
 101 

 التّحول الصوتّي في بنية الكلمة المضاعفة المسموعة

 الدكتور حسين عباس الرفايعة

 آدابهاالمساعد في قسم اللغة العربية و  األستاذ

 جامعة الحسين بن طالل

 ملّخص

يقف هذا البحث على مسألة الّتحول في بنية الكلمة المضاعفة المسموعة التي 
، ء الكلمةةا أصةا  فةاّمةي أمثلةة ثةّرة تكشةف عويستدع، ي الَنَظر اللغويّ فة ُعّدت شاذّ 

مع تحديد مركزّية الّتحةول ، ضبطها يصع  من تغّيرات صوتّيةالمها  أو، عينها أو
 -أ  الحةرف ، أ  الفعةل، فةي االسة  الّتحول سواء أكان ذلك -دون المساس بالمعنى

 .ةومعرفة سيرورته في اللهجات العاميّ ، والّتهدي إلى دواعي بروز هذا الّتحول
Abstract 

This research sheds the light on the issue of phonetic 
transformation in the structure of the irregular assimilated 
word; a transformation that is considered irregular from a 
linguistic point of view.  This transformation requires plentiful 
examples that explain the uncontrollable phonetic 
transformations that occurred to the word’s initial and final. 
The examples studied in this research will determine the 
centrality of this transformation without playing with the 
meaning of the nouns, verbs, and letters. This research will 
uncover the reasons of the emergence of this transformation 
and its continuity in the vernacular dialects. 
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فةي الَنَظةر الصةرفّي ل  يكةن الّتحةول الصةوتّي فةي بنيةة الكلمةة المضةاعفة ُ ف ة   
والمدّونةةة  الصةةرفّية ، بشةةكل عةةا  وذلةةك بةةّين فةةي أثنةةاء المدّونةةة اللغوّيةةة، عنةةد القةةدامى
  هولكةنّ ، ك مه  علةى مسةألة ادبةدال المسةمو ا عليه في أثناء هو إذ نبّ ، بوجه خاص

جةةاءت ، فقةةد رصةةروت علةةى أمثلةةة رليلةةة، ةمةةبدراسةةة عمي ولةة  يحةةظ، لةة  يولةةوت اهتمامةةا  
 طرية   ال حة  وترّسة، ولة  ينةتظ  فةي عق ةد واحةد، الصةرفو مبثوثة فةي كتة  الّنحةو 

من إدراج هةذت  بسب  عن استقصاء هذت المسألة جاءوكأّن هذا االنصراف ، الساب 
لة  إذ  ،(1)الشاذ؛ لذا نعتوا هذا الّتحول بي با  المسمو  الذي ال يقاس عليهاألمثلة ف

تةةه المفةةردة هةةذا َأّن بعةةث أمثلضةةاف إلةةى ويُ ، َيُعةةد يتةةوّفر علةةى راعةةدة صةةرفّية مقةةّررة
بعةث اللغةوّيين رةد سةلكه ويعةّزز هةذا َأّن ، تحقي  مسألته ُيضِعفُ وجهين مّما  لتحم

 .(1)في با  تعّدد اللغات وكفى
، هُ َعةةةّن لهةةة  مثالُةةةولةةة  يتةةةواَن الّنظةةةر الصةةةرفّي فةةةي تلّمةةةس عّلةةةة هةةةذا الّتحةةةول حيثمةةةا 

علةةى  َيث قةةل؛ ألّن التضةةعيف رة هةةذا الّتحةةول علةةى عّلةةة التخفيةةففةةذهبت جماعةةة إلةةى إدا
 فكةةان الخةة ص مةةن هةةذا الثقةةل بةةالفرار إلةةى هةةذا الّضةةر  مةةن الّتحةةول، بعةةث األلسةةنة
اعلة  َأّن التضةعيف إذ يقةول   ، نةّص سةيبويهبتبيةان هةذت الّعلةة ويطالعنا ، ِلِنش دان الِخّفة

وَأّن اخةةةت ف الحةةةروف أخةةةّف علةةةيه  مةةةن َأن  يكةةةون مةةةن موضةةةع ، علةةةى ألسةةةنته  يثقةةةل
 .(3)واحد 

                                                 

 ( الكتةةةةةا ، تةةةةةال  عبةةةةةد السةةةةة   محمةةةةةد هةةةةةارون، عةةةةةال  الكتةةةةة ، 697هةةةةةة  100. سةةةةةيبويه، عمةةةةةرو بةةةةةن عثمةةةةةان، )1
 ( أد  الكاتة ، تةال  محمةد محيةي الةدين عبةد 009  هةة167. وانظر ابةن رتيبةة، عبداللةه بةن مسةل  )313 3،1903

 ( شةةةةةر  1000هةةةةةة 331. وانظةةةةةر الثمةةةةةانيني، عمةةةةةر بةةةةةن ثابةةةةةت )366،1973 3الحميةةةةةد،  . السةةةةةعادة بمصةةةةةر، ط
، وابةةةن يعةةةي ، علةةةي 116،1999، 1بةةةراهي  بةةةن سةةةليمان البعيمةةةي، مكتبةةةة الرشةةةد، الريةةةاث، طالتصةةةريف، تةةةال  د. إ

 .399فخر الدين رباوة، المكتبة العربّية بحل ،  . ( شر  الملوكي في التصريف، تال  د1130هة 733)
الفكةةر،  محمةةد أحمةةد جةةاد المةةولى ورفارةةه، دار   ( المزهةةر فةةي اللغةةة، تةةال1000هةةة 911. السةةيوطي، جةة ل الةةدين )1

1 370. 
عبةةد    ( كتةةا  االشةةتقا ، تةةال933  هةةة311. وانظةةر  ابةةن دريةةد، محمةةد بةةن الحسةةن ) 316 3. سةةيبويه، الكتةةا ، 3

 ( 1001هةة 391، وابةن جّنةي )191،1969، 1ى، بغداد، العةرا ، طالس   محمد هارون، منشورات مكتبة المثنّ 
، والمةدد ، محمةد بةن سةعيد )القةرن 103  1هةة، ج1307القةاهرة،  المحتس ، تال  علي النجدي ناصةف وزميليةه،

د. أحمرررا يرررقيس الزميرررس مطبمةمرررجح بالعررر  المامررر  العةمرررس الع،ا رررسح   التصررر، تح  ررر   الرابةةةع الهجةةةري( درةةةا  

 .854. مالثمقيمنسح ش،ح التص، تح 734،ح784
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هةةةذا الّتحةةةول محمولةةةة علةةةى تحقيةةة  االنسةةةجا  وذهةةة  وخةةةرون إلةةةى أّن مسةةةألة 
على الّتحول الوارع فةي كلمةة حيث نطالع رأي أبي عبيدة في أثناء ك مه ، الصوتيّ 
  .(1) سرة الّدال األولىكَ ل فأخرج الّدال الثانية ياء     قولي، ةتصدي
دون َأن  يبةدي  (1)إلةى أّنهةا مسةألة محمولةة علةى تعةّدد اللغةات لثذه  َنَظٌر ثاو 
الكلمةةةة المضةةةاعفة  يءعلةةةى مجةةةوهةةةذت األنظةةةار فةةةي مسةةةألة الّتحةةةول معقةةةودة ، تعلةةةي   
جاز للباحث َأن  ، وورعت تحت سلطان الّتحول، فإذا ُوّظفت في مدار الشعر، مفردة

