :قَ ــرءا)
السرياحية كلمة (قَرع) العربية وهي حوع من اليقطين ،وكذلك كلمة (أَمبرا) تعـادل
كلمة (عحبر) ( ،)42وفي الحبقية تتقابل كلمة( :ع و ب ا ل) مع كلمة( :أ و ب

ا ل) بمعحى تلة

()43

ص ــوتيا يقص ــد به ــذا اإلب ــدال التس ــهيل ف ــي حطـ ـ الهمـ ـنة ،وني ــادة الوض ــوح

الســمعي ،ف ــالهمنة صــوت فم ــوي ،وق ــديد ،ولــيس ب ــالمهموس وال ب ــالم هور(،)44
ويخــر مــن الحح ـرة ،وعمليــة حط ـ هــذا الصــوت تكــون عمليــة قــاقة ،إذ تقفــل

الفتحة التي بين الوترين الصوتيين -هي فتحة المنمار -إقفاال تاما ،مما يـ دي
إلى احتباس الهواء الصادر من الرةتين ،مـن خـ ل القصـبة الهواةيـة ،فيمـا دون

الحح ـرة ،اــم يحفــر هــذان الــوتران ،فيخــر اله ـواء عبــر المنمــار بقــكل مفــا

محداا صوتا احف اريا

،

()41

أما صوت العين فهـو صـوت ،حلقـي ،واحتكـاكي ،وم هـور ويعـد مـن أقـل

ا صوات االحتكاكيـة احتكاكـا ،ولعـل هـذا هـو السـبب الـذي دفـع بعلمـاء العربيـة

الق ـ ـ ــدماء إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ــر م ـ ـ ــع ا صـ ـ ـ ـوات الرخ ـ ـ ــوة وع ـ ـ ــدو م ـ ـ ــن ا صـ ـ ـ ـوات
المتوسطة(ال م ،والميم ،والحون ،والراء)

()46

ويتقابه الصوت مع الحركـات فـي

صفتين ممينتين ،هما ،الوضوح السمعي ،وال هر

()41

ويقـول ا نهـري عـن هـذا

الصــوت " :أمــا العــين فأحصــع الحــرو .رســا وألــذها إســماعا"( )41وقــد تضــمن
مع ــم مقــاييس اللغــة العديــد مــن ا مالــة التــي تبــين احتقــال هم ـنة( :افعــأ هل) إلــى
عين (افعع هل)
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َج ْل َعد:
مق ــاييس ( " :)109/1وم ــن ذل ــك ق ــولهم للص ــلب الق ــديد( َ ل َعد) ف ــالعين انة ــدة،
البــرون؛ حــه إذا
وهــو مــن ال لــد ،وممكــن أن يكــون مححوتــا مــن ال َ لَـ ِـع أيضــا ،وهــو ذ
()49
صلبا فهو بارن؛ لقلهة الحبات به"
كان مكاحا ذ
التعلي  :عد ابن فـارس هـذ الكلمـة مـن البـاب الاـاحي ،واعتبـر أن العـين انةـدة،
اــم وضــع احتمــاال بــأن تكــون الكلمــة مححوتــة مــن( :ال لــد) و(ال لــع) التقــابه فــي

المعحى بين( لد) و( لعد) واضح

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
( َ لَ َد)< (ا

هد)< (ا ز هد)

ولعــدم و ــود كلمــة(ا

هد) ،ظــن بع ـ

العلمــاء أن العــين أصــلية فــي ( لعــد)

فونحوهــا على(فعلــل) والص ـواب أن العــين مبدلــة مــن الهم ـنة المقحمــة علــى صــيغة

(افعال) ،وهي ناةدة ،فتونن الكلمة على (فععل)
جمعر:

مقاييس ( " :)101/1ومن ذلك قولهم لزر الغليظة( َ م َع َرة) فهذا من
ال َ مع ومن ال َ مر غير أن ابن فارس ( )101/1يعود ااحية إلى هذ المادة
فيذكر " :ومحها قولهم لزر ذات الح ارة َ (:م َع َرة) وهذا من ال َ َمرات ،وقد قلحا
(الم ِعر) وهو ا ر  ،ال حبات به"
إن أَصلها من ت مع الح ارة  ،ومن َ
معر) مــن بــاب الححــت ،وكــان متــرددا فــي الكلمــة،
التعلي ـ  :عــد ابــن فــارس( َ َ
و(الم ِع ــر) وي ك ــد
فأعاده ــا م ـ هـرة إل ــى( :ال َ م ــع) و( ال م ــر) ،وم ـ هـرة إل ــى( :ال َ م ــر)
َ
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الســامراةي أن هــذ المــادة مححوتــة ،ويقــير إلــى كلمــة ( عمــر) العاميــة هوالــى و ــود

قلب مكاحي في المادة العامية

()10

الكلمة هحا ليست مححوتة ،هواحما مقتقة من ال ذرَ َ ( :م َر) ،والعين فيها ناةدة
مع ـ ـ َـر) واض ـ ــح ،وه ـ ــو ال م ـ ــع،
والتق ـ ــابه ف ـ ــي المع ـ ــاحي ب ـ ــين ال ـ ــذرَ َ ( :م ـ ـ َـر) و( َ َ

والته مع

()11

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة هو:
مأر)< (ا َم َع هر)
مار) < (ا ه
َ َمر< (ا ه
وتــوهم العلمــاء أن مــادة( معر) رباعيــة وأعادوهــا للونن(فعلــل) ،ولكــن الكلمــة

مقـ ـ ــتقة مـ ـ ــن ال ـ ـ ــذر( َ َم َر) ،والعـ ـ ــين فيهـ ـ ــا متحولـ ـ ــة عـ ـ ــن الهم ـ ـ ـنة المقحمـ ـ ــة فـ ـ ــي
ص ـ ــيغة( :افع ـ ــا هل) ،ف ـ ــونن الكلم ـ ــة ،ه ـ ــو( :فعع ـ ــل)(واحظر الحق ـ ــا ،كلم ـ ــة مه ـ ــر،

 139،من هذا البحة ،إذ يتبين أن :مهر مقتقة من ال ذر مر أيضا)
ادرعفَّت:

مق ــاييس ( ":)2وم ــن ه ــذا الباب(ادرعفه ــت) اإلب ــل ،إذا مض ــت عل ــى و وهه ــا

(اذرَعفهت) بالذال ،والكلمتان صحيحتان :فأما الدال فمن االحدراع ،وأما الـذال
ويقال َ
فمن الذريع ،والفاء فيهما ميعا ناةدة"
التعليـ ـ  :ع ــد اب ــن ف ــارس ه ــذ الكلم ــة م ــن المني ــد ،والح ــر .ال انة ــد ه ــو الف ــاء،

(ادرعـ ه
وأعــاد(اذ َر ه
ـ ).إلــى( :االحــدراع) ،وســاوت صــاحب
ع).إلى( :الــذريع) ،وأعــاد َ

ه
اذرَعفه ــت) :مض ــت عل ــى و وهه ــا ،وقي ــل
اللس ــان ب ــين
الكلمتين(":ادرعف ــت اإلبـ ـ ذل و َ
َ
ـ ،ب ــه ق ــيء"( )12ولك ــن ال ــتمعن ف ــي المع ــاحي ب ــين( :
الم ــد َرِع .السـ ـريع ،فل ــم ذي َخ ـ ه
ذ

در ،.وذر ،.وادرع ،.واذرع ).يوضح أن ال و ود لل ذر (:در ).فـي اللسـان،
و(م ـ ِ
 ).الع ــين:
ر :.ص ــب الـ ـ هدمع
ـذار ذ
وأن المع ــاحي المرتبط ــة بال ــذر(ذر" ).ال ـ هـذ ذ
َ
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()13
ِ
و(اذرَعفهـت)
(ادرَعفهـت)
َ
َم َدامعها" ال تقير إلى و ود ع قـة بيحـه وبـين الكلمتـينَ :
()14
 .ذنذروفــا :دحــا حاقــة
"نر .إليــه َيــنِر ذ
(نَر َ
 ،وعحــد الحظــر فــي معــاحي ال ــذرَ :
َ :).
(نروِ ).
ونَرفـت الحاقـة:
و(م ِِنر ٌ
وم َقت الحاقة َنريفا أي علـى ِه َحتِهـاَ ،
َ
ا :).سريعة َ
()11
(ادرَع ه
ـ).
أي أسرعت"  ،ي كد و ود ع قة بيحه وبين تلك المعاحي المو ـودة فـي َ

أو(اذرَع ه
 ،).وهذا يـدفع ل عتقـاد بـأن الـذال مبدلـة مـن الـناي والـدال مـن الـذال (،)16
َ
والعين ناةدة
التحليل :التطور الصرفي التاريخي للكلمة:
(اذر ه
ا)<).اذر ه
(نَر( <).انر ه
أ).
َ
اَ <).
ولعــدم و ــود(:اذرأ ).تــوهم العلمــاء أن الكلمــة مقــتقة(ذرع ،.أو درعــ).
فونحوهــا علــى( :فعلــل) ولــم يصــب ابــن فــارس فــي موقــع النيــادة ،فــالعين هــي
الناةدة وليس الفاء والذال مبدلة من الناي

()11

وتونن على (فععل)

فالكلمة مقتقة من ال ـذر(نر).

