العدد الثامن والت�سعون

جدل الصامت املزيد يف األبنمية الرباعمية واخلماسمية
أ د .خالد حممّد املساعفة

()1

امللخص
زيادة أحد الصوامت اللغوية وسيلة من وسائل بناء األبنية الرباعية والخماسية
محل
اللغوي،
االستعمالية في التأصيل
من أصولها
ّ
ّ
ولكن زائد هذه األبنية لم يكن ّ
ّ
اتّفاق بين اللغويين ،بل صار الحديث عنه ذا طابع جدلي في كثير من األمثلة،
ّ
ائد في المزيدات الصرفية،
يعي ُن الز َ
توصل إليه هؤالء اللغويون من قياس ّ
خالفاً لما ّ
ويقيده بأحد حروف (سألتمونيها) دون خالف.
الصامت المزيد تأتّى من عدم االتفاق على نوعه وموقعه ،وتحكي ِم
ُ
فالجدل في ّ
ِ
يين القدماء
فكرة النحت فيما دّلت الدالئل على نشأته بالزيادةّ ،
وتردد كثير من اللغو َ
والمحدثين بين أصالة هذه األبنية واشتمالها على صوامت مزيدة ،فضالً عن الخلط

(التأصيلية).
اللغوية
رفية والزيادات
ّ
ّ
الص ّ
بين الزيادات ّ
ومن المفارقات التي وقفنا عليها ّأنه حين وصلت الزيادة في التأصيل الموروث
ٍ
ومقدمات
فإن هذا التّأصيل قد وضع –منذ نشأته -بذو اًر أولية،
إلى طريق مسدود ّ
وتطورها نسعى إلى
تأصيلية في نشأة األبنية
منهجي ًة فيها ما ُيعين على بناء نظرية
ّ
ّ
إبرازها في هذه الدراسة.

( )2أالتتذ ال ن الصرفَ /تمعة ال سين ن طرل /األري َ ،معت َ.
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المقدمة

في العربية نمطان من الصـوامت المزيدة ،أحدهما الزيادة الصــرفية المحصــورة
في عش ـرة حروف (ص ـوامت) هي مجموع ما يتألف منه تركيب (ســألتمونيها) ،وهذه
الزيــادات لم يجر فيهــا اختالف بين التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريفيين على اختالف مــذاهبهم .والثــاني

ـيلية) التي لم تثبت باإلجماع ،ولم ِ
يجر فيها قياس قائم على
الزيادات
اللغوية (التأصـ ّ
ّ
االس ـ ـ ــتقراء ،بل ص ـ ـ ــار البحث في ض ـ ـ ــبط نوعها وموقعها خاض ـ ـ ــعاً الجتهاد بعض

اختالف النظر بين
الّلغويين وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاب المعجمــات؛ فكـان من نتـاج هـذا االجتهـاد
ُ
ـادة لغويـ ًة على غير منهــاج
كون المثــال الربــاعي أو الخمــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـي مجرداً أو مزيــداً زيـ ً
ّ
ّ
حروف (سألتمونيها) وضوابطها ،وهذا النوع هو ما نتوّفر على درسه.

وقد بقي هذا النوع من التأصيل يراوح في المعجمات وفي بعض ُمؤّلفات اللغة
القـديمـة والحـديثـة بين نفي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامت الزائد وإثباته ،وبين كون زيادته اعتباطاً غير
مقيدة بكونها من حروف سألتموينها(.)1
ّ
والد ارســات الحديثة التي توّفرت على د ارســة نشــأة األبنية غير الثالثية بوســائل

مختلفــة كثيرة ،ن ــذكر منه ــا" :تربيع الفعــل الثالثي في العربي ــة وأخواته ــا من اللغ ــات

السـامية" و"نشــأة الفعل الرباعي" وكلتاهما لمراد كامل ،و"الصــيغ الرباعية والخماسـية
اشتقاقاً وداللة" لمزيد إسماعيل نعيم ،و"نشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية" ألحمد

ـيلية" لعمر يوســف
عبدالمجيد هريدي ،و"الفعل الرباعي في لســان العرب د ارســة تأصـ ّ
عكاش ـ ـ ــة ...وجاء الحديث عن نش ـ ـ ــأة هذه األبنية في بعض َّ
المؤلفات الحديثة ،على
نحو ما يطالع في مؤّلَفي إسماعيل عمايرة" :تطبيقات في المناهج اللغوية المعاصرة"
و"األقيسة الفعلية المهجورة" ،وكتاب إبراهيم السامرائي "الفعل زمانه وأبنيته" ،ومعجم

أنيس فريحة "معجم األلفاظ العامية" ،وكتاب تمام حسان "مناهج البحث في اللغة".
( )1حسان ،تمام ،م تةج الب

ةي اللغة ،222 ،217 ،نعيم ،مزيد إسماعيل ،الصتغ الربتعتة

التمتالتة ،اشتقتبتا يللة.151 ،
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وكان لبعض الباحثين المحدثين الذين درسـ ـوا نش ــأة األبنية العربية من أص ــول
ثنائية آراء مختلفة تدور في محور نش ـ ـ ــأة األبنية الرباعية والخماس ـ ـ ــية بالزيادة ،وفي
ِ
وجرجي زيدان ،مؤّلِف
مقـدمة هؤالء :أحمد فارس ال ّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدياق ،مؤّلف "سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الليال" ُ
"الفلسـ ـ ــفة اللغوية" وأنسـ ـ ــتانس الكرملي ،صـ ـ ــاحب كتاب "نشـ ـ ــوء اللغة العربية ونموها
واكتهـالهـا" ،ومرمرجي ُّ
الدومنكي ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب كتاب "المعجمية العربية على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء
ّ
الثنائية واأللسنية السامية".

ـات كثيرة تفيد في عموم درس التأص ـ ـ ــيل
والد ارسـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة فيها مسـ ـ ــتخلص ـ ـ ـ ٌ
اللغوي؛ ولكنها ال تكاد تتّفق على نوع المزيد وموض ـ ـ ـ ـ ـ ــعه ،ومنهج اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ِ
وتجاهل أراء اللغويين القدماء
وضوابطه المختلفة ،وفي بعضها من نقص االستقراء،

ما ال يخفى.
وقد رأينا أن نشــأة األبنية الرباعية والخماســية بالزيادة كانت تنزع إلى القياس
اللغوي ال يس ــير بألفاظ اللغة على نحو عشـ ـوائي
بتدرج يض ــبط نوع المزيد؛ فالتطور
ُّ
ّ
ّ
لغوي معّين يهـدينـا إلى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالكه المختلفة في أبنية اللغة.
غـامض ،بـل فيـه منطق ّ

ص ـ ـ ـلنا إلى َّ
أن تأصـ ـ ــيل هذه األبنية ال يسـ ـ ــتقيم على منهج واضـ ـ ــح إال برجع
وكذا تو ّ
النظر في تطور هذه األبنية من أص ـ ـ ـ ــولها الثنائية ،ومواالة البحث في تطورها الذي
أفضى إلى نشأة األبنية الثالثية والرباعية والخماسية؛ فبهذا النظر والمنهج يمكن لنا
تجاوز كثير من مشكالت التأصيل القديمة والحديثة ،وفي مقدمتها نوع المزيد.
األول مشــكل تأصــيل
وارتأينا أن يكون هذا الموضــوع في ثالثة مباحث ،تناول ّ
أما الثاني فتناول نشـ ـ ــأة األبنية غير الثالثية
الزائد في األبنية الرباعية والخماسـ ـ ــية ،و ّ

بالصـ ـ ـ ـوامت الخفيفة ،وفي المبحث الثالث صـ ـ ـ ـرنا إلى د ارس ـ ـ ــة الص ـ ـ ــامت الزائد من
منظور الثنائية اللغوية.
وقد قامت هذه الدراسة على منهج يعتمد على االستقراء والتحليل؛ للوصول إلى
النتائج.
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المب األ ل :ومشكل تأ يل الزائد ةي األ تة الربتعتة التمتالتة
 .1تاريخ المشكل
االختالف في الزيادة بين كونها من حروف (سألتمونيها) أو من غيرها كان
الدال أو
نفسه اختالَفهم في زيادة ّ
معروفاً قبل الخليل (ت192ه) ،فقد نقل الخليل ُ
ِ َّ
ِ َّ
صَل ْخ َدم بمعنى :الماضي القوي،
الميم عندما عّقب على قولهم :جمل صل ْخم وصل ْخد و َ
ِ
ِ
صَّل ْخم .الدال زائدة أم الميم"( .)1ونقل خالفاً آخر
يقول" :وقالواَّ :
الصَل ْخ َدم أخ َذ من ال ّ
في زيادة العين صد اًر بقولهِ ":
الع ْجلِ َزة :الفرس َّ
قال :أُخذ هذا من
الشديدة َ
الخْلقُ ،
ُ
وي ُ
َّ
الخْل ِق"(.)2
الن ْعت من َجْل ِز َ

ـدل على َّ
ممن
ف ــالخالف ال ــذي ينقل ــه في ه ــذه األمثل ــة ي ـ ّ
أن ث ّمـ ـة َمن يرى ّ -
عاصـ ـ ـ ـره أو س ـ ـ ــبقهَّ -
مجردة من
أن األبنية الرباعية والخماس ـ ـ ــية في العربية ليس ـ ـ ــت
ً

دل االشـ ـ ـ ــتقاق
الزوائد التي ال تنتمي إلى حروف (سـ ـ ـ ــألتمونيها) ،كالدال والعين ،إذا ّ
على هذه الزيادة ونوعها .وقد تو ّس ـ ـع الخالف في زائد األبنية بعد الخليل ،فالكوفيون

أن مــا زاد على الثالثي من
كمــا يــذكر أبو البركــات األنبــار ّي (ت599ه) -يرون ّاألبنية ليس أصالً ،خالفاً للبصريين الذين ذهبوا إلى أصالة هذه األبنية(.)3
ألن الخليل
أن من غير الدقيق ما نس ــب إلى الكوفيين على إطالقه؛ ّ
وس ــنرى ّ
من أوائل الذين أجازوا نش ـ ــأة األبنية الرباعية والخماس ـ ــية من أص ـ ــولها بالزيادة ،و َّ
أن
الكوفيين أفادوا من آرائه .بل َّ
إن أبا زيد األنص ـ ـ ــاري (ت215ه) -وهو من ُمتقدمي

اللغويين البصـريين -يرى َّ
أن ما زاد على ثالثة من األبنية ليس أصالً ،وقد نقل هذا

الرأي ابن ُد َريـد (ت321ه) بقولـه" :أملى علينـا أبو حـاتم قال :قال أبو زيد :ما بني
ردوه إلى ثالثة ،وما نقص رفعوه إلى ثالثة؛ مثل:
عليـه الكالم ثالثـة أحرف؛ فما زاد ّ
( )1الخليل ،العين ( ،صلخم).327 /4 ،

( )2السابق( ،عجلز).311 /2 ،

( )3األنباري ،أبو البركات ،ا لصتف ةي مستئل الترف ين ال نرين البصررين الكنةيين.114 /2 ،
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أخ ،ودمٍ ،وفمٍٍ ،
أٍ
ويد" وعّقب ابن دريد على هذا الرأي بقوله" :ال أَدري ما معنى
َب ،و ٍ
ِ
أغيره"(.)1
قوله :فما زاد ّ
ردوه إلى ثالثة ،وهكذا أماله علينا أَبو حاتم عن أبي زيد وال ّ
 .2ضوابط الزائد الموقعية وغيرها( :زيادة النون أنموذجاً)

يقيد الصامت
من األمثلة القليلة التي َّ
نص الخليل على الزيادة فيها نلحظ أنه لم ّ
الزائد بموقع معين ،فقد رأيناه ينقل زيادة العين صد اًر في االسم الرباعي (ا ِ
لع ْجلِ َزة)،
ّ
يصرح بجواز
وزيادة الميم كسعاً أو الدال حشواً في االسم الخماسي ( َّ
الصَل ْخ َدم) .و ّ

زيادة الباء كسعاً في االسم الرباعي الوارد في قولهَّ :
الشديد ...
دير ّ
اله ُ
"الزْغَد ُبَ :
()2
ذكر -هو االشتقاق؛
أصله ّ
الزْغد ،فربما زادوا الباء"  .وأصل ّ
رده إلى ثالثيه -كما َ
ألن ( َّ
َّ
الشديد(.)6
الهدير ّ
الزْغد) جاء بمعنى َ

وزيادةُ النون لدى القدماء تُظهر مسائل الخالف في موقع الزائد ونوعه على
نحو واضح ،فالخليل وقف على أمثلة قليلة من زيادتها حشواً ،دون أن يذكر شيئاً من
مما يتعّلق بكونها ثاني ًة ساكنة ،يقول" :وبع ٌير َح ِظل ،إذا
ضوابط زيادتها الصرفيةّ ،
ِ
ويقال هي أصلية ،والبناء
الح ْن َ
كان ُ
ويقال هي زائدةُ ،
ظل ،يحذفون النونُ ،
يأك ُل َ

أسب َل َّ
الس ْنُبل ،ولغة أخرى:
ر
الزْرع ،بطرح النون ،من ُّ
باعي ...وهم الذين يقولون :قد َ
ُ ّ
س ْنَب َل َّ
الزْرع"(.)4
َ
أما
ظل) بناء ر
الح ْن َ
وذهب ابن سيده (ت451ه) إلى ّ
باعي ّ
أن ( َ
مجرد ،و ّ
ّ
(ح ِظل) -كما يذكر -فال" :يشهد بأََّنه ثالثي ،أَال ترى ِإلى قول األعرابية
استعماُلهم َ
الضغابيس فِإني ِ
لصاحبتها :وإِن ذكرت َّ
الضغابيس رباعي،
َن ّ
ضغبة .وال محالة أ ّ
ّ َ
ّ
( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،باب من اللغات عن أبي زيد).1321 /3 ،

( )2الخليل ،العين( ،زغد)( ،زغدب).413 /4 ،
( )3السابق( ،زغد).311 /4 ،

( )4السابق( ،حظل).179 /3 ،
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حيث ارتدع البناءِ ،
َّ
الحذف"( .)1وهو يقصد
لكنها وقفت ُ
وحظ ٌل مثله ،وإِن اختلفت جهتا َ
ُ َ
أن الثالثي( َح ِظل) نشأ من الرباعي السابق بإسقاط النون ،ال ّأنها زيدت في هذا
ّ
ّ
ِ
الضغابيس).
الح ْن َ
(ضغب) من ( ّ
ظل) ،قياساً على اشتقاق َ
الثالثي لبناء الرباعي ( َ
ِ
سيبويه (ت112ه) في ضوابط زيادة النون الموقعية وفي ضوابط
توسع
وقد ّ
غيرها من الصوامت في (باب علل ما تجعله زائداً من حروف الزوائد وما تجعله من

نفس الحرف) ،يقول" :فمن حروف الزوائد ما تجعله إذا لحق رابعاً فصاعداً زائداً أبداً،
إن لم ُيشتق منه ما تذهب فيه الزيادة ،ال تجعله من نفس الحرف إال ِبثَ ْبت ،ومنها
وْ

يادة إال بثبت"(.)2
ما تجعله من نفس الحرف وال تجعله ز ً

وبسبب هذه الضوابط صارت بعض األبنية –لدى سيبويه -من األنماط المزيدة
ألنهم
الع ْن َسلّ ،
"مما جعلته زائداً بثبتَ :
زيادة صرفية ،وبعضها من المجردات ،يقولّ :
رست.
العبوس ...ونون ِف ْرِسن؛ ّ
الع ْن َبسّ ،
ألنهم يريدون ُ
العسول .و َ
يريدون ُ
ألنها من َف ْ
خفق
ألن َ
ونون َخ ْنَفقيق؛ ّ
الخ ْنَفقيق الخفيف ُة من النساء الجريئة .و ّإنما جعلتها منَ :
ِ
ِ
الريح"(.)3
يخفق كما تخفق ّ

فق)
فالذي أوجب زيادة النون –هنا– هو ثَ ْب ُت اشتقاق ( َ
الخ ْنَفقيق) من (خ َ
ولكن زيادتها –كما يرى سيبويه -ال تحتاج إلى هذا الثبت
ومجيء النون ثاني ًة ساكنةّ .
ُ

حينما تقع في اسم خماسي ثالثة ساكنة؛ َّ
مما تكثر فيه زيادةُ حروف
ألن هذا الموضع ّ
ّ
وش َرْن َبث ...ألن هذه النون في موضع الزوائد،
العلة ،يقول" :وذلك نحوَ :ج َح ْنَفلَ ،
وذلك نحو :ألف ع ِ
ذافر ،وواو َفَد ْوَكس ،وياء َس َم ْيَدع .أال ترى أن بنات الخمسة قليلة،
ُ
( )1ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،حظل).213 /3 ،
( )2سيبويه ،الكتتب.329 /4 ،

( )3المصدر السابق.322/4 ،
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وس َرْو َمط
وما كان على خمسة أحرف وفيه النون الساكنة ثالثة يكثر ككثرة ُعذافر َ
يقوي ّأنه من بنات األربعة"(.)1
وس َم ْي َدع .فهذ ّ
َ
فإن زيادتها تحتاج إلى ثبت؛ لقلة
وإذا وقعت النون في الخماسي ثانية ساكنة ّ
"فأما إذا كانت ثانية ساكنة فإنها ال تُزاد
زيادة حروف العلة في هذا الموضع ،يقولّ :
إال بثبت .وذلكِ :ح ْن َزْقرِ ،
أمهات
وح ْنَب ْتر لقلة األسماء من هذا النحو؛ ّ
ألنك ال تجد ّ
الزوائد في هذا الموضع .وكذلك َع ْن َدليب؛ ألنه لم يكثر في األسماء هذا المثال ،وألن
أمهات الزوائد ال تقع ثانية في هذا المثال .وإذا كان الحرف ثانياً متحركاً أو ثالثاً فال
ّ
ِ
وخَد ْرَنق
يزاد إال بثبت ،كما لم يزد وهو ثان ساكناً إال بثبت .وذلكُ :ج َن ْعَدلَ ،
وشنافرَ ،
لقلتها في الكالم ،ولقلة مواقع الزوائد في مواضعها"(.)2
وقد تمسك جمهور البصريين بهذه الضوابط ،ولكنهم اختلفوا في زيادتها في
بعض األمثلة ،فابن يعيش (ت143ه) يرى َّ
الع ْن َسل
أن القياس يوجب كون النون في َ

وهي الناقة القوية السريعة -أصالً؛ قياساً على أصالة العين الساكنة ثانية في"لكنهم جعلوه مشتّقاً من
فعدها زائدة لثبت االشتقاق ،يقولّ :
(ج ْعَف ٍر) ،وقد استدرك ّ
َ

عس ِ ِ
مشتق من
قوم إلى ّأنه
الن ال ّذئب ،وهو ّ
ٌ
شدةُ َع ْدوه ،فكانت زائدة لذلك .وقد ذهب ٌ
ََ
لقوة
الع ْنس ،فهي
ٌ
لفظ َ
الالم زائدة .والوجه األول ،وهو رأي سيبويه؛ ّ
أصل لذلك ،و ُ

ص ٍر"(.)3
المعنى ،وكثرة زيادة النون ثانياً ،نحوُ :ج ْندبُ ،
وعْن ُ

(الع ْن َسل) هو محمد بن حبيب المازني
والذي ذهب إلى زيادة الالم في َ
ّ
رد ابن جني رأيه متّكئاً على مسألة كثرة زيادة النون ثاني ًة ،وقلة
(ت247ه) ،وقد ّ
( )1سيبويه ،الكتتب.322 /4 ،

( )2السابق.323 ،322 /4 ،

( )3ابن يعيش ،شرح المفصل.331 /5 ،
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ألن زيادة النون ثاني ًة أكثر
زيادة الالم ،يقول" :والذي ذهب إليه سيبويه هو القول؛ ّ
من زيادة الالم"(.)1
الع ْن َسل) سنفيد منه كثي اًر
النون في االسم الر
وقول القدماء بزيادة ّ
الالم أو ّ
باعي ( َ
ُ
ّ

حينما نرد هذا االسم وغيره إلى أصل ثنائي واحد ،وهو(عس) الذي جاء منه :ال ُع ُّس،
ّ
()3
()2
ِ
سوس :الناق ُة
الع ُ
وعست الناقة ،إذا َد َّر ْت عساساً ،أيَ :ك ْرهاً  .و َ
وهو القدح الضخم ّ .
الَقليل ُة َّ
ثم َد َّرت( .)4فداللة
ثم َ
للحْلبَ ،م َشت ساع ًة َّ
الد ِّر ،أو التي إذا أ ْ
ُثيرت َ
ط َّوَفت ّ

الع ْن َسل؛ وال ينبغي أن
الع َسل و َ
الع ْنس و َ
العسوس و َ
القوة والسرعة ظاهرة في األمثلةَ :
نفوت هذه الداللة المشتركة بين هذه األبنية؛ فال نقول بنشأتها من أصل واحد ،وإن
ّ
صرنا إلى مخالفة ضوابط القدماء في الزيادة اللغوية (البنائية).

تبين َّ
أن ضابط الموقع وانعدام النظير مع سكون الصامت لم
واألمثلة اآلتية ّ
مما يوجب –كما نرى -اصطناع ضابط االشتقاق
يحسم
َ
الخالف في أصل األبنية؛ ّ
وتقديمه على غيره:

التّنِبل ،و ِ
ِ
ِ
ِ
التّْنبال ُة:
بال ،و ْ ُ
مما ذكره ابن سيده في االسم (التّْنبال) وغيره ،قوله ":والتّْن ُ
ف ِّ
ِ
ِ
َن التاء ال تُزُاد أ ََّوالً ِإ ّال بثَ ْب ٍت ،وكذلك ا ّلنو ُن
سيب َويه؛ أل ّ
صير ،رباع ٌّي على مذهب َ
الَق ُ
َ
ِ
يذهب إلى زيادة التّاء ،ويشتَُّقه من
الثي،
ثعَلب ثُ ٌّ
ال تُزاد ثاني ًة ّإال بذلك ،وهو َ
عند ْ
ُ
الصغر .والتُّنبول ِ
ِ
كالتّْن ِ
َّ ِ
بال"(.)5
ُْ
النَبل الذي هو ّ َ ُ

الع ْك َبري
 و ُاختلف في زيادة النون النعدام النظير وألسباب مختلفة ،وقد ذكر ُ
(ت111ه) كثي اًر من األمثلة التي تبين علل زيادة النون أو أصالتها ،فالنو ُن في
( )1ابن جني ،الر

ترة ا رراب.7 /2 ،

( )2الخليل ،العين( ،عس).94 /1 ،

الصاغاني ،الشناري( ،عسس).159 /1 ،
(ّ )3
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،عسس).251 ،255 /11 ،

( )5ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،تنبل).553 /7 ،
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الدال ،واألَكثرون على فتحهما،
ضم
ُج َن ْعَدل زائدةٌ لعد ِم النظير في قول َم ْن َّ
الجيم وفتح ّ
َ
أصل؛
النون أصالً .وفي َج َنِدل النون زِائدة لعدم النظير .والنو ُن في َن ْه َشل
وجع ِل ّ
ٌ
ْ
أسنت .وفي َن ْهصر أصل أو زائدةٌ؛ َّ
ألََّنه من َن ْه َشلت المرأةُِ ،إذا َّ
صر.
ألنه من معنى َ
اله ْ
َ
يل على ِّ
أصل عند البصريين؛ َّ
الزيادة
وفي َع ْنتَر ٌ
ألن له نظي اًر ،وهو َج ْعَفر ،ولم يقم دل ٌ
يق االشتقاق ،وقال غيرهم هي زائدةٌ؛ َّ
من طر ِ
ألنه
الشدة(.)1
ٌّ
الع ْتر ،وهي ِّ
مشتق من َ

َّ
(ارجحن) بقوله:
 -ونقل أبو العالء المعري (ت447ه) خالفاً آخر في نون الفعل

الرجحان ،وليس
أن النون في قولهم
ارحجن زائدة؛ ّ
ّ
"وقد ذهب قوم إلى ّ
ألنهم أخذوه من ّ

ذاك على رأي البصريين؛ ألنهم يجعلون ْارَج َح ّن ا ْف َعَل َّل ،وال يجعلون في أبنية األفعال
ا ْف َعَل َّن ،و ّإنما تُزاد النون في أواخر األسماء بالقياس الصحيح أو باالشتقاق الذي يجرى

مجرى القياس"(.)2

ِ
يقدمون
االشتقاق والمعنى على الضوابط
وغير البصريين أو القوم هم الكوفيون الذين ّ
َ
ُ

البصرية ،وسنأتي على بيان رأيهم الحقاً.

