ي في بنية الكلمة المضاعفة المسموعة
ّ التّحول الصوت
الدكتور حسين عباس الرفايعة
األستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها
جامعة الحسين بن طالل
مل ّخص
يقف هذا البحث على مسألة التّحول في بنية الكلمة المضاعفة المسموعة التي
، ويستدعي أمثلةة ث ّةرة تكشةف ع ّمةا أصةا فةاء الكلمةة،اللغوي
النظَر
َ ُع ّدت شا ّذة في
ّ
 مع تحديد مركزّية التّحةول،صوتية يصع ضبطها
تغيرات
ّ
ّ  أو المها من،أو عينها
-  أ الحةرف، أ الفعةل،  سواء أكان ذلك التّحول فةي االسة-دون المساس بالمعنى
.العامية
 ومعرفة سيرورته في اللهجات،والتّهدي إلى دواعي بروز هذا التّحول
ّ
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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في
ةوتي فةي بنيةة الكلمةة المضةاعفة ُ فة فةي َ
النظَةر الصةر ّ
ل يكةن التّحةول الص ّ
فية
المدونةةة
عنةةد القةةدامى ،وذلةةك بة ّةين فةةي أثنةةاء
المدونةةة الصةر ّ
ّ
اللغويةةة بشةةكل عةةا  ،و ّ
ّ
بوجه خاص ،إذ ّنبهوا عليه في أثناء ك مه علةى مسةألة ادبةدال المسةمو  ،ولك ّةنه
ل ة يولةةوت اهتمامةةا ،ول ة يحةةظ بد ارسةةة عميم ةة ،فقةةد رصةةروت علةةى أمثلةةة رليلةةة ،جةةاءت
وترسة ال حة طرية
النحةو والصةرف ،ولة ينةتظ فةي عقةد واحةد،
مبثوثة فةي كتة ّ
ّ
وكأن هذا االنصراف عن استقصاء هذت المسألة جاء بسب من إدراج هةذت
الساب ،
ّ
()1
األمثلة في با المسمو الذي ال يقاس عليه؛ لذا نعتوا هذا التّحول بالشاذ  ،إذ لة
َن بعةةث أمثلتةةه المفةةردة
َي ُعةةد يتةةوفّر علةةى راعةةدة ص ةر ّ
ويضةةاف إلةةى هةةذا أ ّ
فية مقة ّةررةُ ،
تحمل وجهين مما ي ِ
ةويين رةد سةلكه
ضع ُ
َن بعةث اللغ ّ
ف تحقي مسألته ،ويع ّةزز هةذا أ ّ
ّ ُ
()1
تعدد اللغات وكفى .
في با
ّ

تلمةةس علّةةة هةةذا التّحةةول حيثمةةا َعة ّةن له ة مثالُ ةهُ،
ان ّ
ول ة يت ةو َ
في فةةي ّ
النظةةر الص ةر ّ
ألن التضةةعيف َيثقةةل علةةى
فةةذهبت جماعةةة إلةةى إدارة هةةذا التّحةةول علةةى علّةةة التخفيةةف؛ ّ
الضةةر مةةن التّحةةول
بعةةث األلسةةنة ،فكةةان الخ ة ص مةةن هةةذا الثقةةل بةةالفرار إلةةى هةةذا ّ
ِ
ِِ
َن التضةعيف
ةص سةيبويه ،إذ يقةول اعلة أ ّ
العلةة ن ّ
لنشدان الخفّة ،ويطالعنا بتبيةان هةذت ّ
ةف عل ةةيه م ةةن أَن يك ةةون م ةةن موض ةةع
َن اخ ةةت ف الح ةةروف أخ ة ّ
يثق ةةل عل ةةى ألس ةةنته  ،وأ ّ
واحد (.)3
 .1س ة ةةيبويه ،عم ة ةةرو ب ة ةةن عثم ة ةةان100( ،ه ة ة ة  ) 697الكت ة ةةا  ،ت ة ةةال عب ة ةةد السة ة ة
 .313 3،1903وانظر ابةن رتيبةة ،عبداللةه بةن مسةل (167ه ة  ) 009أد

محم ة ةةد ه ة ةةارون ،ع ة ةةال الكتة ة ة ،

الكاتة  ،تةال محمةد محيةي الةدين عبةد

الحمي ة ةةد . ،الس ة ةةعادة بمص ة ةةر ،ط .366،1973 3وانظ ة ةةر الثم ة ةةانيني ،عم ة ةةر ب ة ةةن ثاب ة ةةت (331ه ة ة ة  ) 1000ش ة ةةر

التص ةريف ،تةةال د .إب ةراهي بةةن سةةليمان البعيمةةي ،مكتبةةة الرشةةد ،الريةةاث ،ط ،116،1999 ،1وابةةن يعةةي  ،علةةي

(733هة  ) 1130شر الملوكي في التصريف ،تال د .فخر الدين رباوة ،المكتبة العر ّبية بحل .399 ،

 .1السةةيوطي ،ج ة ل الةةدين (911هة ة  ) 1000المزهةةر فةةي اللغةةة ،تةةال محمةةد أحمةةد جةةاد المةةولى ورفارةةه ،دار الفكةةر،
.370 1

 .3سةةيبويه ،الكتةةا  .316 3 ،وانظةةر ابةةن دريةةد ،محمةةد بةةن الحسةةن ( 311هة ة  ) 933كتةةا

االشةةتقا  ،تةةال عبةةد

جنةي (391ه ة ) 1001
المثنى ،بغداد ،العة ار  ،ط ،191،1969 ،1وابةن ّ
الس محمد هارون ،منشورات مكتبة ّ
المحتس  ،تال علي النجدي ناصةف وزميليةه ،القةاهرة1307 ،هةة ،ج ،103 1والمةدد  ،محمةد بةن سةعيد (القةرن
ال اربةةع الهجةةري) درةةا

التصررر ،تح ررر

د .أحمرررا يرررقيس الزميرررس مطبمةمرررجح بالعررر المامررر العةمرررس الع،ا رررسح

،734ح .784مالثمقيمنسح ش،ح التص ،تح .854
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أن مس ةةألة ه ةةذا التّح ةةول محمول ةةة عل ةةى تحقية ة االنس ةةجا
وذهة ة وخ ةةرون إل ةةى ّ
الصوتي ،حيث نطالع رأي أبي عبيدة في أثناء ك مه على التّحول الوارع فةي كلمةة
ّ
الدال األولى (.)1
الدال الثانية ياء ل َكسرة ّ
تصدية ،يقول فأخرج ّ

ظٌر ثالث إلةى ّأنهةا مسةألة محمولةة علةى تع ّةدد اللغةات
وذه َن َ
تعلةةي  ،وهةةذت األنظةةار فةةي مسةةألة التّحةةول معقةةودة علةةى مج ةيء الكلمةةة المضةةاعفة
()1