صقعب:

مقاييس ((":)312/3الصقعب) :الطهوي ذل من الر ال ،فهذا مححوت من كلمتين
ب أما الصهقب فالطهويل والصهعب من الصعوبة"
وص َع َ
صقَ َ
ب َ
من َ
 (:صقب ،وصعب) التعلي  :عد ابن فارس هـذ الكلمـة مـن بـاب الححـت ،وأعادهـا

بين(ص ــق َعب) و( س ــقعب)( ":الص ــقعب):
إل ــى ال ــذرين) وس ــاوت ص ــاحب اللس ــان
َ
الطويل من الر ال ،بالصاد والسين ،وهو في الصـحاح :الطويـل مطلقـا" ،وعـد ابـن
ـقوب اإلبـ ــل :أر لهـ ــا ،لغـ ــة فـ ــي
ا ع اربـ ــي ،وبص ـ ـواب ،السـ ــين هـ ــي ا صـ ــل
"وصـ ـ ذ
ذ
ذسقوبها؛ قال :وأرت ذلك لمكان القا ،.وضعوا مكان السين صادا ،حها أفقى من
السين ،وهي موافقة للقا .في اإلطبا

()11
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الكلمة ليست مححوتة ،هواحما مقتقة مـن

ب) والصـاد مبدلـة مـن السـين ،والعـين فيهـا انةـدة ،والتقـابه فـي المعحــى
(سـقَ َ
ال ـذرَ :
ب) و(سقعب ،وصقعب) واضح
(سقَ َ
بين َ
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
ه
ه
ه
ه
ه
اسقعب
اصقعب=
اسقأب)<
(اصقأب=
(اصقاب) <
ب<
صقَ َ
سقب< َ
ـقعب= اصـ ـ ه
ومـ ــن مـ ــادة (اسـ ـ ه
ـقعب) تـ ــوهم بع ـ ـ

العلمـ ــاء و ـ ــود مادة(سـ ــقعب=

صقعب) وعلى ونن (فعلل) ،والصواب هو أن الصاد مبدلة مـن السـين ،وأن العـين
في هذ الكلمة مبدلة من الهمنة المقحمة في صيغة(افعا هل) ،وأن المـادة مقـتقة مـن

صيغة(افعع هل> افعأ هل> افعا هل) وونن (سقعب=صقعب) هو(:فععل)

صقعل:

صــقل ،والعــين
مقــاييس((":)312/3الصــقَعل) :وهــو التمــر اليــابس وهــذا مــن ال ه
()19
فيه ناةدة وذلك أحه إذا يبس صار كالقيء الصهقيل"
التعليـ  :عـد ابـن فــارس هـذ الكلمـة ممـا دخلتــه نيـادة ،وأقـار بصـواب إلــى أن

العين ناةدة وا صل بالصاد كما أقار إلى ذلـك ا نهـري

()60

والتقـابه فـي المعحـى

بين(:صقب) و(صقعب) واضح
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
(ص َق َل(<)اصقا هل)<( اصقأل)<) اصقع هل)< صقعل
َ
ومــن مــادة صــقعل ظــن بع ـ

العلمــاء أن العــين فــي أصــل الكلمــة ،فونحوهــا

علــى( :فعلــل) ،والص ـواب أن العــين انةــدة ،وهــي متحولــة عــن الهم ـنة المقحمــة فــي
صيغة( :افعا هل) ،فتونن الكلمة على( :فععل)
اصم َعدَّ:
ْ
132

مقاييس(( ":)310/3اصمعد) الر ل :ذهب في ا ر

فيه الميم هواحما هو من أصعد في ا ر "

وهذا مما نيدت

التعليق:
أوال:عــد ابــن فــارس هــذ الكلمــة مــن البــاب الاــاحي أي ممــا دخلتــه نيــادة ،وأقــار
هو وغير إلى أن النيادة في حر .الميم

()61

ااحي ـ ـ ـ ــا :أق ـ ـ ـ ــار ص ـ ـ ـ ــاحب اللس ـ ـ ـ ــان ،إل ـ ـ ـ ــى و ـ ـ ـ ــود ع ق ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين (اص ـ ـ ـ ــمع هد)
ِ
ِ
ـمغد) :ص ـ ــلب ،والغ ـ ــين لغ ـ ــة ،و(المص ـ ـ َـمع هد):
ـمعد)
و(ص ـ ـ َ
و(اص ـ ــمغ هد) " :ر ل(ص ـ ـ َ
و(المصـ َـم ِعد) :الـوارم إمــا مــن
الــذاهب" و(اصـ َـم َع هد) فــي ا ر  :ذهــب فيهــا وأمعن
ذ
قــحم هوام ــا م ــن م ــر
()62
وورمتا"

وف ــي الح ــدية :أص ــبح وق ــد اص ـ َـم َع هدت ق ــدما  :أي احتفخت ــا

االا ـ ــا :أق ـ ــار ص ـ ــاحب اللس ـ ــان إل ـ ــى و ـ ــود ع ق ـ ــة بين(اس ـ ــمع هد) و(اس ـ ــمغ هد):
و(المس ـ َـم ِغد):
(اس ـ َـم َعد)الر ل و(اس ـ َـم َغد) :إذا ام ــتز غض ــبا و(الس ــمغد) :الطوي ــل،
ذ
المحتفخ ،وقيل الوارم ،والقديد القي حتى تحتفخ ا حامل وفي الحدية :أحه صـلى
اسم َغ هدت ر
حتى َ

تورمتا واحتفختا"
 :أي ه

()63

رابع ـ ـ ـ ــا :التحلي ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ــاب ي ك ـ ـ ـ ــد و ـ ـ ـ ــود ع ق ـ ـ ـ ــة بين(اس ـ ـ ـ ــمع هد ،واس ـ ـ ـ ــمغد)

و(اصمع هد واصمغ هد)

خامسـ ـ ـ ـ ــا :يقـ ـ ـ ـ ــير اللسـ ـ ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ــى و ـ ـ ـ ـ ــود ع قـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين (:سمد)و(اسـ ـ ـ ـ ــما هد)
ِ
:وِرم؛ وقيــل َوِرَم غضــبا
و(اسمأ هد
ذ
)":و(المسـ َـمةد) :الو ِارم و(اســمأد) بــالهمن ،اســمةدادا َ
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وفــي حــدية بعضــهم (:اســمأ هدت) أي احتفخــت ِ
وورَمــت وكــل قــيء هلــك أو ذهــب،
()64
فقد (اسمد) و(اسمأد) ،و(اسماد) من الغضب كذلك"
سادس ــا :الد ارس ــة التحليلي ــة الس ــابقة ،تفض ــي إل ــى و ــود ع ق ــة ب ــين( :س ــمد)

و(اسما هد) و(اسمأ هد) و(اسمع هد ،واسـمغ هد) و( اصـمع هد واصـمغ هد) ويسـتحتا مـن ذلـك،
أن الصــاد مبدلــة مــن الســين ،والصــاد هــي الحظيــر المفخــم للســين ،واإلبــدال بيحهمــا

أمـر معــرو .فــي اللغــة العربيــة واللغــات الســامية( ،)61والغــين مبدلــة مــن العين(حــول

اإلبدال بين العين والغين ،احظر الحقا 131 ،136،من هذا البحة)
التحليل :التطور التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
اصم َع هد= اص َم َغ هد
َس َم َد< اسما هد< اس َمأ هد< اس َم َع هد= اس َم َغ هد< َ

لقــد تــوهم العلمــاء بنيــادة المــيم فــي هــذا الــونن ،فأعــادوا الكلمــة إلــى صــيغة
(فمعل) ،والصواب أن العين متحولة عـن الهمـنة المقحمـة فـي صـيغة( :افعـا هل<
افعأ هل) وونن الكلمة هو(فععل) ،والصاد مبدلة من السين ،وهـذا الماـال يتضـمن
الحلقـات التاريخيـة المختلفــة لتطـور ال ذر(سـمد) ،وي كــد صـورة ديـدة لتحـوالت
هم ـنة( :افعــأ هل) وهــي تحــول العــين إلــى غــين (احظــر الحقــا131 ،136،:مــن
هذا البحة)
صمعر:
مقــاييس ((" :)311/3الصــمعرة) ،وهــو م ــا غلذــظ مــن ا ر

ص ــمعرية)
و(ال ه

ص ــمعري) :اللة ــيم وقي ــاس هـ ـ الء الكلم ــات واح ــد ،وه ــي
م ــن الحي ــات الخبيا ــة و(ال ه
ص َمر فاقتد ،وأ هما َم َعر فقل حبته وخير
وم َع َر أ هما َ
مححوتة من َ
ص َم َر َ

التعليـ ـ  :أوال:ع ــد اب ــن ف ــارس ه ــذ الكلم ــة مححوت ــة ،وأعاده ــا إل ــى ال ـ ــذرين:

و(م َع َر) وعد صاحب اللسان هذ الكلمة رباعية
َ
(ص َم َر) َ

()66
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"(ص َـم َر)
صم َر)و(اص ه
ـمعر)َ ،
ااحيا :هحاك صعوبة في إي اد ع قة بـين ال ـذرَ (:
()61
يصمر صم ار وصمو ار ِ
ل(صميِر) :يابس اللحم على العظام"
َ
ور ذ َ
ذ
َ ذذ َ
:بخ َل َ
و(ص َـم َر)( :الصـمر):
بين(ص َـب َر)
االاا :يقير صـاحب اللسـان إلـى و ـود ع قـة
َ
َ
الصـبر ،أخـذ القـيء بأصـمار  :أي بأصـبار  ،وقيـل هـو علـى البـدل ومـز الكـأس إلــى
وصبر"
صمر ذ
أصمارها :أي إلى أعاليها كأصبارها ،واحدها ذ

()61

ذات

(صـ ـ َـبر) ":)441/4( :و(الصـ ـ ذـب ذر) :ا ر
رابعـ ــا :إن البحـ ــة فـ ــي ال ـ ــذر َ
صـبهار ،بتقـديد
صـبهار ابن سـيدة :وأذم َ
الحصباء ،وليست بغليظة ،ومحـه قيـل للحـرة :أم َ

ـبرة) مـن
الباء ،الح هـرة ،مقـت مـن (الص ذـبر) التـي هـي :ا ر ذات الحصـباء،
و(الص ه
ذ
الح ارة :ما اقتد وغلظ ،و معهـا (الصهـبار) ( ،" )69ي كـد الع قـة بيحـه وبـين كلمـة:

(صمعر)

()10

خامس ــا :اإلب ــدال ب ــين الب ــاء والم ــيم أم ــر مع ــرو .ف ــي اللغ ــة العربي ــة واللغ ــات
السامية

()11

التحليل :التطور التاريخي لهذ الكلمة ،هو
عر
مأر)<اص َم ه
مار)<(اص ه
ص َم َر<) اص ه
ص َب َر < َ
َ
ـمأر) ،تــوهم بع ـ
ولعــدم و ــود كلمــة (اصـ ه

(صــم َعر)
العلمــاء أن العــين فــيَ :

أصلية وبحوها على(فعلل) ،والصواب أن العين هحا متحولة عن الهمنة المقحمة في
صيغة(افعا هل<افعأ هل) ،وونن الكلمة هو(:فععل< افعع هل)
االاا :ما اء في مقاييس اللغة على ونن (افعغ هل)
االحتقال من العين إلى الغين

لقــد أقــار بع ـ علمــاء العربيــة المحــداين إلــى أن الهم ـنة المقحمــة فــي صــيغة
(افع ــال) ق ــد تتح ــول إل ــى ع ــين كم ــا في(افععـ ـ هل) ،وق ــد تتح ــول إل ــى ه ــاء كم ــا ف ــي
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(افعه هل) ولكن لم يتحبهوا إلى أن العين الااحية في (افععل) قد تتحول إلى غين في
بع ا حيـان أي(افعغـ هل) وتتبـع هـذ الصـيغة فـي مع مـي مقـاييس اللغـة ولسـان
العـرب قـد أفضـى إلـى ترسـيخ حـدوة هـذا اإلبـدال ولقـد تحـدة علمـاء العربيـة عــن