استمرت شواهده في أمثلة مختلفة،
 وال يكاد الخالف يتوقف عند هذه األمثلة ،بلّ
كالذي نقله َّ
بيدي (ت1225ه) في اشتقاق االسم (العنكبوت) بقوله" :قال شيخنا:
الز ّ
ِ
ِ
وكالم
دة ّإال بثََب ٍت...
َن سيبويه قالِ :إذا كانت النون ثاني ًة فال تُجعل زائ ً
قد َس َبق أ ّ
ُ
ِ
ِ
َن ّ ن
يحه أ َّ
َدخَلها في
خاصاً ،بل أ َ
صر ُ
ناء ّ
الجوهر ّي أو َ
النو َ زائدةٌ؛ ألَّنه لم َيجعل لها ب ً

َن أَصالة النُّون
ابن هشام في ِرسالة َّ
الدليل بأ َّ
ظر ...وصرح
(عك َب) من غير َن َ
َ
ُ
الشيخ ُ
مذه ُب سيبويه"(.)3
هو الصحيح ،وهو َ

 .3ضرورة تحكيم ضابط االشتقاق
( )1العكبري ،اللبتب ةي رلل الب تا ا رراب.219 ،211 /2 ،

( )2المعري ،رالتلة المرئكة.249 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عنكب).449 – 445 /11 ،
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َّ
إن األمثلة التي وقع الخالف في زائدها كثيرة ،وقد ذكرنا منها فيما سبق أمثلة
أن الضابط االشتقاقي َّ
مقدم على غيره من الضوابط ،وهو
مختلفة ،ومنها نخلص إلى ّ

عبر عنه سيبويه بقوله" :وكل حرف من حروف الزوائد كان في حرف فذهب في
ما ّ
اشتقاق في ذلك المعنى من ذاك اللفظ فاجعلها زائدة .وكذلك ما هو بمنزلة
االشتقاق"(.)1
أي
أن سيبويه ّ
ولو ّ
قدم ضابط االشتقاق على غيره من الضوابط الختلف رأيه ور ُ
جردات وهي مزيدة ،ولتوصلوا –أيضاً -إلى
البصريين الذين ّ
الم ّ
عدوا أمثلة كثيرًة من ُ
جواز زيادة صوامت من غير حروف (سألتمونيها) وعلى غير منهج زيادتها وضبطها.

أن وضعها
النظر في أدّلة الزيادة عند البصريين –باستثناء دليل االشتقاق -يقود إلى ّ
ف ُ

ال يخلو من االستنباط العقلي ،على النحو الظاهر في قول ابن الحاجب (ت141ه):
ّ
الزيادة فيه ،والتّرجيح عند
النظير ،وغلبة ّ
"وتعرف ّ
الزيادة باالشتقاق ،وعدم ّ
التّعارض"(.)2

أي ْثبت آخر هو
وما نذكره من ضرورة تحكيم االشتقاق في الزائد ونوعه دون ّ
عبر عنه ابن سيده بضرورة زيادة النون في (الُق ْنُبض) و(الُق ْنُبضة) بمعنى القصير
ما ّ
ِ
النون
يادة ّ
والقصيرة ،يقول ":و ّ
النون فيهما زائدة ،ألََّنهما من ال َق ْبض ،فاالشتقاق ُيوجب ِز َ
ضرورًة"(.)3
َ

أن نصل إلى ما يدفع الخالف في زيادة حروف
وباالشتقاق وحده يمكن ْ
(سألتونيها) ،وهو خالف لم يقتصر على النون والميم والتاء والسين ...بل شمل زيادة
(الهبَلع) بمعنى األكول العظيم َّ
اللْقمِ ،ففي مادة (هبلع) ذكر َّ
بيدي
الهاء ،في نحو ِ ْ
َ
الز ّ
ِ
ِ
البْل ِع ...قلتِ :
ِ
األثير :وقيلَّ :
يادة
ابن
وز ُ
ما نصه" :قال ُ
هاء هْبَل ٍع زائدةٌ ،فيكو ُن من َ
إن َ
( )1سيبويه ،الكتتب.325 /4 ،

( )2ابن الحاجب ،الشتفتة ةي رلمي التصررف التط.11 ،

( )3ابن سيدة ،الم كم الم تط األرمم( ،قنبض).129 / 1 ،
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ِ
ِ
مادة (هجرع) االسم ِ
األخَف ِ
(اله ْج َرع) بمعنى
هائه وها ِء ه ْج َرٍع ُن ِق َل عن ْ
ش" وذكر في ّ
َّ
األحمق من ِ ِ
الح َسن
ّ
الرجال أو الطويل ،ونقل الخالف في زيادة هائه بقوله" :زَع َم أَبو َ
َْ
ِ
ِ
الهجر َّ
ِ
لإللحاق ِبد ْرَهمٍ ،ك ِهْبَل ٍعَّ ،
َّ
أخ َذه من
أن هاء ه ْج َرٍع زائدةٌ
ويل ،فكأنَّه َ
ألن ِ ْ َ َ
ع الط ُ
ِ
يادة في ِهْبَل ٍع ،لوضو ِح
قاد،
الج ْرِع ،وهو
َّ
المكان َّ
الم ْمت ِع الز َ
الم ْن ُ
ُ
َ
وصح َح في ُ
الس ْه ُل ُ
االشِت ِ
يادِتها"(.)1
ْ
وقال أَبو َ
الف ْت ِح :ال أرى َبأْساً في ِز َ
قاقَ ...

وقد تُرفض زيادة أحد هذه الحروف دون سبب واضح ،وإن كان االشتقاق يقضي

ع،
لج ،بمعنى أسر َ
بزيادته ،من ذلك زيادة اّلالم التي قال بها كراع في الفعل :هز َ
اله ْزالج بمعنى السريع ،يقول ابن منظور" :وقال ُكراعٌِ :
وِ
يعُ ،م ْشتَ ٌّق من
اله ْز ُ
الج السر ُ
ّ
الهزِج ،و ّ ِ
قول ال ُيلتفت إليه" .وهذا رأي ابن منظور وهو ينقل معنى
ََ
الال ُم زائدةٌ ،وهذا ٌ
ِ
ِ
ووض ِعها"(.)2
وسرع ُة َوْق ِع الَقوائ ِم ْ
السرعة في الثالثي(هزج) بقولهَ :
"اله َزُج :الخّفة ُ
لرد األبنية إلى أصولها؛
قدموا ضاب َ
ط االشتقاق على غيره ّ
أن الكوفيين ّ
وقد ذكرنا ّ

لكن قدماءهم تأثّروا –أيضاً -بفكرة موقع الزائد عند البصريين ،عندما اتكأ الكسائي
ّ
ّ
فالكسائي
(ت117هـ) والفراء (ت229هـ) على موقع الزائد فيما زاد على الثالثة،
ُّ
يوجب كونه الحرف الذي قبل األخير في البناء الرباعي ،أو األخير على رأي الفراء،
ّ
أما الزائدان في البناء الخماسي فهما الحر ِ
فان األخيران على رأي الفراء ،وقد يكون
وّ
ّ
هذا هو رأي الكسائي أيضاً(.)3
ّ
ِ
توسعوا
والذي ذهب إليه هذان
العالمان ال يتّفق مع آراء الكوفيين ّ
الالحقين الذين ّ

قيدة بموضع بعينه ،أو بضابط عدم النظير.
الم ّ
في تأصيل األبنية بالزيادات غير ُ
اللغويين الذين أجازوا زيادة النون صد اًر في قولهم :جرو
فكراع النمل (ت327ه) من
َ
(َّ )2
الزبيدي ،تتا العر س( ،هبلع) (،هجرع).313 ،313 /22 ،

( )2ابن منظور ،لست َ العرب( ،هزج).372 ،372 /2 ،

( )3األنباري ،أبو البركات ،ا لصتف ةي مستئل الترف.975 - 911 /2 ،
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الخ ْر ِ
ش ،وبعد فاء االسم في نحوَ :ع ْن َد ٍل ،وهو العظيم الرأس ،وبعد
َن ْخ َوِرش؛ من َ
ٍ
وعَف ْنَق ٍ
وخْل َب ٍن(.)1
سَ ،و َعَف ْن َج ٍج .وبعد المه في نحوَ :عْل َج ٍنَ ،
عينه في مثلَ :ج َح ْنَفلَ ،

وخالف ابن فارس (ت375ه) -وهو من علماء الكوفة أيضاً– منهج هذين
ِ
يجيء
وغير ّأول ،يقول ":ومن هذا الباب ما
العالمين عندما ذكر ّ
أن الزائد يأتي أوالً َ
ُ
على ُّ ِ
ِ
ِ
يدونه
الرباع ِّي وهو من الثُّالث ِّي على ما ذكرناه ،لكَّنهم يزيدو َن فيه َح ْرفاً لمعنى ُير َ
ٍ
ِ
لكن هذه ِّ
وخْلَب ٍنَّ .
وغير أ ََّو ٍل"(.)2
يفعلو َن ذلك في ُزْرُق ٍم َ
الز َ
يادة تَق ُع أ ََّوالً َ
من ُمباَلغة ،كما َ
اللغوية (البنائية) على الزيادة الصرفية
 .4قياس الزيادة
ّ

تبين مقارن ُة آراء الّلغويين القدماء َّ
أن الكوفيين تو ّس ـ ـعوا في األمثلة التي حملوها
ّ
ألنهم لم يقي ــدوا ال ازئ ــد فيه ــا بكون ــه من حروف الزي ــادة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفي ــة
على الزي ــادة؛ ّ

أدل على ذلــك من كثرة األمثلــة المزيــدة لــدى كراع النمــل وابن
(س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألتمونيهــا) ،وال ّ
فارس ،وهما من اللغويين الكوفيين ،خالفاً للبصريين الذين مالوا إلى َّ
أن الزائد ينبغي

صـ ـ ـ ـرفية؛ ولهذا كان بعض البصـ ـ ـ ـريين يص ـ ـ ـ ّـرح بكون
أن يكون من حروف الزيادة ال ّ
الصرفية.
ط َّر للقول بزيادته ،وهو من غير الزيادات
الزائد شا ّذاً ،إن اض ُ
ّ
وأول إش ـ ـ ـ ـ ــارة تبين اختالَفهم في الزائد وردت في قول الخليلِ :
الفرس
"الع ْجلِ َزة:
ّ
ُ
ّ
ـال :أُخــذ هــذا من َّ
الخْل ِق ،وهو غير جـائز في
الن ْعـت من َجْل ِز َ
ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديــدة َ
الخْلقُ ،
ويقـ ُ

القياسَّ ،
ولكنهما اسمان اتَّفَقت حروفهما"(.)3

فعدم جواز القياس الذي ذكره الخليل نّفسـ ـ ـ ـ ـره بكون العين ليس ـ ـ ـ ــت من حروف

(سألتمونيها) التي تُزاد قياساً في الصرف ،وإن صرح هو بزيادة الباء في (الزغدب)،
لكن ربمـا أجاز زيادتها لخفتها ،فهي من المخرج
وليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت البـاء من هـذه الحروفّ ،
الشفوي الذي منه الميم.
ّ

( )1كراع النمل ،الم تتب.173 - 172 /1 ،

( (2ابن فارس ،مقت تس اللغة.332 /1 ،

( )3الخليل ,العين( ،عجلز).311/2 ،
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الكوفيين في التّوس ـ ـ ـ ــع في الزيادات رأينا ابن
ألن زيادة العين تتّفق مع منهج
و ّ
َ
نص الخليل في ذلك على ش ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـيء ،فقال:
أي بقوله" :وقد َّ
ُ
فارس ينسـ ـ ـ ـ ــب إليه هذا الر َ
اشـ ـ ـ ـ ـ ــتقاق هذا َّ
مك أن العين زائدة"( .)1والقول بزيادة
النعت من َجْلز َ
الخْل ِق ...فقد ْ
أعَل َ

العين ليس للخليل ،وإنما نقله عن غيره.

وذكر الخلي ُـل –أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً -اختالفـاً في زيـادة الـدال أو الميم دون ترجيح عنـدمـا
ِ َّ
ِ َّ
صـ ـ ـَل ْخ َدم بمعنى :الماض ـ ــي القوي ،يقول:
عّقب على قولهم :جمل صـ ـ ـل ْخم وصـ ـ ـل ْخد َ
ِ
ِ
ص ـَّل ْخم .الدال زائدة أم الميم ،ويقال :بل هي كلمة بنيت
"وقالوا :ال َّ
ص ـَل ْخ َدم أخ َذ من ال ّ
خماسية فاشتبهت الحروف والمعنى واحد"(.)2

الالحقين واحداً في نوع الحروف المزيدة ،فهم ال يقبلون
َّ
وظل منهج البصريين ّ

مزيداً من غير حروف (س ـ ـ ـ ـ ــألتمونيها) ،فابن ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ َميل (ت224ه) -وهو من تالميذ
الخليل -يرى أن القاف زائدة في االس ـ ـ ــم َّ
و(الع ْن َسـ ـ ـ ـلِق) ،ويص ـ ـ ـ ّـرح بموجب
(الزْه َمقة)
َ
شــذوذ زيادتها بقوله" :وهذا شــاذ؛ ألن القاف ليســت من الحروف الزوائد"( .)3وقد أخ َذ

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوذ زيادة القاف ،يقول" :ويقال َع ْن ٌس
كراع النمـل بهذا الرأي دون ن ّ
وع ْنس ـل وع ْنس ـلِق ...و َّ
العس ـ ِ
الن ،وقد ع َس ـ َل يع ِس ـ ُل؛ زيدت
َ َ ٌ َ َ ٌ
َ
الع َس ـل ُق :الذئب مشــتق من َ َ
القاف في هذا ...وليس ــت من الزوائد"( .)4وفي عبارته األخيرة" :وليس ــت من الزوائد"
ما ِّ
عدم تقييد الكوفيين الزائد بكونه من حروف الزيادة الصرفية.
يؤكد َ
وعلى هـذا المنهج كـان يجري ابن ال ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّكيـت (ت244ه) -وهو من اللغوييين
الكوفيين -فقـد نقـل عنـه كراع النمل زيادة الحاء وهي من غير حروف الزيادة بقوله:
( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عجلز).314/4 ،

( )2الخليل ،العين ( ،صلخم).327 /4 ،

( )3القالي ،البتر ةي اللغة ( ،زهمق).171 /1 ،

( )4كراع النمل ،الم تتب من كرم العرب.921 /1 ،
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ِ
صـ ـْل ِق ،ثم تُْبَد ُل
صـ ـَل ْنَق ُح وال َّ
"قال ابن ال ِّسـ ـ ِّكيت :ال َّ
صـ ـياح ،وأص ــله ال َّ
صـ ـ َرْنَق ُح جميعاً :ال ّ
الالم بالراء وتُزاد النون والحاء"(.)1
ّ
يؤكد تأثر ابن
وعليه فليس من الدقيق ما ذكره عبدالرزاق الصاعدي –وهو ّ

أحد -فيما أعلمَّ -
أن ابن فارس متأثر -في
فارس بكراع النمل -بقوله" :لم يذكر ٌ
َّ
(الم ْنتَ َخب)
الزوائد -بكراع ،وأراه أخذ أساس فكرته في (المقاييس) ّ
مما جاء به كراع في ُ
وقد سبقه كراع بنحو قرٍن ،فقد كانت وفاته في سنة (312هـ) في حين توفي ابن

فارس سنة (373هـ)"(.)2
ـرفية) قائماً بين
طي الزيادة
َّ
ـكل المقارنة بين نم َ
(اللغوية) و(الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
وظل مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
القدماء ،ومنه ما ذكره أبو ٍ
عمرو الزاهد (ت345هـ ـ ـ ـ ــ) في زيادة السين بقوله" :السين
ِ
ين من زوائد الكالم"( .)3وقد
في َّأو ِل س ـ ـ ْنِبس زائدةُ ،يقالَ :ن َب َس إذا أ ْس ـ ـ َر َ
ع .قال :وال ّس ـ ـ ُ
َّ
عقب َّ
بيدي على هذا الرأي بقوله" :وهذا غريب َّ
فإن السين تُزاد أوالً مع التّاء ،كما
الز ُّ

استَْف َع َل ،وأما بغيرها فنادر"(.)4
في ْ
ِ
يادة الباء في االسـ ـ ـ ــم َّ
(الزْغَدب) إلى ثَ ْعلب
ابن ّ
جني (ت372ه) ز َ
وقد نسـ ـ ـ ــب ُ
ـيق عن احتماله
تمج ُه
إن الباء زائدة كالم ُّ
(ت271ه) بقوله" :وقوُله ّ
ُ
اآلذان ،وتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

() 5
(الب ْغثَر) بمعنى األحمق
أي عنـ ــدمـ ــا تحـ ــدث عن َ
المعـ ــاذير"  .وقـ ــد ّ
كرر هـ ــذا الر َ
الضعيف ،يقول" :كأنه من معنى األبغث ،وهو من ِخساس الطير ِ
وضعافها .ولست

ألنه أخذه...
إن الباء من َزْغ َدب زائدة؛ ّ
أقول :إن الراء زائدة كما قال أحمد بن يحيى ّ
من َّ
الهدير يقطعه البعير من حلقه ،هذا ما ال أس ـ ـ ـ ــتجيزه وأعوذ بالله من
الزْغد ،وهو
ُ
( )1كراع النمل ،الم تتب من كرم العرب.921 /1 ،

( )2الصاعدي ،تداخل األ نل اللغنرة ،321 /1 ،الهامش األول.

( )3األزهري ،تهذ ب اللغة( ،نبس).12/13 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،نبس).532/11 ،

( )5ابن جني ،التصتئص.51/2 ،
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()1
(الب ْغثَر) إلى أص ـ ـ ــله
رد االس ـ ـ ــم الر
مثله"  .فمع دليل االش ـ ـ ــتقاق الذي يوجب ّ
باعي َ
ّ
الثالثي (البغث) ّإال َّ
أن ابن جني تجنب القول بزيادة الراء؛ ألنها ليست من الزيادات

الصرفية المعروفة.

وكان يف ِّس ـ ـ ـر أمثلة كثيرة من المزيدات بغير حروف الزيادة الصـ ـ ــرفية بمسـ ـ ــألة
()3
()2
ودم ْث ٍر وحِبج ِ
ط ٍرِ ٍ ِ َ ،
وحَب ْجٌر.
تداخل األصـ ـ ـ ـ ـ ــول  ،من نحوَ :س ـ ـ ـ ـ ـ ـِب ٍط وِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َب ْ
َ ٌ
ودمث َ
أن تفسـ ـ ــيره هذا ُمسـ ـ ـ ٌّ
ـتمد من آراء الخليل التي سـ ـ ــبق ذكرها في أسـ ـ ــماء من
والظاهر ّ
ِ
(الجْل ِز)
المعنوي والص ـ ـ ــوتي بين االس ـ ـ ــمين
و(الع ْجلِ َزة) ،فهو يفس ـ ـ ـ ّـرها بالتوافق
قبيلَ :
ّ
ّ
الثالثي والرباعي ،وليس من باب التوافق االشتقاقي الذي يجيز زيادة العين ،وهو ما
ّ
(الصَل ْخ َدم) الذي اختلف القدماء في زيادة ميمه
ينطبق على تفسـيره االسـم الخماسي َّ
ِ
ص ـ ـَّل ْخم) ،فخلص الخليل من ذلك إلى القول" :بل هي
أو داله في االسـ ــم الرباعي (ال ّ
كلمة بنيت خماسية فاشتبهت الحروف والمعنى واحد".