دون أَن يبةدي

مفردة ،فإذا ُوظّفت في مدار الشعر ،وورعت تحت سلطان التّحول ،جاز للباحث أَن
مسوغ الضرورة الشعرّية الذي أُهمل في تلك األنظةار ،دون
يحمل ذلك التّحول على ّ
أن ينكر الباحث ورودت على استحياء ،على نحو ما يطالعنا في أثناء هذا البحث.
َن هةذا
أما الدراسات
ّ
اللغويةة الحديثةة فلة تخةرج علةى َسةمت القةدامى ،إذ ارتةأوا أ ّ
ّ
التّحول ُيدار على مس ّةوغ (التخفيةف) ،حيةث أدرجةوا هةذا التّحةول فةي بةا التبةاين أو
ةوتية ،ويقصةةدون بةةذلك ن ةزو الصةةوتين المتمةةاثلين أو المتقةةاربين إلةةى
المخالفةةة الصة ّ
()3
أن أحة ةةد الصة ةةوتين
التباعة ةةد والتبة ةةاين حتّة ةةى يخة ة ّ
ةف نطقهمة ةةا  .ونهة ةةث تحلة ةةيله ب ة ة ّ
المتمةاثلين يحة ّةول إلةةى صةوت لةةين طويةةل( ،)3أو اختةزال المش ّةدد والتعةةويث عنةةه بمة ّةد

حركة الساب (.)0

 .1الزركشي ،محمد بن عبدالله (693هة  ) 1391البرهةان فةي علةو القةرون ،تةال محمةد أبةو الفضةل إبةراهي ،
بيروت ،لبنان ،المكتبة العصرّية.309 3 ،

ي ،أبةةو زيةةد (110ه ة  ) 030النةوادر فةةي اللغةةة ،دار الكتةةا
 .1األنصةةار ّ
 .30وانظر السيوطي ،المزهر.370 1 ،

العربةةي ،بيةةروت ،لبنةةان ط،1976 ،1

ةي مة ةةن خ ة ة ل عل ة ة األص ة ةوات الحة ةةديث ،تقة ةةدي صة ةةالال القرمة ةةادي ،تة ةةونس،
 .3البكة ةةو ّ ،
الطي ة ة  ،التص ة ةريف العربة ة ّ
ةوي ،عةةال الكت ة  ،القةةاهرة ،ط ،330،1901 ،1وعبةةد
 ،60،1963وعمةةر ،د .أحمةةد مختةةار ،د ارسةةة الصةةوت اللغة ّ
الص ةةرف الص ةةوتي ،دار أزمن ةةة ،ط ،330،1990 ،1وعب ة ةد الت ة ةوا  ،د .رمض ةةان،
الجلي ةةل ،د .عب ةةد الق ة ةادر ،عل ة ة
ّ
التطور اللغوي ،مطبعة المدني بمصر ،ط.31 ،1903 ،1

 .3أيمسح د .إب،اهممح األصوات الةغو ّ ح بكتل األياةوح ط5ح ،747ح.9،،
 .0الشررق ح د .زرروطثح ألرر ،الزرروايمّ الصررو مّ زررس بنررق الكةم ر ح ثررقلم الكت ر الطررا ح إ برراح األ د ّ ح ط،ح
9447ح.870
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ظةةر علم ةةاء العر ّبي ةةة الق ةةدامى يت ةةأتّى م ةةن
وكةةان التّه ةةدي إل ةةى ه ةةذا التّح ةةول ف ةةي َن َ
العودة إلى األصل ،فاألسماء الوارعة تحت سةلطان هةذا التّحةول تخضةع لوسةيلة مةن
ةرد األسةةماء إلةةى أصةةولها ،نحةةو التصةةغير ،فتصةةغير كلمةةة (دينةةار)
الوسةةا ل التةةي تة ّ
ِ
َن النةةون األولةةى بوصةةفها
علةةى دنينيةةرّ ،
َن األصةةل بالتضةةعيف (دّنةةار) وأ ّ
ينب ةئ عةةن أ ّ
حولت إلى الياء ،ويمكن اختبار هذا األصل بإيقةا جمةع التكسةير
حرفا صحيحا رد ّ
عليها ،إذ تجمع على (دنانير).

التهدي إلى معرفة هذا التّحول في الفعل المضاعف ،فقد ذهبوا إلى إسةنادت
أما ّ
ّ
ةت) ،فصةوت اللةين الطويةل
ظنن
(
ةله
ص
أ
ةت)
ي
ظن
(
ةو
ح
ن
،
ةل
ص
المت
فع
ر
ال
ضمير
إلى
ّ
ُ
محول عن النون.
ّ

َن وروعةه فةي موضةع الة
وظهر له من خ ل مطةالعته ألمثلةة هةذا التن ّةو أ ّ
من الكلمة أصل ال  ،إلى ذلك ذه سيبويه هةذا بةا مةا شة ّذ فأُبةدل مكةان الة
()1
أن اليةةاء مسةتأثرة بهةةذا التّحةةول دون
اليةةاء لكراهيةةة التضةةعيف ،ولةةيس بمطّةةرد كمةةا ّ
أن الصةوت الوارةع فةي موضةع الة مح ّةول إلةى
يرها ،ورد ّنبه ابةن عصةفور علةى ّ
أن التضعيف أصل ،وذلك راجع لكثرة االسةتعمال ،يقةول واّنمةا جعلنةا الة
الياء ،و ّ
()1
َن هةذا التّحةول
ألن أملل ُ
ةت أكثةر مةن أمليةت ولسةت علةى يقةين مةن أ ّ
هي األصل؛ ّ
فثمةةة تحة ّةول رةةد ورةةع فةةي فةةاء الكلمةةة
مقصةةور علةةى ال الكلمةةة ،وعلةةى اليةةاء وحةةدهاّ ،
حول ةةت الي ةةاء إل ةةى
وفةةي عينه ةةا ،و ّ
أن تح ة ّةوال عكس ةةيا ر ةةد أصةةا بع ةةث المف ةةردات ،إ ّذ ّ
أن تحوي رةد جةر بمنةأ عةن اليةاء بةين أصةوات صةحيحة علةى
أصوات أُخر ،أو ّ
ةأن القةدامى كةانوا علةى صةوا أن
نحو ما سيأتي في أثناء هذا البحث ،وهذا يشي ب ّ
سلكوت في با الشاذ.
الدالليةة المترتبةة علةى هةذا التّحةول ،والجةوا عةن
ولسا ل أَن يسأل عن القيمةة
ّ
ذلةةك بةةالنفي ،فهةةذا التّحةةول ال يترتّة عليةةه تغييةةر فةةي المعنةةى ،فوضةةع صةةوت مكةةان
وخر في هذا التّحول يعني أنهّما تنوعان لفوني واحد (.)3
السيوطي ،المزهر .370 1
 .1سيبويه ،الكتا  . 313 3 ،وانظر
ّ

سح أحما بّ بطما (5،3هـ،،97/م) يزه الا،ف زس ثةم الص،فح
 .1الممااي ّ
اللغوي.100 ،
 .3عمر ،أحمد مختار ،دراسة الصوت
ّ
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د .ي ّ ،بطماح ط،ح .998