دون ، ّتحول على مسّوغ الضرورة الشعرّية الذي ُأهمل في تلك األنظةاريحمل ذلك ال
 .و ما يطالعنا في أثناء هذا البحثعلى نح ،أن ينكر الباحث ورودت على استحياء

هةذا  إذ ارتةأوا َأنّ ، أّما الدراسات اللغوّيةة الحديثةة فلة  تخةرج علةى َسةم ت القةدامى
رجةوا هةذا الّتحةول فةي بةا  التبةاين أو أدحيةث ، (الّتحول ُيدار على مسةّوغ )التخفيةف

صةةوتين المتمةةاثلين أو المتقةةاربين إلةةى لا  زو نةةويقصةةدون بةةذلك  ، المخالفةةة الصةةوتّية
أّن أحةةةةد الصةةةةوتين بةةةةتحلةةةةيله   هةةةةث. ون (3)التباعةةةةد والتبةةةةاين حتّةةةةى يخةةةةّف نطقهمةةةةا 
التعةةويث عنةةه بمةةّد أو اختةةزال المشةّدد و ، (3)المتمةاثلين يحةةّول إلةةى صةوت لةةين طويةةل

  .(0)كة الساب حر 

                                                 

لفضةل إبةراهي ،   محمةد أبةو ا ( البرهةان فةي علةو  القةرون، تةال1391  هة693. الزركشي، محمد بن عبدالله )1
 .309 3بيروت، لبنان، المكتبة العصرّية، 

، 1976 ،1لبنةةان طدار الكتةةا  العربةةي، بيةةروت، ،  ( النةةوادر فةةي اللغةةة030هةةة 110. األنصةةارّي، أبةةو زيةةد )1
 .370 1  السيوطي، المزهر، . وانظر30

القرمةةةةادي، تةةةةونس،  علةةةة  األصةةةةوات الحةةةةديث، تقةةةةدي  صةةةةالال، التصةةةةريف العربةةةةّي مةةةةن خةةةة ل  . البكةةةةو ، الطّيةةةة3
، وعبةةد 330،1901 ،1طالقةةاهرة،  ،، وعمةةر، د. أحمةةد مختةةار، دراسةةة الصةةوت اللغةةوّي، عةةال  الكتةة 60،1963

رمضةةةان،  ، د.وا ةد التةةةة، وعبةةة330،1990 ،1ط  الّصةةةرف الصةةةوتي، دار أزمنةةةة، ةادر، علةةةةالجليةةةل، د. عبةةةد القةةة
 .31، 1903، 1بمصر، طالتطور اللغوي، مطبعة المدني 

 .747،ح،،9ح 5سح د. إب،اهممح األصوات الةغو ّ ح بكتل  األياةوح طأيم .3
ح ،الشررق  ح د. زرروطثح ألرر، الزرروايمّ الصررو مّ  زررس بنررق  الكةمرر ح ثررقلم الكترر  الطررا  ح إ برراح األ دّ ح ط .0

 .9447ح870
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وكةةةان الّتهةةةدي إلةةةى هةةةذا الّتحةةةول فةةةي َنَظةةةر علمةةةاء العربّيةةةة القةةةدامى يتةةةأّتى مةةةن 
فاألسماء الوارعة تحت سةلطان هةذا الّتحةول تخضةع لوسةيلة مةن ، العودة إلى األصل

دينةةار( فتصةةغير كلمةةة )،   التصةةغيرنحةةو، الوسةةا ل التةةي تةةرّد األسةةماء إلةةى أصةةولها
ِدّنةةار( وَأّن النةةون األولةةى بوصةةفها األصةةل بالتضةةعيف ) ئ عةةن َأنّ ينّبةة، علةةى دنينيةةر

ار هذا األصل بإيقةا  جمةع التكسةير بويمكن اخت، حرفا  صحيحا  رد حّولت إلى الياء
 .دنانير(على ) تجمعإذ ، عليها

إسةنادت فقد ذهبوا إلى ، أّما التهّدي إلى معرفة هذا الّتحول في الفعل المضاعف
صةوت اللةين الطويةل ف، ظنن ةُت()ظنيةت( أصةله   )نحةو ، إلى ضمير الرفع المّتصةل

 .محّول عن النون
وظهر له  من خ ل مطةالعته  ألمثلةة هةذا التنةّو  َأّن وروعةه فةي موضةع الة   

فُأبةدل مكةان الة   هةذا بةا  مةا شةّذ ذلك ذه  سيبويه   إلى ، ال  من الكلمة أصل
تأثرة بهةةذا الّتحةةول دون كمةةا أّن اليةةاء مسةة (1) ولةةيس بمطّةةرد، كراهيةةة التضةةعيفلاليةةاء 
ابةن عصةفور علةى أّن الصةوت الوارةع فةي موضةع الة   محةّول إلةى  هورد نبّ ،  يرها
ّنمةا جعلنةا الة   يقةول، وذلك راجع لكثرة االسةتعمال، وأّن التضعيف أصل، الياء    وا 
ولسةت علةى يقةين مةن َأّن هةذا الّتحةول    (1)؛ ألّن أمللةُت أكثةر مةن أمليةتي األصله

 فثّمةةة تحةةّول رةةد ورةةع فةةي فةةاء الكلمةةة، وعلةةى اليةةاء وحةةدها، ال  الكلمةةة مقصةةور علةةى
إّذ حّولةةةت اليةةةاء إلةةةى ، بعةةةث المفةةةرداتعكسةةةيا  رةةةد أصةةةا  ال  وأّن تحةةةوّ ، وفةةةي عينهةةةا
أ  عةن اليةاء بةين أصةوات صةحيحة علةى بمنةأو أّن تحوي   رةد جةر  ، أصوات ُأخر

علةى صةوا  أن  دامى كةانواوهذا يشي بةأّن القة، نحو ما سيأتي في أثناء هذا البحث
 .سلكوت في با  الشاذ

والجةوا  عةن ، يسأل عن القيمةة الداللّيةة المترتبةة علةى هةذا الّتحةولولسا ل َأن  
فوضةةع صةةوت مكةةان ، فهةةذا الّتحةةول ال يترتّةة  عليةةه تغييةةر فةةي المعنةةى، ذلةةك بةةالنفي

 .(3) لفوني  واحد نتنوعاخر في هذا الّتحول يعني أنّهما  و
                                                 

 .370 1. وانظر السيوطّي، المزهر  313 3سيبويه، الكتا ،  .1
 .998ح ،بطماح ط  م( يزه  الا،ف زس ثةم الص،فح     د.  ي، ّ 97،،هـ/5،3المماايّسح أحما بّ بطما ) .1
 .100عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوّي،  .3
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 جدول األسماء

قبللللللللللللللللل  المفردة
 الّتحول

بعلللللللللللللللللد 
 الّتحول

 ملحوظة موضع الّتحول صورة الّتحول

  ال  الكلمة من ةةة إلى الّتصدية الّتصددة التصدية

 د  ةةة ي

  ال  الكلمة   ةةة ي التلبية التلببة التلبية

 كيت وكيت

 وذيت وذيت

داللتهمةةةةةةةا واحةةةةةةةدة 
فةةةةةةةةةةةةةةةإذا ذكةةةةةةةةةةةةةةةرت 
األولةةةةةةى، ارترنةةةةةةت 

 بها الثانية.