وعلَاه؛ سمعت وغاهم ووعاهم
هذا الحوع من اإلبدال ،ومن ذلكَ :غلَ َ
ة طعامه َ

()12

ولكن ما يلفت الحظر في اللغات السامية أن التحول الذي حدة فيها بين هذين

الص ــوتين يق ــير إل ــى ات ــا مطلـ ـ ف ــي التح ــول م ــن الغ ــين إل ــى الع ــين ،كم ــا ف ــي:

الكحعاحيــة ،واآلراميــة وله اتهــا ،والعبريــة ،والم ابيــة ،وا َايوبيــة ،وال عنيــة( ،)13بيحمــا
يقير تاريخ العربية إلى أحها حافظت وما تنال على هذين الصوتين ،فلـم تتخـل عـن

أَحدهما لحساب اآلخر والمر ح فيما سيدرس من أمالة أن االحتقال كان مـن العـين
إلى الغين وليس العكس كما حدة في اللغات السامية ا خرت
والدراسة الصوتية للبحية التركيبية صـوات الهمـنة والعـين والغـين تقـير إلـى أن

الغ ــين ص ــوت احتك ــاكي ،وم ه ــور ،وي ــتم حطق ــه برف ــع مـ ـ خرة اللس ــان حت ــى يتص ــل
بالطب (أقصــى الححــك= الححــك الصلب)اتصــاال ال يســمح لله ـواء بــالمرور ،فيحتــك
باللسـان والطبـ فـي حقطـة ت قيهمـا ،وفــي الوقـت حفسـه يرتفـع الطبـ  ،ليسـد الم ــرت

ا حفــي ،وتتذبــذب ا وتــار الصــوتية أاحــاء الحطـ بهــذا الصــوت( ،)14وهــو يتقــابه مــع

صـ ــوت العـ ــين مـ ــن حيـ ــة االحتكـ ــاك ،وال هـ ــر ،ولكحـ ــه يماـ ــل احتقـ ــاال مـ ــن محطقـ ــة
الحل (صــوت العــين) إلــى ا علــى أي أقصــى الححــك

()11

وربمــا تكــون هــذ الصــفة

الوحيدة التي تسوغ هذا االحتقال وقد يتضح ا مر أكار عحد دراسة ا مالة المتعلقـة

بهذا الموضوع
المسمغد:
ُ
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مقاييس((" :)162/3الم ِ
سمغد)" :الو ِارم"
ذ
التعليـ ـ  :ع ــد اب ــن ف ــارس ه ــذ الكلم ــة م ــن الكلم ــات الموض ــوعة وض ــعا وذكر

صــاحب اللســان((":)16اســمع هد) الر ــل و(اســمغد) :إذا امــتز مــن الغضــب" ،ولــم يقــر

ذر(:سـ َـم َد) و(اســمع هد) ،ولــم يقــر أحــد إلــى الع قــة بيحهمــا وبــين
إلــى ع قــة بــين ال
َ
(اسمأ هد)(احظر سابقا 134، ،من هذا البحة)
التحليل :التطور الصرفي لهذا الونن هو:
َسـ ـ َـم َد< اسـ ــما هد< اسـ ـ َـمأَ هد <اسـ ــمع هد< اسـ ـ َـم َغ هد (احظـ ــر سـ ــابقا ،134، ،والحقـ ــا
20 ،من هذا البحة)
ولقد توهم العلماء أن العين أصلية في هـذا الـونن ،فأعادوهـا إلـى الونن(فعلـل)،
وواقع الحال يقير إلى أن الغين هحا متحولة عن العـين المتحولـة مـن همنة(افعـأ هل)،

وأن ونن الكلمة هو(فعغل)

رابعا :ما اء في مقاييس اللغة على صيغة(افعهل)
إن التب ــادل ب ــين الهمـ ـنة واله ــاء أم ــر مع ــرو .ف ــي العربي ــة ،فيقال":أرق ــت الم ــاء

وهرقته ،وأرحت ال هدابة وهرحتها ،وأ يا الحار وه ي ها

()11

ولـم يقتصـر هـذا اإلبـدال

على العربيـة وحـدها بـل قـاطرها فـي ذلـك العديـد مـن اللغـات السـامية ا خـرت ،ففـي

الم ابية(أ أر ن ي=هـ أر ن ي) بمعحى أراحي( ،)11وفـي اللغـة العبريـة( :هـَ َ أ د أ
ة) تســاوي (أَ َ أَ د هــ) بمعحــى هفعــل العبريــة مــع صــيغة افعــل العربيــة( )19وفــي

ب ح) بمعحــى أذســطورة ديحيــة ،خ ارفــة ،حــدية؛ و(حــأ ) تســاوي (حهـ )
الســبةية (هـَ ذ َ
بمعح ــى ح ــاح ،وص ــر ،وتتس ــاوت ص ــيغة أذب ــح( ،)10وف ــي اللحياحهي ــة ،تتس ــاوت ص ــيغة
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(هفعـ ــل) مـ ــع (أفعـ ــل) ،ومـ ــن ذلـ ــك(:أود )=(هود ) بمعحـ ــى قـ ــدم قـ ــيء( ،)11وف ـ ــي
()12
السرياحية ،يقال(:ه ِ
يمن بِه) بمعحى آمن به
َ
إن ح ـ ــدوة اإلب ـ ــدال ب ـ ــين ه ـ ــذين الص ـ ــوتين -أي الهمـ ـ ـنة واله ـ ــاء-أم ـ ــر ممك ـ ــن

الحدوة ،فالهمنة من ا صوات القاقة أما الهـاء فهـي صـوت حح ـري ،واحتكـاكي،
ومهموس ويكـون الفـم أاحـاء الحطـ بهـا فـي الوضـع الصـالح لحطـ الحركة(كالفتحـة

ما ) ،فيمر الهواء من خـ ل االحفـ ار الواسـع الحـاتا عـن احفـ ار الـوترين الصـوتيين

في الحح رة ،فيحـدة حـوع مـن االحتكـاك ،وال تتذبـذب ا وتـار الصـوتية أاحـاء الحطـ
به

()13

فالصوتان من حية الموقع حح ريان ،واالحتقال مـن الهمـنة إلـى الهـاء ،يماـل

االحتقــال مــن القــدة إلــى الرخــاوة ،ومــن اححبــاس م ــرت اله ـواء واحف ار ــه ف ــأة ،إلــى

احف ار ــه فــي الهــاء ،ومــن االحتقــال مــن حالــة عــدم الهمــس وعــدم ال هــر إلــى حالــة

الهمس؛

ل التسهيل في حط الهمنة

يبقى القول إن علمـاء العربيـة القـدماء قـد أدركـوا حـدوة هـذا اإلبـدال مـن خـ ل
العديـد مــن ا مالـة ،ولكــحهم لـم يتحبهـوا إلـى احتقــال همـنة( :افعــأ هل) إلـى الهــاء لتتقــكل

صــيغة(افعه هل) وتضــمن مع ــم مقــاييس اللغــة العديــد مــن ا مالــة علــى حــدوة هــذ
الظاهرة ،وذلك مال:
َجرَهد:

هه(م َ رِهد) فهذا من
مقاييس( ":)101/1ومن ذلك قولهم للذاهب على و
ذ
كلمتين :من َ َرَد أي اح رد فَ َم هر ،ومن َ هَد حفسه في ذمرور
التعلي  :عد ابن فارس هذ الكلمة من باب الححت ،ورهدها إلى ال ـذرينَ َ (:رَد)
رد) :الــذي

و( َ هَـ َد) ولكــن التقــابه فــي المعــاحي واضــح بين( َ ـ َـرَد) و(ال رهــد)(":ا
يســب الخيــل ويح ــرد عحهــا لســرعته"( )14و(":ا رَهـ هد) فــي الســير :اســتمر و(ا َرَهـ هد)
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و(الم َرِهـ ــد) :المسـ ــرع فـ ــي الـ ــذهاب و(ال َ رَهـ ــد) :السـ ــيار
الطري ـ ـ اسـ ــتمر وامتـ ــد؛
ذ
الحقيط"( ،)11وي كد أن الهاء ناةدة في هذا الونن
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذا الكلمة ،هو:
َ َرَد< (ا ار هد)< ( ا َأرَد) < ا َرَه هد

ولعــدم و ــود كلمــة (ا ـ ـ أر هد) تــوهم

()16

العلمــاء أن الهــاء أص ــلية فــي هــذا ال ــونن

فردوهــا إلــى الــونن( :فعلــل) ،والص ـواب أن الهــاء متحولــة عــن الهم ـنة المقحمــة فــي
صيغة(:افعا هل< افعأ هل) ،وونن هذ الكلمة هو( :فعهل)
جمهر:
مقاييس(" :)106/1ومـن ذلـك قولهم( ذ مهور) وهـذا مـن كلمتـين مـن َ َم َـر؛ وقـد
قلحــا إن ذلــك يــدل علــى اال تمــاع ،ووصــفحا ال م ـرات مــن العــرب بمــا مضــى ذكــر
والكلمة ا خرت هر؛ وقد قلحا إن ذلك من العلو فال مهور قيء مت مع عال"
التعلي ـ ـ ـ  :ع ـ ـ ـ هد ابـ ـ ــن فـ ـ ــارس هـ ـ ــذ الكلمـ ـ ــة مـ ـ ــن بـ ـ ــاب الححـ ـ ــت ،وأعادهـ ـ ــا إلـ ـ ــى

ال ـذرين( َ َم َر) و( َ هَ َـر) وعـ هد السـامراةي الهـاء مبدلـة مـن المـيم المقـ هددة في( َ همـ َـر)
( )11الكلمــة ليســت مححوتــة هواحمــا مقــتقة مــن ال ــذرَ َ (:م َر) ( )11ولــم يقــر أحــد مــن
القـ ــدماء ،إلـ ــى و ـ ــود ع قـ ــة بـ ــينَ َ ( :مـ ـ َـر) و( َ م َعـ ـ َـر) ،احظـ ــر 130 ،مـ ــن هـ ــذا
البحة ،هوالى أن التطور ي سد فع تحول همنة(افعأَ هل) إلى عين هوالى هاء
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
مار) < ( ا َمأ هَر ) < ( ا َمهَهر)
َ َم َر< ( ا ه
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ولقــد تــوهم بع ـ