جدول األسماء
المفردة

قبللللللللللللللللل بعلللللللللللللللللد صورة التّحول
التّحول

التّحول

التصدية

التّصددة

التّصدية

التلبية

التلببة

التلبية

كية
ّ

كيت

من ة ة إلى

موضع التّحول

ملحوظة

ال الكلمة

د ةة ي

كيت وكيت
وذيت وذيت
داللتهم ة ة ةةا واح ة ة ةةدة
ف ة ة ة ة ة ة ةةإذا ذك ة ة ة ة ة ة ةةرت
األولة ة ةةى ،ارترنة ة ةةت

و

ال الكلمة

ةة ي
ي الثانية ة ة ت

ال الكلمة

تحول معكوس
ّ

و

ذية
ّ

ذيت

ي الثانية ة ة ت

ال الكلمة

تحول معكوس
ّ

هنيهة

ُه ّنية

ُهَنيهة

ي الثانية ة ة هة

ال الكلمة

تحول معكوس
ّ

هفهاف

هفّاف

هفهاف

الفاء الثانية ة هة

عين الكلمة

تحول معكوس
ّ

صمصا

صما
ّ

صمصا

الثانية ة ة ص

عين الكلمة

تحول معكوس
ّ

إي

إالا

إي

ال

عين الكلمة

رراءة

مهما

ماما

مهما

األلف األولى  -هة

بها الثانية.

األولى ة ي

تحول معكوس
ّ

وزن ِف ّعال
ديباج

ِدّباج

ديباج

الباء

()1

ةة ي
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عين الكلمة

دينار

ِدّنار

دينار

()1

ةة ي

عين الكلمة

ديماس

ِد ّماس

ديماس

()1

ةة ي

عين الكلمة

ديوان

دوان
ّ

ديوان

()1

و

ةة ي

عين الكلمة

شيراز

شراز
ّ

شيراز

ر

ريراط

رّراط

ريراط

ر

ن

()1
()1

ةة ي
ةة ي

عين الكلمة
عين الكلمة

مسائل التّحول
أ -األسماء:
اللغوي على المفردة (تصدية) الةواردة
المفسرون وأصحا النظر
 التّصدية :ورفّ
ّ
ً ()1
ص ِد َية
ص ََلت ُ ُه ْم ِع ْن َد ال َب ْي ِ
ت ِإ اَّل ُم َكا ًء َوت َ ْ
في لغة التنزيل في رولة تعالى َ و َما َكانَ َ

()1
أن أصةةل (تصةةدية) هةةو (تصةةددة) بمعنةةى التضةةعيف حيةةث
فةةذه أبةةو عبيةةدة إلةةى ّ
ورع التّحول في ال الكلمة ،فقلبت ال الكلمة (الدال الثانية) إلى ياء؛ لتحقي االنسجا

َن هةذا التّحةول
حولت الدال الثانية يةاء لكسةرة الةدال األولةى ،ويبةدو لةي أ ّ
الصوتي حيث ّ
مشةةروط بةةإدارة التصةةدية علةةى معنةةى التصةةفي  ،فةةإن فاررةت الكلمةةُ هةةذت الداللةةة أصةةبال
ورةةو التّحةةول ي ةةر ممكةةن؛ لةةذا أدرج أص ةةحا

اللغويةةة ه ةةذت الكلمةةة تح ةةت
المعجمةةات
ّ

الصةد  ،وهةو
َن أبا جعفر
الرستمي رد ذه إلى أ ّ
الجذر (صدد) ،إالّ أ ّ
َن التصدية من ّ
ّ
ةدي أن يقةةول ول ة يسةةتعمل مةةن الصةةد فعةةل ،والحمةةل علةةى
ممةةا حةةدا بالزبية ّ
الصةةوتّ ،
المستعمل أولى(.)3

بي
 التلبية :ذكرّ
اللغويون أ ّ
َن أصل هذت الكلمة (التلببة)؛ لذا ّ
صنفت في المعج العر ّ
ولكن ثقل التضعيف وذن بتح ّول ال
تحت مادة ( لب ) فأصل ال هذت الكلمة (الباء)ّ ،
 .1األنفال (.)30
 .1الزركشةةي ،البرهةةان . 309 3 ،وانظةةر ابةةن رتيبةةة ،أد
 .116والسيوطي ،المزهر .371 1

الكاتة  .367 ،والثمةةانيني ،شةةر التصةريف،

 .3الزبيدي ،محمد مرتضى ( 1100هة  ) 1690تاج العروس ،مادة (صدد).
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الكلمة (الباء الثانيةة) إلةى اليةاء ،ورةد ُحِفةظ هةذا األصةل فةي الشةعر ،إذ استشةهدوا بقةول
()1
المضر بن كع
فقلت لها في ي إليك فإّنني

لببت
ني بعد ذاك ُ
ح ارٌ وا ّ

ومعنةةى التلبيةةة ادرامةةة فةةي المكةةان ،رةةال ابةةن
القوطيةةة ولة ّ بالمكةةان لُُبوبةةا وأَلة ّ
ّ
أرا به ،واشتقا التلبية من هذا(.)1
وهذا التّحول إلى الياء الوارعة في موضع ال الكلمةة رةد أشةار إليةه سةيبويه( ،)3إال
ثمة تح ّوال عكسيا رد ط أر على بعث المفردات المضاعفة على نحو ما يطالعنا في
ّ
أن ّ
الكلمتين

ألن معناهمةا واحةد ،فهمةا كنايةة عةن
ت َوَذي َ
ت َوَذي َ
ت و َكي َ
 َكي َض ّمتا معةا؛ ّ
ت – ورد ُ
أن التّحةةول
ةوي ّ
القصةةة واألحدوثةةة – فالمةةألوف الةةذي أشةةار إليةةه أصةةحا النظةةر اللغة ّ
ّ
أن المعكةوس هةو تح ّةول
يكون في موضع ال وهذا ما حافظت عليه الكلمتان ،إالّ ّ
اللغويةة وأبةدلوا
جنةي
مدونةة ابةن ّ
ّ
الياء الثانية إلى حرف صحيال هةو التةاء ،جةاء فةي ّ

كيةةة
التةةاء أيضةةا مةةن اليةةاء المةةا فةةي رةةوله كيةةت وكيةةت – وذيةةت وذيةةت ،وأصةةلهما ّ
ذية ث ّإنه حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التي هي ال تاء ( .)3والى هذا
وذية و ّ
وكية ّ
ّ
()0
َن أص ةةحا المعجم ةةات
ذهة ة تلمي ةةذت الثم ةةانيني  .ومم ةةا ي ةةذكر ف ةةي ه ةةذت المس ةةألة أ ّ

اللغويةةة – التةةي تسةةير علةةى مةةنه البةةا والفصةةل – رةةد رتّبةوا مةةادة (كيةةت) فةةي بةةا
ّ
التاء فصل الكاف ،ومادة (ذيت) في با التةاء فصةل الةذال ،ولة يعةودوا فيهمةا إلةى
 .1أبو عبيدة ،مجاز القرون.300 1 ،

القوطي ة ة ةةة ،أب ة ة ةةو بك ة ة ةةر (376ه ة ة ة ة  ) 966كت ة ة ةةا
 .1اب ة ة ةةن
ّ
.90 ،1001