 كّية

 

 و

 

 ذّية

 كيت

 

 و

 

 ذيت

 ي الثانية  ةةة ت

 

 

 

 ي الثانية  ةةة ت

 ال  الكلمة

 

 

 

 ال  الكلمة

 تحّول معكوس

 

 

 

 تحّول معكوس

 تحّول معكوس ال  الكلمة ي الثانية ةةة هة ةُهَنيه ُهنّية هنيهة

 تحّول معكوس عين الكلمة هة الفاء الثانية ة هفهاف هّفاف هفهاف

 تحّول معكوس عين الكلمة نية  ةةة ص  الثا صمصا  صّما  صمصا 

 رراءة عين الكلمة ي ال   األولى ةة إي     إالا  إي    

 تحّول معكوس  هة - األولى األلف مهما ماما مهما

      وزن ِفّعال

  عين الكلمة ةةة ي (1)الباء ديباج ِدّباج يباجد



 107 

  عين الكلمة ةةة ي (1)ن دينار ِدّنار دينار

  عين الكلمة ةةة ي (1)  ديماس سِدّما ديماس

  عين الكلمة ةةة ي (1)و ديوان دّوان ديوان

  عين الكلمة ةةة ي  (1)ر شيراز شّراز شيراز

  عين الكلمة ةةة ي (1)ر ريراط اطرّ ر ريراط

 مسائل الّتحول 
 :األسماء -أ
اردة ( الةو ديةتصحا  النظر اللغوّي على المفردة )ورف المفّسرون وأص :الّتصدية -

َوَما َكاَن َصََلتُُهْم ِعْنَد البَْيِت إَِّلا ُمَكاًء َوتَْصِديَةً   في لغة التنزيل في رولة تعالى
(1) 

حيةةث التضةةعيف تصةةددة( بمعنةةى إلةةى أّن أصةةل )تصةةدية( هةةو ) (1)فةةذه  أبةةو عبيةةدة
جا  ؛ لتحقي  االنسلى ياء( إفقلبت ال  الكلمة )الدال الثانية، ورع الّتحول في ال  الكلمة

ويبةدو لةي َأّن هةذا الّتحةول ، الصوتي حيث حّولت الدال الثانية يةاء  لكسةرة الةدال األولةى
هةةذت الداللةةة أصةةبال  مةةةُ ت الكلفةةإن فاررةة، تصةةفي مشةةروط بةةإدارة التصةةدية علةةى معنةةى ال

هةةةذت الكلمةةةة تحةةةت لةةةذا أدرج أصةةةحا  المعجمةةةات اللغوّيةةةة  ؛ورةةةو  الّتحةةةول  يةةةر ممكةةةن
وهةو ، ذه  إلى َأّن التصدية من الّصةد  ردا جعفر الرستمّي إاّل َأّن أب، الجذر )صدد(

والحمةةل علةةى ،   ولةة  يسةةتعمل مةةن الصةةد  فعةةلمّمةةا حةةدا بالزبيةةدّي أن يقةةول، الصةةوت
 .(3)المستعمل أولى

؛ لذا ّصنفت في المعج  العربّي (بةالتلباللغوّيون َأّن أصل هذت الكلمة )ذكر  التلبية: -
ل ال  وّ بتح ولكّن ثقل التضعيف وذن ،الكلمة )الباء( تحت مادة ) لب ( فأصل ال  هذت

                                                 

 .(30ألنفال  )ا .1
. والثمةةانيني، شةةر  التصةةريف، 367. وانظةةر  ابةةن رتيبةةة، أد  الكاتةة ،  309 3الزركشةةي، البرهةةان،  .1

 .371 1. والسيوطي، المزهر 116
   ( تاج العروس، مادة )صدد(.1690هة 1100دي، محمد مرتضى ) الزبي .3
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إذ استشةهدوا بقةول ، ورةد ُحِفةظ هةذا األصةل فةي الشةعر، الباء الثانيةة( إلةى اليةاءلكلمة )ا
  (1) ر  بن كعالمض  

نّي بعد ذاك لببتُ  ّنني    إفقلت لها في ي إليك ف  حراٌ  وا 

  َألةة ّ   ولةةّ  بالمكةةان ُلُبوبةةا  و رةةال ابةةن القوطّيةةة، ومعنةةى التلبيةةة ادرامةةة فةةي المكةةان
  .(1)واشتقا  التلبية من هذا، أرا  به

إال ، (3)أشةار إليةه سةيبويه رةد وهذا الّتحول إلى الياء الوارعة في موضع ال  الكلمةة
ال  عكسيا  رد طرأ على بعث المفردات المضاعفة على نحو ما يطالعنا في وّ حأّن ثّمة ت
 الكلمتين 

فهمةا كنايةة عةن ، ؛ ألّن معناهمةا واحةدورد ُضّمتا معةا   –ي َت َوَذي َت َكي َت َوذَ َكي َت و  -
فالمةةألوف الةةذي أشةةار إليةةه أصةةحا  النظةةر اللغةةوّي أّن الّتحةةول  –األحدوثةةة و  القّصةةة

ل حةوّ إاّل أّن المعكةوس هةو ت، انعليه الكلمت يكون في موضع ال   وهذا ما حافظت
وأبةدلوا فةي مدّونةة ابةن جّنةي اللغوّيةة   ءجةا، الياء الثانية إلى حرف صحيال هةو التةاء

وأصةةلهما كّيةةة ، وذيةةت وذيةةت –كيةةت وكيةةت أيضةةا  مةةن اليةةاء المةةا  فةةي رةةوله   التةةاء 
لى هذا  .(3) الياء التي هي ال  تاء من ذّية ث  إّنه  حذفوا الهاء وأبدلواوكّية وذّية و  وا 

المعجمةةةات  فةةةي هةةةذت المسةةةألة َأّن أصةةةحا . وممةةةا يةةةذكر (0)ذهةةة  تلميةةةذت الثمةةةانيني
رةةد رتّبةةوا مةةادة )كيةةت( فةةي بةةا   –الفصةةل البةةا  و  مةةنه  التةةي تسةةير علةةى –اللغوّيةةة 

ولة  يعةودوا فيهمةا إلةى ، ( في با  التةاء فصةل الةذالومادة )ذيت، التاء فصل الكاف
                                                 