العلمــاء

()19

أن الهــاء أصــلية فــي ):مهــر) وردوا الكلمــة إلــى

الــونن (:فعلــل) ،والص ـواب أن الهــاء انةــدة ،وهــي متحولــة عــن الهم ـنة المقحمــة فــي
صيغة(افعا هل> افعأ هل) ،وتعود الكلمة إلى الونن( :فعهل) (احظر سابقا :معر)
زمهر:
)(":انمهرت) الكواكب ،إذا لمعت وهذا مما نيدت فيه الميم؛
مقاييس(13/3
ه

حه من َنَهر القيء ،إذا أضاء" وفيه( (":)11/3ه
النمهَرير) :البرد ،يمكن أن
انمهرت
يكون وضع وضعا ،وممكن أن يكون مما مضى ذكر  ،من قولهم
ه
ِ
هرت إذا[و] أضاءت"
الكواكب ،وذلك أَحه إذا اقتد البرد ن َ

التعلي :
مهرت) ا ول ـ ـ ــى مم ـ ـ ــا ني ـ ـ ــد فيه ـ ـ ــا الم ـ ـ ــيم ،فأعاده ـ ـ ــا
أوال :عـ ـ ـ ـ هد اب ـ ـ ــن ف ـ ـ ــارس(ان ه

ـذر(نَه َر) وعـ هد ه
(النمهَريــر) الااحيــة مــن الموضــوع وضــعا ،أو أن المــيم انةــدة كمــا
لل ـ َ
في ا ولى
ه
)(":النمر) بالمنمار،
ذر(نَم َر
ااحيا :هحاك صعوبة في تقبل و ود ع قة بين ال
َ

َنَمـ ـ َـر ينِم ـ ــر نمـ ـ ـرا :غهح ـ ــى ف ـ ــي القص ـ ــب و غي ـ ــر "
انمه ار ار ،إذا اقتد برد "

()90

وبين(انمهر)(":انمه ـ ـ هـر) الي ـ ــوم
ه

و(النمهريـ ــر) :هـ ــو الـ ــذي أعـ ــد اللـ ــه تعـ ــالى عـ ــذابا للكفـ ــار فـ ــي الـ ــدار اآلخ ـ ـرة،

و(المنَم ِهــر) :القــديد الغضــب
و(نمهـ َـرت) عيحــا وانَمهرتــا) :احمرتــا مــن الغضــب
َ
ذ
هرت ــا) :احمرت ــا م ــن الغض ــب و(انمه ـ هـرت) الكواك ــبَ :نَه ــرت ولَ َم َعـ ــت
وعيح ــا (انَم ه

و(االنِمهرار) في العين عحد الغضب والقدة"

()91
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ل(نِمر) ِ
االاا :هحاك إقارة في اللسان تقول )329/4( ":ور ِ
كنبِر:قديد"

()92

(نَب ــر) فمع ــاحي ه ــذا
رابع ــا :الم حظ ــة الاالا ــة ت ــدفع حح ــو البح ــة ف ــي ال ــذرَ :
ال ذر ،هي( " :النبرة) :القعر الم تمع للفحل وا سد وغيرهمـا ور ـل(أنبر):عظيم
ِ
حاسـة :مـن
النبرة و(النبرة) :كوكب من المحانل على التقـبيه بنبـرة ا سـد قـال ابـن ك َ
الخراتان وهما كوكبان حيران بيحهما قدر سوط ،وهما كتفا ا سد وهي
كواكب ا سد َ

ه
و(النبيــر) :القــديد مــن الر ــال ،والداهيــة أبـو
و(نَبــر) الر ــل :احتهــر
كلهــا اماحيــة َ
()93
عمرو( :النبِر) من الر ال :القديد القوي
خامسا :يقير صاحب اللسـان إلـى كلمـة (نبـأر) معتبـ ار أن الهمـنة أصـلية فيهـا،
ـأر) الــوبر والحبــات :طلــع
ـأر) الر ــل :اققــعر و(انبـ ه
ومــن معــاحي هــذ الكلمــة ( ":انبـ ه
()94
بأر) القعر :احتفش ،ويوم (منَبةِر) :قديد مكرو "
وحبت و(ان ه

ـأر) ،وم ــن
(نَب ـ َـر) و(انب ـ ه
سادس ــا :يس ــتحتا مم ــا تق ــدم أن الع ق ــة واض ــحة ب ــينَ :
()91
الحقطــة الاالاــة يمكــن اس ــتحتا أن المــيم فــي( :انمهـ هـر) مبدل ــة مــن البــاء  ،واله ــاء
مبدلة من الهمنة
و(انمهر)
بأر)
ه
سابعا :ومما تقدم تتضح الع قة بينَ (:نَب َر) و(ان ه
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
بأر < ذمنَبةر< منمهر ونمهرير
بار) < ان ه
َنَب َر< (ان ه
ولقد تـوهم العلمـاء

()96

أن الهـاء أصـلية فـي (انمه هـر) فأعادوهـا لصـيغة (افعلـ هل)،

والصـ ـواب أن الم ــيم مبدل ــة م ــن الب ــاء ،وه ــذا اإلب ــدال بيحهم ــا مع ــرو .ف ــي العربي ــة
والســامية وأن الهــاء مبدلــة مــن الهم ـنة المقحمــة فــي صــيغة( :افعــأل> افعــا هل) ،وأن

ونن الكلمة هو(افعه هل) ونمهرير من( :فعهليل)
سجهر:
مقاييس((":)162/3المس هر) :ا بي
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"

التعلي  :ع هد ابن فارس هذا الونن مـن الموضـوع وضـعا ولكـن المعـاحي المقـتركة

"(س ـ َ ر) التهح ـور :أوقــد وأحمــا  ،وعــين َس ـ راء :بي َحــة
بين(س ـ َ َر) و(س ـ هر) واضــحةَ ،
َ
ال هس ـ َ ِر إذا خــالط بياضــها حم ـرة ،واختلف ـوا فــي ال هس ـ ِر فــي العــين ،فقــال بعضــهم :هــي

()91
و(سـ هَ َر)( ":المسـ هر) :ا بي
البيا الخفي .في سواد العـين"
َ
()91
هر :توقد ذحسحا بألوان ه
النهر"
الحار اتقدت والتهبت ،اس َ ه

هرت)
و(اسـ ه

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
َس َ َر< ( اس هار) < ( اس َ أ هَر) < اس َ هَهر
وتــوهم بع ـ العلمــاء( )99أن الهــاء فــيَ (:س ـ هَر) أصــلية فأعــادوا الكلمــة إلــى
الونن(:فعل ـ ــل) ،والصـ ـ ـواب أن اله ـ ــاء مبدل ـ ــة م ـ ــن الهمـ ـ ـنة المقحم ـ ــة عل ـ ــى ص ـ ــيغة:
(افعال< افعأَ هل) فيكون ونن الكلمة على ذلك ،هو(:فعهل)
سلهب:
َ

)(":المسل ِهب) الطويل ،والهاء فيه ناةدة ،وا صل السهلب ،وقد
مقاييس(119/3
ذ

مضى"

التعلي ـ  :عــد ابــن فــارس هــذا الــونن مــن المنيــد ،وأقــار بص ـواب إلــى أن الهــاء

ناةدة وأ ان ابن حي نيادة الهاء

()100

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
َب< اسـ ـلَهَ ه
ب) < اسـ ـز ه
ب< ( اسـ ـ ه
ب( احظ ــر أيض ــا1441 ،:م ــن ه ــذا
َسـ ـلَ َ
البحة)
ومــن هحــا تــوهم بع ـ

العلمــاء

()101

أن الهــاء أصــلية فــي هــذا الــونن فأعادوهــا

لل ــذر(فعلل) ،والص ـواب أن الهــاء انةــدة فيكــون ونن هــذ الكلمــة هــو (فعهــل) وهــي
ب)
مقتقة من ال
ذر(فعل/سلَ َ
َ
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اسمهد(افعا ّل):
ّ
مقاييس((":)119/3اسمهَ هد) السحام ،إذا حسن وامتز وهذا مححوت من مهدت
القيء إذا واهرته ،ومن قولهم َسهد َمهد"

التعلي  :ع هد ابن فارس الكلمة مححوتـة من(:سـهد ومهـد) ولـم يقـر اللسـان إلـى

ذر(:س ـ َـمد) ويب ــين ه ــذا
و ــود ع ق ــة بين(س ــمد ،واس ــمهد) الكلم ــة مق ــتقة م ــن ال
َ
االق ــتقا الع قـ ــة الوايق ــة بـ ــين ه ــذ الكلمة(:واسـ ــما هد ،واس ــمأد ،واسـ ــمع هد ،واسـ ــمغ هد،
واصمع هد ،واصـمغ هد)(حول هـذ الكلمـات ،احظـر سـابقا :اصـمع هد ،واسـمغ هد) ويماـل ذلـك
صورة متكاملة للسياقات المختلفة لل ذر( :سمد)

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:

َس ـ َـم َد< اس ــما هد < اس ـ َـمأ هد < اس ــمهَ هد= اسمع هد=اس ـ َـم َغ هد< اص ـ َـم َع هد = اص ـ َـم َغ هد(احظر
سابقا134 ، ،من هذا البحة)

ومـن صيغة(اسـمه هد) اعتقـد العلمـاء( )102أن الهـاء أصـلية فـي هـذا الـونن فأعادوهـا
للونن(افعل هل) ،والصواب أن الهاء في هذا الونن ناةدة ،فتونن الكلمة على (:افعه هل)

سمهر:
مقاييس ((":)119/3السمهريهة) الرماح الص ب ،والهاء فيها ناةدة ،هواحما هي
هر) القوكَ :يبِس ويقال للظ م إذا اقتد:
من السمرة" وفيه(161/3
)(":اسم ه
َ

اسمهر"

)(":المس َم ِهر):
وفيه(162/3
ذ

المعتدل" اللسان)319-316/4(:

أن

وس َمرته أَيضا وفيه()311/4
َ

التعلي  :عد ابن فارس وبصواب الهاء ناةدة في الكلمة ا ولى ،ولكحه عد الااحية

موضوعة ،وكذلك الاالاة

(س َم َر)
والتقابه في المعاحي واضح بين:
َ

و(س َم َر) َيس ذم ذر ذسمو ار :لم يحم،
مرة) :محنلة بين البيا والسوادَ ،
و(السمهري)(":الس َ
وس َم َر
همر) :الدهر و(السهم ذر) :قدك القيء بالمسمارَ ،
همر) :الظلمة ،و(الس َ
و(الس َ
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ِ
وس هم َر ،
َيسمر َسم ار َ
(مسمور) :قليل
(مسمورة) :معصوبة ال سد ليست برخوة اللحم ،وفي الحوادر :ر ل َ
َ
و(س هم َر) َسهمه :أرسله و(المسمار) :واحد
اللحم قديد أسر العظام والعصب
َ
ميعا :ق هد  ،و(المسمار):هو ما قد به القيء" وامرأة