األفع ة ة ةةال ،مكتب ة ة ةةة الخ ة ة ةةانجي بالق ة ة ةةاهرة ،ط،3

 .3سيبويه ،الكتا .313 3 ،
جني ،أبةو الفةتال (391ه ة  ) 1001سةر صةناعة ادعة ار  ،تةال محمةد حسةن وأحمةد رشةدي ،دار
 .3ابن ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.173 1 ،1000 ،1
الكت
ّ
 .0الثمانيني ،شر التصريف.301 ،

106

األصل اليا ي ،على ير ما طالعنا في الكلمتين (تصدية) و(تلبية) إذ عةادوا فيهمةا

أمةةا هنةةا فةةأبقوا علةةى صةةورة الكلمةةة
إلةةى األصةةل ربةةل التّحةةول وهةةو الحةةرف الصةةحيالّ ،
المستعملة بعد التّحول إلى الحرف الصحيال (التاء) ،وأصبال المشترك بين التحولين
صحة الحرف على حس
ّ

نظر أصحا

اللغوي.
المعج
ّ

معطيات الجدول الساب في كلمةة

ويستمر هذا التّحول المعكوس على حس
ّ
(هنوة).
(ه َنيهة) تصغير لكلمة َ
(ه َنيهة) جاء في كت التّصريف أَ ّن كلمة ُ
ُ

(ه ّنيةة) ورةالوا ُهنيهةة فةي تصةغير
َن أصةل التصةغير فيهةا ربةل التّحةول هةو ُ
وأ ّ
فلمةةا اجتمعةةت الةواو واليةةاء ،وسةةبقت إحةةداهما بالسةةكون رلبةوا
َهنةةوة ،واألصةةل ( ُه َنيةةوة) ّ

نية ،ث استثقلوا التضعيف ،فقلبةوا مةن
من الواو ياء ،وأد موا الياء في الياء ،فقالوا ُه ّ
هاء أُبدلت من ياء (.)1
الياء هاء ،فقالوا ُهَنيهة فهذت ٌ

فموضةةع التّحةةول فةةي ال الكلمةةة ،وهةةو تحة ّةول معكةةوس أورةةع الهةةاء فةةي موضةةع
َن التّحةول يكةون تجةات اليةاء
الياء على ير ما ذه إليه سيبويه َو َمن ّ
لف لفّةه مةن أ ّ
لكراهية التضعيف ،ول يلتفت أصحا المعجمات إلى هذا التّحةول فةي ترتية الكلمةة،
فقد أبقوا عليها في با الواو فصل الهاء(.)1
َن
وممةا ذكةرت ابةن دريةةد فةي كتةا االشةتقا رةةول العةر رجةل هفهةاف وأحسة أ ّ
ّ
رةةوله رجةةل هفهةةاف إذا كةةان خفيفةةا ،واّنمةةا كةةان أصةةله (هفّةاف) فثقةةل علةةيه  ،ففصةةلوا
()3
أن موضةةع التّحةةول ،رةةد انتقةةل إلةةى عةةين الكلمةةة المضةةاعفة
بينهمةةا بهةةاء  .والملحةةوظ ّ
حول معكوس ،فقد استبدلت
على خ ف ورودت المعهود في ال الكلمة َو َ
صاح َ ذلك ت ّ

الهةةاء بالفةةاء الثانيةةة ،وال حضةةور لليةةاء فةةي هةةذا التّحةةول البتةةة ،ومثةةل هةةذا مةةا اعتةةر
المفةةردة (الصمصةةا ) ،والصمصةةا الرج ةل الشةةجا جةةاء فةةي كتةةا االشةةتقا ويقةةال
 .1الثمانيني ،شر التصريف.306 ،
 .1الزبيدي ،تاج العروس ،مادة (هنو).
 .3ابن دريد ،محمد بن الحسن ،كتا

االشتقا .130 ،
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ص ّةم
صما
ّ

عليةةه إذا حمةةل عليةةه والصمصةةا مةةن هةذا اشةةتقاره إالّ ّأنةةه ثقةةل علةةيه أَن يقولةوا
 ،فقالوا صمصا (.)1

والقةةول فيهةةا كةةالقول فةةي سةةابقتها ،فمركزّيةةة التّحةةول فةةي عةةين الكلمةةة المضةةاعفة،
حولت المي الثانية إلى الصاد ،فخفّت الكلمة.
فر بوا عن التضعيف ،فت ّ
وم ّما ورد من هذا التّحول في لغة التنزيل ما جاء في رةراءة عكرمةة لآليةة الكريمةة
ْف َوإِن يَ ْ
ظ َه ُروا َعلَ ْي ُك ْم َّلَ يَ ْرقُبُواْ فِي ُك ْم إَِّلًّ َوَّلَ ِذ امةً )1(فقد ر أر إي بدال مةن (إالا)،
َ كي َ
جنةي هةذا التّحةول بثقةل
ووجةه ابةن ّ
فتحولت ال األولى ،وهي عين الكلمةة إلةى (يةاء)ّ ،
ّ
التضعيف ،واالنسجا الصوتي ،رال أبو الفتال طري الصنعة فيه أَن يكون أراد (إالا)
كقةراءة الجماعةةة إالّ أَّنةةه أبةةدل الة
الهمزة وثقل الهمزة (.)3

األولةةى يةةاء لثقةةل ادد ةةا  ،وأضةةاف إلةةى ذلةةك كسةرة

َن ورو هةذا التّحةول فةي عةين الكلمةة دون الة جةاء محافظةة علةى
ويبدو لي أ ّ
معنى الكلمة؛ إذ لو حدث في ال الكلمة الستوج تغييةر المعنةى ،ومطلة التّحةول
تتغيةةر داللةةة الكلمةةة .وم ّمةا يلحة بهةةذا البةةا مسةةألة
فةةي المضةةاعف المسةةمو أن ال ّ
(مهما) ،فقد ح ّولت األلف األولةى إلةى هةاء؛ كراهيةة التضةعيف فةي الكلمةة علةى حة ّد
رةةول الخليةةل وس ةألت الخليةةل عةةن مهمةةا فقةةال هةةي مةةا أدخلةةت معهةةا مةةا لغ ةوا .....
ولكة ّةنه اسةةتقبحوا أَن يكة ّةرروا لفظةةا واحةةدا فيقولةوا مامةةا فأبةةدلوا الهةةاء مةةن األلةةف التةةي
()3
َن أب ةةا الحس ةةن ذهة ة إل ةةى تفس ةةير ه ةةذت المس ةةألة
ف ةةي األول ةةى  .وج ةةاء ف ةةي النة ةوادر أ ّ
ب ةةالقول وأب ةةدلوا اله ةةاء م ةةن األل ةةف لخف ةةاء األل ةةف وأَّنه ةةا ح ةةرف ه ةةاو ال مس ةةتقر له ةةا،
فكرهوا اجتما ميمين ليس بينهما إالّ األلةف وهةي لخفا هةا و ّأنهةا تهةوي فةي مخرجهةا
 .1ابن دريد ،كتا