 .300 1أبو عبيدة، مجاز القرون،  .1
                 ،3  ( كتةةةةةةةا  األفعةةةةةةةال، مكتبةةةةةةةة الخةةةةةةةانجي بالقةةةةةةةاهرة، ط966هةةةةةةةة 376ابةةةةةةةن القوطّيةةةةةةةة، أبةةةةةةةو بكةةةةةةةر ) .1

1001 ،90. 
 .313 3سيبويه، الكتا ،  .3
 ( سةر صةناعة ادعةرا ، تةال  محمةد حسةن وأحمةد رشةدي، دار 1001هةة  391ابن جّني، أبةو الفةتال ) .3

 .173 1، 1000، 1الكت  العلمّية، بيروت، لبنان، ط
 .301الثمانيني، شر  التصريف،  .0
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)تلبية( إذ عةادوا فيهمةا و طالعنا في الكلمتين )تصدية( على  ير ما، األصل اليا ي
أّمةةا هنةةا فةةأبقوا علةةى صةةورة الكلمةةة ، هةةو الحةةرف الصةةحيالإلةةى األصةةل ربةةل الّتحةةول و 

لين وأصبال المشترك بين التحو ، إلى الحرف الصحيال )التاء(المستعملة بعد الّتحول 
 .أصحا  المعج  اللغويّ  صّحة الحرف على حس  نظر

  لمةةويستمّر هذا الّتحول المعكوس على حس  معطيات الجدول الساب  في ك
 .ّن كلمة )ُهَني هة( تصغير لكلمة )َهن وة(الّتصريف أَ )ُهَنيهة( جاء في كت  

ل التصةغير فيهةا ربةل الّتحةول هةو )ُهنّيةة(  ورةالوا  ُهنيه ةة فةي تصةغير  َأّن أصةو 
وسةةبقت إحةةداهما بالسةةكون رلبةةوا ، ُهَني ةةوة( فلّمةةا اجتمعةةت الةةواو واليةةاءَهن ةةوة، واألصةةل )

فقلبةوا مةن  ،ستثقلوا التضعيفث  ا، نّية  هُ فقالوا ، اءيوأد موا الياء في ال، من الواو ياء  
 .(1) ُأبدلت من ياء   فهذت هاءٌ  َني هةهُ   فقالوا، الياء هاء  

وهةةو تحةةّول معكةةوس أورةةع الهةةاء فةةي موضةةع ، فةةي ال  الكلمةةة فموضةةع الّتحةةول
اء ليةمةن َأّن الّتحةول يكةون تجةات االياء على  ير ما ذه  إليه سيبويه َوَمن  لّف لفّةه 

، ول  يلتفت أصحا  المعجمات إلى هذا الّتحةول فةي ترتية  الكلمةة، فلكراهية التضعي
 .(1)فقد أبقوا عليها في با  الواو فصل الهاء

دريةةد فةي كتةا  االشةتقا  رةةول العةر   رجةل هفهةاف  وأحسةة  َأّن وّممةا ذكةرت ابةن 
ّنمةةا كةةان أصةةله )  رجةةل هفهةةاف إذرةةوله  ففصةةلوا ، ( فثقةةل علةةيه افهّفةةا كةةان خفيفةةا ، وا 
عةةين الكلمةةة المضةةاعفة  إلةةىرةةد انتقةةل ، . والملحةةوظ أّن موضةةع الّتحةةول(3)بهةةاء  بينهمةةا

فقد استبدلت ، ل معكوسحوّ ت ذلك اح َ صَ على خ ف ورودت المعهود في ال  الكلمة وَ 
ومثةةةل هةةةذا مةةةا اعتةةةر  ، وال حضةةةور لليةةةاء فةةةي هةةةذا الّتحةةةول البتةةةة، الهةةةاء بالفةةةاء الثانيةةةة

 ل الشةةجا  جةةاء فةةي كتةةا  االشةةتقا   ويقةةال الرجةة  والصمصةةا ، الصمصةةا (لمفةةردة )ا
                                                 

 .306الثمانيني، شر  التصريف،  .1
 الزبيدي، تاج العروس، مادة )هنو(. .1
 .130ابن دريد، محمد بن الحسن، كتا  االشتقا ،  .3
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  إاّل أّنةةه ثقةةل علةةيه  َأن  يقولةةواصةّم  عليةةه إذا حمةةل عليةةه والصمصةةا  مةةن هةذا اشةةتقاره 
 .(1)  صمصا  فقالوا، صّما 

، فمركزّيةةة الّتحةةول فةةي عةةين الكلمةةة المضةةاعفة ،القةةول فيهةةا كةةالقول فةةي سةةابقتهاو 
 .فخّفت الكلمة، إلى الصاد لت المي  الثانيةحوّ فت، فر بوا عن التضعيف

 لآليةة الكريمةة جاء في رةراءة عكرمةة ا ورد من هذا الّتحول في لغة التنزيل مامّ وم
 ًة َكْيَف َوإِن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم َّلَ يَْرقُبُواْ فِيُكْم إَِّلًّ َوَّلَ ِذما

، (إالا فقد ررأ  إي     بدال  مةن ) (1)
ووّجةه ابةن جّنةي هةذا الّتحةول بثقةل ، مةة إلةى )يةاء(وهي عين الكل، ت ال   األولىلفتحوّ 

( إالا طري  الصنعة فيه َأن  يكون أراد )  رال أبو الفتال ، الصوتي واالنسجا ، التضعيف
إلةةى ذلةةك كسةةرة  ضةةافوأ، كقةةراءة الجماعةةة إاّل َأّنةةه أبةةدل الةة   األولةةى يةةاء  لثقةةل ادد ةةا 

 .(3) الهمزة وثقل الهمزة
الّتحةول فةي عةين الكلمةة دون الة   جةاء محافظةة علةى  ويبدو لي َأّن ورو  هةذا

ومطلة  الّتحةول ، حدث في ال  الكلمة الستوج  تغييةر المعنةى إذ لو ؛معنى الكلمة
لحةة  بهةةذا البةةا  مسةةألة يا ّمةةتتغّيةةر داللةةة الكلمةةة. وم فةةي المضةةاعف المسةةمو  أن ال

 دّ لمةة علةى حةكراهيةة التضةعيف فةي الك ؛لت األلف األولةى إلةى هةاءوّ فقد ح (،)مهما
  هةةي مةةا أدخلةةت معهةةا مةةا لغةةوا  ..... لت الخليةةل عةةن مهمةةا فقةةالأوسةة  رةةول الخليةةل

التةةي  األلةةفالهةةاء مةةن  فأبةةدلوا  مامةةا فيقولةةوا ولكةةّنه  اسةةتقبحوا َأن  يكةةّرروا لفظةةا  واحةةدا  
هةةة  إلةةةى تفسةةةير هةةةذت المسةةةألة بةةةا الحسةةةن ذأ . وجةةةاء فةةةي النةةةوادر َأنّ (3) األولةةةىفةةةي 

، َأّنهةةةا حةةةرف هةةةاو  ال مسةةةتقر لهةةةاو  الهةةةاء مةةةن األلةةةف لخفةةةاء األلةةةف وأبةةةدلوا   بةةةالقول
فكرهوا اجتما  ميمين ليس بينهما إاّل األلةف وهةي لخفا هةا وأّنهةا تهةوي فةي مخرجهةا 