()103
(مسم ِهر):يابس
ب و َقو ٌ
وصلذ َ
مسامير الحديد  ،و(":اس َمهَهر) ال هقوكَ :يبِ َس َ
ك َ
و(اسمهَهر) الظ م :تََح هكر و(السهمهَريهة) :القحاة الصلبة( ،)104و(السمهري):
ر(سمهَريٌّ) قديد كالسهمهَري من
"(السهمهري) :الرمح ال ه
العود يقالَ :وتَ َ
صلب ذ
الحب ذل وا مر :اقتد و(االسمهرار):
الرماح
و(المس َمهر) :المعتدل و(اس َمهَهر) َ
ذ

الص بة والق هدة"

()101

التحليل :التطور الصرفي التاريخي للكلمة
اسمأر) < اس َمهر
مار) < (
ه
َس َمر< ( اس ه
ومن صيغة( :اسمهر) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن ،وونحوا
الكلمة على( :افعل هل) والصواب أن الهاء ناةدة كما أقار ابن فارس والونن

ا صلي لهذ الكلمة هو(:افعه هل)
الصلهب:
َّ

مقاييس((":)3/312الصلهب)

الر ل الطويل

فهذا له معحيان :اإلبدال

والنيادة أما اإلبدال فالصاد بدل السين هواذا كاحت الهاء ناةدة فهو من السلب ،وهو
الطويل"
التعلي  :عد ابن فارس هذ الكلمة وبصواب من الباب الااحي أي مما دخلته
نيادة ،وهي حر .الهاء وأقار -وبصواب أيضا  -إلى أن الصاد مبدلة من

السين

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
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ه
ه
ب< (اس ه
ب=سلهَب
(اسزب) <
ب )<
َسلَ َ
صلهَ َ
(اصلهب) < َ
ومن صيغة(:صلهب) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن فأعادوها

للونن(فعلل) والصواب كما أقار ابن فارس إلى أن الهاء ناةدة ،وأن الصاد مبدلة من
()106

السين هوابدال الصاد من السين أمر تعرفه العربية ،واللغات السامية

العزاهيل:
َ
مقاييس((":)4/311العناهيل) اإلبل المهملة ،واحدة عنهول" وهذا أيضا إذا

كان صحيحا ،أيضا فالهاء ناةدة ،وكأحها أهملت فاعتنلت ومرت حية قاءت"
التعلي  :ع هد ابن فارس وبصواب الهاء ناةدة في هذا الونن
التحليل :التطور الصرفي التاريخي له ،هو:
َع َن َل < ( اع ان هل) < (اعنأل) < (اعنَه هل)
ومن كلمة(عنهل) توهم العلماء

()101

أن الهاء أصلية في هذا الونن فأعادوها

للونن(فعلل) ،والصواب كما أقار ابن فارس هو أن الهاء ناةدة في هذا الونن ،وأن
الونن ا صلي لها هو(فعهل)
الع ْلهب:
َ
مقاييس((":)4/319-311العلهب) التيس الطويل القرحين ويوص .به الاور

العلَب :الحخل الطوال"
العلَب ،و ذ
وهذا مما نيدت فيه الهاء هواحما هو من ذ
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ناةدة

التعلي  :ع هد ابن فارس هذ الكلمة من المنيد ،وأقار بصواب إلى أن الهاء
التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
علب< (اع ب)< (اعزب) < (اعلهب) < َعلهَب
ومن الونن (:علهب) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا ال ذر

()101

فأعادوها لل ذر(فعلل) ،والصواب كما أقار ابن فارس إلى أن الهاء ناةدة في هذا

الونن وأن الكلمة تعود لل ذر(فعهل)
المعلهج:
ُ

)(":المعلها) الر ل اللةيم وهذا هوان كان صحيحا فالهاء فيه
مقاييس(4/311
ذ
ناةدة" وفيه (()122/4العلا) :القديد من الر ال قتاال وصراعا"
التعلي  :ع هد ابن فارس هذ الكلمة من باب المنيد ،وأقار وبحوع من التردد
()109

إلى أن الهاء ناةدة ،وواف ال وهري على أن الهاء ناةدة

التحليل :التطور الصرفي التاريخي لهذ الكلمة ،هو:
علا < ( اع

) < (اعز ه) < (اعلها) < ذمعلها

ومن كلمة(:معلها) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن

()110

فأعادوها

للونن( :مفعلل) والصواب أن الهاء ناةدة وتعود الكلمة للونن(:مفع ِهل> فعهل)
نتائاج البااحث
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إن التطلع إلى ما أقيم في هذا البحة ،واعتمادا على الفرضيات التي أقيم

عليها ،يمكن تلخي ،حتاة ه كما يأتي:

 -1إن صيغة(:أفعأَ هل) متطورة عن صيغة(افعا هل) القياسيهة،

للتخل ،من المقطع الطويل المغل ( ،ح ح  ،)،وهذ الصيغة
قياسية ،وال ي ون الحكم على الكارة إلقرار قياسيتها ،وأحها لم تستخدم

للضرورة القعرية فقط ،كما أقار معظم القدماء ،ووافقهم المحداون بذلك،

ولكحها كاحت متسعة لتقتمل واحب أخرت من اللغة ،فهذا أبو حيان يقول

في البحر المحيط ":وق أر السختياحي(والالضألين) بإبدال ا ل .همنة ف ار ار
من التقاء الساكحين"

-2

تأكد من خ ل الحماذ التي عرضت في هذا البحة أن العربية لغة

اقتقاقية في المقام ا ول ،وخاصة االقتقا ا صغر(العام) ،وأن الححت هوان كان
مو ودا فهو على قلة ال تبيح قياسيته وتأكد أن ا ونان التي درست ترتد إلى

أصول ا اية
 -3أظهرت الدراسة أن حلقات التطور التاريخي للصيغة الا اية
( .ع ل)<افعا هل< افعأ هل < افعع هل وافعغ هل وافعه هل ظهرت بقكل متكامل في
بع

ا مالة ،ومن ذلك:

اسمأَ هد < اسمع هد <اس َم َغ هد؛
وس َم َد< اسما هد<
َس َم َد< اسما هد<
اسمأَ هد؛ َ
َ
َ
اصم َع هد< اص َم َغ هد؛ َس َمد< اسماد < اسمأ هد< اسمه هد<
َس َمد < اس َما هد<اس َمأَد<
َ
سمهد؛ ويستحتا من ذلك ه
اصم َع هد،
اسمأَ هد ،واسمع هد ،واس َمغ هد ،و َ
أن :اسما هد ،و َ
ذر(:س َم َد)
واص َم َغ هد ،واسمه هد ،مقتقة ميعا من ال
َ
صيغة

ديدة محباقة من صيغة (افعأ هل) ،وهي

 -4أظهرت الدراسة
صيغة(افعغ هل) التي ظهرت في ماالين فقط (:اسمغد)و(اصمغ هد)
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 -1أظهرت الدراسة أن هحاك حلقات مفقودة في حلقات التطور التاريخي

لهذ الصيغة ،ولكن هذا ال يمحع من و ودها في مرحلة من مراحل العربية ،وهذ

< معر،

الحلقات المفقودة متبايحة ،ومن ا مالة على ذلكَ َ :م َر< ،
ه
اطمان
< مهر ،وطَ َم َن(في العبرية والسرياحية)<
َ َم َر< <
ه
اطمأن

<

 -6أفادت الدراسة

ا ونان وردها إلى

<

أن من الظواهر الصوتية في العربية تفسير بع

ذورها الا اية الحقيقيهة ،وقد أقار أحمد بن فارس إلى

بعضها ،وكذلك ابن محظور ،وخفي عليهما بعضها اآلخر ،ومما أقار إليه أحمد

بن فارس(:سقل=صقل) ،و(سلهب=صلهب) ،ومما أقار إليه صاحب اللسان
إضافة

إلى

ما

تقدم(اسمع هد=اسمغ هد)،

إليه(:اسمعد=اسمغد=اصمعد=اصمغد=اسمهد)

ومما

لم

ذيقر

(نهر) ،وتبين من خ ل البحة
ورهد ابن فارس(نمهر) و(نمهرير) إلى ال ذر َ
و(نمهَرير) مقتقتان من ال ذر (نبر) وأن الميم مبدلة من
أن
الكلمتين(:نمهَ َر) َ
َ

اذرَع ه
الباء ومن ذلك أن كلمة(ادر ه
 ).مقتقة من ال ذر (نر ).وليس من
عَ =.
و(م َع َر) ،وبين
(االحدراع) و(الذريع) ومن ذلك رد ابن فارس(صمعر)
َ
إلى(ص َمر) َ

البحة أن الميم مبدلة من الباء وأن ذر الكلمة هو(الصهبر)
-1

فيما افترضه ابن فارس أحه مححوت ،أصاب في أحد ال ذرين ،ومن

ذلك (:معر)< (ال َ م َر) و(ال َ مع) ،وأضا .أيضا (ال َ مع) و(المعر) ،و( مهر)
من( َ َم َر) و( َ هَ َر) ،والصواب أحهما مقتقان من ال ذر (:مر) كما تبين من
خ ل البحة أن بع

ما ع هد مححوتا ال يحتمي بصلة إلى أي من ال ذرين،

وماال ذلك (:ذأر) من ( ذا) و(ذةر) ،والصواب أحه منَ َ ( :ذر)؛ و(صقعب)

(ص َم َر)
ب)
ب)
(سقَ َ
و(ص َع َ
من(صقَ َ
مع َر) من َ
و(ص َ
َ
ب) والصواب أحه منَ :
َ
َ
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و(مهد) والصواب أحه
(ص َب َر)
و(اسمهَ هد) من َ
و(م َع َر) والصواب أحه من َ
(سهد) َ
َ
َ
(س َم َد)
من َ
 -1عد ابن فارس العديد من ا ونان مما دخلتها نيادة وقد أقار وبصواب
إلى عدد محها :الهمنة في( :ان أرهم) و(اصمأَ هل) و(اطمأن)؛ والعين في َ (:ل َعد)
و(صق َعل)؛ والهاء في( :سلهب) و(سمهر) و(صلهب=سلهب) و(العناهيل)
َ
و(المعلها) وهحاك بع

ا ونان التي أقار إلى و ود نيادة في موضع وأقير

و(انمهر)
في هذ الدراسة إلى موضع آخر ،ومن ذلك :الميم في (اصمع هد)
ه
والصواب هو العين
 -9عد بع

ا ونان من الموضوعة وضعا( :اضفأ هد) و(المسمغد)

و(المس هر) ،وأقير في هذا الدراسة إلى أحها مقتقة
 -10التقييم القامل لزونان كما وردت في مع م مقاييس اللغة ،من خ ل

موانحتها بحتاةا البحة العامة يمكن تلخيصها بال دول اآلتي:

الدراسة

معجم مقاييس اللغة
المححوت
ذأر
َ رَهد

معر
مهر

سمهد
صق َعب
َ
صم َعر
َ

الهمنة ناةدة> ذر

ذا/ذةر
َ ر َ /هَ َد
ال مع/ال َ مر

الهاء ناةدة> رد
العين ناةدة= مهر(الهاء ناةدة> َ َم َر
الهاء ناةدة= معر(العين ناةدة)> َ َم َر

َ َم َر َ /هَ َر
سهد/مهد

اسمه هد=المسمغد= المسمعد=اصمعد=اصمغد=>

ب
صقَ
ب/ص َع َ
َ
َ
/م َع َر
َ
ص َم َر َ

ص َب َر
الميم مبدلة من الباء ،والعين ناةدة> َ
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َس َم َد
العين ناةدة> سقب

المنيد
اصمأ هل

الهمنة

الهمنة

ان أرهم

الهمنة

الهمنة

ه
اطمأن

الهمنة

الهمنة

لعد

العين

العين

ادرع=.اذرع.