االشتقا .191 ،

 .1التوبة (.)0
جني ،المحتس .103 1 ،
 .3ابن ّ
 .3سيبويه ،الكتا  09 3 ،وما بعدها.
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ةأنه جمعة ةوا ب ةةين ميم ةةين فأب ةةدلوا منه ةةا اله ةةاء كم ةةا كان ةةت
ح ةةاجز ل ةةيس بحص ةةين ،فك ة ّ
شريكتها في الخفاء ،ول تكن هاوية بمنزلة الحركة ( ،)1ومدار التخفيف ّبين في هةذا
وضة ّةمت
التّحةةول إن كانةةت هةةذت المفةةردة علةةى هةةذت الصةةورة ،فةةإن كةةان األص ةل (مةةه) ُ
إليها (ما) على حد أحد رولي الخليل فالكلمة مأمونة من التّحول.
(وزن ِف ّعال)

ذكةةر اللغويةةون أَن ثّمةةة وجهةةا للتّحةةول رةةد أصةةا هةةذا الةةوزن ِ
(ف ّعةةال) فةةي كلمةةات
ّ
ّ
ضة ّةمت إليهةةا األُخةةر ،وهةةي
المدونةةة
محفوظةةة فةةي
ّ
اللغويةةة فةةإذا ُذكةةرت واحةةدة منهةةا ُ
ّ
(ديبةةاج ،وديم ةاس فةةي أحةةد القةةولين) ودينةةار ،ودي ةوان ،وشةةيراز ،وري ةراط( ،)1فاألصةةل
ودوانِ ،
ِ
ِ
ِ
وشة ة ّةراز ،وِرة ة ّةراط بة ةةدليل تصة ةةغير هة ةةذت
على(ف ّعة ةةال) ّ
دبة ةةاجّ ،
ودمة ةةاس ،ودّنة ةةارّ ،
المفة ةةردات ،أو جمعهة ةةا جمة ةةع تكسة ةةير (دبيبي دب ة ةابي ُد َميميس دمة ةةاميس دنينية ةةر
دنانير دويوين دواوين شريريز ش ارريز رَُريريط ر ارريط.

أن مور ةةع التّحة ةول ف ةةي ه ةةذا ال ةةوزن ه ةةو ع ةةين الكلم ةةة (الح ةةرف األول
ومم ةةا يلح ةةظ ّ
ّ
حولةت البةاء األولةى إلةى اليةاء ومثلهةا المةي  ،والنةون ،والةواو ،والةراء.
المضاعف) حيةث ّ
مةن اجتمةا

َن الميل إلى التّحول فةي الحةرف المضةاعف األول جةاء بسةب
ويبدو لي أ ّ
الداخلي .وم ّمةا ذكةر فةي تفسةير هةذا
الياء مع األلف (دبياج) ّمما يضعف نسي الكلمة
ّ

فروا إلى التخفيف ،ورد ارتأ بعضه أَن يضةع
التّحول ّ
أن التضعيف يثقل الكلمة ،لذا ّ
(فعةال) اسةما و ِ
ِ
(ف ّعةال) مصةد ار ،فةإن كةان مصةد ار
هذا التّحول فةي َفلَةك رفةع اللةبس بةين ّ
السةر فةي هةذا القلة
وح َك األص ُل ،وان كان اسما ورع التّحول ريل ّ
انعد التّحول َ
إن ّ
ّإنما هو للتفرية بةين ِف ّعةال فةي االسة وِف ّعةال فةي المصةدر ،نحةو وكة ّذبوا بيياتنةا ِكة ّذابا،
وصححوا المصدر (.)3
فقل العر االس ،
ّ

األفعال:
ي ،أبو زيد ،النوادر في اللغة.73 ،
 .1األنصار ّ

جني ،المحتس  ،103 1 ،والثمانيني ،شر التصريف.317 ،
 .1سيبويه ،الكتا  . 370 3 ،وانظر ابن ّ
 .3الثمانيني ،شر التصريف.317 ،
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إلى ربقة رول

إن التّحول الحادث في األفعال المضاعفة إنقاد في الغال
ّ
أن هذا
أن الياء مقصدت ،على ّ
أن ال الكلمة هي مركز التّحول و ّ
سيبويه من ّ
المتحرك البا ،نحو
مس الفعل الماضي المضاعف كان وصله بالضمير
ّ
التّحول ،إذا ّ
فحولت الراء (ال الكلمة) إلى الياء
الفعل
(تسر ُ
(تسريت) فاألصل ّ
المحول عنه ّ
ّ
رت)ّ ،
()1
تسريت
المتحرك ،رال
برس الخفّة عند إسناد الفعل إلى الضمير
األصمعي وروله ّ
ّ
ّ

السر وهو النكا  ،ورال الله ج ّل ثنادت َ و َل ِك ْن َّلَ ت ُ َوا ِعدُو ُه ان
أصله
(تسر ُ
رت) من ّ
ّ
()1
الراء ياء.
ِس ًّرا ، أي نكاحا ،فأبدل من ّ
(دسةةس) واستشةةهد علةةى هةةذا األصةةل سةةيبويه
(دسةةاها) واألصةةل ّ
ومثةةل هةةذا الفعةةل ّ
()3
ببيت الفرزد
بأن القو إن رَ َدروا
دست رسوال ّ
ّ

ذات تو ِ
ير
عليك َيشفُوا صدو ار َ

وعلةةى هةةذا ّحولةةت السةةين (ال الكلمةةة) إلةةى اليةةاء ثة ُرلبةةت ألفةةا ،وال نعةةد أَن نجةةد
ساهَا )3(رال الثمانيني أراد
َاب َم ْن َد ا
هذا التّحول في لغة التنزيل رال تعالى َ وقَ ْد خ َ
هةذا التحةول بطلة

الخفّةة

()0
ةدد
دسسها فقلة مةن السةين األخيةرة يةاء  ،وف ّسةر الم ّ
من ّ
()7
فسةرته الد ارسةات
دسةاها ثة صةارت اليةاء ألفةا ورةد ّ
فحين استثقل التضعيف َن َقل إلى ّ
حد أعلى من األثر بح ّد أدنى من
اللغوّية الحديثة في ضوء رانون الجهد األرل لتحقي
ّ

الجهد.

 .1ابن رتيبة ،أد

 .1البقرة (.)130

الكتا .399

 .3سيبويه ،الكتا .70 3،
 .3الشمس(.)10

 .0الثمانيني ،شر التصريف  ،106وانظر السيوطي ،المزهر.370 1،

 .7المةةدد  ،درةةا التص ةريف .330 ،وانظةةر الصةةالال ،د .صةةبحي ،د ارسةةات فةةي فقةةه اللغةةة .دار العل ة
للم يين ،بيروت ،ط.131،1903 ،10
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ةت)
ورضضة ُ
(رصصةةتّ ،
واسةةتبدلوا اليةةاء بةةالحرفين الصةةاد والضةةاد فةةي المفةةردتين ّ

الفعةةل مركةةز التّحةةول إلةةى اليةةاء ،رةةال أبةةو

تحقيقةةا للةةتخلص مةةن ت ةوالي األمثةةال( ،)1ف ة

عبيةةدة تقل ح ةةروف المضةةاعف إل ةةى الي ةةاء ،رةةال الع ّجة ةاج تقضةةي الب ةةازي إذا الب ةةازي
نما هو القضاث(.)1
َ
كسر ،وا ّ