على َّ
أن ضــابط التداخل ما كان لينفي ترّدد ابن جني بين رفضــه الزائد وقبوله،
في أمثلـ ــة ُع ـ ـّدت من المزيـ ــدات بـ ــالهـ ــاء أو الميم ،من نحوِ :
الحْل ِق
الهْبَلع و َ
البْل ِع و َ
ود ْرَهمٍِ ،
ودْلَقمٍِ ،
والحْلقومِ ،واألَ ْشـَد ِق وال َّش ـ ْدَقمِِ ،
وزْرُقمٍ ،و ُس ـ ْت ُهمٍ )4(...أو
ود ْق ِعمٍ ،وُف ْسـ ُحمٍُ ،
ُ
وخلوها من الحروف الزائدة في موض ـ ــع آخر
ينفي ش ـ ـ ّـكه في أص ـ ــالة بعض األبنية ّ
َ
حين قال" :وهي –أيَ :زْي َزفون -في ظاهر األمرَ :ف ْيَف ُعول من َّ
الزَف ِن؛ ألنه ض ـ ـ ـ ـ ــرب
( )1ابن جني ،المبهج ةي تفسير أالمتا شعراا ي نا َ ال متالة.113 ،

يعرف عبدالرزاق الصاعدي تداخل األصول بقوله" :والتداخل في االصطالح من ذلك المعنى اللغوي
(ّ )2
العام؛ وهو دخول أصل
مما قد يؤدي إلى صعوبة تمييز األصل األول من الثاني ،أو الداخل من
لغوي (جذر) في أصل آخر؛ ّ
المدخول عليه .ينظر:
تداخل األ نل اللغنرة.31 /1 ،

( )3ابن جني ،التصتئص.51 /2 ،

( )4السابق.53 – 51 /2 ،
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من الحركـة مع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوت .وقد يجوز أن يكون :زيزفو ٌن رباعياً قريباً من لفظ َّ
الز ِ
فن،
الربـاعيَ :د ْيـَدُبون .وأ ّمـا المـاطرون فـذهـب أبو الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إلى أنه رباعي.
ومثلـه من
ّ ّ
واستدل على ذلك بكسر النون مع الواو؛ ولو كانت زائدة لتعذر ذلك فيها"(.)1
ومن المقـ ــارنـ ــة بين الزي ــادتين (البنـ ــائيـ ــة) و(الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفي ــة) مـ ــا ذكره الجوهر ّي
الرقيق،
(خلبس)
(ت373ه) من زيــادة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في
ُ
و(الخالبس) ،بمعنى الحــديــث ّ
َ
خلبه .وليس يبعد أن
"خْل َب َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه َ
يقولَ :
قلبه ،أيَ :فتََنه َ
وذه َب به ،كما يقالَ :
وخْل َب َس َ
الن السين من حروف الزيادات .والخالبيس :الم ِّ
تفرقون"( .)2وإلى
يكون هو األصلّ ،
ُ

ولكنه أفرد لهذا االس ـ ــم الر
باعي موض ـ ــعاً
هذا الرأي ذهب ابن منظور (ت911ه)ّ ،
ّ
مستقالً عن مادة (خلس)
الثالثية(.)3
ّ

ومن هذه المقارنة -أيضاً -ما حصل في االسم (الكوكب) الذي زيدت فيه
"الكوَكب :ذكره َّ
الكاف ،يقول َّ
َن الواو
الر
يث في باب ُّ
الل ُ
ذه َب إلى أ ّ
باعيَ ،
الزبيديُ ْ َ :
ّ
الن ِ
أَصلِّي ٌة ،قال األزهر ُّي :وهو عند ُح ّذاق َّ
صِّدر بكاف زائدة،
حوّي َ
ِين من باب وكب ُ

األصل :وكب ،أو َكوب" ويعقب َّ
الكاف ليست من
"قلت:
و
الزبيدي على ذلك بقولهُ :
ُ
ُ
الزيادة ،ولذا صرح جماع ٌة بأصالته ،فال بَّد من ِ
حروف ِّ
تقييد ّأنها زِائدةٌ على ِخالف
ُ
َّ
األصل"(.)4

خلص عبدالرزاق الصاعدي من وقوفه على أمثلة مختلفة من الزيادات إلى
وقد َ
"كل هذا الذي ذكره
مخالفة رأي الكوفيين ،وموافقة رأي ابن جني والبصريين يقولُّ :
ُكراعٌ ليس من َّ
ظها ،وهو من
الزوائد؛ وإنما هي أصول تشابهت معانيها ،وتقاربت ألفا ُ
( )1ابن جني ،التصتئص.217 /3 ،

( )2الجوهري،

تح العربتة( ،خلبس).723 /3 ،

( )3ابن منظور ،لست َ العرب ( ،خلبس).11 /1 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س ( ،ككب).159 /4 ،
* هكذا وردت(عن) والصواب (على).
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المترادفات كما يراه ابن ِجّني في أمثالها .ومنحى ُك ار ٍع في َّ
الزوائد ليس غريباً؛ إذا
َ
ُ
ٍ
أحرف مزيداً ،كما
كوفي المذهب ،وأهل الكوفة يجعلون ما زاد عن ثالثة
ُعرف َّأنه
ُّ

ٍ
َّ
اع ،يؤكد ذلك تحليل ما زاد عن* الثالثة في معجمه
ابن
فارس منحى ُكر ٍ
تقدم .ونحا ُ
ُّ
مما جعله مزيداً
(مقاييس اللغة) ففيه تسع وأربعون ومائتا كلمة رباعية أو خماسية؛ ّ
ٍ
بحرف أو حرفين من غير حروف ِّ
الزيادة العشرة"(.)1

ألنه أراد أن يضع ضابطاً فيصالً لمسألة
والباحث يذهب إلى موافقة البصريين؛ ّ

التداخل الموروث بين الثالثي والرباعي وغيرهما ،وهو الضابط الذي صاغه على
النحو" :إذا وجد لفظان متقاربان أحدهما ثالثي ،واآلخر رباعي ،ومعناهما واحد،
وليس بينهما إال حرف واحد ،نظر إلى ذلك الحرف فإن كان من حروف الزيادة
فالكلمتان من أصل واحد؛ نحو :الجرع والهجرع ...وإن كان الحرف من غير حروف
الزيادة فهما أصالن مختلفان؛ نحو سبط ِ
وس ْبطر.)2("...
َ
ولس ـ ــنا نرى هذا الض ـ ــابط ّإال نتاج المقايس ـ ــة الموروثة بين الزيادات الص ـ ــرفية
والزيـادات اللغويــة .فــإذا جــاز لنـا -مثالً -أن نتــابع رأي البــاحــث ورأي ابن جني في
نفي زيادة الراء من الفصــيح ( ِس ـبطر) القائم على (ســبط) ،فكيف يمكن تفســير زيادة
الباء التي صرح الخليل بزيادتها في االسم َّ
(الزْغ َدب) ،وكيف يتأتّى لنا تفسير كثير

من األنمـاط المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملة المزيدة بغير حروف (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألتمونيها) في اللهجات العربية

الــدارجــة ،كزيــادة الراء في أمثلــة من اللهجــة اللبنــانيــة على نحو مــا ذكر أنيس فريحــة
بس الخيط ،إذا ش ــبكه بغيره
في:
غمز َ
بعجر بمعنى َ
وهمز وقّل َب بين األص ــابع ،وحر َ
َ

( )1الصاعدي ،تداخل األ نل اللغنرة.221 ،222 /1 ،

( )2السابق.1215 ،1214/ 2 ،
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()1
حسان في الفعل :طربق
فتعّقد  .وكزياداتها في اللهجة المصرية على ما ذكر تمام ّ
وغيره( (2؟.

 .5بناء األمثلة بالنحت أو بالزيادة
بالنحت من مشكل التأصيل الذي ّأدى إلى
إن بناء األمثلة الرباعية والخماسية ّ

انحراف تأصيل األبنية عن المسار الذي اختاره كثير من الكوفيين وجعلوا عمدتَه
توسع في حمل األبنية غير الثالثية على
زيادة الصوامت .وكان ابن فارس أول من ّ

النحت على نحو غير مسبوق.

فهو يقول –مثالً -بنحت الفعل ( ْازَل َغ َّب) في قولهمْ :ازَل َغ َّب َّ
بعد
الش ْع ُر ،إذا َنب َت َ
كلمتَْي ِن ،من َزَغ َب وَل َغ َب( .)3وقد رأينا أحد علماء الكوفة –وهو كراع النمل-
َ
الحْل ِق من َ
يرده إلى أصله الثالثي (زغب) بزيادة الالم( .)4ويتابعه على هذا الرأي الجوهر ّي
ّ
()5
يشه ،بزيادة الالم" .
بقوله" :و ْازَل َغ َّب َ
الف ْرُخ :طلع ر ُ

يؤكد أن النحت لدى ابن فارس لم يقم على دليل واضح ،أو منهج مقيس
وما ّ
جمل ٌة من المسائل نذكر منها:
 -مخالفة القدماء وكثير من المحدثين له في كثير من األمثلة التي حملها على

(هْلَق َم)،
المختلف فيها بين كونها منحوتة أو ناشئة بالزيادة
الفعل َ
ُ
النحت ،فمن األمثلة ُ
ِ َِّ
أن ِ
ِ
(الهْلقام) -بمعنى َّ
ام .فابن فارس يرى َّ
الض ْخم الو ِاسع
واالسم الهلقام ُة ،والهْلَق ُ
ِ
الب ْحر اله ْيَقمِ :الو ِاس ِع ،ومن (َلْقم) وهو من َلْق ِم ا َّ
لشي ِء(.)1
الب ْ
َ
ط ِن -منحوت م ْن َهَق َم ،و َ
َ
ْ
( )1فريحة ،مع م األلفتظ العتمتة( ،بعجر).131 .32 ،12 ،

( )2حسان ،م تةج الب

ةي اللغة.111 ،

( )3ابن فارس ،مقت تس اللغة.53 /3 ،

( )4كراع النمل ،الم تتب.174 ،173 /1 ،

( )5الجوهري،

تح العربتة( ،زغب).143 /1 ،

( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة.91 /1 ،
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ِ
وقد نقل َّ
َكول
بيدي نشأة هذه األمثلة بزيادة الهاء ،يقول" :والهْلَق ُّم األ ُ
الز ّ
كالهْل ِ
ِ
َّ
ِ
قامة ،وقد ص َّرحوا ِ
وب ْحٌر ِهْلَق ٌم،
بزيادة الهاء فيهما ،و َّأنهما من اللْقمَِ ...
َ
َّ
يء َهْلَق َم ًة :ابتَل َعه"(.)1
كأََّنه يلتَ ِه ُم ما ُ
ط ِرَح فيهَ .
وهْلَق َم الش َ

الم ْبَتلِ ُع
ُ
ِ
كد ْرَهمٍ،

وتوصل بعض الباحثين المحدثين من المقارنة بين اللغات السامية إلى أن الهاء
ّ
(ألقم) ،وقد خلص إلى َّ
أن الهمزة
زائدة في الفعل الر
باعي(هلقم) ،وهي أصل للهمزة في َ
َ

يرجح ذلك لسببين :أحدهما َّ
أن
في صيغة (أ ْف َعل) منقلبة عن الهاء ،وعلم الساميات ّ
هذه الصيغة تقابل في بعض اللغات السامية صيغة مناظرة تبدأ بالهاء ،فالمقابل لها
أن العربية ما زالت تحتوي على آثار من
في العبرية هو صيغة (هْفعيل) ،والثانيّ :
َنار
اق(.)2
اق وهر َ
وهنار ،وأر َ
َ
هذه الهاء ،في نحو :أ َ

ط مثل الَثْل ِط ،لغ ٌة أو لثغة...
 في مادة (ثرط) ذهب الجوهر ّي إلى القول ":الثَ ْر ُوِ
الطين
ط ُة بالضم:
األحمق
الرجل
ط َئ ُة بالكسر:
الضعيف والهمزة زائدة .والثُ ْرَم َ
الث ْر َ
ُ
ُ
ُ
ُ
الرطب ،ولعل الميم زائدة"(.)3

و(الرْم ِط)،
طة) ناشـ ـ ـ ـ ــئ بالنحت من (الثرط)
َّ
أن الرباعي (الثُّ ْرُم َ
ولكن ابن فارس يرى ّ
ّ
يقول" :الثُّرمط ـ ـ ُة وهي َّ
منحوت من كلمتَ ِ
الرْم ِط،
ين .وهـ ــذا
ين من الثَّ ْر ِط و َّ
اللثَ ُق وال ِّ
ٌ
طُ
ُْ
()4
ِ ِ
وهما َّ
ط" .
الل ْ
بع ْي ٍب .وكذلك ُرِم َ
قال :ثُ ِر َ
ط ُف ٌ
الن ،إذا ُلط َخ َ
ط ُخُ .ي ُ
طة)
صح أن (الثرط) لثغة في (الثلط) بإبدال الراء من الالم فال تكون نشأة (الثُّ ْرُم َ
فإن ّ

فإن
مقيد ؛ وعليه ّ
بالنحت من بناءين أحدهما لثغة ،وهو عبارة عن منطوق فردي ّ
يفسر نشأة هذا البناء كما ذكر الجوهر ّي.
زيادة الميم حشواً في (الثُّ ْرُم َ
طة) هو ما ّ
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،هلقم).119 /34 ،

( )2عمايرة ،األقتسة الفعلتة المه نرة.31 ،

( )3الجوهري،

تح العربتة( ،ثرط).1119 /3 ،

( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة.424 ،423 /1 ،
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(ع َك َس)
 وال يتوانى ابن فارس عن حمل الفعل(عركس) على النحت من الفعلينَ :
َ
ٍ
بعضه
بعضه على
و(ع َر َك)؛ ألنه كما يقول:
عارك ُ
"شيء َيتَرُّاد ُ
وي ُ
َ
اجع ُ
بعض ويتَر ُ
ٌ

(اعَل ْن َكس) َّ
َّ
الش ْع ُر -إذا اشتََّد َسو ُاده وكثَُر -فيذكر ّأنه ناشئ
كأنه يلتَ ُّ
أما الفعل ْ َ
ف به" .و ّ
الرِاء ،فأصله منَ :ع ْرَك ُ َّ
بعضه على بعض،
يء ،إذا
ُ
جمعت َ
بإبدال الالم من ّ
ست الش َ
عكس
وركس"(.)1
َ
وهذا من َ
فداللة الفعلين السابقين على الجمع ال تحتاج إلى إثبات ،واعتراف ابن فارس بنشأة

(اعَل ْن َك َس) من
(عركس) بإبدال الالم من الراء صريح قاطع؛ فكيف يكون الفعل
ْ
َ
عكس)
(ع َك َس)
و(ع َر َك) ،والفعل ( ْ
َ
(عركس) منحوتاً من َ
اعَل ْن َك َس) منحوتاً من ( َ
و(ركس) بعد قوله بإبدال المه من الراء?
َ

الص ْيد -يذكر ّأنه منحوت من
(الع َسّلق) -بمعنى ُك ّل ُسُبع َج ُرَؤ على َّ
 وفي االسم َثالث كلمات :من ِ
خالف في تأصيله
الزمه ،ومن َعلِ َق ،ومن َسلِ َق .وقد
عس َق بهِ ،إذا َ
َ
(العسَّلق) -بمعنى َّ
الظليم -على الرغم من التقارب الداللي بينهما ،فحمله على الزيادة
ََ
ّ
ِ
الس ْرعة ،ويكون
الع َسالن; ويمكن
"م ْم ِك ٌن أَن يكو َن من ُّ
ُ
القاف زائدة ويكون من َ
بقولهُ :
وك ُّل ذلك َجِّيٌد"(.)2
ين زائدة ،ويكون من َّ
السْل ِق والتَّ َسُّل ِقُ .
أْ
الع ُ
َن يكون َ

فليس بين االسمين فرق داللي يوجب كون أحدهما منحوتاً ،واآلخر مزيداً بالقاف
ّ
أو العين ،فهما –كما نرى -من األصل الثالثي (عسق) بزيادة الالم حشواً بعد السين،
السر ِ
اب ،بقوله:
(الع ْسقول) بمعنى ِق ْ
طعة َّ
نفسه نشأة االسم ُ
وهذا ما ّ
فسر به ابن فارس ُ
ِ
بالشيء ،من ُّ
الالم .واألصل العسقُ ،يقالِ :إّنه ِ
اللزوم
اإلطاق ُة ّ
ُ ََ ُ
ُ
"وهذا م ّما ز َيدت فيه ّ ُ
ذكرناه"(.)3
الذي َ
( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عنكد).311 /4 ،

( )2السابق.357 /4 ،

( )3السابق.357 /4 ،
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واألمثلة التي فسرها بالنحت من ثالث كلمات ال تظهر علة نحتها ّإال بمقاربات

نتصور قيامها في ذهن الناطق ،من ذلك ما ذكره في َّ
(النْق َرَشة) بمعنى
داللية ال
ّ
الحس ِ
ِ
س ِ
ش؛ ألََّنه
ونَق َ
الي ْربوِع ،يقول" :وهي منحوت ٌة من َنَق َر وَق َر َ
ش َ
ِّ َ
الفارة و َ
الخف ّي ،كح ِّ َ
الشيء ِ
نقش َّ
بالم ِ
كأََّنه ينُق ُر شيئاً ِ
نقاش"(.)1
ويقرُشه:
يجمعه ،وينُق ُشه كما ُي ُ
ُ
ُ
(قرش) ،أو
فلماذا ال يكون هذا االسم الرباعي ناشئاً بزيادة النون صد اًر في
َ
ّ
أن قال ابن فارس بمثل هذه الزيادات في أمثلة مختلفة
الراء حشواً في َ
(نقش) ،بعد ْ
سيأتي ذكرها?

ويسوغ هذه النشأة بالزيادة دون النحت ّأننا نسمعهم في اللهجات األردنية يقولون
ّ
(قرش) للشيء اليابس الذي يسمع ِ
(نقرش)
ألكله صوت ،وكذلك يستعملون الرباعي
َ
َ
ُ
َ
لمعنى هذا الثالثي ،ولمعنى زائد ،وهو فضول األكل من غير حاجة إليه ،ولم يقم في
عقول الناطقين في هذه اللهجات معنى النقر والنقش حين استعملوا الفعل الرباعي

مزيداً بالنون الخفيفة.

ٍ
مشكالت كثيرًة في
أن النحت الذي أخذ به ابن فارس ُيثير
وعلى ما تقدم نرى ّ
اللغوية ،ولهذه المشكالت وغيرها كان بعض الباحثين المحدثين يرى
تأصيل األبنية
ّ
ظن والتّأويل البعيد ،والتّ ُّ
َّ
كلف أيضاً(.)2
أن النحت الذي أخذ به ابن فارس قائم على ال ّ ّ
وهذا الرأي نراه ينطبق على النحت الذي تسرب إلى تأصيل أمثلة من اللهجات
العربية الدارجة ،فإبراهيم السامرائي يذكر استعمال العراقية الدارجة للفعل الرباعي
ّ
أحدث أصواتاً مزعجة ومن ثَ َّم يذهب في تأصيله إلى القول" :ورّبما
(شنهق) بمعنى
َ
َ
كان الفعل منحوتاً من (شهق) و( نهق) ،والشهيق معروف ،وهو ُّ
التنفس ،والنهيق
َ
َ
صوت الحمار"(.)3

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.413 /5 ،

( )2الصالح ،صبحي ،يراالتا ةي ةقه اللغة ،219 ،211 ،عمايرة ،األقتسة الفعلتة المه نرة.12 ،

( )3السامرائي ،الفعل زمتله أ يته.111 ،
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وفي بعض اللهجات األردنية الدارجة استعمل هذا الرباعي للداللة على المبالغة
شنهق فالن ،إذا انتظر بفارغ الصبر
في الشهيق ،وقد اكتسب دالل ًة مجازية؛ لقولهم:
َ
فكأنه ُنظر في اشتقاق هذا الفعل إلى ما يصاحب هذا االنتظار
بعدّ ،
سرًة لم تحصل ُ
َم ّ

من تسارع َّ
ذهب السامرائي بهذا الفعل إلى النحت ،وزيادةُ
فألي شيء َ
النَفس والشهيقّ .
يفسر نشأة هذا الرباعي من ثالثيه (شهق)؟
النون الخفيفة أقرب ما ّ

 .1عدم االتّفاق على نوع الزوائد وعددها
من ذلك الفعل (شــبر َق) الذي صـ َّـرح كراع النمل بزيادة الباء فيه؛ لقولهمَ :شـ َّر َق
ق
وخ ْرَبَقه إذا أفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده( .)1وداللة الفعل
عمَله َ
الثوب و َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْب َرَقـ ُه ،إذا َقـَّده ،ومثلهَ :خ َر َ َ

الثالثي (شـرق) على التقطيع ال تختلف في كثير من المعجمات والمصادر اللغوية،
َّ
طه ف ي
طيعه
وب ْس ـ ـ ـ ُ
قت الثمرَة ،إذا َق َ
ُ
فقد رويَ :ش ـ ـ ـ َر ُ
وتقديده َ
طعتها ،وتَ ْش ـ ـ ـريق الل ْحمِ :تَْق ُ
ِ ()2
قيامه على هذا الثالثي ،وهو
ف  .وفي "لسـ ـ ـ ــان العرب" ورد ما ّ
ال َّش ـ ـ ـ ـمس َليج ّ
يؤكد َ
َّ
اللحمَ :ش ـ ْبرْقته طوالً و َش ـررته في ال َّش ـمس ِ
ليج َّ
ف"( .)3وقد
قول ابن منظور" :و َش ـ َّر ُ
َْ
َ
ْ
قت ْ َ
ُقلـب قلبـاً مكـانياً على ما ُيفهم من قول ابن القطاع" :و َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبرَقت الثوب خرقته مزقاً،
()4
أن هــذا الربــاعي مزيــد بــالقــاف ال
و َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْربَقتــه كــذلــك" ّ .إال أن ابن فــارس كــان يرى ّ
كأنك َّ
بالباء ،يقولَ " :شـبرقت الّلحم ،إذا َق َّ
قطعتَه ِشـ ْب اًر ِشـ ْب اًر،
طعتَه،
فالقاف منه زائدةّ ،
ُ
َْ ُ ْ َ
قت الثَّ ْو َب ،إذا َّ
مزقتَه"(.)5
َ
وش ْب َر ُ

وقد يكون المثال الواحد –لدى كراع النمل -محتمالً لنوعين مختلفين من الزوائد،

ط ْعتُه من أصله.
صَل ْم ُت
وصْل َم ْعتُه ،إذا ق َ
الشيء َ
كقوله بزيادة العين في األمثلةَ :
َ
( )1كراع النمل ،الم تتب.925 /1 ،

األ ر( ،شرق).113 /2 ،

( )2ابن األثير ،ال هتية ةي غررب ال د
( )3ابن منظور ،لست َ العرب( ،شرق).91 /12 ،
( )4ابن القطاع ،كتتب األةعتل ( ،شبرق).229 /2 ،

( )5ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،شبرق).292 /3 ،
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()1
(صْل َم َع) بزيادة الميم ،كما
وتَ َخ َّزَل َ
وتخ ْزَع َل ،إذا تعارَج  .وكان يكفيه تأصيل الفعل َ
()2
بالالم دون
(تخ ْزَع َل) من المزيد ّ
ذكر في موضع آخر ال العين ،وأن يكون الفعل َ

العين ،كما صرح في موضع آخر أيضاً(.)3

معين ،وهذا ما يطالع في أمثلة كثيرة
وقد بدا الش ـ ّ
ـك واض ــحاً في زيادة ص ــوت ّ
ـاء
لــدى ابن فــارس ،منهــا مــا ذكره في مـ ّ
ـادة (قهس) بقولــه" :جــاء يتََق ْه َو ُس ،إذا جـ َ
ِ
ِ
كأنه يتَق َّو ُس .ويقولون :الَق ْه َوس ُة:
ضَ
دةّ ،
ط ِر ُب .وهذا ُم ْم ٌ
ُم ْن َحنياً َي ْ
هاؤه زائ ً
كن أ ْ
َن يكون ُ
َّ
ويل"( .)4والش ــائع أن يكون الزائد ص ــوت العلة (الواو)
ال ُّسـ ـ ْرع ُة ،والَق ْه َو ُسَّ :
الرُج ُل الط ُ
في هذا المثال وغيره؛ فيكون من الثالثي (قهس) وهذا ما نسـ ــتخلصـ ــه من قول ابن
دريد" :والَق ْهس :فعل ُممات ،ومنه اشــتقاق َق ْه َوس ،اســم رجل ،والَق ْه َوســةِ :مشــية فيها
سرعة"(.)5
عدد الزوائد التي أفضت إلى نشأة األبنية غير الثالثية فمن غير الشائع
أما ُ
وّ
عند البصريين أن تُزاد غير حروف الزيادة الصرفية العشرة؛ فلهذا نراهم يختارون

الزائد منها ،فابن جني في (باب في تداخل األصول الثالثية والرباعية والخماسية)
(الر ْخود) بمعنى ِرخو ِ
العظام ،يقول" :شيء
يذهب إلى أن الواو هي الزائد في االسم ِّ ّ

ِر ْخو ِ
ظا ,وكذلك هما معنى .وإنما تركيب
ور ْخ َوّد فهما -كما ترى -شديدا التداخل لف ً
رخو من رخ و ,وتركيب رخود من رخ د ,و واو ِر ْخ َوّد زائدة"(.)1
المتوسعين كراع
توسع بعض الكوفيين في الزيادات اللغوية،
َّ
وقد ّ
ولعل أول ُ
يصرح بأن الزائد ليس من حروف (سألتمونيها) ،كلما
النمل ،وكان من منهجه أنه
ّ

( )1كراع النمل ،الم تتب.921 ،173 /1 ،

( )2السابق.172 /1 ،

( )3السابق.173 /1 ،

( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة.31 /5 ،

( )5ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،قهس).153 /2 ،

( )1ابن جني ،التصتئص.41 /2 ،
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نص عليه من زيادة العين
كان الزائد من غيرها ،وكأنه ّ
فمما ّ
يرد على البصريينّ .
قوله" :تُزاد العين في ْارتَجَّ ،فيقالْ :ارتَ َع َج ...فزيدت العين وليست من الزوائد وال من

أخواتها"( .)1وذكر أمثلة مزيدة بالحاء والفاء والزاي بقوله" :ويقال ناقة ثََّرةٌ :واسعة
َّ
الحِث ُر :الواسع من كل شيء ،ال أُرى
الحاء في
الح ْث ُر و َ
األحاليل ،وهي مخارج اللبن ،و َ
َ
دليل ِم َخ ٌّ
ش
هذا كله إال زائدة ،وليست من الزوائد وال من أخواتها .وكذلك الفاء قالواٌ :
و ِم ْخ َشف* :جريء على َّ
الرِّي،
الليل ...كذلك الزاي ،يقال :ثوب رِاز ٌّي منسوب إلى َّ
ٌ
السُّد و ُّ
الزُّد"(.)2
وإنما زيدت؛ ألنها أخت السين .والسين من الزوائد؛ ولهذا قالواُّ :