                                                 

 .191يد، كتا  االشتقا ، ابن در  .1
 (.0التوبة  ) .1
 .103 1ابن جّني، المحتس ،  .3
 وما بعدها. 09 3سيبويه، الكتا ،  .3
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فكةةةأّنه  جمعةةةوا بةةةين ميمةةةين فأبةةةدلوا منهةةةا الهةةةاء كمةةةا كانةةةت  ،حةةةاجز لةةةيس بحصةةةين
مدار التخفيف بّين في هةذا و  ،(1) ول  تكن هاوية بمنزلة الحركة، شريكتها في الخفاء

)مةةه( وُضةةّمت  لفةةإن كةةان األصةة، الّتحةةول إن  كانةةت هةةذت المفةةردة علةةى هةةذت الصةةورة
 حد رولي الخليل فالكلمة مأمونة من الّتحول.أ إليها )ما( على حد  

 )وزن ِفّعال(
ذكةةر اللغوّيةةون َأّن ّثمةةة وجهةةا  للّتحةةول رةةد أصةةا  هةةذا الةةوزن )ِفّعةةال( فةةي كلمةةات 

وهةةةي ، المدّونةةةة اللغوّيةةةة فةةةإذا ُذكةةةرت واحةةةدة منهةةةا ُضةةةّمت إليهةةةا اأُلخةةةرمحفوظةةةة فةةةي 
، فاألصةةل (1)وريةةراط، وشةةيراز، وديةةوان، ( ودينةةاراس فةةي أحةةد القةةولينيمةةود، )ديبةةاج
وِرةةةةّراط بةةةةدليل تصةةةةغير هةةةةذت ، وِشةةةةّراز، وِدّوان، وِدّنةةةةار، ودّمةةةةاس، ِفّعةةةةال( دّبةةةةاجعلى)

دمةةةةةاميس  دنينيةةةةةر  س يُدَمي مي   اببةةةةةدبيبي  دجمعهةةةةةا جمةةةةةع تكسةةةةير ) أو، المفةةةةردات
 .  ُرَري ريط رراريطدنانير  دويوين  دواوين  شريريز  شراريز

الحةةةرف األول ول فةةةي هةةةذا الةةةوزن هةةةو عةةةين الكلمةةةة )وّممةةةا يلحةةةظ أّن مورةةةع الّتحةةة
. والةراء، والةواو، والنةون، إلةى اليةاء ومثلهةا المةي  المضاعف( حيةث حّولةت البةاء األولةى

بسةب  مةن اجتمةا  إلى الّتحول فةي الحةرف المضةاعف األول جةاء ويبدو لي َأّن الميل 
فةي تفسةير هةذا  ا ذكةرّمةّمما يضعف نسي  الكلمة الداخلّي. وم (دبياجالياء مع األلف )

ورد ارتأ  بعضه  َأن  يضةع ، لذا فّروا إلى التخفيف، الّتحول أّن التضعيف يثقل الكلمة
فةإن كةان مصةدرا  ، )ِفّعةال( مصةدرا  ما  واسة بةين )ِفّعةال( اللةبسهذا الّتحول فةي َفَلةك رفةع 
ن كان ، انعد  الّتحول وَحَك  األصلُ  فةي هةذا القلة   رسما  ورع الّتحول  ريل  إّن الّسةاوا 

، تنةا ِكةّذابااوكةّذبوا بيي  نحةو، ّعةال فةي المصةدرإّنما هو للتفرية  بةين ِفّعةال فةي االسة  وفِ 
 .(3)وصّححوا المصدر ، فقل  العر  االس 

 :األفعال
                                                 

 .73األنصارّي، أبو زيد، النوادر في اللغة،  .1
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نقاد في الغال  إلى ربقة رول إحول الحادث في األفعال المضاعفة إّن التّ 
، على أّن هذا الّتحول وأّن الياء مقصدت ركزال  الكلمة هي م سيبويه من أنّ 

، نحو ان وصله بالضمير المتّحرك  البا  ، إذا مّس الفعل الماضي المضاعف كالّتحول
فحّولت الراء )ال  الكلمة( إلى الياء  ،رُت(المّحول عنه )تّسر  )تسّريت( فاألصل  الفعل

له  تسّريت   ورو (1)، رال األصمعيّ ى الضمير المتحّركة عند إسناد الفعل إلفّ برس  الخ
تَُواِعُدوُهنا  َّلَ َولَِكْن   ، ورال الله جّل ثنادت( من السّر وهو النكا أصله )تسّررتُ 

ا ِسرًّ
 فأبدل من الّراء  ياء .  ،، أي نكاحا  (1)

سةةيبويه  األصةةل)دّسةةس( واستشةةهد علةةى هةةذا  األصةةلهةةذا الفعةةل )دّسةةاها( و  ومثةةل
  (3)ببيت الفرزد 

ُفوا صدورا  ذاَت تو يرِ      القو  إن  َرَدروا  دّست رسوال  بأنّ   عليك َيش 

وال نعةةد  َأن  نجةةد ، لكلمةةة( إلةةى اليةةاء ثةة  ُرلبةةت ألفةةا  وعلةةى هةةذا ّحولةةت السةةين )ال  ا 
َوقَْد َخاَب َمْن َدسااَها  ل تعالىلتنزيل رافي لغة ا هذا الّتحول

 أراد   رال الثمانيني (3)
ة ّفةّسةر المةدّد  هةذا التحةول بطلة  الخوف ،(0)يةاء   األخيةرةمن دّسسها فقلة  مةن السةين 

ورةد فّسةرته الدراسةات  (7) ين استثقل التضعيف َنَقل إلى دّسةاها ثة  صةارت اليةاء ألفةا  فح 
أدنى من  دّ بح األثرلتحقي  حّد أعلى من  األرلرانون الجهد  ة الحديثة في ضوءيّ اللغو 

 الجهد.