جدول األفعال:
المفردة

قبل التّحول

بعد التّحول

صورة التّحول

موضع التّحول

دساها
ّ

دسس
ّ

دساها
ّ

س ة ة الياء

ال الكلمة

ص ة ة الياء

ال الكلمة

ث ة ة الياء

ال الكلمة

ة ة الياء

ال الكلمة

ن ة ة الياء

ال الكلمة

ل ة ة الياء

ال الكلمة

ط ة ة الياء

ال الكلمة

تسريت
ّ

تسررت
ّ

رصيت

رصصت
ُ
رضضت
ُ

ظنيت
أملى يملي

ظننت
ُ
أملل يملل

أملى يملي

يتمطّى

يتمطّط (بمعنى

يتمطّى

رضيت
تلعيت

التّحول المعكوس

حيا

استخذ

تلععت
ّ

يتبختر)

حي
ّ
اتّخذ

تسّريت

رصيت
ّ
رضيت
ّ
تلعيت
ّ
ظنيت

حيا
استخذ

ر ة ة الياء

ي ة ة األلف
ت ةة س

ال الكلمة

ال الكلمة
فاء الكلمة

وزن (فَ ْعلل)
حثحث

حثّث

حثحث

ث ة ة الحاء

ال

األولى

 .1األنطةاكي ،محمةد ،المحةةيط فةي أصةوات اللغةة العربيةةة ونحوهةا وصةرفها ،دار الشةر العربةةي،
بيروت ،لبنان.119 1
المثن ة ةةى ،مج ة ةةاز القة ة ةرون ،محم ة ةةد فة ة ةداد س ة ةةزكين ،مكتب ة ةةة الخ ة ةةانجي
 .1أب ة ةةو عبي ة ةةدة ،معم ة ةةر ب ة ةةن ّ
عطية ،المحّرر الوجيز.300 0
بمصر 300 1،وانظر ابن ّ
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دهد

دهدت

دهد

هة ة ة الياء

ال

الثانية

ررر

ررّ

ررر

ة ة الراء

ال

األولى

شفشف

شفّف

شفشف

ف ةة

ال

األولى

صهصى

صهصه

صهصى

هة ة ة الياء

ال

الثانية

ةة ك

ال

األولى

ر ةةة ك

ال

األولى

ةةة ك

ال

األولى

كبك

كب
ّ

كبك

كركر

كرر
ّ

كركر

كمك

كم
ّ

كمك

ةت)( ،)1واللعاعةة ( َبقلةة) فأسةند الفعةل
يت) إذ األصةل (تلّعع ُ
(تلع ُ
ومثل هذا الفعل ّ
حولت ال الكلمة (العين األخيةرة) إلةى
إلى ضمير متصل متح ّرك ،فثقل التضعيف ف ّ

(ظننت) رالوا فيةه (ظنيةت) رةال سةيبويه كمةا
ياء ،ومثل هذا التّحول ورع في الفعل
ُ
ةت)( )1فاتّصةةاله بالضةةمير المتحة ّةرك
يك ةرت التضةةعيف مةةن يةةر المعتةةل نحةةو (تظنية ُ

أن صةوت النةون صةوت ُ ّنةة يكثةر اسةتعماله
دعات إلى هةذا التّحةول المسةتخف ،مةع ّ
َن النةةون مةةن ب ةةين األص ةوات جميعه ةةا تُع ةد الص ةةوت
علةةى ح ة اد ر ةةول الشةةاي م ةةن أ ّ
للغنةة الم زمةة لهةا فةي النطة ولةذلك ّيرهةا
األكثر اسةتخداما فةي هةذا المجةال نظة ار ّ

ونية (.)3
كثي ار ما تلز الفواصل القر ّ

التحول لغة فاشية في لسان اليو  ،إذ نجدت في كةل فعةل مةاث
ورد أصبال هذا ّ
مري ةةت ،ش ة ّةديت،
مض ةةاعف ج ةةاء مس ةةندا إل ةةى ض ةةمير متص ةةل متحة ة ّرك نح ةةو ر ةةوله ّ
جني ،سر صناعة ادع ار  ،673 1وانظر السيوطي ،المزهر .370 1
 .1ابن ّ

ةدد ،
 .1سةةيبويه ،الكتةةا  ،316 3،وأبةةو عبيةةدة ،مجةةاز الق ةران  300 1وابةةن رتيبةةة ،أد الكات ة  ، 367والمة ّ
درةةا التص ةريف  ،330والجبةةان ،أبةةو منصةةور (317هة ة  ،) 1010شةةر الفصةةيال فةةي اللغةةة تةةال د.عبةةد
الجبار جعفر القزاز ،دار الشدون الثقافية  ،بغداد ط0300،1991 ،1

الصوتية في بناء الكلمة.330 ،
 .3الشاي  ،أثر القوانين
ّ
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وظني ةةت ،وس ة ّةبيت .وأملية ةت  ..مم ةةا ال يحص ةةى حت ةةى ةةدا مستس ةةا ا وكأن ةةه راع ةةدة
ّ
مقررة.
ّ
رياسية ّ
حولت ال الكلمة
ونطالع الفعل (أملى) بصورتيه الماضي والمضار  ،فقد ّ
(ال ) إلى ياء تخفيفا ،ورد نط القرون الكري بهذا الفعل ربل التّحول وبعدت ،رال
()1
ي
تعالى فَ ْلي ُْم ِل ْل َو ِليُّهُ ِبال َع ْد ِل فهذت من أملل ،ومن التّحول روله تعالى ف ِه َ
ً)1(
ومما جاء في الشعر رول األسود بن يعفر النهشل ّي
علَ ْي ِه بُ ْك َرة ً َوأ َ ِ
ت ُ ْملَى َ
صيَل ّ .
بشيء وال أم ت حتّى يفاررا

فأرسمت ال أشربه حتّى أملّه
ُ

حولةت إلةى
وال أم ت أي ال ُ
فحولت ال الكلمة (حرف ال ) إلى ياء ثة ّ
أملّهّ ،
األلف.
وممةةا حفظتةةه لغةةة التنزيةةل مةةن هةةذا التّحةةول الفعةةل (يتمطّةةى) رةةال تعةةالى  ث ُم ام
ّ
()3
ا
َ
أن األصةةل
َذ َهم َ
مب ِإلَممى أ ْه ِلم ِه يَت َ َم ممى ، ورةد اتفقةةت كلمةة اللغةةوّيين والمفسةرين علةةى ّ
(يةةتمطّط) أي يمة ّةددت ،ومن ةه المشةةية المطيطةةاء وهةةي التبختةةر( ،)3فأثبةةت فةةي مكةةان
ال ة

اليةةاء ث ة حولةةت إلةةى األلةةف ،رةةال المةةدد

فأثبةةت األلةةف فةةي يتمطّةةى مكةةان

الطةةاء الثانيةةة علةةى مةةا مضةةى مةةن ادع ة ل( )0وهةةذا الفعةةل المح ة ّول فعةةل مضةةار
العاميةةة اليةةو  ،إذ يقولةةون (ف ة ن يةةتمطمط) بتحويةةل
مسةةتعمل فةةي بعةةث اللهجةةات
ّ
مخالف لما سمع عن العر  ،وما ورد في لغة التنزيل.
 .1البقرة (.)101
 .1الفرران (.)0
 .3القيامة (.)33
 .3أبو عبيدة ،مجاز القران 160 1،وانظر ابن رتيبةة ،أد
 ،106والزمخشري ،الكشاف .773 3