يسوغ زيادته
ويذكر كراع النمل مزيداً من غير حروف (سألتمونيها)ّ ،
ولكنه ّ
بمقاربته واحداً من الحروف السابقة ،ومن ذلك ما ذكره في زيادة الطاء في االسم:
ُ
الضم ِ
روط و ُّ
وتوسد
ش ،بمعنى ألصق أَليتيه باألرض
َّ
الض ْم ِر ،والفعلَ :ف ْرَش َ
ط وَف َر َ
ُّ ْ
ساقيه ،وعل ُة زيادة الطاء –كما يذكرّ -أنها أخت التاء؛ ولهذا أبدلوا منها فقالواَ :م َّت
َّ
الك ْس ُت(.)3
ط ،والُق ْس ُ
صُ
الغَل ُ
طو ُ
طوَ
ومَّد ،و َ
ص ُت وَف َح ْ
الغَل ُت ،وَف َح ْ
َو َمط َ
ع،
وه ْم َرَج ،إذا أسر َ
هم َر َ
وعلى هذا المنوال كان يعلّل زيادة الجيم ،في نحوَ :

الس ِ
وخ ْدَل َجة ،فالجيم -كما يذكر -أخت الياء ،ولهذا
ود ْح َر ْجتُه ،وامرأة َخ ْدَلة َّ
اق َ
ود َح ْرتُه َ
َ

ِ
للمس ِجد(.)4
المسيُد ْ
أبدلوها منها ،فقالت العامةَ :
ويعّلل زيادة الدال في االسم( ِر ْخ َوّد) ،بقوله" :وزادوها؛ ألنها أخت التاء؛ ولهذا
صار ِ
ود ْوَل ٌجِ ،لس ْر ِب الو ْح ِ
صار ،للقالدة القصيرة"( .)5وقد نقل
قالوا :تَ ْوَل ٌج َ
ود ْق ٌ
ش ،وِتْق ٌ
َ
( )1ابن جني ،التصتئص.921 ،922 /1 ،
* وهذا يشمل الفعل َّ
وخشف.
خش
َ

( )2السابق.924 - 922 /1 ،

( )3السابق.924 /1 ،

( )4السابق.924 /1 ،

( )5السابق.924 /1 ،
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اله ْيثَمِّ :
الر ْخ ُو .زيدت
ز َ
الر ْخ َوُّدّ :
يادة الدال األزهر ُّي عن أبي الهيثم بقوله" :وقال أبو َ
وشِّددت"(.)1
الدالُ ،
فيه ُ

أي حال َّ
فإن المزيدات من غير حروف (سألتمونيها) أحد عشر حرفاً
وعلى ّ
لدى كراع النمل هي( :ف ،ع ،غ ،ق ،ح ،ز ،ط ،د ،ج ،ب ،ر)؛ وبذلك يصبح

مجموع ما هو قابل للزيادة لديه ( )21حرفاً .وقد ذهب عبد الرزاق الصاعدي إلى ّأنه

زاد عشرة ،بإسقاطه من زيادات كراع صوت العين( .)2وهي مزيدة لديه في المثال

(ارتَ َع َج).
السابق ْ

أما ابن فارس فقد وصلت أمثلته المزيدة بحرف أو حرفين من غير حروف
وّ
ِّ
الراء
الزيادة العشرة إلى ( )247مثاالً كما ورد في إحصاء الصاعدي ،فقد قال بزيادة ّ

فالباء
يادة عنده ،ويليها العين في ( )22كلمة،
في ( )35كلم ًة ،وهي أكثر الحروف ز ً
ُ
الكاف،
في ( ،)17و ّ
القاف و ُ
الجيم و ُ
الد ُ
الحاء في ( ،)5و ُ
الفاء في ( ،)1و ُ
ال في ( ،)11و ُ
ٍ
َّ
َّ
اء في كلمتين لكل منهما،
ٌّ
وكل منها في ( )4كلمات ،و ُ
الشين؛ في ( ،)3فالز ُ
اي والط ُ
فالخاء و َّ
ٍ ٍ
ٍ
فارس يرى َّ
لكل منها .وهذا يعني َّ
الذال و َّ
أن
ابن
أن َ
الضاد و ُ
الغين ،في كلمة ّ
ُ

ائدة؛ باستثناء ثالثة منها ،وهي :الثاء،
حروف المعجم جميعها قابلة ألن تكون ز ً
والصاد ،والظاء(.)3
وقد انتهى الصاعدي من اإلحصاء السابق إلى هدم زيادات ابن فارس ،على

المعول في دراسة
منوال هدمه زيادات كراع النمل ،يقول" :والذي يؤخذ به ،وعليه
َّ
تداخل األصول :مذهب الجمهور في َّ
الزوائد؛ وهو َّأنها ال تقع من غير العشرة ،التي

ٍ
فارس ،ومن سار على نهجهما،
ابن
أما ما جاء به ُكراعٌ و ُ
يجمعها قولهم( :سألتمونيها)ّ .
ُّ
غويِين المتأخرين في زماننا فال ُي َع ّول عليه؛ َّ
ألن ما زعموا أنَّه زائد ثبتت أصالته
من الل ّ
( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،رحد).121 /9 ،

( )2الصاعدي ،تداخل األ نل اللغنرة.177 /1 ،

( )3السابق.223 – 221 /1 ،
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المتقدمين والمتأخرين ،وهم السواد األعظم
النحاة من
فيين و ّ
ّ
الصر ّ
عند جمهور الّل ّ
غويين و ّ

من علماء العر ّبية؛ وقد وضعوا قواعدهم على الكثير المستفيض من كالم العرب الذي
أداهم إلى نو ِط القو ِ
اعد به"(.)1
ّ
َْ
الصاعدي في هذه الخالصة مقبول حين لم يختلف الجمهور والسواد
وما يذكره
ّ

األعظم في تأصيلهم المزيدات الصرفية ،من نحو الفعل :أخرَج واستخرَج ...والمزيدات
ٍ
حينئذ ملزم البن فارس ولنا جميعاً ،ومن
ستخرج ...ورأيهم
وم َ
االسمية من قبيل :خارج ُ
المستفيض من كالم العرب
ثَ َّم ّ
فإن قواعد الزيادة هذه ال ُي ّ
شك في ّأنها ُوضعت على ُ

أي استقراء شامل لألبنية غير الثالثية التي تحتمل الزيادة
كما ذكر؛ َ
بيد أنه لم يجر ّ
بغير حروف (سألتمونيها) ،وليس من الدقيق وال الصائب أن ُيقاس ما لم يثبت في

أي جمهور على ما ثبت فيه ذلك.
اء وال ر ُ
زيادته استقر ٌ
وعلى النقيض من رأي الص ـ ـ ـ ــاعدي طرح بعض الباحثين المحدثين سـ ـ ـ ـ ـؤاالت
تتعلق بتقييد القدماء حروف الزيادة في عشرة ،وفي هذه المسألة يقول فوزي الشايب:
"أما لماذا ُيشــترط في الزيادة ...أن تكون من (ســألتمونيها) ،ولماذا حصــرت في هذه
ّ
األص ـوات العش ـرة فقط ،ومن قام بتحديدها؟ فأســئلة ال نملك اإلمكانات وال المؤهالت

العلمية لإلجابة عليها*ّ .إالَّ ...
أن حصـ ـ ــر الزيادة في مجموعة (سـ ـ ــألتمونيها) تح ّكم

أن كل ص ـ ــوت من األصـ ـ ـوات اللغوية ص ـ ــالح من الناحية العملية ألن
ض ،ذلك ّ
مح ٌ
ْ
()2
يكون زائداً" .

ويرى هذا الرأي عمر عكاشـة بقوله" :أرى أن حصـر الحروف الزائدة في عشـرة
فحسـ ــب كان بتأثير من المنطق الرياضـ ــي"( .)3ويقول سـ ــامر بحرة ُمع ِّقباً على منهج
( )1الصاعدي ،تداخل األ نل اللغنرة.223 – 221 /1 ،
* هكذا وردت (عليها) والصواب (عنها).

( )2الشايب ،ا ل تق ةي اللغة العربتة.93 ،

( )3عكاشة ،الفعل الربتري ةي لست َ العرب يراالة تأ يلتة.12 ،
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ابن فارس في التوس ـ ـ ــع في حروف الزيادة" :وقد رأينا عدم اكتراثه بقواعد الصـ ـ ـ ـرفيين
واالشــتقاقيين في زيادة الحروف ،وكنا أكبرنا فيه اجتراءه على تلك القواعد ،وال ســيما
قوله بجواز زيادة حروف ال تشـ ـ ــملها العش ـ ـ ـرة في (سـ ـ ــألتمونيها) .إذ لم يخبرنا أولئك
أحق بالفوز بشـ ـ ـ ــرف الزيادة من (الراء)
ص ـ ـ ـ ـوا تلك األحرف ما الذي يجعلها َّ
الذين خ ّ
مثالً ،وقد يثبت دليلهم األقوى –وهو االشـ ـ ـ ـ ــتقاق– أنها من أكثر الحروف زيادة –إن

لم تكن أكثرهــا– فيمــا زاد على ثالثــة من الكلمــات؟ وبــأي ذنــب أخــذت البــاء والعين
حتى تشقيا بالحرمان مما سعدت به تلك العشرة"(.)1
مـا يمكن لنـا إيجـازه لإلجـابة عن هذه التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت هو أن العربية بنت األنماط

التي يس ــميها القدماء (المجردات) قبل أن تص ــير إلى بناء األنماط الص ــرفية المزيدة

قل من بر َق،
بحروف (سـألتمونيها) ،فهي بنت –مثالً– الرباعي شبر َق من شر َق ،وبر َ
ـلع ،وبعد أن اس ــتكملت بناء هذه األمثلة بأنواع مختلفة من الزيادات
ـلمع من ص ـ َ
وص ـ َ
اللغوية توقفت في مرحلة الحقة عن بناء هذا الضـ ــرب من األبنية أو كادت تتوقف؛

لتبني منها مزيدات صـرفية بحروف الزيادة الصـرفية العشرة ،فتّأتى لها –مثالً -بناء
تمكنت العربية
قل ،وتشـ ـ ـ ــبر َق من شـ ـ ـ ــبر َق ...وهكذا ّ
قل من بر َ
الفعل المزيد بالتاء :تبر َ

طرد وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط جرى الحــديــث عنهــا في ك تــب
من زيــادة حروف (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألتمونيهــا) بــا ّ

الصرفيين بعد أن بنت أصولها التي يسميها القدماء بالمجردات.

بأن اللغة بنت المزيد من نحو(تشبر َق) قبل (شبر َق) الذي
فال نستطيع القول ّ
ابتداء بزيادة الباء؛ وعليه فإن حصر القدماء للحروف الزائدة في عشرة ليس
ُبني
ً
تحكماً وال اعتباطاً أو منطقاً رياضياً ،بل هو تأصيل مضبوط قائم على استقراء دقيق؛
وفقاً لشيوع هذه الزيادات في األبنية الصرفية المقيسة .فال استغناء للعربية عن اختيار

حروف (سألتمونيها)؛ لتكون عنواناً لمرحلة نهائية من التطور اللغوي ،فتزيدها في
( )1بحرة ،م هج ا ن ةترس ةي تأ يل مت زاي رلى رتة أ رف.14 ،
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تظل في محور الزيادات الحرة
أبنيتها؛
لتصل إلى قياس في نوع الزائد وعدده ،ال أن ّ
َ
السابقة.
فلو سلمنا -جدالً– َّ
بأن صوامت العربية باستثناء -الثاء والصاد والظاء -كانت

كل هذه
تُزاد زيادة لغوية بنائي ًة كما يرى ابن فارس ،فكيف يمكن للعربية أن تزيد ّ
ألي شيء من المعاني ستزيدها ،وهي
الصوامت مرة أخرى لبناء المزيدات الصرفية ،و ّ

أحوج إلى الزيادات الصرفية التي تُنبئ عن معان صرفية ونحوية ،كالتعدية والمطاوعة
وغيرها من المعاني?

قيد نوع المزيد بأنواع معينة وفي
أما دراسات التأصيل الحديثة فنجد منها ما ّ
وّ
باعية التي أقامها
مواقع ّ
محددة ،ومن بينها دراسة مراد كامل المتعّلقة بنشأة األفعال الر ّ
على المقارنة بين اللغات السامية المشتركة ،وعلى اللهجات الحديثة ،كالعربية

والحبشية والسريانية.
تكون الفعل الرباعي في هذه اللغات زيادة
فمن بين الوسائل التي ذكرها في ّ
قيد المزيدات حشواً بالحروف( :ل ،م ،ن ،ر ،ب،
الحروف حشواً في الثالثي ،وقد ّ

وزحلق من
سحب
سحلب من
ه ،ح ،ع ،ط) ،ومن أمثلة الزيادات هذه ما ذكره في:
َ
َ
َ
لق ...وذكر أن العين تزاد -في الكثير -بعد فاء الفعل الثالثي ،إذا كان فيه أحد
زَ

ونعبش
ط
ودعثر .وهناك
الحروف األصول( :ش ،س ،ل ،ر) ومن ذلك األفعال :شعب َ
َ
َ
صيغ رباعية تتكون بالزيادة صد اًر ،والزيادة تكون واحدة من الحروف( :ب ،د ،ح،

غرد .وذكر َّ
أن من الصيغ الرباعية
بهدل
َ
وحنكش وز َ
م ،ن ،ث ،ز) ،ومنها األفعالَ :
ما ينشأ بالزيادة كسعاً ،وتكون بواحد من الحروف المزيدة اآلتية( :ب ،د ،ل ،م ،ر)،

ويخلص إلى أن زيادة الباء كسعاً في الفعل الرباعي في اللغات السامية نادرة ،خالفاً

الالم كسعاً التي كثرت في أفعال هذه اللغات(.)1
لزيادة ّ

( )1كامل ،مراد ،تربتع الفعل الُر ي ةي العربتة أخناتهت الستمتة ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
( ،93 ،)31لشأة الفعل الربتري.1 ،
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()1
أما
وذهب عبدالله العاليلي إلى تقييد الزيادة بوقوعها كسعاً في الثالثي  .و ّ

"ح َّرة دون النظر إلى نوع المزيد وإلى ارتباطه
حسان فيرى ّ
أن هذه الزياداتُ :
تمام ّ
بأحد الحروف األصلية" ويذكر َّ
أن الزائد ":حرف غير مقيَّد بحروف سألتموينها"(.)2

وهو رأي يكاد يكون مشتركاً بين الدارسين المحدثين(.)3
ُّ .7
المتوهَّمة بنوع الزائد
تحكم ّ
الداللة ُ
يشيع لدى اللغويين القدماء والمحدثين ُّ
رد األبنية غير الثالثية إلى أصولها
الدالة على هذا المنهج ما يطالع في
ألي عالقة داللية بينها ،فمن أمثلة ابن فارس ّ
ّ
َّ
قاف منه زائدة،
تأصيله الفعل (شبر َق) بقوله الذي سبقَ :
"ش ْب َر ُ
قت الّل ْح َم ،إذا َقطعتَه ،فال ُ
كأنك َّ
قت الثَّ ْو َب ،إذا َّ
مزقتَه"(.)4
قطعتَه ِش ْب اًر ِش ْب اًرَ ،
ّ
وش ْب َر ُ

فابن فارس يتصور َّ َّ
حم قد ُقطع ِش ْب اًر ِش ْب اًر؛ فترتّب على ذلك َّ
أن القاف هي
ّ
أن الل َ
الصوت المزيد ،والمزيد لدى كراع النمل الباء؛ لتالقي الفعلين على معنى القطع؛

وش ْب َرَق ُه ،إذا َقَّده( .)5والمشكل الداللي يظهر في غير دراسة من
لقولهمَ :ش َّر َق الثوب َ
ّ
دراسات التأصيل الحديثة ،من ذلك ما ورد في تأصيل إبراهيم السامرائي للفعل العامي
ِ
ويكسر
عبل) بزيادة العين ،على نحو قوله"ُ :يقال:
ُ
(ز َ
الطفل يز ُ
عبل بُلعبه ،أي :يعبث ّ
الزبل و ِّ
أن الفعل أقيم على مادة (زبل) و ِّ
أظن َّ
ويتلف ...و ُّ
الزبالة الفضالت التي تُرمى
()1
المرح وكثرة
عامة"  .ومعنى الفعل الرباعي الذي ذكره السامرائي ّ
يدل على النشاط و َ
عل) بزيادة الباء .وقد جمع ابن فارس حروفه
الحركة؛ فلهذا نراه من الثالثي الفصيح (ز َ

( )1العاليلي ،عبدالله ،مقدمة لدرس لغة العرب.341 – 333 ،234 -233 ،

( )2حسان ،م تةج الب

ةي اللغة.222 ،217 ،

( )3نعيم ،مزيد إسماعيل ،الصتغ الربتعتة التمتالتة اشتقتبتا يللة.151 ،
( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،شبرق).292 /3 ،
( )5كراع النمل ،الم تتب.925 /1 ،

( )1السامرائي ،الفعل زمتله أ يته.114 ،

180

العدد الثامن والت�سعون

استْقرٍار ،لن ٍ
الالم) على أصل واحد" :يد ُّل على مرٍح وِقَّلة ِ
شاط يكو ُن.
(الزاي والعين و ّ
ّ
َ
ُ
ََ
ِ
ط .و َّ
َّ
فالزَع ُلَّ :
الزِع ُلَّ :
اله َذلِ ُّي:
الس َم ُن و َّ
النشا ُ
النشي ُ
طُ .
الرْع ُي .قال ُ
ويقال :أ َْزَعَله ّ
م وُدددددددددل َ ِ
أ ََك َل ال َ ميدددددددد َم طت َ َر ْته َالدددد ْم َ ج
َمدددددددددْر و
و
القو ددددددتة أَزَرَل ْتددده األ و
ط َرف ُة:
وقال َ
َ

مكددودددددددددددددت َ َزردودددددددددددل ِظْلمتولدددددددددده

كتلم ِ
الت ِصْر
الين ِم َ
تتض ال و ْر ِب ةي َ
َ

وربَّما ح ِمل على هذا ِ
ض ِّوُر من الجوِع َزِع ًال"(.)1
المتَ َ
ُ ُ
فس ّم َي ُ
ُ

وورد في معجم "صحاح العربية" ما يشير إلى اشتقاق َّ
(الزْعَبل) من (زعل)
َّ ِ
تض ِور جوعاً ...و َّ
الزْعَبل
الم َ ّ
بزيادة الباء حشواً بعد العين ،يقول الجوهر ّي" :والزعلُ :

عنُقه"(.)2
ينجع فيه الغذاء فع ُ
ودق ُ
ظم ُ
بطنه ّ
الصبى ال َ
أيضاًّ :
لرد األبنية إلى األصول الثنائية
 .1نفي الزائد تجنباً ّ

ذكر الخليل في مادة (قند) االسم (الَق ْند) بمعنى عصارة قصب السكر إذا
جمد ،و ِ
الق ْنديد ،وهو الخمر ،وذكر االسم ِ
(الق ْن َدأو) بمعنى صحيفة للحساب وغيره،
لغة أهل الشام ومصر ،وهو السيء الخُلق والغذاء( .)3وحينما جاء االسم ِ
(الق ْنَدأو) -
ُ
ّ
الصْلبة الشديدة الخْلق -ذكر منهج اشتقاقه بقوله" :يقالِ :
الق ْنَدأوة اشتقاقها
بمعنى الناقة ُّ
َ
الخْلق .وجمل ِق ْنَدأٌْو
من قدأ* ،والنون زائدة والواو صلة ،وهي الناقة ُّ
الصلبة الشديدة َ
ِ
بأنه لم يجئ بناء على لفظ ِق ْنَدأو إال وثانيه نون ،فلما لم يجئ
ندأو كذلك ،واحتُ ّج ّ
وس ٌ
ِ
ندأو وامرأة ِق َنداوةٌ ،وهو
على هذا البناء بغير نون علمنا أن النون زائدة فيه .ورجل ق ٌ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،زعل).12 ،7 /3 ،

( )2الجوهري،

تح العربتة( ،زعل).1911 /4 ،

( )3الخليل ،العين( ،قند).111 /5 ،
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شدة في الرأس وِقصر في العنق"( .)1ونقل األزهري عن َش ِمر أن ِ
(الق ْن َدأو) من األلفاظ
ُُ
ّ
ّ
َ
()2
يرجح زيادة الهمزة أيضاً.
التي تهمز وال تهمز ؛ مما ّ

أما ابن عصفور (ت117ه) فقد صرح بأصالة الهمزة؛ لتجنب بقاء هذه
وّ
أما ِك ْنثأٌْو وأخواته
الكلمة وما يشبهها في الوزن على ّ
أقل من ثالثة حروف ،يقول" :و ّ
ٍ
فنونه زائدة ،بدليل َّ
أحرف من حروف الزيادة :النون والهمزة
أن هذه األسماء فيها ثالث ُة
لقلة زيادتها غير أ ََّول ،وُق ِ
والواو .فُق ِ
ضي على الهمزة باألصالةَّ ،
ضي على الواو
َ
بالزيادة ،لمالزمتها المثال .فإن قيل :فإن الهمزة -أيضاً -قد الزمت المثال :فالجواب
أنه ال يمكن -أيضاً -القضاء بزيادتها مع زيادة النونِ ّ ،
يؤدي إلى بقاء االسم
لئال ّ
أقل من ثالثة أحرف ،إذ الواو زائدة .فلما تع ّذرت زيادتهما معاً ُق ِ
ِ
ضي بزيادة
على ّ
ّ

ٍ
النون؛ َّ
أكثر من زيادة الهمزة"(.)3
غير َّأول ُ
ألن زيادة النون َ

تمسك القدماء بفكرة األصول الثالثية ،وسيطرتها
وفي تعليل ابن ُعصفور يظهر ُّ

على تأصيل أبنية العربية؛ فلهذا السبب كان نفي زيادة الهمزة؛ وعليه نرى َّ
أن األصل

الراجح لكلمة (القندأو) هو الثنائي (قد) ومنهَ :قَّد
ط َعه( .)4وفي داللة
الشيء ،إذا َق َ
َ
ِ
الرد.
العُنق ما يجيز هذا ّ
صر ُ
(القندأو) على ق َ

والمثال اآلخر الذي يدل على سيطرة األصول الثالثية على هذا التأصيل هو
ِ
َّ
ِ
ض ـ ْر ِب األصــابع
االســم َ
(دد) الذي ّبين الخليل داللته على حكاية اال ْس ـتنان للط َرب و َ

* في نسحة العين المحققة وردِ :
(الق ْن َدأوة اشتقاقها من قداء) ،وذكر األزهري في "تهذيب اللغة":172 /7 ،
"وقال َّ
الل ْيث :اشتقاقها من َقدى" .وقد أثبتنا ما ذكره ابن منظور في "لسان العرب" (قدأ)،121 ،/1 ،
اللي ُثِ :
َّ
اشتقاُقها من َق َدأَ".
وهو" :وقال ْ
( )1الخليل ،العين( ،قدأ).175 /5 ،

( )2األزهري ،تهذ ب اللغة( ،قند).52 /7 ،

( )3ابن عصفور ،الممتع الكبير ةي التصررف.191 /1 ،
( )4ابن القطاع ،كتتب األةعتل( ،قدد).52 /3 ،
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في ذلك ،وقد ذكر الخليل تطور هذا األص ــل الثنائي بزيادة دال ثالثة كس ــعاً ليص ــير
ّ
نعتاً على الصورة ِ
ط ِرّماح:
(دِد)؛ لقول ال ِّ
ويقال فيه َ
َ
(دَدد)ُ ،