                                                 

 .399ابن رتيبة، أد  الكتا  .1
 (.130البقرة  ) .1
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ضةةةُت( ، ورضّ صةةةت)رصّ  المفةةةردتينصةةةاد والضةةةاد فةةةي لاليةةةاء بةةةالحرفين ا واسةةةتبدلوا
رةةال أبةةو  ،، فةة   الفعةةل مركةةز الّتحةةول إلةةى اليةةاء(1)تحقيقةةا  للةةتخلص مةةن تةةوالي األمثةةال

اج  تقضةةةي البةةةازي إذا البةةةازي ّجةةةرةةةال الع ،  تقل  حةةةروف المضةةةاعف إلةةةى اليةةةاءعبيةةةدة
نّما هو القضاثكَسر  .(1)، وا 

 :جدول األفعال

 موضع الّتحول صورة الّتحول بعد الّتحول قبل الّتحول المفردة
 ال  الكلمة الياء ر ةةة يترّ تس تسّررت تسّريت
 ال  الكلمة الياء ةةةس  دّساها دّسس دّساها
 ال  الكلمة الياء ةةةص  رّصيت رصصتُ  رصيت
 ال  الكلمة الياء ةةةث  رّضيت رضضتُ  رضيت
 ال  الكلمة الياء ةةة   تلّعيت تلّععت تلعيت
 ال  الكلمة الياء ةةة ن ظنيت ظننتُ  ظنيت

 ال  الكلمة الياء ل ةةة يملي  أملى يملل أملل  يملي أملى 
)بمعنى  يتمّطط يتمّطى

 يتبختر(
 ال  الكلمة الياء ةةة ط يتمّطى

     سالمعكو  الّتحول
 ال  الكلمة األلف ةةة ي حيا حيّ  حيا
 فاء الكلمة س ةةة ت استخذ اّتخذ استخذ

     وزن )َفْعلل(

 ال   األولى الحاء ةةة ث حثحث حّثث حثحث
                                                 

، محمةد، المحةةيط فةي أصةةوات اللغةة العربيةةة ونحوهةا وصةةرفها، دار الشةر  العربةةي، ي. األنطةاك1
 .119 1بيروت، لبنان

، مجةةةةةاز القةةةةةرون، محمةةةةةد فةةةةةداد سةةةةةزكين، مكتبةةةةةة الخةةةةةانجي المثّنةةةةةى، معمةةةةةر بةةةةةن . أبةةةةةو عبيةةةةةدة1
 .300 0ر الوجيزرّ المح وانظر  ابن عطّية، 300 1بمصر،
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 ال   الثانية الياء ةةة هة دهد  دهدت دهد 

 ال   األولى الراء ةةة   ررر  رّر  ررر 

 ولىال   األ   ةةةة ف شفشف شّفف شفشف

 ال   الثانية الياء ةةة هة صهصى صهصه صهصى

 ال   األولى ك ةةةة   كبك  كّب  كبك 

 ال   األولى ةةةةة ك ر كركر كّرر كركر

 ال   األولى ةةةةة ك   كمك  كّم  كمك 

( فأسةند الفعةل َبق لةة، واللعاعةة )(1))تّلععةُت( األصةلومثل هذا الفعل )تلّعيُت( إذ 
( إلةى األخيةرةال  الكلمة )العين  تحّولفك، فثقل التضعيف رّ متح إلى ضمير متصل

ومثل هذا الّتحول ورع في الفعل )ظننُت( رالوا فيةه )ظنيةت( رةال سةيبويه   كمةا  ،ياء
ك صةةةاله بالضةةةمير المتحةةةرّ فاتّ   (1)  )تظنيةةةُت(يكةةةرت التضةةةعيف مةةةن  يةةةر المعتةةةل نحةةةو

 وت ُ ّنةة يكثةر اسةتعمالهدعات إلى هةذا الّتحةول المسةتخف، مةع أّن صةوت النةون صة
الصةةةوت  د   النةةةون مةةةن بةةةين األصةةةوات جميعهةةةا ُتعةةة  َأنّ  مةةةن علةةةى حةةةدا رةةةول الشةةةاي 

األكثر اسةتخداما  فةي هةذا المجةال نظةرا  للغّنةة الم زمةة لهةا فةي النطة  ولةذلك  ّيرهةا 
 .(3) كثيرا  ما تلز  الفواصل القرونّية

نجدت في كةل فعةل مةاث   ذ  إ ورد أصبال هذا التّحول لغة فاشية في لسان اليو ،
 شةةةّديت، ك نحةةةو رةةةوله   مّريةةةت،رّ عف جةةةاء مسةةةندا  إلةةةى ضةةةمير متصةةةل متحةةةمضةةةا

                                                 

 .370 1المزهر  ،، وانظر  السيوطي673 1سر صناعة ادعرا   جّني، ابن .1
 ، والمةةدّد ، 367أد  الكاتةة   وابةةن رتيبةةة، 300 1مجةةاز القةةران  عبيةةدة، وأبةةو ،316 3الكتةةا ، سةةيبويه، .1

عبةةد شةةر  الفصةةيال فةةي اللغةةة تةةال  د. ، (1010هةةة 317والجبةةان، أبةةو منصةةور ) ،330درةةا   التصةةريف 
 0300،1991، 1بغداد طدار الشدون الثقافية ،  ،الجبار جعفر القزاز

 .330 الشاي ، أثر القوانين الصوتّية في بناء الكلمة،  .3
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 راعةةةدةوكأنةةةه  ممةةةا ال يحصةةةى حتةةةى  ةةةدا مستسةةةا ا   ت ..وأمليةةة وسةةةّبيت. يةةةت،وظنّ 
 رياسّية مقّررة.

لت ال  الكلمة فقد حوّ  طالع الفعل )أملى( بصورتيه الماضي والمضار ،نو 
ورد نط  القرون الكري  بهذا الفعل ربل الّتحول وبعدت، رال  ،يفا  )ال  ( إلى ياء تخف

فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِالعَْدلِ   تعالى
فِهَي   حول روله تعالىالتّ  ومن ،فهذت من أملل (1)

 ّي بن يعفر النهشل األسودا جاء في الشعر رول . وممّ (1)لَى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَِصيَلً تُمْ 
 بشيء وال أم ت حّتى يفاررا     أمّله  حّتىربه فأرسمُت ال أش

 ( إلى ياء ثة  حّولةت إلةى  فحّولت ال  الكلمة )حرف ال ،ال أُمّله  وال أم ت أي
 األلف.

ثُممما  ومّمةةا حفظتةةه لغةةة التنزيةةل مةةن هةةذا الّتحةةول الفعةةل )يتمطّةةى( رةةال تعةةالى  

َذَهممَب إِلَممى أَْهِلممِه يَتََم اممى
 األصةةلين والمفسةرين علةةى أّن يّ اللغةةو ورةد اتفقةةت كلمةة ، (3)

فأثبةةةت فةةةي مكةةةان  ،(3)ه المشةةةية المطيطةةةاء وهةةةي التبختةةةرمنةةة، و دتيمةةةدّ   ط( أي)يةةةتمطّ 
فةةي يتمطّةةى مكةةان  األلةةف فأثبةةت   رةةال المةةدد  ،األلةةفالةة   اليةةاء ثةة  حولةةت إلةةى 

 ل فعةةةل مضةةةار وّ وهةةةذا الفعةةةل المحةةة  (0)عةةة لالطةةةاء الثانيةةةة علةةةى مةةةا مضةةةى مةةةن اد
فةة ن يةةتمطمط( بتحويةةل   )إذ يقولةةون، بعةةث اللهجةةات العامّيةةة اليةةو مسةةتعمل فةةي 
 .وما ورد في لغة التنزيل، مع عن العر مخالف لما س

                                                 

 .(101)  البقرة .1
 .(0) الفرران  .1
 .(33)  القيامة .3
، والثمةانيني، شةر  التصةريف ،367وانظر  ابن رتيبةة، أد  الكاتة   160 1أبو عبيدة، مجاز القران، .3

 .773 3الكشاف  ،ي، والزمخشر 106
 .336درا   التصريف، المدد ، .0
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إذ تحّولةةت اليةةاء  ؛باحةةث أّن ثّمةةة تّحةةوال  معكوسةةا  رةةد اعتةةر  الفعةةل )حيةةا(لل اوبةةد
  ورال زيد الخيل  رال أبو زيد ،في موضع ال  الكلمة المضاعفة األلفإلى 

 القبور هَحَيا عوٌف و ّيب      أبا ُشَري ال جاَر عمرو  فليت 

فٌ  حيّ    أراد َعو 
  (1). 