 .0المدد  ،درا

التصريف.336،
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الكاتة

 ،367والثمةانيني ،شةر التصةريف،

تحولةةت اليةةاء
ثمةةة ّ
وبةةدا للباحةةث ّ
أن ّ
تح ةوال معكوسةةا رةةد اعتةةر الفعةةل (حيةةا)؛ إذ ّ
إلى األلف في موضع ال الكلمة المضاعفة ،رال أبو زيد ورال زيد الخيل
جار عمرو
فليت أبا ُش َريال َ

عوف و ّيبه القبور
َح َيا
ٌ

ف (.)1
أراد
حي َعو ٌ
ّ
أن ضةرورة الشةعر رةد ارتضةت
(مفَةاعلتن) ويظهةر ّ
والبيت علةى الةوافر وتفعيلتةه ُ
صةةورة األصةةل (ح ة اي)
هةةذا التحةةول العكسةةي مةةن اليةةاء إلةةى األلةةف؛ ألَ ّن اسةةتج
ي.
بالتضعيف يدذن بانكسار الوزن الشعر ّ

ومما يطالعنا في مدار التّحةول المعكةوس فةي فةاء الكلمةة بغيةر اليةاء رةوله فةي
ّ
أن العةةر
ةص علةةى ذلةةك ابةةن ّ
جنةةي فةةي أحةةد روليةةه اعل ة ّ
الفعةةل (اتخةةذ) (اسةةتخذ) نة ّ

تقول استخذ ف ٌن أرضا وفي ذلك عندنا روالن أحدهما ّأنه يجوز أن يكون أصله
(اتخةذ) وزنةةه افتعةةل مةةن رولةةه عة ّةز وجة ّل لَم ْو ِشمتْتَ َّلت ا َخم ْذتَ َعلَ ْيم ِه أ َ ْ م ًمرا )1(ثة ّإنهة
()3
ةوي عةن
أبدلوا من التاء األولةى التةي هةي فةاء افتعةل سةينا  .وجةاء فةي المعجة اللغ ّ
المبة ّةرد أن بعةةث العةةر تقةةول اسةةتخذ ف ة ن أرضةةا يريةةد اتّخةةذ ،فتبةةدل مةةن إحةةد

التاءين سةينا ...ويجةوز أن يكةون أراد اسةتفعل مةن تخةذ يتخةذ فحةذف إحةد التةاءين
ستخذت عليه يدا وعنده سواء ،أي اتّخذت(.)3
تخفيفا .رال ابن شميل ا
ُ

تحولةت فةادت (التةاء) إلةى السةين،
ويبدو لي ّ
أن المخالفة ّبينة في هةذا الفعةل ،إذ ّ
وهما حرفان صحيحان ،وهةذا تحة ّول نةادر بغيةر اليةاء فةي فةاء الكلمةة وممةا جةاء فةي
ي ،النوادر في اللغة .00
 .1أبو زيد األنصار ّ
 .1الكهف (.)66

 .3ابّ ينسح س ،صنقث اإلث،ابح .9،،/9
المط ،الويمزح .587/8
 .3الزبماثح قج الع،مسح بقدة (أخذ) .مايظ ،ابّ ثام ح
ّ
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الفعل المضار الوارع جوابا لألمر رول امرئ القيس فسلّي ثيابي من ثيابك تَنسلي،

رةةال أبةةو ريةةا

معنةةات تنسةةلل ،فةةأخرج الة

الثانيةةة يةةاء لكسةرة الة

األولةةى ،ومثلةةه

رول اآلخر
واّني ألستنعي وما بي نعسة
أراد أستنعس ،فأخرج السين ياء

لعل خياال منك يلقى خياليا
ّ

()1

فةةذه إلةةى تفسةير هةةذا التحة ّةول فةةي الفعةةل (تنسةةلي) باالنسةةجا الصةةوتّي ولسةةت
َن البيت من معلقة امرئ القيس المب ّنية علةى
على يقين مما ذه إليه أبو ريا ؛ أل ّ

الديوان
حرف الروي (ال ) المكسور ،ورواية البيت في ّ

فَ ُسلّي ثيابي من ثيابك تَن ُس ِل

مني خليقة
فإن ت ُ
ساءتك ّ
ك رد َ

ي (تَن ُسل) بالقول وروله تَن ُسل ،أي تبين عنها ،واذ بانةت الساةن
وفسر السكر ّ
ّ
()1
فسقطت ريل َن َسلَت ،ويقال للنصل إذا سقط رد َن َسل .
أمةةا
وعلةةى حة ّةد هةةذا القةةول فةةإن التّحةةول معةةدو ؛ ّ
ألنهةةا موضةةوعة فةةي مةةادة (نسةةل)ّ ،

ورودها في مادة (سلل) علةى حسة

مةا ذهة

ةإن التّحةول حةادث ،إذ
إليةه أبةو ريةا  ،ف ّ

الصوتي.
ح ّولت ال الفعل إلى ياء لضرورة الشعر ،وليس لتحقي االنسجا
ّ

وتطالعنا أفعال مضاعفة جاءت مطابقةة لةوزن (فَعلَةل) نحةو حثحةث ،ودهةد ،
وررةةر  ،وشفشةةف ،وصهصةةى ،وكبك ة  ،وكركةةر ،وكمك ة  ،وأصةةل هةةذت األفعةةال ربةةل
 .1الزركشي ،البرهان.309 3 ،
السةكري (160ه ة  ) 900تةال د .محمةد الشةوابكة ود.أنةور أبةو
 .1امرد القيسّ ،
الديوان بشر أبي سعيد ّ
سويل  ،دار ع ّمارّ ،عمان ،ط ،1990 ،1ج.193 1
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فحولةةت
التّحةةول (حثّةةت ،ودهةةدت ،وررّة  ،وشةفّف ،وصهصةةىّ ،
وكبة  ،وكة ّةررّ ،
وكمة ّ ،
(كمة ة ) عل ةةى وج ةةه الترتية ة
الة ة األول ةةى ف ةةي (حثّةةث) و(ررّة ة ) ّ
و(كبة ة ) و(ك ة ّةرر) و ّ

وحولت ال
(حاء ،وراء ،وكافا في الث ثة األخيرة)ّ ،
) ياء ،فقالوا دهديت وصهصيت.