الفاء

الذال مبدلة من الناي والعين ناةدة < نر.

صقعل

اصمع هد

العين

العين

الميم

الغين

نمهر

الميم ناةدة

سمهر

الهاء

اصمعد=اصمغد=اسمهد> َس َم َد
الميم مبدلة من الباء والهاء ناةدة> َنَب َر
الهاء> سمر

سلهب=صلهب

الهاء ناةدة

الهاء ناةدة> سلب

صلهب=سلهب

الصاد بدل السين الصاد بدل السين والهاء ناةدة=سلهب

ناةدة،

المسمغد=

المسمعد=

والهاء

العباهل

الباء ناةدة

الباء مبدلة من الناي والهاء ناةدة =عناهل>

عراهم

الراء ناةدة

عراهم= راهم والهاء ناةدة> عرم

العناهيل

الهاء ناةدة

العناهل=العباهل> عنل

العلهب

الهاء ناةدة

الهاء ناةدة> علب

المعلها

الهاء ناةدة

الهاء ناةدة

عنل

الموضوع وضعا

الهمنة ناةدة> ِ
ضف َد
المسمغد=المسمعد=اصمعد=اصمغد=اسمهد>

اضفأ هد

المسمغد
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َس َم َد
الهاء ناةدة> س ر

المس هر

الهوامش
 1احظر في موضوع الححت ،عبد الرحمن

ل الدين ،المنهر في علوم اللغة وأحواعها ط،2

تحقي  :محمد أحمد اد المولى وآخرين طبعة عيسى البابي الحلبي ()1911
 2احظـ ــر :عبـ ــد الت ـ ـواب ،رمضـ ــان ،فصـ ــول فـ ــي فقـ ــه اللغـ ــة ،ط ،2مكتبـ ــة الخـ ــاح ي :القـ ــاهرة
(3، ،)1912؛ الص ـ ـ ـ ــالح ،ص ـ ـ ـ ــبحي ،د ارس ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي فق ـ ـ ـ ــه الل ـ ـ ـ ــه ،بي ـ ـ ـ ــروت (،)1910

241،؛ اب ــن ح ــي ،أب ــو الف ــتح عام ــان ،التصـ ـري .المل ــوكي ،تحقيـ ـ  :الب ــدراوي نهـ ـران:
القركة العالمية للحقر :القاهرة (123 -122 ،)2001

 3الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العين ،بغداد (69، ،1 ،)1961
 4ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،مع م مقاييس اللغة ،ط ،2تحقي  :عبد الس م هارون ،دار
ال يل :بيروت(1319هـ)210،،1 ،؛ الصاحبي في فقه اللغة ،تحقي  :مصطفى
القويمي ،القاهرة211، ،)1963(،
 1ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة(احظر هامش 329.،،1 ،)4
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 6ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة( ،احظر هامش101.،،1 ،)4
 1ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة(،احظر هامش333.، ،1 ،)4
 1ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة( ،احظر هامش339.، ،2 ،)4
 9ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة(،احظر هامش 3،،2 ،)4

 10ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة(،احظر هامش146.،،2 ،)4
 11ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة(،احظر هامش 329.،،1 ،)4
 12الصالح ،صبحي ،دراسات في فقه اللغة(احظر هامش 261-266 ،)2؛ وافي ،علي عبد
الواحد ،فقه اللغة ،دار حهضة مصر :القاهرة(112، ،)1941؛ علي مصطفى واد،
المباحة اللغوية في الع ار  ،معهد الدراسات العربية :القاهرة(16 -11، ،)1911؛

النيدي ،كاصد ياسر ،فقه اللغة العربية ،و انرة التعليم العالي :الموصل(،)1911
244.-236،
 13عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه اللغة(،احظر هامش 306-301، ،)2؛ التطور
اللغوي ،مظاهر وعلله وقواحيحه ،مكتبة الخاح ي :القاهرة91-94، ،؛ لحن العامة

والتطور اللغوي ،دار المعار :.مصر13.-10، ،

 14عمايرة ،إسماعيل ،دراسات لغوية مقارحة ،دار واةل للحقر :عمان(232.،،)2003
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 11السامراةي ،إبراهيم ،الفعل نماحه وأبحيته ،ط ،3دار الرسالة ،بيروت(142، ،)1913
 16الســامراةي ،إب ـراهيم ،تــاريخ العربيــة ،امعــة الموصــل :الموصــل(101-100، ،)1911
واحظر رد عمايرة على ذلك ،دراسات لغوية مقارحة(،احظر هامش 233-231، ،)14
 11احظر في ذلك على سبيل الماـال ال الحصـر :إسـماعيل ،خالـد ،فقـه لغـات العاربـة المقـارن،
مساةل وآراء ،م سسة روعة للخدمات ا كاديمية :إربد()2000؛ كمـال ،ربحـي ،اإلبـدال فـي
ضــوء اللغــات الســامية ،د ارســة مقارحــة ،امعــة بيــروت ،بيــروت()1910؛ العمــايرة ،د ارســات
لغوية مقارحة(احظر هامش )14؛ اللغوي ،أبو الطيب ،اإلبدال في ك م العرب ،تحقي  :عـن
الدين التحوخي ،دمق ()1960؛ ابن السكيت ،أبو يوسـ .يعقـوب ،القلـب واإلبـدال ،تحقيـ :
حسـ ــين محمـ ــد قـ ــر .وعلـ ــي الح ـ ــدي حاصـ ــ ،.الهيةـ ــة العامـ ــة لق ـ ـ ون المطـ ــابع ا ميريـ ــة:
القاهرة()1911
 11يصل هذا العدد إلى المةات في مع م مقاييس اللغة ،وأكار من ألفي كلمة في مع م لسـان
العرب

19

احظــر ف ــي بع ـ

هــذ الطــر لــدت :عمــايرة ،د ارســات لغويــة مقارحــة(احظر ه ــامش،)14

213-113،؛ عب ــد التـ ـواب ،فص ــول ف ــي فق ــه اللغ ــة(احظر ه ــامش،226-193، ،)2
301.-301
20

ا نه ــري ،أب ــو محص ــور ،ته ــذيب اللغ ــة ،تحقيـ ـ  :عب ــد السـ ـ م ه ــارون ،الق ــاهرة(،)1910
612، ،11؛اب ــن ح ــي ،أب ــو الف ــتح عام ــان ،الخصـــاة ،،ط ،4تحقيـ ـ  :محم ــد علـ ــي
الح ــار ،دار الق ـ ون الاقافيــة :الع ـ ار 141 ،126،،3 ،)1990(:؛ ابــن عصــفور ،أبــو
الحســن اإلقــبيلي ،الممتــع فــي التصـري ،.تحقيـ  :فخــر الــدين قبــاوة ،المكتبــة العربيــة :حلــب
(320.،،1 ،)1910

 21ابن حي ،الخصاة(،احظر هامش126،،3 ،)20
 22ابـن حـي ،الخصـاة (،احظـر هـامش11-10، ،2 ،)20؛ سـر صـحاعة اإلعـراب ،ط2
تحقيـ  :حســن هحــداوي ،دار القلـم :قـ (13، ،1 ،)1993؛ ابــن عصـفور ،أبــو الحســن
اإلقبيلي ،الممتع في التصري(.احظرهامش322.،،1 ،)20
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23

حـول البحيـة المقطعيـة للغـة العربيـة ،احظـر :أحـيس ،إبـراهيم ،ا صـوات اللغويـة؛ ط ،6مكتبـة
ا ح لو المصرية :القاهرة( )1914كاحتيحو ،ان ،دروس في علـم أصـوات العربيـة ،تر مـة:
صالح القرمادي ،توحس(191، ،)1966؛ عبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغـة،

مكتبــة الخــاح ي :القــاهرة(104-103، ،)1910؛ عمــر ،أحمــد مختــار ،د ارســة الصــوت
اللغــوي ،عــالم الكتــب ،القــاهرة(211، ،)1916؛ عبــد الصــبور قــاهين ،المــحها الصــوتي
للبحية العربية ،م سسة الرسالة:بيروت (42.-31، ،)1910
 24احظر إسماعيل عمايرة ،دراسات لغوية مقارحة(احظر هامش 230.-221، ،)14
 21ا حدلســي ،أبــو حيــان ،البحــر المحــيط ،دار الفكــر :بيــروت( 30، ،1 ،)1913واحظــر
أيضــا :ابــن حــي ،التص ـري .الملــوكي(احظر هــامش 122-120 ،93-92، ،)2؛ ســر
صحاعة اإلعراب(احظر هامش 12.،،1 ،)22
26

إســماعيل عمــايرة ،المستقـرقون والمحـاها اللغويــة ،ط ،3دار واةــل للحقــر :عمــان(،)2002

،143،؛ د ارس ـ ــات لغوي ـ ــة مقارح ـ ــة230-226، ،؛ فل ـ ــش ،هح ـ ــري ،العربي ـ ــة الفص ـ ــحى،
تر م ــة :عب ــد الص ــبور ق ــاهين ،المطبع ــة الكااولكي ــة :بي ــروت( ،44، ،)1966كـــاحتيحو،
ان ،دروس في أصوات العربية( احظر هامش 112، ،)23؛