تضةت ار( ويظهةر أّن ضةرورة الشةعر رةد نه )ُمفَةاعلتتةوالبيت علةى الةوافر وتفعيل
(  األصةةةلاسةةةتج   صةةةورة  نّ ألَ  ؛األلةةةفهةةةذا التحةةةول العكسةةةي مةةةن اليةةةاء إلةةةى  )حةةةيا

 بالتضعيف يدذن بانكسار الوزن الشعرّي.

حةول المعكةوس فةي فةاء الكلمةة بغيةر اليةاء رةوله  فةي في مدار التّ  لعناما يطاومّ 
أحةةد روليةةه  اعلةة  أّن العةةر   فةةي جّنةةيالفعةةل )اتخةةذ( )اسةةتخذ( نةةّص علةةى ذلةةك ابةةن 

  أّنه يجوز أن  يكون أصله ضا  وفي ذلك عندنا روالن  أحدهماأر  ف نٌ  استخذ  تقول
هةة  ثةة  إنّ  (1)تاَخممْذَت َعلَْيممِه أَْ ممًراْو ِشممتَْت َّللَمم  وجةةلّ  تخةذ( وزنةةه افتعةةل مةةن رولةةه عةةزّ ا)

 وجةاء فةي المعجة  اللغةوّي عةن . (3)أبدلوا من التاء األولةى التةي هةي فةاء افتعةل سةينا  
فتبةةةدل مةةةن إحةةةد   ،خةةةذفةةة ن أرضةةةا  يريةةةد اتّ  اسةةةتخذ المبةةةّرد أن بعةةةث العةةةر  تقةةةول 

إحةد  التةاءين فحةذف  ل مةن تخةذ يت خةذويجةوز أن يكةون أراد اسةتفع ...سةينا  ين التاء
 .(3)خذتأي اتّ  عليه  يدا  وعنده  سواء، ستخذتُ ارال ابن شميل   تخفيفا .

 سةين،)التةاء( إلةى ال فةادتإذ تحّولةت ، الفعةل هةذافي  ويبدو لي أّن المخالفة بّينة
وممةا جةاء فةي  ل نةادر بغيةر اليةاء فةي فةاء الكلمةةوّ وهما حرفان صحيحان، وهةذا تحة

                                                 

 .00أبو زيد األنصارّي، النوادر في اللغة  .1
 (.66)  الكهف .1

 .،،9/9ح ابّ ينسح س، صنقث  اإلث،اب .3

 .8/587ح المطّ،  الويمزح   ة )أخذ(. مايظ،  ابّ ثامح بقدالزبماثح  قج الع،مس .3
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، ن سليفسّلي ثيابي من ثيابك تَ  القيس  رول امرئ لألمرجوابا   الفعل المضار  الوارع
ومثلةةه  األولةةى،فةةأخرج الةة   الثانيةةة يةةاء لكسةةرة الةة    ،معنةةات تنسةةلل   رةةال أبةةو ريةةا 

  خراآلرول 

نّ   ل خياال  منك يلقى خياليالعّ   ة     بي نعس وما يستنعألي وا 

  (1)فأخرج السين ياء  ، سستنعأ  أراد

 ل فةةي الفعةةل )تنسةةلي( باالنسةةجا  الصةةوّتي ولسةةتير هةةذا التحةةوّ فةةذه  إلةةى تفسةة
ة علةى نيّ القيس المب ئالبيت من معلقة امر  أَلنّ  ؛على يقين مما ذه  إليه أبو ريا 

 ورواية البيت في الّديوان  ،حرف الروي )ال  ( المكسور

 ُسلِ ثيابي من ثيابك تَن َفُسّلي تك مّني خليقة          فإن  تُك رد ساءَ 

ذ با ،أي تبين عنها ،وروله  َتن ُسل  بالقول  (َتن ُسل) كريّ وفّسر الس  ت الساةن نةوا 
 .(1) فسقطت ريل  َنَسَلت، ويقال للنصل إذا سقط  رد َنَسل

؛ ألّنهةةا موضةةوعة فةةي مةةادة )نسةةل(، أّمةةا حةةّد هةةذا القةةول فةةإن الّتحةةول معةةدو وعلةةى 
فةإّن الّتحةول حةادث، إذ  ،ذهة  إليةه أبةو ريةا  ورودها في مادة )سلل( علةى حسة  مةا

 .ليس لتحقي  االنسجا  الصوتيّ و ، لت ال  الفعل إلى ياء لضرورة الشعروّ ح
لَةل( نحةو  حثحةث ، ودهةد ، وتطالعنا أفعال مضاعفة جاءت مطابقةة لةوزن )َفع 

ربةةل وأصةةل هةةذت األفعةةال  وشفشةةف، وصهصةةى، وكبكةة ، وكركةةر، وكمكةة ،، وررةةر 
                                                 

 .309 3الزركشي، البرهان،  .1

 ( تةال  د. محمةد الشةوابكة ود.أنةور أبةو 900  هةة160ري )كيس، الّديوان بشر  أبي سعيد الّسةالقامرد  .1
 .193 1، ج1990 ،1ّعمان، طار،مّ سويل ، دار ع

 



 116 

فحّولةةت ، كةةّرر، وكّمةة و ، وكّبةة ، وصهصةةى، وشةةّفف، وررّةة ، دهةةدتو ، الّتحةةول )حثّةةت
علةةةى وجةةةه الترتيةةة   )كّمةةة (الةةة   األولةةةى فةةةي )حثّةةةث( و)ررّةةة ( و)كّبةةة ( و)كةةةّرر( و

)صهصةه و وحّولت ال   الثانية في )دهةدت(، وراء ، وكافا  في الث ثة األخيرة( )حاء ،
   وصهصيت.( ياء، فقالوا  دهديت

، حثّةةثال أن الفعةةل حثحةةث أصةةله جةةاء فةةي تعليقةةات اللغةةوّيين علةةى هةةذت األفعةة
  (1)ّرا  ش تأبطرال  ،حولدة الشعر هذا التّ ماورد حفظت 

 كأّنما حثحثوا حصا  روادُمه     أو أّ  ِخشف  بذي شّث وُطّبا           
فأبةةدلوا مةةن  التضةعيف  ففةّروا مةةن، وذكةر ابةةن رتيبةة َأّن الفعةةل ررةر  أصةةله ررّةة 

رةةةال ، فةةةي لغةةةة التنزيةةةل فجةةةاء ل )كبكةةة (وّ لمحةةةالفعةةةل ا وأّمةةةا  (1)الكةةةاف الوسةةةطى راء
فَُكْبِكبُمموا فِيَهمما  تعةةالى