الثانية في (دهةدت) و(صهصةه

ةويين علةةى هةةذت األفع ةال أن الفعةةل حثحةةث أصةةله حثّةةث،
جةةاء فةةي تعليقةةات اللغة ّ
()1
ورد حفظت مادة الشعر هذا التّحول ،رال تأبط ش ّار
ادمه
ّ
كأنما حثحثوا حصا رو ُ

شث وطُّبا
أو أ ّ ِخشف بذي ّ

َن الفعةةل ررةر أصةةله ررّة  ،فف ّةروا مةةن التضةعيف فأبةةدلوا مةةن
وذكةر ابةةن رتيبةة أ ّ
()1
أمةةا الفع ةةل المح ة ّول (كبك ة ) فجةةاء ف ةةي لغةةة التنزيةةل ،ر ةةال
الكةةاف الوسةةطى راء و ّ
()3
ةت الرجةةل علةةى وجهةةه،
تعةةالى فَ ُك ْب ِكبُمموا فِي َهمما ، رةةال ابةةن رتيبةةة كبكب ةوا مةةن كببة ُ
وتكرر ،وتكركر ،رال الشاعر
تكم تكمك ّ ،
ورالوا في ّ
ِ
باتت تكرك ُرت الجنو ُ
ورالوا في المشفّف المشفشف ،رال الفرزد

َويخلِفن ما ا
المشفشف
ظن الغيوُر
ُ

ةي دون أَن تترتّة عليةةه مغةةايرة
وكة ّل هةةذا ينةةدرج تحةةت بةةا التّحةةول يةةر القياسة ّ
جنةةي وال تجةةد هةةذين اللفظةةين إالّ بمعنةةى
فةةي المعنةةى ،أو حةةدوث لَةةبس ،رةةال ابةةن ّ
َن اتفةةا معنيهمةةا ر ةد حمةةل البغةةداديين
واحةةد ،وذلةةك نحةةو ررررةةت وررقةةت ،أال تةةر أ ّ
إن األصةةل فةةي حثحةةث حثّةةث . )3(....وهةةذا النةةو مةةن التّحةةول فةةي
علةةى أَن رةةالوا ّ
الكلم ةةات المض ةةاعفة الرباعي ةةة أش ةةار إلي ةةه ( )Hurwitsإذ يق ةةول الكلم ةةات العربّية ةة
 .1ابن جني ،سر صناعة ادع ار .101 1 ،
 .1ابن رتيبة ،أد

الكات .33 ،

 .3الشعراء (.)93
 .3ابن جني ،سر صناعة ادع ار .101 1 ،
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الكبيرة البينة التي تشتمل على راء ،أو ال  ،أو نون ،أو مي رد تولّدت نتيجة عامةل
حجةل ،وجلمةد
المخالفة بين صةوتين متمةاثلين ،وهةو يمثّةل بالكلمةات اآلتيةة حرجةل و ّ
رمةةط ،وفلطةةال وفطّةال  ....ويخةةرج
وج ّمةةد ،وعنكة وع ّكة  ،وعررة وعقّة  ،ورةةرمط و ّ
أن الحةةروف الما عةةة تُ َعة ّةد وسةةيلة مخالفةةة للتضةةعيف فةةي الصةةيغة
بنتيجةةة ملخصةةها ّ
المضعفة القديمة(. )1
َن هةةذا التّحةةول فةةي وزن الكلمةةات علةةى (فعلةةل) أصةةبال شةةا عا فةةي
ويبةةدو لةةي أ ّ
ومص مصمص ،وهكذا.
جخ ،جخجخ،
لعامية ،إذ يقولون في ّ
اللهجات ا ّ
ّ
الحروف:
أن ورو التّحول الصوتي يةر المطّةرد فةي الحةرف
يتراء لي في هذا الجان ّ
َم ةةا)
المدون ةةة
المض ةةاعف ج ةةاء ن ةةاد ار ،فم ّمة ةا ج ةةاء محفوظ ةةا فة ةي
ّ
اللغوي ةةة ر ةةوله ف ةةي (أ ّ
ّ
()1
تحولةةت المةةي األولةةى إلةةى يةةاء ،وعلةةى ه ةذا جةةاء رةةول عمةةر بةةن أبةةي
(أَيمةةا) حيةةث ّ
ربيعة

رأت رج أَيما إذا الشمس عارضت
ورول األحوص

بالعشي فيخصر
فيضحى وأَيما
ّ

النار
أمنا شالت نعامتها
أَيما إلى جّنة أَيما إلى ّ
يا ليتما ّ
أن الهمةزة مكسةةورة فةةي رةةول األحةةوص (ِإ ّمةةا) التةةي تفيةةد معنةةى التفصةةيل
ويبةةدو لةةي ّ
الضةر مةن التّحةول إلةى
َن القبا ل
المتحضرة هةي التةي مالةت إلةى هةذا ّ
ّ
دون الشرط ،وأ ّ
ضةةر عنةةد الحجةةازّيين؛ لةةذا ل ة ورةةو اليةةاء فةةي
اليةةاء ،واليةةاء مظهةةر مةةن مظةةاهر التح ّ
مكةان الة  ،ومبعةةث هةةذا القةول يتةةأتى مةةن أن القبا ةةل الضةاربة فةةي البةةداوة ومنهةةا ربيلةةة
(خالد).
تمي يميلون إلى ادد ا  ،إذ يقولون في (خالد)
ّ
اللغوي.330 ،
 .1عمر ،دراسة الصوت
ّ

 .1الجوهري ،الصحا  ،مادة (أم ) ،وانظر السيوطي ،المزهر.363 1 ،
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وخلص هذه البحث إلى:
التغية ةرات الداخل ةةة ف ةةي بني ةةة الكلم ةةة ،إذ
أن ه ةةذا التّح ةةول يص ةةع ض ةةبطه؛ لكثة ةرة ّ
ّ -1
تتناو فيه الحروف الصحيحة والمعتلة ،والصحيحة والصحيحة ،م ّما يدذن بعةد
رياسيته.

ةوي ر ةةد ورفة ةوا في ةةه عل ةةى مركزّي ةةة التّح ةةول ف ةةي ال الكلم ةةة
 -1أ ّ
َن أص ةةحا النظ ةةر اللغ ة ّ
ولكننا ال نعد ورودت في فاء الكلمة ،أو عينها.
لتطرفهاّ ،
َن اليةةاء مسةتأثرة بهةةذا التّحةةول علةةى وجةةه الة ؛ ألَّنهةةا مقةةادة الخفّةة علةةى حس ة
 -3أ ّ
ألنها تمثّل مظه ار من مظاهر التحضر في االستعمال
المدونة
معطيات
اللغوية ،و ّ
ّ
ّ
البدوية.
في مقابل التضعيف الذي َح َرصت عليه بعث القبا ل
ّ
َن التّحةةول لةةيس مقصةةو ار علةةى األفعةةال دون األسةةماء أو الحةةروف ،بةةل أص ةةا
 -3أ ّ
أرسا الكلمة ،و إن كان نادر الحدوث في الحروف.
أن الضرورة الشعرّية كانت سببا من أسبا بةروز ظةاهرة التّحةول تضةاف إلةى مةا
ّ -0
ذكرت القدامى والمحدثون من داعي الخفّة و االنسجا .
أن لغةةة التنزيةةل ولغةةة الشةةعر استحض ةرتا شةةي ا مةةن هةةذا التّحةةول م ّم ةا يةةدذن بقبولةةه
ّ -7
وكفى.
ةردد فةةي
َن هةةذا التّحةةول أصةةبال َسةةمتا واضةةحا تسةةير عليةةه اللهجةةات
العاميةةة دون تة ّ
ّ
 -6أ ّ
با الفعل المضاعف.

وأسأل الله التوفيق
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