ظ ْعو هم َلمت ا ْ ز َّ ِ
آل ُّ
الض ى لتشطتا من ياعتتا َي ِي
االت ْطَرَب ْت و
َ
أل هم و
ِ
ِ
وبين –
وذكر الخليــل في هــذا البيــت روايــة أخرى ،وهي( :من داع ـ ٍب َددد)ّ ،
أيضـاً -موجب زيادة الدال الثالثة بقوله" :ولما جعَله نعتاً للداعب كســعه ٍ
بدال ثالثة؛
ََ
أحرف فما فوق ذلك؛ فصار( دِدد) نعتاً ِ
ٍ
ألن َّ
َّ
للداعب
يتمكن حتى يتم ثالثة
الن ْع َت ال ّ
َ
()1
ونبه إلى منهج بناء الفعل الرباعي من هذا النعت الناشــئ بزيادة الدال،
ّ
الالعب" ّ .
بوسـ ــاطة زيادة الهمزة بين الداالت على نحو قوله" :فإذا أرادوا اشـ ــتقاق الفعل منه لم
الداالت ،فيفصـ ـ ــلون بين حرَفي الصـ ـ ــدر بهمزة فيقولونَ :دأَْدَد ُيَدأِْدُد ،وِإ َّنما
َي ْنَق ْد َ
لك ْثرة ّ
ألنها أقوى من ســائر الحروف الجوفية ونحوه كذلك .وفي َّ
الدِد ثالث
اختاروا الهمزة؛ ّ

لغات ،تقول :هذا َدٌد ،وهذا َددا ،وهذا َدُدن"(.)2
أكد رأيه الس ـ ـ ـ ـ ــابق بقول ":ويروى :داعب َدد ِد ،يجعله نعتاً
وفي موض ـ ـ ـ ـ ــع آخر ّ
للداعب ،ويكسـ ـ ـ ــعه ٍ
بدال أُخرى ثالثة ليتم َّ
يتمكن حتى يصـ ـ ـ ــير
الن ْعت؛ ألن النعت ال ّ
ّ
الداَل ِ
ـتمر طريقة
ثالثة أحرف ،فإذا اش ـ ـ ـ ـ ــتقوا من ذلك ِفعالً أدخلوا بين ّ
ين همزة؛ لتس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ِ
دة"(.)3
الداالت إذا
الفعلّ ،
ولئال تثقل ّ
اجتمع َن ،فيقولونَ :دأ َْدَد ُيَدأْدُد َدأَْد ً
ْ
ولثالثية األصول أثر في مخالفة بعض اللغويين القدماء التفسير السابق الذي

ذهــب إليــه الخليــل في (ددد) ،فهم يــذهبون إلى القول بمحــذوف من األبنيــة الثنــائيــة؛
ردها إلى األصــول الثالثية ،ففي حديث الرســول –صــلى الله عليه وســلم–
ليتّفق لهم ّ
وهو" :ما أَنا من َدٍد وال َّ
ص ـ ـه"َ :دد هذه
الد ُد مني" .ذكر الزمخشـ ــري (ت531ه) ما ن ّ
ود َدن
الكلمـة محــذوفـة ّ
الالم ،وقــد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعلمــت ُمتممـ ًة على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرَب ْي ِنَ :ددي ك َنـديَ ،
( )1الخليل ،العين( ،دد).71 /1 ،

( )2السابق( ،دد).71 /1 ،

( )3السابق( ،دعب).51 /2 ،
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ك َبـ َدن ...فال يخلو المحــذوف من أَن يكون يــاء فيكون كقولِهم :يـٌـد في َيـدي ،أَو نونـاً
فيكون كقولهمَ :لد في َلدن .ومعناه َّ
الل ْهو واللعب"(.)1
ُْ
ُ

أن تشبُّث القدماء بأصالة األبنية الثالثية قد أوقعهم –أحياناً -في تناُقض
ونرى ّ
َّ
كاله ْيَقل،
اله ْي ُق :الظليم ،لطولهَ ،
التأصيل ،على نحو قول ابن سيده في موضع" :و َ
أصل ،وفي َهيَقل زِائدة"( .)2وقوله في موضع آخر" :ولذكر النعام َهيق
الياء في َهيق ٌ
()3
وهيَقل ،وال يعرف ِس َيبوْيه ّ ِ ِ
(الهيق)
َ
الالم زائدة إ ّال في عبدل"  .فقوله بأصالة الياء في َ
َ
ألن حذفها من الرباعي
َّ
(اله ْيقل) فذكر أنها زائدة؛ ّ
ليظل البناء ّ
أما في َ
ثالثياً وضعاً ،و ّ

أما قوله بزيادة الالم ال الياء فيعيد هذا الرباعي -
ُيعيد إلى األصل الثالثي (هقل) ،و ّ
الالم قبل ابن سيده حين قال:
ابن دريد زيادة ّ
بالضرورة -إلى (هيق) .وقد ذكر ُ
ِ
اله ْيق"(.)4
اله ْيَقل :ال ّ
َن ّ
ظليم .وزعم قوم أ ّ
الالم فيه زائدة ،وإَِّنما هو من َ
"و َ
ردها
أن هؤالء
تخلوا عن أصالة الياء في األمثلة السابقة لتأتّى لهم ّ
فلو ّ
َ
اللغويين ّ

إلى مادة ثنائية واحدة ،وهي (هق) التي كانت مصد اًر الشتقاق الثنائي المضاعف:
السير َّ
الشديد .والثالثي
َه َّق َّ
الهْق َهقة ،بمعنى َّ
الرُج ُل ،إذا َ
هر َب ،والرباعي المضاعفَ :
شي()5؛ وعليه فقد
الم ِ
التَّ َهُّقل ،وهو ْ
اله ْيَقلة على َ
المش ُي َ
البطيء .وقد دّلت َ
ض ْرب من َ

ظليم سمي َهيقالً لسرعته أو لنوع من مشيته.
يكون ال ّ
تمسك القدماء باألصول الثالثية هو اتكاؤهم على المنهج الوصفي،
وما يفسر ُّ
وإغفال التطور التاريخي لهذه األبنية ،فضـ ـ ـ ـالً عن كثرة األبنية الثالثية االس ـ ـ ــتعمالية
ّ
بالمقارنة مع قلة األبنية الثنائية عندما صاروا إلى وضع ضوابط االشتقاق.

( )1الزمخشري ،الفتئق ةي غررب ال د .421 ،422 /1 ،

( )2ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،هيق).314 /4 ،
( )3السابق( ،فحج).72 /3 ،

( )4ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1192 /2 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تتا العر س( ،هقق).25 /29 ،
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وقـد ّبين مزيـد نعيم كثي اًر من األلفـاظ الثنـائيـة التي ع ّـدها القدماء من الثالثيات
التي ُحذف منها أحد صوامتها ،كـ ـ ــ :دم وفم ويد وأب وأخ واسم وابن ...ومن ثَ َّم نقل

أن هذه األس ـ ــماء عبارة عن أبنية مس ـ ــتعملة
اتفاق كثير من الباحثين المحدثين على ّ
في كثير من اللغات السامية على صورتها الثنائية(.)1

أن تأصيل األبنية غير الثالثية
وما يمكن إيجازه في نهاية هذا المبحث هو ّ
بزيادة الصوامت لدى القدماء والمحدثين لم ِ
ينته إلى اتفاق بينهم ،بوضعهم ضوابط
نجد في هذا التأصيل شيئاً من المالمح النظرية
مقيسة في الزيادات اللغويةّ ،
لكننا ُ
والتطبيقية التي تصلح لتفسير نشأة هذه األبنية بزيادة الصوامت الخفيفة ،كالنون
والميم والالم وغيرها ،فضالً عن مالمح ظاهرة تبين جواز نشأة األبنية الثالثية من
توصلنا إلى مز ٍيد من الضوابط التي تعالج نشأة األبنية ابتداء
أصول ثنائية .فإذا ما ّ
نشك بأننا أمام نظرية
من أصول ثنائية حتى ننتهي إلى األبنية الخماسية ،فلسنا ّ
تأصيلية لها أصول وضوابط مختلفة .وهذا ما نسعى إلى استخالصه ،وبيان معالمه

ِ
اآلتيين:
النظرية والتطبيقية في المبحثين
المب

الُتلي :لشأة األ تة غير الُر تة تلصنامت الت تفة

يدل االســتقراء على َّ
أن الصــامت المزيد لبناء األنماط غير الثالثية كان واحداً
ّ
من الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوامـ ــت الخفيفـ ــة اآلتيـ ــة( :ر ،ل ،ن ،ف ،ب ،م ،و ،ي) ،ففي بعض
المعجمـات ُيفهم أن ال ازئـد واح ٌـد منها من طريق نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق بعض األبنية الثالثية وغير
الثالثية في باب واحد ،وإن لم يصرح القدماء بنشأة األبنية من بعضها في كثير من
الزبيب ،وهو حب العنب أيض ـ ـ ـاً،
"الع ْجُدّ :
هذه المواضــ ــع ،كقول الخليل في (عجد)ُ :
ويقال :بل هو ثمرة غير َّ
الع ْن ُجُد"(.)2
الزبيب شبيه ٌة به ،ويقال :بل هي ُ
( )1مزيد ،الصتغ الربتعتة التمتالتة اشتقتبتا يللة.123 - 17 ،
( )2الخليل ،العين( ،عجد).211 /1 ،
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مجيء االسمين الثالثي والرباعي لمعنى واحد ،وال
يبين
فالذي يذكره الخليل ّ
َ
الع ْن ُجد)َّ ،
صرح
ّ
ولكن ابن دريد ي ّ
يؤكد -بالضرورة -زيادة النون في االسم الرباعي ( ُ

بزيادتها فيه ،وإن ترّجح موت الثالثي الذي نشأ منه هذا الرباعي ،يقول" :ليس له
ّ
الع َربَ :ع ْجٌد وال َع َجٌدّ ،إال أَن يكون
اشتقاق ُيوضح ِزيادة النون؛ ّ
ألنه ليس في كالم َ
فعالً مماتاً"(.)1

ونجد َّ
ينص على استعمال الفعل الرباعي
أن الصاحب بن عباد (ت315ه) ّ
ِ
ناقيده"( .)2ويمكن
يظه ُر َع ُ
َ
"ويقالَ :ع ْن َجٌد َ
(عنجد) بقولهُ :
وع ْن َجَد الع َن ُب ،وذلك َّأول ما َ
الزبيدي" :ع ْنُقود ِ
مروية بالقاف ،كقول َّ
الع َنب...
لنا
ُّ
ُ
التوصل إلى زيادة النون في أمثلة ّ
ونونه ص َّرَح
بأنها زائدة"(.)3
الجماهير ّ
الض ُّمُ ،
عرف فيه ّإال ّ
ُ
ال ُي َ
أي دراسة تأصيلية؛ لرصد
ومن الضرورة أن تكون اللهجات الدارجة حاضرًة في ّ

حلقات تطور األبنية ،وفي هذا السياق نجد َّ
أن بعض اللهجات األردنية استعملت

(ع ْنَق َد) الذي تُنطق فيه القاف كالجيم المصرية القاهرية ،ففيها يقال:
الفعل الرباعي َ
َ
شك من الثالثي الفصيحَ :عَق َد
َع ْنَقَد
العنب ،إذا صار ثمره ُعنقوداً مجتمعاً ،وهو دون ّ
ُ

()4
بأن الفصيحة أماتت الثالثي
َّ
الرْم ُل ،إذا تَر َ
مع  .وبهذا نتمكن من القول ّ
اكم و ْ
اجتَ َ
(عجد) ،وأبقت أصله (عقد) مستعمالً ،ونتمكن من القول بزيادة النون على نحو قاطع

أيضاً.

(الع ْك َبرة) ،وهي من النساء الجافية
ويذكر الخليل في موضع آخر االسم الرباعي ُ

()5
ينص على زيادة الراءَّ ،
ولكن ابن فارس يخلص إلى
الع ْكباء في ُخُلقها  .دون أن ّ
َ

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عنجد).1131 /2 ،

( )2ابن عباد ،الم تط ةي اللغة( ،عنجد).131 /1 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عنقد).431 /1 ،
( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عقد).11 /4 ،

( )5الخليل ،العين( ،عكبر)( ،كعبر).329 /2 ،
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ِ
الجافي ُة ِ
الن ِ
ِ
الخليل:
العْلج ُة .قال
ساء:
"الع ْكُبرةُ من ّ
مما ذكره الخليل ،يقولُ :
ُ
زيادتها ّ
اء في ُخلُ ِقها .قال:
هي َ
الع ْك َب ُ
المفت ِ ِل من أَ ْ تلِهت َة َد
بتا ور ْكوبرة ةي َ ْط ِهت َ َ ل
َر ْك و
ةي َ
ِ
َن الراء فيه زِائدةٌ .واألَصل الع َكب و ِ
الع َك ُّب"(.)1
ْ ُ َ ُ
وهذا األ َْم ُر ظاهٌر أ َّ ّ َ

ونرى ّأنه حين يتوقف تأصيل أحد األبنية عند مرحلة ما من مراحل تطوره في
أحد المعجمات فيجب موالة البحث عن حلقات تطوره المختلفة في غيره من معجمات

يبين مالمح من ضوابط نوع الصامت المزيد.
اللغة ،ففي استكمال هذه الحلقات ما ّ
بعض القدماء
صلها ُ
وقد رصدنا بعض أمثلة من األسماء الرباعية والخماسية التي ْأو َ
إلى الثنائي المضاعف ،منها :االسم (الشعَّلع) وهو َّ
الطويل من ِّ
الرجال ،وقد ذكر
َ ُ
األزهر ُّي تأصيله على النحو ":وال أ َْدري أزيدت العين األولى أَو األخيرة ،فإن كانت
يدة فاألصل شعل ،وإن كانت األولى هي المزيدة فاألصل شَلع"(.)2
األخيرة مز ً
ص َل االسم الرباع َّي إلى الثالثي (شلع) أو(شعل)،
ُ
فتأصيل األزهري ّ
السابق ْأو َ

ينص على زيادة النون في
والحلقة المفقودة في تطور الرباعي هي ّ
أن األزهر ّي لم ّ
االسم الخماسي َّ
ألنه لم ِ
يرو استعماله في العربية ،والحلقة
(الش َعْنَلع) بمعنى الطويل؛ ّ
ّ
السابقة –نعني زيادة النون -توصل هذا الخماسي إلى أصله الثنائي (شع).

وقد توصل إلى القول بزيادتها الحقاً الفيروزآبادي بقوله" :و َّ
الش َعْنَل ُع ،بزيادة
ّ
()3
مكن َّ
الطويل ِمّنا ومن ِ
الزبيدي –بعد ذلك -من تأصيل هذه
النو ِن:
غيرنا"  .وهذا ما ّ
ُ
الشعنَلع ،بز ِ
األلفاظ بحملها على أصلها الثنائي (شع) ،يقولَّ :
يادة
"الش َعلَّع َك َه َمَّلع ،و َّ َ ْ
ين والالّم " ومن ثَ َّم عاد لينقل زيادة الالم في االسم الرباعي َّ
ِ
الع ِ
(الش َعَّلع)
النون َبين َ

عن الجوهرِّي ،وهذا يعني َّأنه سيعود إلى أصل
ثنائي بالضرورة -أيضاً– لقوله
ٍ
ّ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.329 /2 ،

( )2األزهري ،تهذ ب اللغة( ،شلع).294 /1 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،شعع).933 /1 ،
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الالمَّ :
الطويل ،قاله
الصريحَ " :ذكره الجوهر ّي في آخر تركيب شعع وقال :هو بزيادة ّ
َّ
عباد ...وشجرةٌ َش َعَّلع ٌة أيضاًُ :م َتف َّرق ُة
الفراء .ولم ُ
ذكره ابن ّ
ّ
يذكر الش َعْنَلع و ّإنما َ
التفرق.
إن
أصل تركيبه شعع بمعنى ُّ
قول الجوهر ّيّ :
غير ُملتّفة ،وهذا ُي ّ
األغصان ُ
َ
ؤيُِد َ
العين األُولى .)1("...
وقال األزهر ّي :ال أدري أز َيدت
ُ
وكانت األمثلة التي نص القدماء على زيادة أحد الصوامت الخفيفة فيها كثيرة،
وسنذكر أمثلة فصيحة منها ،وأمثلة من اللهجات الدارجة بعد اإلفراد اآلتي:
مسوغ خفة الصوامت المزيدة
ّ .1
بأقل عدد من
تنبه الخليل إلى مســألة خفة األبنية الثنائية المضــاعفة؛ لتأليفها ّ
الصوامت اللغوية؛ ولهذه الخّفة رتّب ألفاظ معجمه "العين" مبتدئاً بالثنائي المضاعف
أخف على الّلس ـ ـ ـ ــان
ألنه ُّ
ـاعف؛ ّ
ّ
بالمض ـ ـ ـ ـ َ
األخف ،وس ـ ـ ـ ـ ّـوغ ذلك بقوله" :وبدأنا األبني َة ُ
للمتفهم"(.)2
أقر ُب مأخذاً
ِّ
وَ

ولكن ثقل تأليف األمثلة الرباعية والخماسـ ـ ـ ــية من ص ـ ـ ـ ـوامت أربعة وخمسـ ـ ـ ــة
ّ
ـاق -إلى وجوب اشــتمال هذه األمثلة
جعلته يتوقف؛
ليخلص –بعد اس ـتقراء دقيق وشـ ّ
َ

على أخف الصـوامت اللغوية ،وهي أصـوات َّ
الذالقة (ر ،ل ،ن) واألصـوات الشــفوية
ّ
(ف ،ب ،م) .وقد بين خّفتَها بقوله ":فلما ذَلَق ِت الحروف ال ِس ـ ـتّ ُة ،وم َذل ِ ِ
ـان
به َّن الّلسـ ـ ُ
ُ ّ
ّ
َ
ِ
ـيء من ِبناء الخماسـ ـ ـ ِـي
الم ْنطق كثَُرت في أبنية الكالم ،فليس شـ ـ ـ ٌ
و َس ـ ـ ـ ُهَلت عليه في َ
ّ
عراة
التّ ِّ
ورَدت عليك كلمة رباعيَّة أو خماسـ ــيَّة ُم ّ
ام َي ْعرى منها أو من بعضـ ــها ...فإن َ
من حروف َّ
الذلق أو الشــفوية وال يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد

أو اثنــان أو فوق ذلــك فــاعلم َّ
أن تلــك الكلمــة ُم ْح ـَدثــة ُم ْبتَ ـ َدعــة ،ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت من كالم
العرب"(.)3
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،شعلع).297 /21 ،

( )2الخليل ،العين.12/1 ،

( )3السابق.52 /1 ،
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النص الص ـ ـ ـ ـ ـ ـريح على خّفة هذه األص ـ ـ ـ ـ ـ ـوات يغدو من غير المقبول
ففي هذا ّ
أثقل منها ليكون هو الزائد فيها ،على نحو ما كان يحصــل لدى
البحث عن صــامت َّ

الكوفيين الذين توسعوا في الزيادات دون قيد ،ومن غير المقبول –أيضاً– أن يكون

أي حرف من حروف (سـ ــألتمونيها) على اإلطالق ،وفقاً لما أراد البصـ ـ ـريون؛
زائدها ّ
ألنه سيصير باإلمكان زيادة األصوات الثقيلة ،وهي (الهمزة والهاء) في هذه األبنية
الثقيلة نطقاً لكثرة ص ـ ـ ـ ـوامتها ،فالخّفة شـ ـ ـ ــرط في الصـ ـ ـ ــامت المزيد ،وقد تحقّقت هذه

الخفة في األصـ ـ ـ ـوات ال ّذلقية والش ـ ـ ــفوية ،فضـ ـ ـ ـالً عما اش ـ ـ ــتُهر من خفة الواو والياء
بالملحقات الصرفية.
وزيادتهما في أمثلة كثيرة ّ
مما يسمونه ُ

يقيد األصـ ـوات الخفيفة بموقع معين
نص الخليل الس ــابق –أيضـ ـاً– نجد ّأنه لم ّ
وفي ّ
في األبنية غير الثالثية ،زيادة على ّأنه لم يوجب اشـ ـ ـ ـ ـ ــتمال األبنية الثنائية المضـ ـ ـ ـ ـ ــاعفة

وكأن الخليل يرى أن لها
والثالثية -لخفتها الوض ــعية -على األصـ ـوات الخفيفة الس ــابقةّ ،
منهجاً في التأليف الصامتي يختلف عن منهج بناء الرباعيات والخماسيات.
ّ
وخّفة هذه األصوات هي ما دفع ابن ُدريد إلى بيان حسن تأليفها مع غيرها،

بما سماه باالمتزاج ،يقول" :وهي ُّ
أخف ال ُحروف وأحسنها امت ازجاً
وقد عبر عن ذلك ّ
ُخر ُمصمت ًة؛ ألَّنها أُصمتت أَن تختص بالِبناء ِإذا كثرت ُحروفه؛
بغيرها ،وسميت األ َ
العتياصها على الِّلسان"( .)1ورأى َّ
وسَف ْرَجل
أن األبنية الخماسية ،مثلَ :ف َرْزَدق َ
َسلة
َ
وش َم ْرَدل ال تُبنى إال" :بحرف وحرفين من ُحروف ال ّذالقة من مخرج الشفتين أَو أ َ
ِ
وعْق َجش )...فليست من كالم
أما األمثلة التي خالفت ،كـَ :
(د ْع َشق َ
وض ْعثَج َ
الّلسان" و ّ
الع َرب ،وال تُقبل َّ
ص َمتة وال يمزجونها
َ
الم ْ
ألن" :قوماً يفتعلون هذه األسماء بالحروف ُ
بحروف الذالقة"(.)2

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.45 /1 ،

( )2السابق.47 /1 ،
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وعلى ّأية حال َّ
اب ما ذهب
فإن الدراسات اللغوية واإلحصائية الحديثة أكدت صو َ

الستة بكثرة في األبنية الثالثية والرباعية
إليه الخليل من شيوع هذه األصوات ّ
والخماسية(.)1

وال يخفى ما لهذه األصوات -ال ّذاللقة والشفوية وأصوات الّلِين -من سمات مميزة

ّأدت إلى خّفتها وكثرة استعمالها؛ كاشتمالها على سمة الوضوح السمعي ،أو ما يسميه
كمال بشر بـ" :عنصر الغنائية" ،واألصوات التي تنماز بهذا الوضوح هي أصوات

الرنين أو "أشباه الحركات" التي يجمعها علماء العربية في قولهم :لن عمر أو لم
وتسمى األصوات (ل ،م ،ن ،ر) بالمائعة في بعض الدراسات الحديثة،
يروعنا(.)2
ّ
وهي تشترك مع أصوات الّلين في الوضوح والجهر( ،)3وكثرة دورانها على األلسنة
لِخفتها ،وسهولة النطق بها(.)4
أي صوت
فالملحوظ ّأنها تخلو من الثقل الذي ُيسببه بعد المخرج ،فليس فيها ّ
أي صوت من أصوات الصفير
من المخرج َ
الحنجري أو الحلقي وما يليه ،وليس منها ّ
الثالثة (س ،ز ،ص) التي يتطلب النطق بها تقليص الِّلسان ،وانتفاخه على الجوانب،
ِ
اف األسنان مشكل ًة أخدوداً ضيقاً فقط على طول خط وسط
ومالمسة أطرافه" :لحو ّ
التحرر من هذا األخدود
اللسان ،لحصر الهواء أو توجيهه ،وعندما ُيجبر الهواء على
ُّ
بحدة ضد اللثة يعطي أزي اًز مسموعاً ،هو ما اصطلح على تسميته بالصفير"( .)5وقد

( )1ينظر :نعيم ،الصتغ الربتعتة التمتالتة اشتقتبتا ب تة ،291 – 292 ،الهذلي ،نزهة ،أ ر ر ف
الذلبة ةي تكنرن الربتري،
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،سنة 2212م ،مقدمة الرسالة.