Fischer,W.D,.Silbenstrukturen und Vokalismus im Arabischen.In:ZDMG
123:227:237;Noldeke,T. Grammatik des Klassischen
Arabisch,Noldeke, T.,Zur Grammatik des Klassischen Arabisch(Im
Anhang:Die handschriftlichen Erganzungen in dem hrandexepler
Theodor Noldeke, bearbeitet ind mit Zusatzen versehen von Anton
Soitler. Darmstadt, (1896),p.8.
 21ويقتضي اإلحصا .اإلقارة إلى أن القدماء قد أدركوا هذا وقالوا به ،يقول ابن عصفور ،في
الممتــع فــي التص ـري(.احظر هــامش  ":201، ،1 ،)20الضــمة بع ـ

بع ـ

اليــاء ،والفتحــة بع ـ

ال ـواو ،والكســرة

ا لــ ".ولكــحهم لــم يســتخدموا ذلــك بقــكل حاســم عحــد تحــاولهم

للمســاةل الصــوتية والص ـرفية والححويــة ومــا انلــت العديــد مــن الد ارســات العربيــة فــي العصــر
الحــدية ال تفــر بــين الهم ـنة كحــر .صــامت ،وبــين الفتحــة الطويلــة كصــوت صــاةت ،وال
م ال هحا للتعر

إلى هذ الدراسات فهي كايرة
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 21حــول أســباب اإلبــدال ،وعللــه ،وظـواهر  ،احظــر :المغربــي ،عبــد القــادر ،االقــتقا والتعريــب،
ل ح ــة الت ــألي .والتر م ــة والحق ــر :الق ــاهرة(12، ،)1941؛ اب ــن ح ــي ،الخص ــاة(،احظر

ه ـ ــامش  ،11_13، ،2 ،)20أب ـ ــو الطي ـ ــب اللغ ـ ــوي ،اإلب ـ ــدال(احظر ه ـ ــامش)11؛ اب ـ ــن
السكيت ،القلب واإلبدال(احظر هامش )11
 29يقير ابن حي ،سر صحاعة اإلعراب (احظر هامش ،101-101، ،1 ،)22أن الهمنة
إن كاحــت وســطا أو آخــر في ــب القضــاء أحهــا أصــل حتــى تقــوم الداللــة علــى كوحــه انةــدة،
بأر
فا صل أن يقال اطمأن ،وأن ه
30

عبــد التـواب ،فصــول فــي فقـه اللغــة(احظر هــامش 209، ،)2؛ ابـن محظــور ،أبــو الفضــل
مال ا لدين محمد بن مكرم ،لسان العـرب ،تحقيـ  ،عبداللـه الكبيـر وآخـرين ،دار المعـار:.
مادة(:ضفَ َد)
القاهرة(د ت ) ،264، ،4
َ

 31ابن محظور ،اللسان( ،احظر هامش 264.،،3 ،)30
 32ا نهري ،تهذيب اللغة(،احظر هامش311.،،13 ،)20
 33س ــيبويه ،أب ــو بق ــر عم ــرو ب ــن عام ــان ،الكت ــاب ،ط ،3تحقيـ ـ  :عب ــد السـ ـ م ه ــارون ،ع ــالم
الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب :بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت( ،311، ،4 ،)1913واحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة،
(احظر هامش 14.، ،2 ،)20
M.H., A Syriac-English Glossary,
34
Wiesbaden:Otto Harrassowitz(1970),P.31.

M.H.Goshen-Gottstein,

 31فو مان ،ي ،قاموس عبري -عربي ،مكتبة المحتسب :عمان(294.،،)1910
 36عبد التواب(احظر هامش ،)20فصول في فقه اللغة210.-209، ،
 31ابـن محظـور ،اللسـان(احظر هـامش)291/13(،291، ،13 ،)30مـادة (:عـحن) ،واحظـر
أيضــا :ابــن الســكيت ،القلــب واإلبــدال(احظر هــامش 24، )11؛ الســيوطي ،عبــد الــرحمن
ـ ل الــدين ،االقت ـراح ،االقت ـراح فــي علــم أصــول الححــو ،تحقي ـ أحمــد حمــد قاســم ،القــاهرة

( ،13، ،)1916و المنهر221، ،1 ،؛ الخليل بن أحمـد  ،العين(احظـر هـامش ،)2
140.، ،1
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 31أحيس ،ا صوات اللغوية(احظر هامش  ،90، ،)23في الله ات العربية ،ط ،3مكتبة
ا ح لو المصرية :القاهرة(111، ،)1992؛ ه ل ،عبد الغفار حامد ،الله ات العربية

حقأة وتطور ،مكتبة وهيبة :القاهرة(111.-161، ،)1993

Tompack, R.S.,A Comparative Semitic of the phonician and punic 39
Languages, Scholars press: Miionia, Montana(1978),p.217.
 40ربحي كمال ،اإلبدال في ضوء اللغات السامية(احظر هامش،116،،)11
41

ربحــي كمــال ،اإلبــدال فــي ضــوء اللغــات الســامية(احظر هــامش 116، ،)11؛ عمــايرة،
دراسات لغوية مقارحة(احظر هامش231.، ،)14

 42ربحــي كمــال ،اإلبــدال فــي ضــوء اللغــات الســامية(احظر هــامش116، ،)11؛ واحظــر كــارل
بروكلمـ ـ ــان ،فقـ ـ ــه اللغـ ـ ــات السـ ـ ــامية ،تر مـ ـ ــة :رمضـ ـ ــان عبـ ـ ــد الت ـ ـ ـواب ،امعـ ـ ــة الريـ ـ ــا

:

السعودية(11. ،41، ،)1911
 43عمايرة ،دراسات لغوية مقارحة(احظر هامش231.، ،)14
 44هذا رأي إبراهيم أحيس ،ا صوات اللغوية(احظر هـامش ،90، ،)23وتابعـه فـي ذلـك كمـال
بقر ،علم اللغة العام(ا صوات) ،دار المعار:.مصر ( ،112، ،)1916ولـم يأخـذ عبـد
الرحمن أيوب ،في أصوات اللغة ،ط ،2مطبعـة الكي حـي :القـاهرة( 113، ،)1961بهـذا
ال ـرأي وعــدها صــوتا مهموســا؛ واحظــر رأي ســيبويه فــي الهمــنة ،الكتــاب(احظر هــامش،)33
 ،434، ،4إذ ع ــدها م ــن ا صـ ـوات الم ه ــورة واحظ ــر ح ــول ذل ــك ف ــي عب ــد التـ ـواب،

المدخل إلى علم اللغة(احظر هامش11.-11،،)23
 41أح ــيس ،ا صـ ـوات اللغوي ــة(احظر ه ــامش90، ،)23؛ ،3عب ــد التـ ـواب ،الم ــدخل إل ــى عل ــم
اللغ ــة(احظر ه ــامش11-11، ،)23؛بقـــر ،كم ــال ،عل ــم اللغ ــة العـ ــام(احظر هـــامش،)44
112،؛ السعران ،محمود ،علم اللغة ،دار المعار :.القاهرة111،،)1962(:؛
AL-Ani,S.,Arabic Phonology, Arabic Phonology, Acoustical and
Physiological Investigation. Indiana (1979),p.31.
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 46يقير سيبويه ،الكتاب(احظر هامش  ،431، ،4 ،)33إلى أَن العـين صـوت متوسـط بـين
ا صوات الرخوة والقديدة
 41سـ ــيبويه ،الكتـ ــاب(احظر هـ ــامش436-433،،4 ،)33؛ كمـ ــال بقـ ــر  ،علـ ــم اللغـ ــة العـ ــام
(احظـ ــر هـ ــامش 131 ،122، ،)44؛ النيـ ــدي ،فقـ ــه اللغـ ــة العربيـ ــة( احظـ ــر هـ ــامش،)12
410 -449،؛AL-Ani, Arabic Phonology, (see note 45), p. 62-63 .
 41ال احظ ،أبو عامان عمرو بن بحر ،البيان والتبيين ،تحقي  :فوني عطيوي ،قركة الكتاب
اللبحاحي :بيروت(،)1961

1ن 41،

 49وانن ذلك بما ورد عحد ابن محظور ،اللسان(احظر هامش 121. ،121، ،3 ،)30
 10إبراهيم السامراةي ،الفعل ونماحه( احظر هامش 141.، ،)11
 1 1ابن محظور ،اللسان(احظر هامش ،141 ،146-144،،4 ،)30مادةَ َ ( :م َر)
12

اب ــن محظ ــور ،اللس ــان(احظر ه ــامش 103،،9 ،)30؛ اب ــن الس ــكيت ،القل ــب واإلب ــدال

(احظر هامش140.، ،)11

).
 13ابن محظور ،اللسان(احظر هامش ،109،،9 ،)30مادةَ (:ذ َر َ
 14ابن محظور ،اللسان(احظر هامش103. ،9 ،)30
 11ابن محظور ،اللسان (احظر هامش  ،133،،9 ،)30مادة (:نر).
 16حول إبدال الدال والذال ،ابن السكيت ،القلب واإلبدال(احظر هامش140، ،)11
 11ح ـ ـ ـ ـ ــول إب ـ ـ ـ ـ ــدال ال ـ ـ ـ ـ ــذال والـ ـ ـ ـ ـ ـناي ،،اب ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــكيت ،القل ـ ـ ـ ـ ــب واإلب ـ ـ ـ ـ ــدال( ه ـ ـ ـ ـ ــامش ،)11
(141،ذر ،نر )؛(141،ذبر ،نبر)؛ وفي اللغـات السـامية ،ربحـي كمـال ،اإلبـدال فـي
ضوء اللغات السامية(احظر هامش121.،،)11
 11صــوت الصــاد كمــا يقــير العلمــاء هــو الحظيــر المفخــم لصــوت الســين ،واالحتقــال مــن الترقيـ

إلى التفخيم بتأاير تقدمي مـن صـوت القـا .واإلبـدال بـين السـين والصـاد أمـر معـرو .فـي