، الرجةةل علةةى وجهةةه  كبكبةةوا مةةن كببةةُت رةةال ابةةن رتيبةةة، (3)
  رال الشاعر، تكركرو ، وتكّرر، كمك تورالوا في تكّم  

 باتت تكرِكُرت الجنو ُ  
  رال الفرزد  ،المشفشف  ففّ ورالوا في المش

 ُر المشفشفُ ظنا الغيو  يخِلفن ماوَ 
  عليةةه مغةةايرة هةةذا ينةةدرج تحةةت بةةا  الّتحةةول  يةةر القياسةةّي دون َأن  تترتّةة وكةةلّ 

معنةةةى تجةةةد هةةةذين اللفظةةةين إاّل ب وال   رةةةال ابةةةن جّنةةةي، حةةةدوث لَةةةب س أو، فةةي المعنةةةى
د حمةةل البغةةداديين أال تةةر  َأّن اتفةةا  معنيهمةةا رةة، قةةتوذلةةك نحةةو  ررررةةت ورر، واحةةد

. وهةةةذا النةةةو  مةةةن الّتحةةةول فةةةي  (3)فةةةي حثحةةةث حثّةةةث....   إّن األصةةةلعلةةةى َأن  رةةةالوا
ة ّيةةةةالكلمةةةةات العرب  إذ يقةةةةول  (Hurwitsالكلمةةةةات المضةةةةاعفة الرباعيةةةةة أشةةةةار إليةةةةه )

                                                 

 .101 1، ابن جني، سر صناعة ادعرا  .1
 .33، ابن رتيبة، أد  الكات  .1
 (.93الشعراء  ) .3
 .101 1ابن جني، سر صناعة ادعرا ،  .3
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ت نتيجة عامةل دمي  رد تولّ  أو، أو نون، أو ال  ،الكبيرة البينة التي تشتمل على راء
وجلمةد ، حّجةلحرجةل و   اآلتيةةل بالكلمةات ثّةوهةو يم، المخالفة بين صةوتين متمةاثلين

ال .... ويخةةرج فطّةةوفلطةةال و ، رّمةةطورةةرمط و ، عقّةة وعررةة  و ، عّكةة وعنكةة  و ، ّمةةدوج
بنتيجةةةة ملخصةةةها أّن الحةةةروف الما عةةةة ُتَعةةةّد وسةةةيلة مخالفةةةة للتضةةةعيف فةةةي الصةةةيغة 

 .  (1)المضعفة القديمة
َأّن هةةةذا الّتحةةةول فةةةي وزن الكلمةةةات علةةةى )فعلةةةل( أصةةةبال شةةةا عا  فةةةي  لةةةي ويبةةةدو

 .وهكذا، مصمص ومّص ، جخجخ، جخّ   في إذ يقولون، لعامّيةلهجات اال
 :الحروف
الحةرف  أّن ورو  الّتحول الصوتي  يةر المطّةرد فةي في هذا الجان  تراء  ليي

 ي المدّونةةةة اللغوّيةةةة رةةةوله  فةةةي )َأّمةةةا(فةةةا جةةةاء محفوظةةةا  ّمةةةفم، المضةةةاعف جةةةاء نةةةادرا  
ذا جةةاء رةةول عمةةر بةةن أبةةي لةةى هةةوع، إلةةى يةةاء األولةةىحيةةث تحّولةةت المةةي   (1)مةةا(ي  أَ )

  ربيعة
 فيضحى وَأي ما بالعشّي فيخصر   رأت رج   َأي ما إذا الشمس عارضت   

 ورول األحوص 
 إلى الّنار َأي ماة نّ إلى جَأي ما        متهاليتما أّمنا شالت نعا يا

التةةي تفيةةد معنةةى التفصةةيل  ويبةةدو لةةي أّن الهمةةزة مكسةةورة فةةي رةةول األحةةوص )ِإّمةةا(
رة هةي التةي مالةت إلةى هةذا الّضةر  مةن الّتحةول إلةى وَأّن القبا ل المتحضّ ، طدون الشر 

لةةذا  لةة  ورةةو  اليةةاء فةةي  ؛نيّضةةر عنةةد الحجةةازيّ واليةةاء مظهةةر مةةن مظةةاهر التح، اليةةاء
أن القبا ةةل الضةاربة فةةي البةةداوة ومنهةةا ربيلةةة  يتةةأتى مةةن ومبعةةث هةةذا القةول، مكةان الةة  

 .ن في )خالد( )خالّد(إذ يقولو ، ادد ا تمي  يميلون إلى 
                                                 

 .330، دراسة الصوت اللغوّي، عمر .1
 .363 1  السيوطي، المزهر، وهري، الصحا ، مادة )أم (، وانظرالج .1
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 :وخلص هذه البحث إلى

إذ ، ؛ لكثةةةةرة التغّيةةةةرات الداخلةةةةة فةةةةي بنيةةةةة الكلمةةةةةأّن هةةةةذا الّتحةةةةول يصةةةةع  ضةةةةبطه -1
ا يدذن بعةد  مّ م ،الصحيحةة و والصحيح، تتناو  فيه الحروف الصحيحة والمعتلة

 .رياسيته
لكلمةةةة َأّن أصةةةحا  النظةةةر اللغةةةوّي رةةةد ورفةةةوا فيةةةه علةةةى مركزّيةةةة الّتحةةةول فةةةي ال  ا -1

 .أو عينها ،ورودت في فاء الكلمة نعد  ولكّننا ال، لتطرفها
ة علةةى حسةة  ّفةةهةةا مقةةادة الختأثرة بهةةذا الّتحةةول علةةى وجةةه  الةة ؛ أَلنّ َأّن اليةةاء مسةة -3

وألّنها تمّثل مظهرا  من مظاهر التحضر في االستعمال ، معطيات المدّونة اللغوّية
 . ل البدوّيةعليه بعث القباالتضعيف الذي َحَرصت في مقابل 

بةةةل أصةةةا  ، َأّن الّتحةةةول لةةةيس مقصةةةورا  علةةةى األفعةةةال دون األسةةةماء أو الحةةةروف -3
 .إن كان نادر الحدوث في الحروفو ، أرسا  الكلمة

أّن الضرورة الشعرّية كانت سببا  من أسبا  بةروز ظةاهرة الّتحةول تضةاف إلةى مةا  -0
 الخّفة و االنسجا . داعيذكرت القدامى والمحدثون من 

 ا يةةدذن بقبولةةهّمةةاستحضةةرتا شةةي ا  مةةن هةةذا الّتحةةول مالتنزيةةل ولغةةة الشةةعر  أّن لغةةة -7
 .كفىو 

تا  واضةةحا  تسةةير عليةةه اللهجةةات العامّيةةة دون تةةرّدد فةةي  -6 َأّن هةةذا الّتحةةول أصةةبال َسةةم 
 با  الفعل المضاعف.

 وأسأل الله التوفيق                           
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