( )2ينظر :بشر ،كمال ،يراالتا ةي رلم اللغة.244 ،243 ،

( )3باستثناء الفاء المهموسة.

( )4المساعفة ،خالد ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة.11 ،

( )5الشايب ،م تضراا ةي اللستلتتا.179 ،
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توسع بعض الباحثين المحدثين فزاد في أصوات الصفير األصوات( :ث ،ذ ،ش ،ظ،
ّ

ف) ،وإن كان أعالها صفي اًر األصوات الثالثة (س ،ز ،ص)(.)1

أي صوت مهموس إال الفاء؛ ولهذا كانت
وليس من األصوات الخفيفة السابقة ّ
زيادتها قليلة في األبنية على ما سيأتي بيانه .واألصوات المهموسة تحتاج إلى أكبر

قدر من هواء الرئتين خالفاً لألصوات المجهورة؛ ولهذا فهي مجهدةٌ للتنفس ،وقليلة
الشيوع( .)2وليس منها ما يثقل بصفة اإلطباق ،وأصوات اإلطباق (ض ،ط ،ظ ،ص)
ثقيلة إذا ما قيست بنظائرها غير المطبقة (د ،ت ،ذ ،س) .واألصوات الخفيفة الثمانية
المطبقة ،وال من نظائرها غير المطبقة .وقد انتهى إبراهيم أنيس إلى
ليست من هذه ُ
القول َّ
عد من
بأن الكلمات التي تتضمن أكثر من حرف من الحروف اإلطباق تُ ّ
الكلمات العسيرة النطق التي ال نستريح لموسيقاها(.)3

وكان مس ــتخلص ــه في خفة األصـ ـوات هو" :أن أس ــهل الكلمات نطقاً تلك التي

تتركــب من األحرف اآلتيــة :الالم .النون .الميم الــدال .التــاء .البــاء .أحرف المــد"(.)4
تخف الكلمة بهما ،إذا
ولسـنا نتفق معه على إسـقاطه الفاء والراء من األصوات التي ّ
ما قارّنا خفة هذين الصوتين مع الدال والتاء.
 .2اطراد زيادة الصوامت الخفيفة في األبنية الفصيحة
 .1زيادة الباء

نص على زيادة الباء كسعاً في َّ
ذكرنا فيما سبق َّ
(الزْغ َدب) .وقد
أن الخليل َّ
توسع بعض القدماء في األمثلة المزيدة بالباء ،ففي" :باب الزوائد من غير العشرة
ّ
ومن أخواتها في معجم "المنتخب من كالم العرب" ذكر كراع النمل زيادتها في األمثلة
( )1أنيس ،األ ناا اللغنرة.13 ،12 ،

( )2السابق.32 – 21 ،

( )3أنيس ،منالتقى الشعر.21 ،

( )4السابق.33 ،

191

العدد الثامن والت�سعون

وش ْب َرَق ُه ،إذا َقَّده َ .ق
وخ ْرَبَقه ،إذا أفسده .وامرأة َخريع
الرباعيةَ :ش َّر َق الثوب َ
عمَله َ
وخ َر َ َ
ِ
تثنية وكل لين متثَ ٍنَ :خريع ِ
وخ ْرَوعٌ .ونقل عن سيبويه زيادتها
وخ ِرعة َ
َ
ٌ
وخ ْرَعبةِّ :لينة ُم ّ َ
ّ ُ
في نحو :جسر ٍبٍ َ ،
طويل من الناس"(.)1
وسْل َه ٍب ،بمعنى ال ّ
ََْ
وش ْر َجب َ
ظلة ،وهي أَن ِ
ان
يقف َز َّ
الب ْح َ
ْ
الرُج ُل َقَفز َ
ومن أمثلة ابن فارس المزيادة بالباءَ :
ِ
ِِ
ظ ُل ظالِعاً( .)2والِب ْرِدس ،وهو
قالَ :م َّر بنا يح َ
َ
الي ْربوع .والحاظ ُل اّلذي يمشي في شّقهُ ،ي ُ
ِ
ِ
الص ْخرةُ.
بيث ،وهو من َّ
َّ
مثل الم ْرداس ،وهي َّ
الخ ُ
الرُج ُل َ
الرْدس ،وذاك أَن تَْقتَح َم األ َ
ُمورَ ،
ِ
ِ ِ
ِق
الب ْرَكل ُة ،وهي
يتح َّر ُ
ك .و َ
َ
فس َك َت ،وهو من َلذ َم ،إذا َل ِزَم بمكانه َف َرقاً ال َ
وبْل َذ َم ،إذا فر َ َ
َّ ِ
م ْشي ِ
طِ
فأد َخَلها
اإلنسان في الماء وال ّ
ضر َب بإحدى ِر ْجَليه ْ
ين ،وهو من (تَ َرك َل) إذا َ
َ ُ
()3
في األ ِ
سحاب ٌةَّ ،
كأنه
الحْفر  .ومن ذلك قوُلهم :ما في َّ
السماء َ
َرض َ
عند َ
ط ْح َربة ،أيَ :

()4
العْق ِر ،ثُ َّم
شيء ي ْ
ط َر َ
ط َح ُر الم َ
ط ْح اًر ،أيْ :يدَف ُعه َ
العْق َر ُب ،وهو من َ
وي ْرمي به  .و َ
ٌ
ِ
اسّ :إنه َلتَد ُّب َع ِ
الخْل ِق ،أَيُ :مَل َّزٌز
ص ّ
وداب ٌة ُم َعْق َر ُب َ
قارُبهّ .
عار ُ
ُي ْستَ ُ
الن َ
قال لّلذي َيْق ُر ُ
في ُ
ِ
الحْلقة .وكذا:
ُم ْجتَ ِم ٌع َش ٌ
ديد .ومنها قوُلهم للُق ْرطَ :خ ْرَبصيص ،وهو من َ
الخ ْرص بمعنى َ
ِ
ص(.)5
ص َّ
الرُج ُل ،إ َذا َف َّر ،وهو من خَل َ
َخْل َب َ

 .2زيادة الراء

وفي (باب الزوائد من غير العشرة ومن أخواتها) -أيضاً -نسق كراع النمل

وك ْش َم ْرتُه ،إذا كسرته .وَق َع ْستُه وَق ْع َس ْرتُه،
األمثلة المزيدة بالراء ،وهيَ :ك َش ْم ُت أنفه َ
ص ْمتُه
وَق َم ْ
طتُه وَق ْم َ
ط ْرتُه َ
وك ْمتَ ْرتُه ،أيَ :
ض ْبتُه وَق ْر َ
شددته .وَق َ
ض ْبتُه ،بمعنى :قطعته .وَق َ
( )1كراع النمل ،الم تتب من كرم العرب .921 ،925 ،922 /1 ،واألمثلة المنقولة عن سيبويه لم نقف
عليها في كتابه "الكتتب".

( )2ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،بحظل).332 /1 ،
( )3السابق.334 ،333 /1 ،

( )4السابق.451 /3 ،

( )5السابق.251 /2 ،
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وَق ْرص ْمتُه أي :كسرتُه )1(.وذكر في غير هذا الباب زيادتها في االسمَّ :
الن ْه َسر ،وهو
َ
الِّذئب .وقد يذكر زيادة الراء مع النون ،على نحو ما ذهب إليه في االسم الخماسي
َّ
وتشبُّثه(.)2
سمي بذلك ِلشَّدِته َ
(الش َرْن َبث) ،وهو األسد؛ ّ
وجاء ابن فارس بأمثلة مختلفة من المزيدات بالراء ،نذكر منها :الِب ْرشاع ،وهو
()3
سك َت
بج َم َّ
الر ُج ُل ،إذا َ
الب ْر َجمة ،بمعنىِ :غَلظ َ
الذي ال ُفؤ َاد له  .و َ
الكالمِ ،وهي منَ :
من ِع ٍي أو هي ٍ
بة(.)4
َْ
ّ
 .3زيادة الفاء
الله َّ
عنا َش َّرك ،أيَ :ن ّحاه(.)5
ف ُ
من زيادتها لدى األزهر ّي ما ورد في الفعلَ :ز ْحَل َ
ِ
وكل ِ
قوٍّي ُعفا ِه ٌم ،وهو
الجْلُد الَق ِو ُّيُّ ،
العفاه ُم ،وهو َ
ومن أمثلة زيادتها عند ابن فارسُ :
()9
(ِ )1
الرجل َّ ِ
أسه،
الع ْي َهمة  .و ّ
الدن ُّي األ ْ
من َ
الد ْف َنس ،وهو َّ ُ ُ
َح َم ُق ،واأل ْ
وصْلَف َع َر َ
َص ُل :دنس َ .
ِ
ضر َب ُعُنَقه( .)1وقد تأتي زيادة الفاء مصاحبة
إذا حَلَقه .وهو من َّ
وصْلَف َع ُه ،إ َذا َ
الصَلعَ ،
لغيرها من األصوات ،كقوله" :عنَقفير :الد ِ
اهي ُة .وهذا ِم ّما ُه ِّول –أيضاًِّ -
بالزيادة.
َْ ٌ ّ
اه ِ
يقولون للد ِ
الز ِ
يةَ :ع ْنقاء ،ثُ َّم يزيدو َن هذه ِّ
يادات"(.)7
َ ّ
ُ
ونحن ال نجزم بكون المزيد –أحياناً– هو الفاء ،بل يمكن لنا القول بزيادة غيره

(الفْل َحس) –وهو
عد َ
من األصوات الخفيفة لسبب داللي ،من ذلك أن ابن فارس ّ
( )1كراع النمل ،الم تتب.923 /1 ،

( )2السابق.125 ،124 /1 ،

( )3ابن فارس ،مقت تس اللغة.332 /1 ،

( )4السابق.333 /1 ،

( )5األزهري ،تهذ ب اللغة( ،زحلف).212/5 ،

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة351 /4 ،

( )9السابق.339 /2 ،

( )1السابق.352 /3 ،

( )7السابق.392 /4 ،
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ِ
َص ُل َل ِح َس كأنَّه
الحر ُ
ا َّلرُج ُل َ
الفاء ،واأل ْ
يص– مزيداً بالفاء؛ لقوله" :وهذا م ّما زيدت فيه ُ
ِ ِ
َن َّ
حاء ،كأ َّ
الل ْح َم منها قد ُل ِح َس
الم أرَُة َّ
َشياء َل ْحساً .و َ
من ح ْرصه َ
الفْل َح ُسَ :
الرْس ُ
يلح ُس األ َ
ذه َب"(.)1
حتّى َ
الدال
فهذا ال يمنع نشأة االسم السابق بزيادة ا ّ
لالم من األصل الثالثي (فحس) ّ
ِ
داللة قطعي ًة على َّ
بلسانك وَف ِمك من
الشي َء
"الف ْحس :أَخ ُذك
اللحس؛ لقول الخليلَ :
َ ْ
الماء ونحوهَ ،ف َح َسه َف ْحساً"(.)2
الالم
 .4زيادة ّ
نقل َّ
بيدي في "تاج العروس" عن الخليل زيادة (الالم) في الفعل الرباعي
الز ُّ

ابن األعرابي،
(برَق َل) الذي لم يرد في معجم "العين" يقول"َ :ب ْرَق َل أهمله الجوهر ُّي ،وقال ُ
ْ
ّ
ِ
طر
الب ْر ِق الذي ال َم َ
يتبعه ف ٌ
عل ،مأخوذ من َ
أي َك َذ َب ،وقال الخليلَ :
الب ْرَقَل ُة كالم ال ُ
َم َعه ،ومنه قولهم :ال تَُب ْرِق ْل علينا"(.)3
ومن زيادتها لدى كراع النمل كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاً ما ذكره في األفعالَ :ج َعْف َل بمعنى قَل َب
وتخ ْزَع َل ،إذا تعارَج .ومن زيادتها حشـ ـ ـواً ما ذكره في نحوْ :ادَل َه َّم الليل من
الش ـ ــيءَ .
الده ِ
مة وهي السـ ـواد .وا ْسـ ـَل َه َّم َل ْوُنه :من ال ُّسـ ـ ُهوم وهو التغير ،وا ْسـ ـَل َح َّب ،إذا امتد من
ُّ ْ
َّ ِ
اجَل َع َّب ،من َج َع ْبتُه إذا ألَق ْيتُه .و ْازَل َغ َّب الفرخ ،إذا َنب َت َزَغُبه(.)4
الس ْحب .و ْ
(ادَل َه َّم) من
وداللة (ال ّسـواد) المشـتركة هي ما دفع كراعاً إلى الجزم بنشأة الفعل ْ
ِ
ولكن تطور الــداللـة من الحقيقــة إلى المجــاز من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت
ال ُّـد ْهمــة بزيــادة الالم؛ ّ

أن ابن دريد ذهب
التي حرفت كثي اًر من األمثلة عن تأصـ ـ ـ ــيلها الص ـ ـ ـ ـحيح ،من ذلك ّ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.514 /4 ،

( )2الخليل ،العين( ،فحس).141 /3 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،برقل).91/21 ،

( )4كراع النمل ،الم تتب.173 /1 ،
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(دْل َهم)؛ ألنه من َّ
أما إن
إلى زيادة الميم في االس ـ ـ ـ ـ ــم الرباعي َ
الدَله ،بمعنى التحيُّر ،و ّ
ادلهم َّ
كان من:
اللْي ُل ،فالميم أَصلِيَّة(.)1
َّ

وداللة الفعل (دلِ َه) على مجاز الظلمة الحقيقية والتغطيه واضحة ،يقالَ :دلِ َه،
ِ
ش ،أَو ج َّن ِع ْشقاً أَو َغماًَّ .
اله ُّم ،إذا َحي ََّرهُ وأ َْد َه َش ُه،
وده َ
ّ َ
إذا تَ َحي ََّر َ
ُ
ودل َهه الع ْش ُق و َ
ِ َّ ِ
و َّ
العْق ِل( .)2وقد أجاز َّ
بيدي زيادة الميم في االسم
الساهي الَقْلب الذاه ُب َ
الز ّ
المَدل ُهّ :
ُ
ظلِم و َّ
ِ
( َّ
الميم
الهوى ،يقول" :وهذا َيُدل على أَ َّن
الم ْ
الم َدله َ
العْقل من َ
الدْل َهم) بمعنى ُ
ُ
َ
زِائدة؛ َّ
ألنه من َّ
طاع بقوله" :والذي
الالم في الفعل ( ْادَل َه َّم) عن ابن الق ّ
الدَله" ونقل زيادة ّ
ِ
ألنه من ُّ
جوز
ابن الَق ّ
وي ُ
الم ْادَل َه َّم زائدة ،قالواّ :
ص َّرح به ُ
الد ْهمة .قلتَ :
طاع ُ
َ
وغيره أَن َ
()3
الو ْجهان" .
َ
الخَف ْن َجل
ومن زيادة ّ
ابن دريد في قولهمَ :
الالم في البناء الخماسي ما أورده ُ
()4
(الخَف ْن َجل) في معجمه "العين" هكذا:
بمعنى الَقبيح َ
الف َحج  .وقد أورد الخليل َ

الرُجل الذي فيه َسماجة وَف َحج"(.)5
"الخَف ْن َج ُلَّ :
َ
ِ
آخر ،وهو َّ
الالم ،يقول:
أن الزائد النون ال ّ
ولنشوان الح ْمير ّي (ت593ه) رأي ُ
الو ِخم ،وقال غيره:
"الخَف ْن َجل :الثقيل ،والنون زائدة :قال ابن دريدَ :
َ
الخَف ْنجل :الثقيل َ
()1
الرُجل الذي فيه َسماجة وَف َح ٌج"  .وهو رأي وجيه كما نرى؛ ألنه لم يثبت
الخَف ْنجلَّ :
َ
استعمال الرباعي (الخفنج) بالنون ،في العربية الفصيحة ،ليقال بزيادة الالم فيه كما

"خفجل" على نحو قول ابن منظور:
ذهب ابن دريد؛ فالذي ثبت استعماله هو
َ
( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1332 /3 ،
(َّ )2
الزبيدي ،تتا العر س( ،دله).391 /31 ،

( )3السابق ( ،دلهم).191 /32 ،

( )4ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1115 /2 ،

( )5الخليل ،العين( ،فحس).437 /4 ،
(ِ )1
الح ْميرّي ،شمس العلنم.1112 /3 ،
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َّ
"الخَف ْنجل و ُ ِ
الرُج ُل اّلذي فيه
الخَف ْن َجل َّ
الو ِخم ،وقد َخْف َجله َ
الك َس ُلَ ...
َ َ
الخفاجل :الث ُ
قيل َ
َسماجة وَف َح ٌج"(.)1
والملحوظ أن األصل الثالثي (فحج) تطور بالزيادات للداللة –أيضاً– على

فالف َح ُج كما يقول ابن سيده:
المعاني السابقة ،وبمنهج يشبه زيادات الثالثي (خفج)َ ،
"تباعد ما بين أوساط الساَق ْي ِن في ِ
الف ِخ َذ ِ
ين،
الد ّابة ،وقيل :تباعد ما بين َ
اإلنسان و ّ
ّ
وقيل :تباعد ما بين ِّ
وتفح َّج وانَفحج ،وهو أ ْف َح ُج.
وفح َج ًةَ ...
فحج َف َحجاً َ
الر ْجَل ْي ِن .وقد َ

يسل ،أَي :كثير ،ولذكر
يس و َ
عدد َ
الف ْح َجل :األ ْف َح ُج ،زيدت ّ
وَ
الالم فيه كما قيلٌ :
ط ٌ
طَ
وهيَقل"(.)2
النعام َهيق َ
الف ْح َج ُل َ ...ذ َك َره ُّ
النحاةُ ،وَف َّسروه
وقد أنكر الفيروزآبادي هذا االستعمال بقولهَ ":
أورْدتُه"( .)3وال
هم ،وإنما األ ْف َحج هو َ
لما ذكروه َ
الف ْن َج ُل ،لكنهم ّ
باأل ْف َحج .وعندي أنه َو ٌ

(الف ْح َجل) ُقلب قلباً مكانياً ،بعد زيادة
أن َ
معنى إلنكار الفيروزآبادي السابق ،فالظاهر ّ
َّ
الالم؛ فقد ذكر َّ
الزبيدي َّ
الحفالِج بمعنى األَْف َحج ،وهو الذي في ِر ْجِله
الحَفلج و ُ
أن َ
()4
الحَف ْن َج ُل
بيدي زيادة ّ
ْ
اع ِو ٌ
الالم في االسم الخماسي الوارد في قولهَ ":
جاج  .ونقل ال َّز ّ

ِ
المه زائدةٌ"(.)5
ابن الَق ّ
 ...األَْف َح ُجَ ،نقله ُ
طاع ،وقال :إن َ
مما يدعونا للقول بأن
والعربية لم تستعمل الرباعي (الحفنج) وال (الفحنج) ّ
(الف ْح َجل).
(الحَف ْن َجل) بعد زيادة الالم وقلبه من َ
النون زيدت في الخماسي َ
كسره .وفي
ص َم َل
ومن أمثلة زيادة ّ
الشيء ،إذا َ
الالم التي ذكرها األزهر ّيَ :ق ْ
َ

صم) بزيادة الميم( .)1وروى استعمال هذا
موضع آخر نسب الفعل (َق ْ
ص َم َل) إلى (َق َ
( )1ابن منظور ،لست َ العرب( ،خفجل).211 /11 ،

( )2ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،فحج).72 /3 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،فحجل).1241 /1 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،حفلج).419 /5 ،
( )5السابق ( ،حفنجل).312 /21 ،

( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،قصمل).271 /15 ،217/7 ،
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ِ
باعيين آخر ِ
الفعل مع فعلين ر ِ
صمَله،
صَفل
ين بقوله" :وفي َنوادر األ ْ
َعرابَ :ق ْ
الطعام ،وَق َ
َ
أج َمع"(.)1
صَبلهِ :إذا أكَله ْ
وَق ْ

الالم عند الجوهري ما أورده في قولهمْ :ازلِعباب الس ِ
يل بمعنى
ومن أمثلة زيادة ّ
ّ
ّ
وزْع َب ًة ،أي :دفعت
كثرته وتدافعه ،وسيل ُم ْزَل ِع ّب ،وهو منَ :زَع ْب ُت له َزْع َب ًة من المال ُ
طع ًة منه( .)2وزيدت فيَّ :
ِ
الط ْي َسل ،وهو الكثير من المال والرمل والماء وغيرها.
له ق ْ َ
ِ
َّ
العْفَلق،
اله َمَّلع ،وهو َّ
سمي ال ّذئب َه َملعاً .وزيدت فيَ :
وفيَ :
السريع من اإلبل ،ورّبما ّ
وهو َّ
وقوس َغْلَف ٌق،
المسترخي .وفيَ :
الغْلَفق بمعنى ُ
الخ ْ
ضرة على رأس الماءٌ ،
الض ْخم ُ

أيِ :ر ْخوة(.)3

ومن أمثلــة زيــادتهـا لــدى ابن فــارس :الّنـاقـ ُة البْلعـك ،وهي المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَرِخيــة َّ
الل ْحم،
ُْ ْ
ََ
()4
ِ
َّ
َّ
ف ال َّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديـ ُـد ،وهو من الط َخف ،بمعنى
الب ْع ـ ُك ،وهو التَّ َج ُّم ُع  .والطَل ْخ ُ
واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َ
()1
()5
ِ
ِ
ِ
كوم:
الم َر َ
ظيم  .و ُ
ض َ
ال ّش ـَّدة  .و ُ
الم َرض ،وهو ما َي ْعُق ُب َ
العْقبول بمعنى َبقّية َ
العْل ُ
الع َ
كأنها ع ِكمت َّ
بالل ْحم َع ْكماً(.)9
الجسيم ُة َّ
وهي ا ّلناق ُة َ
السمين ُةَ ُ ّ ،

أن العربية لم تتوّقف
وتدل بعض األمثلة المزيدة ّ
بالالم لدى ابن فارس على ّ
ّ
ظُّنها
(الح ْذَلقة)" :وأَ ُ
عن بناء األمثلة الرباعية بالزيادات الّلغوية ،كقوله في تأصيل َ
ِ
ليست عربي ًة أَصلِي ًة ،وإَِّنما هي م َّ
ِ
الح ْذَلق ُة:
ولدةٌ و ّ
ّ
َ ّ
الال ُم فيها زائدةٌ .وِإَّنما أَصُله الح ْذ ُق .و َ
ُ
ِ َّ ِ ()1
ِ
ِّادعاء ِ
اإل ِ
ظهار ِح ْذ ٍق بالشيء" .
مما َ
عندهُ ،ير ُيد إ َ
نسان أَكثَ َر ّ
ُ
ْ
( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،قصمل).272 /7 ،