العربي ــة احظ ــر :س ــر ص ــحاعة اإلعراب(احظ ــر ه ــامش  212، ،1 ،)22وف ــي اللغ ــات
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السـ ــامية ،احظـ ــر :ربحـ ــي كمـ ــال ،اإلبـ ــدال فـ ــي ضـ ــوء اللغـ ــات السـ ــامية(احظر هـ ــامش ،)11
134.،
مادة(ص َق َل)
 19واحظر أيضا ،ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،311-310، ،11 ،)30
َ
 60ابن محظور ،اللسان(احظرهامش310.،،11 ،)30
 61ابن محظور ،اللسان260. -219، ،2 ،
 62ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،220،،3 ،)30مادة (،صمعد)
 63ابن محظور ،اللسان(احظر هامش ،220، ،3 ،)30مادة (،صمعد)
 64ابن محظور ،اللسان(احظر هامش ،220،،3 ،)30مادة ( ،صمد)
 61احظر :سـر صـحاعة اإلعراب(احظـر هـامش212، ،1 ،)22؛ ابـن محظـور ،اللسـان(احظر
مادة(:صـ َـق َل)؛ وفــي اللغــات الســامية ،احظــر :ربحــي
هــامش،311 -310، ،11 ،)30
َ
كمال ،اإلبدال في ضوء اللغات السامية(احظر هامش 134.، ،)11
 66ابن محظور ،اللسان(احظر هامش661.،،4 ،)30
 61ابن محظور ،اللسان(احظر هامش 466.،،4 ،)30
 61ابن محظور ،اللسان(احظر هامش461.، ،4 ،)30
 69ابن محظور ،اللسان(احظر هامش441.،،4 ،)30
 10ابن محظور ،اللسان(احظر هامش466.،،4 ،)30
مادة:ص َـب َر(:الصـمر) :الصـبر ،أخـذ
 11ابن محظـور ،اللسـان(احظر هـامش،442،،4 ،)30
َ
الق ـ ــيء بأص ـ ــمار أي بأص ـ ــبار ح ـ ــول ذل ـ ــك احظ ـ ــر ،اب ـ ــن الس ـ ــكيت ،القل ـ ــب واإلب ـ ــدال(احظر

هـ ــامش16 ،14 ،)11؛ ابـ ــن عصـ ــفور ،الممتـ ــع فـ ــي التص ـ ـري(.احظر هـ ــامش ،1 ،)20
393،؛ ربحي كمال ،اإلبدال في ضوء اللغات السامية(احظر هامش119.، ،)11
 12ابن السكيت ،اإلبدال(احظر هامش112.-11، ،)11
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 13عبابح ــة ،يحي ــى ،اللغ ــة الكحعاحي ــة ،د ارس ــة ص ــوتية ص ــرفية داللي ــة مقارح ــة ف ــي ض ــوء اللغ ــات
السامية ،دار م دالوي :عمان(116.-111،،)2003
 14ســيبويه ،الكتــاب(احظر هــامش424-423، ،4 ،)33؛ رمض ــان عب ــد الت ـواب ،الم ــدخل
إلى علم اللغة(احظر هامش11.، ،)23
 11القــايب ،فــوني ،محاض ـرات فــي ا لســحية ،و انرة الاقافــة :عمــان(193-192 ،،)1999؛
كمال بقر ،علم اللغة العام(احظر هامش121.، ،)44
 16ابن محظور ،اللسان(احظر هامش220،،3 ،)30

 11إبـ ـ ـراهيم أح ـ ــيس ،ف ـ ــي الله ـ ــات العربي ـ ــة(احظر ه ـ ــامش114، ،)31؛ أبوالطي ـ ــب اللغ ـ ــوي،
اإلبــدال(احظر هــامش169،،2 ،)11؛ ابــن الســكيت ،القلــب واإلبــدال(احظر هــامش،)11

29-21،؛ ابن يعيش ،قرح المفصل ،عالم الكتب :بيروت(د ت) 1،،10؛ابـن حـي،
التصري .الملوكي(احظر هامش 111-116 ،)2؛ وحول مواقع نيادة الهـاء هوابـدالها ،احظـر

ابــن ح ــي ،ســر ص ــحاعة اإلعراب(احظ ــر هــامش114-111، ،2 ،)22؛اب ــن عص ــفور،

الممتع في التصري(.احظر هامش400-391،،1 ،)20
 11عبابحة ،يحييى ،اللغة الم ابية في حقش ميقع ،امعة م تة :ا ردن(40.،،)2000
19

يحيــى عبابحــة ،اللغــة الم بيــة(احظر هــامش42، ،)11؛ ربحــي كمــال ،اإلبــدال فــي ضــوء
اللغات السامية(احظر هامش113.،)11

10

عم ــايرة ،د ارس ــات لغوي ــة مقارح ــة(احظر ه ــامش 166، ،)14؛ لمني ــد م ــن المعلوم ــات ح ــول
صــيغة(:هفعل-صــيغة أفعــل فــي العربيــة) فــي الســبةية احظــرA.F. L.Beeston, A.F.L., :
Sabaic Grammer, Louvain: University of Manchester (1984) P.12-13.

Werner Caskel , Lihyan und Lihyanisch, (Arbeitgemeinschaft fur 11
Forschung des Laneds Nordhein- Westfalen, (1957)nos.19,87.
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 12ربحي كمال ،اإلبدال في ضوء اللغات السامية(احظر هامش114، ،)11
 13الخليـل بـن أحمـد ،العين(احظـر هـامش ،61، ،1 ،)3سـيبويه ،الكتـاب (احظـر هـامش ،)33
424 -423، ،4؛ القـ ــايب ،فـ ــوني ،محاض ـ ـرات فـ ــي ا لسـ ــحية( ،احظـ ــر هـ ــامش،)11

119-111،؛ كمال بقر ،علم اللغة العام (احظر هامش122، )44؛ محمود السعران
علم اللغة (احظر هامش 191.، ،)41
 14ابن محظور ،اللسان(احظر هامش  ،111-111، ،3 ،)30مادة رد
 11أحمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــارس ،مقـ ـ ـ ــاييس(احظر هـ ـ ـ ــامش412،،1 ،)4؛ ابـ ـ ـ ــن محظـ ـ ـ ــور ،اللسـ ـ ـ ــان
(احظر هامش120.،،3 ،)30

 16ابــن عصــفور ،الممتــع(احظر هــامش 400-391، ،1 ،)20؛ ابــن حــي ،ســر صــحاعة
اإلعراب(احظر هامش114-111، ،2 ،)22
 11السامراةي ،الفعل نماحه وأبحيته(احظر هامش141،،)11
 11ابن محظور ،اللسان(،مادةَ َ :م َر)(احظر هامش149. ،146-144،،4 )30
 19ابن عصفور ،الممتع في التصري(.احظر هامش400-391،،1 ،)20؛ ابـن حـي ،سـر
صحاعة اإلعراب(احظر هامش114. -111 ،،2 ،)22
،مادة:نَم َر
 90ابن محظور ،اللسان(احظر هامش321،،4 ،)30
َ
 91ابن محظور ،اللسان(احظر هامش 330.،،4 ،)30
مادة:نَم َر
 92ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،329،،4 ،)30
َ
مادة:نَبر
 93ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،316،،4 ،)30
َ
مادة:نَبر
 94ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،316،،4 ،)30
َ
صَب َر(:الص ــمر) :الص ــبر،
 91اب ــن محظ ــور ،اللس ــان(احظر ه ــامش ،442، ،4 ،)30م ــادةَ :

أخــذ القــيء بأصــمار أي بأصــبار ؛ حــول ذلــك احظــر ،ابــن الســكيت ،القلــب واإلبــدال(احظر

هـ ـ ـ ــامش16 ،14 ،)11؛ ابـ ـ ـ ــن عصـ ـ ـ ــفور ،الممتـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي التص ـ ـ ـ ـري(.احظر هـ ـ ـ ــامش،)20
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393،،1؛ ربح ـ ــي كم ـ ــال ،اإلب ـ ــدال ف ـ ــي ض ـ ــوء اللغ ـ ــات الس ـ ــامية (احظ ـ ــر ه ـ ــامش،)11
119.،
96

ابــن عصــفور ،الممتــع فــي التصـري(.احظر هــامش400-391،،1 ،)20؛ ابــن حــي،
سر صحاعة اإلعراب(احظر هامش114.-111،،2 ،)22

 91ابن محظور ،اللسان(احظر هامش341.-346،،4 ،)30
 91ابن محظور ،اللسان(احظر هامش،341-346،،4 ،)30مادة :سحر
99

ابـن عصـفور ،الممتـع فـي التصـري(.احظر هـامش400-391، ،1 ،)20؛ ابـن حـي،

سر صحاعة اإلعراب(احظر هامش114.-111،،2 ،)22

 100ابن حي ،سر صحاعة اإلعراب(احظر هامش110.،،2 ،)22
 101ابـ ــن عصـ ــفور ،الممتـ ــع فـ ــي التص ـ ـري(.احظر هـ ــامش400 -391، ،1 ،)20؛ ابـ ــن
محظور ،اللسان(احظر هامش  411، ،1 ،)30مادة سلب؛ و 414.، ،1
 102ابن عصفور ،الممتـع فـي التصـري(.احظر هـامش400-391، ،1 ،)20؛ ابـن حـي
ســر صــحاعة اإلعراب(احظــر هــامش114-111،،2 ،)22؛ ابــن محظــور ،اللســان(احظر
هامش ،219، ،3 ،)30مادة سمد؛ و  ،220، ،3مادة سمهد
 103ابن محظور ،اللسان(احظر هامش319.-316، ،4 ،)30
 104ابن محظور ،اللسان(احظر هامش311.، ،4 ،)30
 101ابن محظور ،اللسان(احظر هامش311.،،4 ،)30
 106واإلبدال بين السين والصاد أمـر معـرو .فـي العربيـة احظـر :سـر صـحاعة اإلعراب(احظـر
هــامش 212،،1 ،)22وفــي اللغــات الســامية ،احظــر :ربحــي كمــال ،اإلبــدال فــي ضــوء
اللغات السامية(احظر هامش134.، ،)11
 101ابن عصفور ،الممتع فـي التصـري(.احظر هـامش400-391، ،1 ،)20؛ ابـن حـي،
سر صحاعة اإلعراب(احظر هامش114.-111، ،2 ،)22
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 101ابــن عصــفور ،الممتــع فــي التص ـري(.احظر هــامش400-391،،1 ،)20؛ ابــن حــي،
سر صحاعة اإلعراب(احظـر هـامش114-111، ،2 ،)22؛ ابـن محظـور ،اللسـان(احظر

هامش630-621،،1 ،)30

 109ابن محظور ،اللسان(احظر هامش326.،،2 ،)30
 110ابــن عصــفور ،الممتــع فــي التص ـري(.احظر هــامش440-391،،1 ،)20؛ ابــن حــى
سر صحاعة اإلعراب (احظر هامش114-111،،2 ،)22؛ ابن محظور ،اللسان (احظـر
هامش ،321، ،2 ،)30م حظة 2رأي الفيرون أبادي
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