( )2الجوهري،

تح العربتة( ،زغب).143 /1 ،

( )3السابق( ،طيس)( ،745 ،744 /3 ،همع)( ،1321 /3 ،عفق)( ،1529 /4 ،غلفق).1531 /4 ،

( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة.334 /1 ،

( )5السابق.451 /3 ،
( )1السابق.312 /4 ،

( )9السابق .312 /4 ،

( )1السابق.144 /2 ،
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ونقل َّ
بالالم عن اللغويين المتقدمين والمتأخرين ،كقوله:
بيدي أمثلة كثيرة مزيدة ّ
الز ّ
الالم زِائدة"(.)1
الص
" ْارَغَلَّد ا ْف َعَل َّل من َّ
اغانيّ :
الرَغد ،قال ّ
ّ
 .5زيادة الميم
(الصَل ْخ َدم) بقوله الذي
ذكر الخليل زيادة الميم أو الدال في االسـم الخماسي َّ
ِ
ِ
ص ـ ـ ـَّل ْخم .الدال زائدة أم الميم"( .)2ونقل نش ـ ـ ـوان
سـ ـ ــبق" :وقالوا :ال َّ
ص ـ ـ ـَل ْخ َدم أُخ َذ من ال ّ
ِ
الحمير ّي عنه زيادة الميم حشـ ـ ـ ـواً في مثال آخر ،بقوله" :وتُزُاد -أَيضـ ـ ـ ـاً -في َو َسـ ـ ـ ـ ِط
ِ
ٌّ
ـالميم عنـ َـد الخليــل ازئــدة ،ومثــاُلـه عنــده:
الكلمــة ،وهو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ قليـ ٌـل ،مثــلُ :دالمص .فـ ُ
ُف ِ
عامل؛ ألنه بمعنى ُّ
الب ّراق"(.)3
الد ّالص ،وهو َ
ـق ُكراع َّ
النمل أمثل ًة مزيدة بالميم وبغيرها مع بعض المزيدات الص ــرفية
وقد نس ـ َ
الزو ِائد من حروف ِ
في باب واحد وسمه بـ" :باب َّ
وزْرُق ٍم وُف ْس ُح ٍم
الهجاء" ومنهاُ :س ْت ُه ٍم ُ
ُ
طه،
وجْل َم َ
ط ْرَم َح بناءه ،إذا َ
وخْل َجمٍ .وزيدت في قولهمَ :
َ
وجْل َم َحه َ
صـْل َم َع أرسـه َ
ط َّوَله ،و َ
إذا حلَقه(.)4

ض ْبثَم ،وهو اسم بمعنى
ومن زيادة الميم عند ابن دريد ما أورده في األمثلةَ :
َّ
العين ْي ِن( .)5ونسق أمثلة كثيرة منها في (باب ما زادوا
الج ْح َ
العظيم َ
ظم ،وهو َ
الشديد .و َ
ظم االست .وناقة ِ
في ِ
آخره الميم) ،وهي"ُ :زْرُقم من َ ق
صْلِدم من
وس ْتهم من ِع َ
ْ
الزَر ُ .
ِ
ِ ِ
صْلب َشِديدَ .ورجل
َّ
الصْلد ،وهو ّ
الصالبة .وناقة ض ْرزم ،من َق ْولهم :ض ْرز ،أَيُ :

ط ٌم
وسْل َ
وخْل َجم من َ
وجْل ُهم من َجْلهة الواديَ .
ُف ْس ُحم من الفساحةُ .
الخْلج ،وهو االنتزاعَ .
الرجل ،إذا عدا بين َيديك َع ْد َو
وك ْرَد ٌم ،من قولهمَ :ك َرْد ُت
السالطة ،وهو ال ّ
من َّ
طولَ .
َ

(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،رغد).129 /1 ،
( )2الخليل ،العين( ،صلخم).332 /4 ،
( )3الحميري ،شمس العلنم.47 /1 ،

( )4كراع النمل ،الم تتب.172 /1 ،

( )5ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1134 ،1112 /2 ،
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وكْلدم ،من الصالبة ،من َقولهم :أَرض َكَلدة .وَق ْشعم ،من يبس َّ ِ
شنجه.
الشيء وت ّ
ُ
ْ
ٌَ
ّ
َف َزٍعٌ َ َ .
وش ْبرم ،وهو القصير من قولهم :قصير َّ
الش ْبر ،أَي :قصير القامة(.)1
َ ٌَ

َّ
يب وظهر -
زم – إذا بدا الش ُ
ومن األمثلة المزيدة بالميم عند األزهر ّيَ :لهز وَل ْه َ
َّ
ص ـ َمَله ،إذا كس ـره .وقد ص ــرح
وجْل َم َ
وجلط الش ـ ْع َر َ
ص ـ َل الشــيء وَق ْ
طه – إذا َحَلَق ُه ،وَق ْ
َّ
بأن زيادة الميم كثيرة(.)2

ط َّوَل ـه جـ َّـداً.
وم ّم ـا ذكر الجوهر ّي زيــادة الميم فيــه األمثلــةَ :
ـاءه ،إذا َ
ط ْرَم َح بنـ َ
ظم) .وينقل زيادة الميم
وينهج
(الج ْح َ
َ
منهج ابن دريد في القول بزيادة الميم في االسم َ
ِ
ط أر َس ـ ـ ـ ـه ،إذا حلَقه( .)3وكذا َّ
ص ـ ـ ـ ـ ْم ِرد،
الفراء في نحوَ :جْل َم َ
عن ّ
عد الميم زائدة في :ال ّ
ِ
َّ
الج ْذ َعمة
الضيق وسوء ُ
الج ْح َرمة بمعنى ّ
الخْلق ،وفيَ :
وهي الناقة القليلة اللَبن ،وفيَ :
()4
ِ
المسـ ّـنة ،وهى َّ
الد ْرداء ،والميم زائدة،
الد ْرِدم بالكســرّ :
بمعنى الصـغير  .وفيّ " :
الناقة ُ
ِ
وللدقعاء ِد ْق ِعم على ِف ْعلِم"(.)5
للدلقاء دْل ِقمّ ،
كما قالوا ّ
وقد وافق الجوهر ُّي األزهر َّي في القول بزيادة الميم في بعض األفعال ،من مثل:

اص َم َعَّد ،إذا ذهب في األرض وأ َْم َع َن(.)1
ع َّ
أس َر َ
ْ
الرُج ُل ،و ْ
اه َرَم َّع ،إذا ْ
واألمثلـة المزيـدة بـالميم كثيرة في معجم ابن فـارس "مقاييس اللغة" ،منهاَ :رُج ٌل
ِ
ِ
الخ ِ
ضـ ـ َرَم ًة ،كأَّنه
صـ ـ َرٌم بمعنى َقليل َ
ضـ ـ َرَم في َكالمه َح ْ
وح ْ
الحصـ ـرَ .
ير .وهو من َ
ُم َح ْ
ِ
ض ـرم ُة :مخاَلف ُة ِ
ِ
اإل ْعراب ،وهي
تَ َش ـب َ
الح ْ َ
اب الكالمِ .و َ
َّه بالحاض ـرة اّلذين ال ُيقيمو َن إ ْعر َ
ُ
الطويل ،أَصُله خَلج؛ وذلك أ َّ َّ
اللحن أيضاً .والخْلجم ،وهو َّ
َّ
ويل يتَماَي ُل ،والتَّ َخُّل ُج:
ُْ
ُ ْ ُ َ َ
َن الط َ
َ َُ
االض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِطراب والتَّمايل ،كما يقالَّ :
الم ْجنو ُن .و ُّ
المَد ْمَل ُك ،وهو
ُ ُ َ
ْ
الد ْم ُ
لوك و َ
ُ
ُُ
الح َج ُر ُ
تخل َج َ
( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1332 /3 ،

( )2األزهري ،تهذ ب اللغة( ،لهز)( ،293 ،71/1 ،قصمل)( ،217/7 ،جلط).192/11 ،

( )3الجوهري،

تح العربتة( ،طرح)( ،319/1 ،جلط)( ،1111/3 ،جحظ).1191/3 ،

( )4السابق( ،صرد)(،479 /2 ،جحر)( ،127 /2 ،جذع).1175 /3 ،

( )5السابق( ،درد).492 /2 ،

( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،صمعد) ،211/3 ،الجوهري،
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()1
من دَلكت .وعم َّرد ،وهو من ِ
الرُج ُل ،إذا َك َّرهُ َو ْج َهه.
وبْل َس ـ ـ َم َّ
َ ُ ََ ٌ
الع ُرّد ،بمعنى ال َّش ـ ـديد َ .
ُ
وهو من المْبلِ ِ
المتََنِّدم(.)2
س ،بمعنى َ
الكئيب َ
الحزين ُ
ُ

ويتردد ابن فـارس أحيـانـاً بين زيادة الميم وغيرها في تأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيله المثال الواحد،
ّ
ِ
ِ
فيقال من
(ج ْر ُ
الميمُ ،
كـاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم) بمعنى األَكول ،يقول" :فهـذا م ّمـا ز َيدت فيه ُ
ِ
جر َ ِ
ضـ ـم –أَيضـ ـاً -فتكو ُن
ضـ ـ ِم
دة .ومعنى َّ
جر َ
الجيم زائ ً
الر َ
ش َ
ض ،إ َذا َ
ََ
وجر َس ،ومن ر َ َ
ُ
()3
ِ
ٍ
بعض"  .وكان يكفيه القول بزيادة الميم الخفيفة
ضـ ـ ـه على
َن َي ْرضـ ـ ـ َم ما ُ
أْ
يأكله بع َ
دون الجيم.
اللبن
ص ْمَق َر ُ
ومن زيادة الميم أمثلة مختلفة ذكرها ابن منظور ،أو نقلها بقولهَ ":
موضتُه .واصمَق َّرت َّ
الش ْم ُس :اتََّق َدت ،وقيلِ :إّنها من قولك:
اص َمَق َّرْ ...
اشتََّدت ُح َ
وْ
ْ َ
صَّق ْر ُت ّ ِ
الميم زِائدةٌ"(.)4
َ
الن َار ،إذا أَوقدتها ،و ُ
 .1زيادة النون
ِ
نقـل الخليـل جواز زيادة النون في
أك ُل
مثالين بقوله":
وبعير َح ِظل ،إذا كان ي ُ
ٌ
ِ
ويقال :هي أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية ،والبناء ُرباعي...
الح ْن َ
ويقال :هي زائدةُ ،
ظل ،يحذفون النونُ ،
َ
ّ

وهم الذين يقولون :قد أسـ ـ ـ َـب َل َّ
الزْرع ،بطرح النون ،من ال ُّس ـ ـ ـ ْنُبل ،ولغة أخرىَ :س ـ ـ ـ ْنَب َل
َّ
الزْرع"(.)5

والنون تُزاد عنــد ُكراع النمــل ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اًر في أمثلــة من قبيــل :جرو َن ْخ َوِرش؛ من
الخ ْر ِ
ش ،وبعد فاء االس ـ ـ ــم في نحوَ :ع ْنَد ٍل ،وهو العظيم الرأس ،وبعد عينه في مثل:
َ

ٍ
وعَف ْنَق ٍ
وخْل َب ٍن( .)1وذكر زيادة
سَ ،و َعَف ْن َج ٍج .وبعـد المـه كما ورد فيَ :عْل َج ٍنَ ،
َج َح ْنَفـلَ ،
( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.392 /4 ،342 ،241 ،141 ،145 /2 ،

( )2السابق.334 /1 ،

( )3السابق.511 /1 ،

( )4ابن منظور ،لست َ العرب( ،صمقر).411 /4 ،
( )5الخليل ،العين( ،حظل).179 /3 ،

( )1كراع النمل ،الم تتب.173 - 172 /1 ،

200

العدد الثامن والت�سعون

النون في أسـماء من نحوِ :
الخ ْم ِر ،أُخذت من قولهم:
اإل ْسـَف ْنط ،وهو اسـم من أسماء َ
ِ ()1
ِ
ط
العبوس .وقد
رجل َس ـفي ُ
النفس ،أيّ :
ٌ
الع ْن َبس -وهو األســد -اشــتُ ّق من ُ
طيبها  .و َ

َّ
سمي
ّ
نص على زيادة النون والراء معاً في االسـم الخماسـي (الش َرْن َبث) ،وهو األسد؛ ّ
بذلك ِلشَّدِته وتَ َشبُّثه(.)2

وقد عّقب الجوهري على زيادة النون في َّ
(الش َرْن َبث) بقوله" :قال سيبويه :النون
َ
واأللف يتعاوران االسم في معنى ،نحوَ :شرْن َبث ُ ِ
وجرِافش(.)3
َ
وج َرْنَفش ُ
وش اربثَ ،
َ

وفي معجم "جمهرة اللغة" ذكر ابن ُدريد شواهد مختلفة لزيادة النون ،منها:
(ِ ِ )4
ِ
الع ْن َبس :اسم
تَ َك ْن َب َث َّ
الرُج ُلِ ،إذا َتداخل ُ
ص َبع .و َ
بعضه في بعض  .والب ْنصر ،وهو اإل ْ
وع ْن َكثَة ،وهو اسم من
الو ْجهَ .
من أَسماء األسد ،وهو من (عبس) الدال على تقطيب َ
ظل
الح ْ
الح ْن َ
اجِتماع ّ
(الع ْكث) ّ
ال على ْ
الد ّ
ظل من َ
الشيء والتئامه .و َ
الثالثي الممات َ
()5
ِ
َحسبه من
الخ ْنَدلة ،يقول ابن دريد" :و َ
الم ْنع  .و َ
الخندلة :امتالء الج ْسم ،وأ ْ
بمعنى َ
()1
ِ
بيدي على زيادتها
نص ّ
الخ ْدلّ ،
َ
الم ْرأة َخ ْدلة"  .وقد ّ
الز ّ
النون فيه زائدة ،وبه ُس ّميت َ
الخ ْن َدل ُة أهمله الجوهر ّي
في هذا االسم ،ولم يذكر رأي ابن دريد السابق ،يقولَ ":
حكم :هو ِ
امتالء ِ
النو َن زائدةٌ،
و
الجسم ...قلت :و َّ
الم َ
َن ّ
الصواب أ ّ
الصاغاني ،وفي ُ
ُ
ّ
متلِئة َّ
الل ْح ِم(.)9
كانت ُم َ
ساق َخ ْدل ٌة ،إذا َ
وأصُله َ
الخ ْد ُل ،من قولهمٌ :

( )1كراع النمل ،الم تتب.315 /1 ،

( )2السابق.125 ،124 /1 ،

( )3الجوهري،

تح العربتة( ،شنبث).215 /1 ،

( )4ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،كنبث).211/1 ،

( )5السابق( ،بصر)( ،312 /1 ،عبس)( ،331 /1 ،عكث)( ،421 /1 ،حظل).553 /1 ،
( )6السابق.1144 /2 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،خندل).441 /21 ،
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رجل في
بع ال ُ
وفي "تهذيب اللغة" ذكر األزهر ّي أمثلة لزيادة النون ،من نحوَ :ق ْن َ
()1
البطن( .)2و ُّ
ِ
طف ،وهو َّ
الف َرس المائل
الح ْن َ
الش ْنُدف ،وهو َ
الض ْخم َ
بيته ،إذا توارى  .و َ
ِ
ونشاطاً(.)3
في أحد ش َّقيه َبغياً َ
ومن زيادة النون عند الجوهر ّي:
قلبه ،أيَ :علِق به .والُق ْنُبضة من
َ
شنبث الهوى َ
ِ
ِ
النساء :القصيرة( .)4ورجل ُق ِ
يادة النون في
فاخٌر
ّ
ضخم الجثة ،وِق ْنَف ْخٌر أيضاً .ونقل ز َ
ٌ
ُ
()5
الع ْترسة،
يس :الناقة ُّ
الصْلبة الشديدة ،مشتق من َ
الع ْنتَر ُ
السراج  .و َ
هذا المثال عن ابن ّ
ِ
الجبار و
وهي األخذ
الغضبان(.)1
ّ
ُ
الع ْنف ،والع ْتريسّ :
بالشدة و ُ

للع ِّ
س ال َّ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْخم
وأ ّمـا أمثلـة ابن فارس المزيدة بالنون فكثيرة جداً ،منها :قوُلهم ُ
ِ
ِ
ف ،واألَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
وجهها التَّ َج ُّمع .وقوُلهم للجافي ُجناد ٌ
ُج ْنُبـ ٌل ،كـأّنـه َجَب ٌل ،و َ
الجَب ُل َكلم ٌة ُ
ِ
الجدف ،وهو ِ
َّ ِ
احتََق َر ،فكأ َّ
الم ْحتَِق ُر
الجناد َ
قالَ :ج َد َ
َْ ُ
ف بكذا ،أَيْ :
ْ
َن ُ
احت ُ
قار الشيءُ ،ي ُ
ف ُ
لألَشياء ،من ج ِ
فائه(.)9
َ
اشتََّد(.)1
الم َ
ط ُر ،إذا ْ
وذكر ّ
الز ّ
بيدي أمثلة من المزيدات بالنون ،منهاَ :ع ْن َد َر َ
ِ
استَ ْرخى
(اله ْنبتَة) بمعنى االسترخاء والتَّواني ،والفعلَ :ه ْن َب َت َّ
وذكر االسم َ
الر ُجل ،إذا ْ

اله ْبتَة ،وهو
قالِ :إ ّن ّ
النو َن زائدةٌ ،وأَصُله َ
وتَوانى ،ومن ثَ َّم عّقب بقوله" :قد ُي ُ
َّ
ف"(.)7
الض ْع ُ
( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،قبع).172 /3 ،

( )2السابق( ،حطف).229 /4 ،

( )3السابق( ،شدف).223 /11 ،

( )4الجوهري،

تح العربتة( ،شنبث)( ،215 /1 ،قبض).11121 /3 ،

( )5السابق( ،قفخر).971 /2 ،

( )1السابق( ،عترس).741 /3 ،

( )9ابن فارس ،مقت تس اللغة.511 /1 ،
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،عدر).537 /12 ،
( )7السابق( ،هنبت) .145 /5 ،
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 .9زيادة الواو والياء

رفية،
زيادة هذين الصوتين ا ّ
طردت في األمثلة التي تُ ّ
الص ّ
الملحقات ّ
عد من ُ
أن اإللحاق
وب ْي َ
وح ْوَق َل ،والياء في َش ْي َ
ط َر .والمعروف ّ
ط َنَ ،
كزيادة الواو فيَ :ج ْه َوَرَ ،
يكون بأصوات مختلفة ،كاأللف فيَ :سْلقى وَقْلسى ،والنون فيَ :قْل َن َس( .)1واألمثلة

كثيرة(.)2

أن القدماء لم يغلقوا باب االجتهاد والبحث عن أصول األبنية
مما سبق ّ
يتبيَّن لنا ّ

الرباعية والخماسية ،وضوابطها ومناهج اشتقاقها ،بل تركوا الباب مفتوحاً لهذه المسألة

الشاّقة ،بعد أن سكتوا عن تأصيل الكثير من األبنية الرباعية والخماسية ،فتركوها
ّ
دون بيان أصولها ،وكان بإمكان متأخريهم أن يوالوا البحث في هذه المسألة؛ بعد أن

ستدركة على سابقيهم.
جمع ّ
الم َ
اكتمل ُ
المادة اللغوية ،وكثرت أمثلتهم ُ
فما الذي منع َّ
بيدي –مثالً -أن يقيس النظائر على بعضها؛ فيقول بالزيادة
الز ّ
ِ ِ
َهمَله الجوهر ُّي ،وقال
التي ال تخفى في البناء الرباعي الوارد في قوله ":الف ْرضم ،أ َ
الكبيرة ِ
الف ِم اّلتي تح َّ
ِ
َّ
ط َمت
غيره :هي ّ
داء َ
َ
المسّن ُة أو َ
الشاةُ َ ُ ُ
المكسورةُ الَق ْرَن ْين .وأَيضاً :الد ْر ُ
(الفر ِ
ِ
ضم) على معاني الكسر والتحطيم ُّ
نانها"(َّ .)3
ترده إلى أصله الثالثي
َس ُ
ألن داللة ْ
أْ

حيح ُيد ُّل على تَأ ٍ
(فرض)،
ْثير
الراء و ّ
ص ٌ
الض ُاد كما يقول ابن فارس" :أ ٌ
فالفاء و ّ
َصل َ
ُ
ٍ
َّ
شيء من َح ٍّز أَو ِ
لخ َشب َة...
في
غيرهَ .
ضت ا َ
فر ُ
فالف ْر ُ
قالَ :
ضَ :
الح ُّز في الشيءُ .ي ُ
ومما َش َّذ عن هذا األ ِ
ض :الم ِسّن ُة ،في قولِه تَعالى ":ال ِ
َصل ِ
ض وال ِب ْكٌر"(.)4
فار ٌ
الفار ُ
ّ
ُ
ِ
ألنها فرضت ِسَّنها ،أي:
سميت فارضاً؛ ّ
وهي لم تش ّذ؛ لقول الزمخشريّ ":
وكأنها ّ
آخرها"(.)5
قطعتها وبلغت َ
( )1ابن يعيش ،شرح المفصل.431 /4 ،

( )2ينظر :ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،أبواب ما يلحق بالرباعي بحرف من حروف الزوائد)– 1119 /2 ،

.1191
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،فرضم).221 /33 ،

( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،فرض) .417 ،411 /4 ،واألية من سورة البقرة.11 /

( )5الزمخشري ،الكشتف.147 /1 ،
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 .3زيادة الصوامت الخفيفة في أبنية اللهجات الدارجة
مما سبق أن األمثلة الفصيحة المزيدة باألصوات الخفيفة كثيرة ،وقد تعزز
تبين ّ
المستخَلص من االتّكاء على هذه األصوات في بناء أمثلة مختلفة من الرباعيات
هذا ُ

في اللهجات العربية الدارجة .وسنأتي على ذكر أمثلة من هذه الزيادات على النحو

اآلتي:
 .1أمثلة من اللهجة اللبنانية
ذكر أنيس فريحة أمثلة مختلفة من الزيادات الخفيفة في اللهجة اللبنانية ،فالباء

بعجر بمعنى
أضاء وبر َق( .)1والراء كذلك في نحو:
مزيدة في الفعل :برق َ
َ
ط ،إذا َ
لمع و َ
وهمز وقّلب بين األصابع .وذكر فريحة جواز نشأته من الثالثي (بجر) بزيادة
غمز َ
َ

العين .وهو ما ال نراه صواباً؛ َّ
(بعجر) متقاربة،
ألن داللة الثالثي (بعج) والرباعي
َ
ط ،إذا
بس الخي َ
فضالً عن ثقل زيادة العين مقارنة بخّفة الراء .وزيدت الراء في :حر َ

شبكه بغيره فتعّقد.
هر ،إذا قطع رؤوسها .وقد أجاز فريحة أن
وقرطش
الشجر و ّ
َ
الز َ
َ
يكون الزائد الشين(.)2

(قرطش) مزيد بالراء؛ الستعمال مادته الثالثيه (قطش) التي انفرد
والفعل
َ
َّ
ش بمعنى
طاش بمعنى ُغثاء َّ
السْي ِل ،واألَْق َ
طُ
المستعمل منها ،وهو الُق ُ
الز ّ
بيدي برواية ُ
ِ
اص ،وال
الخو ُّ
العو ُّام و َ
المْقطوع األُ ُذَن ْين ،وقد عّقب على ذلك بقوله" :هكذا تستعمُله َ
َ
()3
ِ
ظر" .
َع َر ّبية أَم ال ،فْلُي ْن َ
أدري أ َ
الدارجة في زمن َّ
بيدي ،وقد احتفظت
َّ
ولعل (األقطش) من استعمال العربية ّ
الز ّ
(قطش) للمعنى الذي ذكره َّ
بيدي ،ولمعنى قطع
اللهجات األردنية باستعمال الفعل
َ
الز ّ

القليل من الشيء وترك كثيره.

( )1فريحة ،مع م األلفتظ العتمتة( ،برقط).7 ،

( )2السابق( ،بعجر).131 .32 ،12 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،قطش).331 /19 ،
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ط
الالم ما َّ
ُفحم .وقلع َ
ومن زيادة ّ
كم ،إذا أُس َ
ـكت وأ َ
نص عليه فريحة في نحو :بل َ
الرُج ُل،
طه .ولخبط َّ
مزجه وخب َ
ولوثه بقذارة .ولخب َ
ـيء بغيرهَ ،
الشـ ـ ــيء ،و ّس ـ ـ ـخه ّ
ط الشـ ـ ـ َ
ِ
تبك(.)1
أخطأَ وغلط وار َ
ـب وثار ،وقد يكون من
ومن زيادة الميم ما ذكره في الفعل :حمر َق ،إذا غضـ ـ ـ ـ ـ َ
وجذبني،
ـيء على قلبي ،إذا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهواني
(حمق) بزيـادة الراء.
َ
َ
ونغمش الول ُـد والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وشعرت بدافع يدفعني إليه(.)2

والفعل (حمر َق) المسـ ــتعمل في اللهجات اللبنانية نراه من الفصـ ــيح
(حملق) بعد
َ
الرُجل،
إبدال الراء من الالم؛ فمعنى ال ِّشـ ـ ـدة ظاهر في هذا الفص ـ ــيح؛ لقولهمَ :ح ْمَل َق َّ
ِ
الف َزع( .)3وهــذا
ظ َر َن َ
إذا فتح عينيــه ،ون َ
الق َع ْي َنيــه من َ
ظ اًر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــداً ،أو انقَل ـ َب ح ْم ُ
(بحلق) الوارد في قول َّ
الزبيدي ":بحلق َع َينيهِ ،إذا
ـيح هو أصــل الفعل العامي
الفصـ ُ
َ

ِ
ِ
عاميَّة"(.)4
َقَل َبهما ،فهو ُم َب ْحل ٌقّ ،

فهو ناشئ من (حملق) بالقلب المكاني وإبدال الميم باء ،وقد احتفظت اللهجات
ّ
األردنية باستعماله لمعنى النظر ،وقْلب العينين أيضاً.
ـمن
وذكر فريحة زيادة النون في :خرسـ ـ ـ ـ َـن فالن فالناً ،أسـ ـ ـ ــكته وأفحمه .وغشـ ـ ـ ـ َ
الرُج ُل ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
جلده من
البَله.
وحنتس َّ
َّ
ـود ُ
الح ْمق و َ
جل ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـاحبه ،إذا نس ـ ـ ـ ـ ـ ــب إليه ُ
الر ُ

()5
ط ،إذا جدَله.
وهمز.
وبورم الخي َ
غمز َ
الشـ ـ ـ ـ ـ ــمس  .وذكر زيادة الواو في :بعو َج ،إذا َ
َ

( )1فريحة ،مع م األلفتظ العتمتة( ،بلكم).157 ،144 ،15 ،

( )2السابق( ،نغمش).112 ،31 ،

( )3الخليل ،العين( ،حملق) ،322 /3 ،ابن منظور ،لست َ العرب( ،حملق).17 /12 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،بحلق).34 ،33 /25 ،

( )5فريحة ،مع م األلفتظ العتمتة( ،خرسن).124 ، 43 ،37 ،
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وغشه( .)1وزيادة الياء في نحو :بير َق ،إذا لمع وأضاء.
غبنه ّ
وبوطل على فالن ،إذا َ
َ
()2
وبعد .
وتعدى على حقوق غيره.
غبن ّ
وبيعد ،إذا َ
َ
وبيلص ،إذا َ
أبعد ّ
َ
 .2أمثلة من اللهجة العراقية
الالم،
من الزيادات التي ذكرها إبراهيم السـ ـ ـ ـ ـ ــامرائي في العراقية الدارجة زيادة ّ

وفلطح ،بمعنى صـ ــير الشـ ــيء
بعلج ،إذا اشـ ــتكى الرجل من ألم في بطنه.
َ
في نحوَ :
الولد على صاحبه بمعنى توثَّ َب
طحاً واسعاً( .)3ومن النون:
طحاً ،أيُ :مس ّ
ُمَفْل َ
َ
حنفش ُ

()4
ـق ،إذا رمى ،ويسـ ــتعمل مجا اًز
ـب .وفرزَن ،إذا ّ
وانتصـ ـ َ
مي َز  .ومن زيادة الميم :مرشـ ـ َ
نعوص ،إذا أحدث صـ ـ ـ ــوتاً فيه غنج
ـب والشـ ـ ـ ــتم( .)5ومن الواو:
بمعنى القذف بالسـ ـ ـ ـ ّ
َ

وخدع(.)1
غش
هدن بمعنى ّ
َ
وو َ
وداللَ .
 .3أمثلة من اللهجة المصرية

من الزيادات التي ذكرها عبد الصــبور شــاهين في اللهجة المصـرية زيادة الباء
وهرجل,
ط،
في نحو:
ـعم .والالم في :لخب َ
َ
َ
برطع ،واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بلتع .والميم في :كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
والنون في:
نخرب( .)9وذكر تمام ح ّس ـ ـ ـ ـ ـان بعض األمثلة ،كالنون المزيدة في الفعل:
َ

ط(.(1
دفلق وخلب َ
بق ،و ّ
الالم فيَ :
فنجر ،والراء في :طر َ
َ

( )1فريحة ،مع م األلفتظ العتمتة( ،بوطل)11 ،19 ،13،

( )2السابق( ،بيعد).17 ،11 ،

( )3إبراهيم السامرائي ،الفعل زمتله أ يته.194 ،154 ،

( )4السابق.193 ،151 ،

( )5السابق.111 ،

( )1السابق.113 ،112 ،

( )9عبد الصبور شاهين ،مستلك العتمتة المصررة ةي

نغ األةعتل ،بحث منشور في كتاب "اللهجات

العربية بحوث ود ارسات" الصادر عن مجمع اللغة العربية المصري.437 ،431 ،

( )1حسان ،م تةج الب

ةي اللغة.111 ،
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َّ
إن بناء األمثلة الرباعية بزيادة األصوات الخفيفة في اللهجات الدراجة فيه
خيرها
داللة واضحة على أن العربية بلهجاتها المختلفة قد سلكت مسلكاً واحداً في ت ّ

لألصوات التي تبني بها أمثلتها الرباعية؛ َّ
ألن ما يدفع إلى زيادة خفيف األصوات
بغض الطرف عن اختالف الزمان ،وتباين اللهجات قديمها وحديثها.
و ٌ
احدّ ،
المب

الُتل  :الصتمت الزائد من م منر تئي

تو َّ
ـوتياً
ص ـ ـ ـلت بعض الد ارسـ ـ ــات الحديثة إلى بيان األصـ ـ ــل الثنائي ّ
وحده صـ ـ ـ ّ
يقع من صامتين في بنية ألفاظ لغوية تقوم بينها
وداللياً على ّ
ّ
النحو" :هو مجموعُ ما ُ

متقدماً على التّالي –وإن ُفصــل
أن يكون ُّ
أول الصــامتين ّ
داللة ُك ِّلية مشــتركة ،بشــرط ْ
بينهما بفاصــل من األص ـوات المزيدة– وبشــرط ِ
خلوهما من عارض اإلبدال الص ـوتي
ّ
ّ
ُّ
ـادة على وجوب ثبــاتهمــا في كـ ِّـل ألفــاظ هــذا
من غيرهمــا من األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات اللغوّيـة ،زيـ ً
أثقل نطقاً –في الكثير– من س ـ ـ ـ ـ ــائر أصـ ـ ـ ـ ـ ـوات ما ُبني من هذا
األص ـ ـ ـ ـ ــل ،وكونهما َ
َ
األصل"(.)1
ولهذه الثنائية أثر واضـ ـ ـ ــح في تأصـ ـ ـ ــيل أبنية العربية وض ـ ـ ـ ـوابطها على النحو
اآلتي تفصيُله:
 .1التّأصيل الثنائي الموروث
التأصـ ــيل الثنائي الموروث له أمثلة مختلفة تتجاوز َّ
حد الندرة وال ّش ـ ـذوذ ،وهي

أقل األصول ثالثة؛ َّ
تتلخص في َّ
ألنه –
أمثلة تخالف فكرة األصول الثالثية التي ّ
أن ّ
ٍ
الخليل– َّ
"حرف ُيبتدأُ به ،وحرف ُيحشى به الكلمة ،وحرف يوقف
البد من:
كما يقول
ُ
عليه"(.)2

طنر ُّ
اللغنا.13 ،
( )1المساعفة ،خالد ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة :يراالة ةي التأ يل الت ُّ

( )2العين ،للخليل.47/1 ،
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وكـان من المتوّقع أن يخـالف الخليـل هذه الثالثية في التأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل؛ لما ُعرف

عنه من ميل إلى تأصـ ـ ــيل األبنية غير الثالثية بالزيادة ،أو بتكرير أصـ ـ ــول ثنائية؛
لبنـاء الربـاعيات المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعفة ،وهذا ال ينفي عنه ّأنه ّأول من تنبه إلى جواز تطور
ـف عن شـ ــيء من مالمح هذا التطور
األصـ ــول الثنائية بالزيادة في مبناها ،وقد كشـ ـ َ
ط ِرّماح:
في حديثه السابق عن بيت ال ِّ
ظ ْعو هم َلمت ا ْ ز َّ ِ
آل ُّ
الض ى لتشطتا من ياعتتا َي ِي
االت ْطَرَب ْت و
َ
أل هم و

ففي هـذا البيـت روايـة أخرى ،وهي (دا ِعـ ٍب د ِ
دد) وقـد ذكر الخليـل موجب زيادة
َ
الدال الثالثة بقوله" :ولما جعَله نعتاً للداعب كسعه ٍ
بدال ثالثة"(.)1
ََ
ظ:
الح ّ
وأشار إلى جواز نشأة األبنية الثالثية من أصول ثنائية مضاعفة ،يقول" :و َ
َّ
الحظوظ .وفالن َحظيظ ،ولم نسمع فيه ِفعالً.
صيب من َ
الف ْ
ضل والخير ،والجميعُ :
الن ُ
ِ
الحظوظ ،وتلك النو ُن
وناس من أهل ح ْمص يقولونَ :ح ْنظ ،فإذا جمعوا َر َجعوا إلى ُ

الرّز يقولون:
الم َشَّدد ،نحو ُ
عندهم ُغّن ٌة ليست بأصلية .و ّإنما يجري على ألسنتهم في ُ
اجار يقولونْ :انجار ،فإذا َج َمعوا تركوا
ُرْنز ،ونحو أ ُْت ُرّجة يقولونْ :أت ُرْنجة ،ونحو ّ
()2
ِ
ظ) الذي لم
وحظوظ"  .وأما الفعل (ح ّ
ُ
الغّنة ،ورجعوا إلى الص ّحة فقالوا :أجاجير ُ
يسمع به الخليل فقد رواه أبو زيد األنصار ّي وغيره ،يقول األزهر ّي ":وقال أَبو زيد:
ظاً ...وقال أَبو الهيثم فيما كتبه البن ُب ْزُرج ُيقال:
ظحّ
ُيقالَ :ح ِظظت في األَمر َفأَنا أح ّ
هم يحظون بهم"(.)3
الثالثية من الثنائية المضاعفة
وبين الجوهر ّي أثر ثقل اإلدغام في نشأة األبنية
ّ
ّ
الرْن ُزُ :لغ ٌة في األ َُرِّز،
الرُّز ،و ُّ
عندما تحدث عن بعض أمثلة الخليل السابقة ،يقول" :و ُّ
( )1الخليل ،العين( ،دعب).51 /2 ،

( )2السابق( ،حظ).22 /3 ،

( )3األزهري ،تهذ ب اللغة( ،حظ).293 /3 ،
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ِ
أصل ُرْن ٍز ُرٌّز؛ ِ
فكرهوا التَّشد َيد ،فأَبدلوا
ألن
األَخيرةُ لعبد ال َقيس ،وإنما ذكرتُها ُ -هناّ -
َ
جاص ،في ِإ ّج ٍ
الز ِ
النون ُمبدل ًة
اص ،وإن لم ُ
من ّ
تكن ّ
اي األُولى نوناً ،كما قالواِ :إ ْن ٌ

عام ُم َرَّزٌز :فيه ُرٌّز(.)1
فالكلم ُة ثُالثي ٌة .و َ
ط ٌ

وفسروا
وتناول بعض الباحثين المحدثين أمثل ًة أُدغم فيها صوتان صامتانّ ،
نشأة األبنية منها بما يسمى قانون المخالفة الصوتية؛ فبسبب صعوبة اإلدغام أو
ظ ← حنظ،
التقاء اللبس أحياناً ":يتحلل منه بإقحام حرف جديد على الكلمة ،نحو :ح ّ
()2
يفسرون نشأة
وّ
إجاص ← ْإنجاص ،واأل ُْت ُرّجة ← األ ُْت ُرْنجة"  .وبهذا القانون كانوا ّ
وسنبل .وبعض الرباعيات
وشنبث
شنظر
األفعال الرباعية الفصيحة ،من قبيل:
َ
َ
َ

الباب -إذا أغلَقه -الناشئ من الثالثي
سنكر َ
المستعملة في اللهجات الدارجة ،كالفعلَ :
فك اإلدغام وإبدال الكاف األولى نوناً(.)3
ّ
(سكر) بعد ّ
وقد صرح الكوفيون بنشأة أبنية ثالثية من أصول ثنائية بما ال يقبل التأويل

فكراع النمل يذهب إلى َّ
ط)،
(الم ْ
طل) ناشئ من الثنائي (الم ّ
الشكُ ،
و ّ
أن االسم الثالثي َ
ِ
بزيادة الالم ،وكذا َّ
يق -إذا وطئته وأثَّرت فيه بحوافرها–
عد الفعلَ :د َعَقت الداب ُة الطر َ
أن االسم الثالثي ِّ ِ
الم ْدُقوق
(د ّق) بزيادة العين( .)4ورأى َّ
من الثنائي َ
(الدق ّم) -بمعنى َ
(دق).
مما زيدت فيه الميم( .)5وهذا ما ُيعيده إلى أصله الثنائي َّ
األسنانّ -
وعلى هذا النحو كان يرى َّ
(وْنج) ،وهو وأصُله الثنائي
أن الجيم زائدة في االسم َ

ِ
(و ّن)
نص على زيادة العين في الفعل
مستعمالن لضرب من المالهي( .)1وقد َّ
َ
( )1الجوهري،

تح العربتة ( ،رزز).1 /7 ،

( )2عمايرة ،تطبتقتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رة.214 ،
( )3عمايرة ،األقتسة الفعلتة المه نرة.11 – 59 ،

( )4كراع النمل ،الم تتب.173 /1 ،

( )5السابق.514 /1 ،

( )1السابق.924 /1 ،
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(ارتَ َع َج)( .)1ومن زيادة الحاء والفاء والزاي ما ذكره بقوله" :ويقال ناقة ثََّرةٌ :واسعة
ْ
َّ
الحِث ُر :الواسع من كل شيء ،ال أُرى
الحاء في
الح ْث ُر و َ
األحاليل ،وهي مخارج اللبن ،و َ
َ
دليل ِم َخ ٌّ
ش
هذا كله إال زائدة ،وليست من الزوائد وال من أخواتها .وكذلك الفاء قالواٌ :
و ِم ْخ َشف :جريء على َّ
الرِّي،
الليل ...كذلك الزاي ،يقال :ثوب رِاز ٌّي منسوب إلى َّ
ٌ
السُّد و ُّ
الزُّد.)2("...
وإنما زيدت؛ ألنها أخت السين .والسين من الزوائد؛ ولهذا قالواُّ :

رجل ِم ْخشف
وليس من الدقيق ما نسبه ُ
ابن منظور إلى ابن دريد من اشتقاقُ :
ش في َّ ِ
إذا كان ماضياً جريئاً على هوى َّاللْي ِل -من الفعلَ :خ َّ
دخ َل
الشيء ،إذا َ
َ
فيه(َّ .)3
اع النمل سبق إلى هذا الرأي.
ألن كر َ

مما يوجب
وعلى هذا النحو نرى ابن فارس يقول بزيادة صوتين صامتين معاً؛ ّ
ِ
ديد-
الب ْرُد ال َّشـ ُ
صـَّن ْبر -وهو َ
عود المثال إلى أصــول ثنائية ،كزيادة النون والباء في ال ّ
ِ
ِ
الب ْرد( .)4ومن زيادة الميم والراء في أص ـ ـ ـ ــل ثنائي
صـ ـ ـ ـ ـ ّر ،وهو شـ ـ ـ ـ ـّدة َ
فأص ـ ـ ـ ــله من ال ّ
(الخشـ ِ
و(الخ ْش ـ َرم)،
ات،
َ
موضــوع حكاية صــوتية ما ذكره في االســم ُ
ص ـو ُ
ـارم) وهي األَ ْ
()5
وهي الجماع ُة من َّ ِ ِ
ِ
َصو ِاته ،واألصلَ :خ َّ
ويؤكد هذا
ش ّ .
َ
الن ْحل؛ ُس ّم َي بذلك لحكاية أ ْ
الرأي َّ
(خ ْش) حكاي ًة لبعض
أن كثي اًر من اللهجـات الـدارجـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـل البنية الثنائية َ
األصوات المسموعة.

َّ
مادة (هجف) يقول ابن فارس" :فأما ِ
ظُّنه من
اله َج ُّ
الم ِس ُّن ،وأ ُ
وفي ّ
ّ
ليم ُ
ف فالظ ُ
الباب الذي زيدت فيه الهاء وأ ِ
ُبدَلت زاؤه جيماً ،وهو من ِّ ِ
ِ
يشه"( .)1ورأى
ف ،وهو ر ُ
َ
الز ّ
ُ
َّ
طميس
"عْل َ
(عْل َ
طميس) أصالن ،وما عداهما زائد ،يقولَ :
أن العين والطاء في االسم َ
( )1كراع النمل ،الم تتب.921 ،922 /1 ،

( )2السابق.924 - 922 /1 ،

( )3ابن منظور ،لست َ العرب( ،خشش).275 /1 ،
( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة.353 /3 ،

( )5السابق.241 /2 ،

( )1السابق( ،هجف).31 /1 ،
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ِ
موس،
َصل في هذا َع ْي َ
تارةٌ َح َسن ُة الَقوامِ .وناق ٌة َعْل َ
ميسَ :شديدةٌ َ
ط ٌ
ط ٌ
جاري ٌة ّ
ض ْخمة .واأل ُ
طِ
اء في هذا
الياء َبَد ٌل من الواوُّ .
وكل ما زَاد على العين وال ّ
وَ
الال ُم َبَد ٌل من الياء ،و ُ
ِ
َّ
َّ
العُن ِق"(.)1
يطاء :الطويل ُة ،والطويل ُة ُ
فهو زائٌد ،وأَصُله َ
الع ُ
وذكر أبو موس ـ ــى األص ـ ــفهاني (ت511ه) زيادة النون التي تُعيد أحد األمثلة
ِ
اف،
ظماء واألَش ـ ـر َ
ص ـ ـناد ُيد ُقرْيش .يعني ُ
إلى أصـ ــله الثنائي ،يقول" :في الحديثَ :
الع َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـنديد .وفي حديث آخر :أعوذ بك من ص ـ ـ ـ ـ ـ ـناديد الَقدر .يعني ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
دائ َد
احد ِ ْ
َ
الو ُ
َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـنددِ :
ِ
القاهر الغالب من ُك ِل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
و َّ
ـيء ،ومثله:
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـنديد .وال َّ ْ َ ُ
ّ
ُ
ُ
الدواهي ،والواحدة ال ّ
ص ـنتيت من ال َّ ِ
ِ
ويقه ُره"(.)2
ص ـ ِّت ،وهو ال َّ
ال ِّ ْ
ص ـُّد َمن ُيقابُله َ
ص ـّد وال َ
ص ـ ْدم والَق ْهر؛ ألنه ي ُ
ِ
ونقل َّ
ص ـ ْنتيت) عن الجوهر ّي ،وكذا الحال في نقله
الز ّ
بيدي زيادة النون في االســم (ال ّ

فور و ِ
صـ ـ ٍ
ابن هش ــام؛ ألَّنه كما يقول":
النون في االس ــم (ال ُّ
ِزيادة ّ
صـ ـ ْنتوت) عن ابن ُع ْ
الصّد ،وتاءاه َبَدل من داَل ْي ِن"(.)3
من َّ
وفي ِ
خالف ُيعيد
أل)
أصل بعض األمثلة التي جاءت على الوزن المهموز (ا ْف َع َّ
ٌ
اللغويين القدماء َمن يرى
قسماً من أمثلة هذا الوزن إلى أصول ثنائية ُمضاعفة ،فمن
َ
َّ
(كَل َز) والهمزة زائدة،
اكأل ََّز) –إذا تقبَّض َّ
جل– ناشئ من الفعل الثالثي َ
أن الفعل ( َ
الر ُ

(كأ ََز) ،وذكر َّ
أما َمن َّ
بيدي
عد الهمزة أصالً و ّ
ائدة فالفعل لديه من الثالثي َ
الالم ز ً
الز ّ
وّ
بأنه من الثنائي َّ
َن
(كز) ،يقول:
شيخنا عن أبنية ابن الَق ّ
رواية أخرى تفيد ّ
"ونقل ُ
طاع أ ّ
َ
نائياً(.)4
وزن ا ْكأل ََّز :ا ْفأل ْ
الالم والهمزةُ زائدتان ،فيكون ثُ ّ
َع َلُ ،

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.392 /4 ،

( )2األصفهاني ،الم من المغي ةي غرربي القرآ َ ال د ( ،صند).275 /2 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،صنت).579 /4 ،

( )4السابق( ،كزز) .321 ،322/15 ،وينظر في هذا الخالف :المساعفة ،خالد ،زلت يا ْة َع َعل ا ْة َع َه َّل :
ين أ ةتم ا دال الري إلى األ ل الُر ي ،المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،المجلد (،)11
العدد ( ،)3السنة2215( ،م).211 - 221 ،
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صرح ابن يعيش (ت143ه) ببناء األمثلة الرباعية المضاعفة بالتكرير
وقد ّ
من أصول ثنائية غير مضاعفة ،يقول" :و ِ ِ
أصل ،وإن
الياءي ِن فيها
فإن
أما صيص َي ٌةّ ،
ْ
ٌ
ّ
ُ
ِ
مرتَين ،فالياء األولى
كان معك ثالث ُة أحرف أصول؛ ّ
ألن الكلمة مركب ٌة من صي ّ

أصل؛ لئال تبقى الكلم ُة على حرف واحد ،وهو الصاد .وإذا كانت الياء األولى أصالً،
ٌ
ألنها
كانت الياء الثانية -أيضاً -أصالً؛ ّ

هي األولى ُك ّررت .ومثُله من الصحيح
ألن الواو مك ّررةٌ،
فالواو في ذلك
أصل؛ ّ
ٌ

الوشوش ُة.
الو ْس َوس ُة ،و َ
َ ْزل َزل ،وَقْلَق َل .ومنه َ
وتكر ُيرها هنا ّأوالً كتكريرها في :صي صي أخي اًر"( .)1وقال صاحب حماة (ت932ه):
ِ ِ
فألنهم لو جعلوا الياءين زائدتين نقصت الكلمة عن
أما أصالتهما في صيصية؛ ّ
"و ّ
مثال األصول ،وال وجه للقضاء بزيادة إحداهما دون األخرى ،فلما امتنع أن تكونا
زائدتين لزم أصالتهما"(.)2
 .2تطور األصول الثنائية في اللغات السامية

الثنائية التي تطورت في بعض
تناول بعض الباحثين أمثلة مختلفة من األصول
ّ

اللغات السامية بزيادة أحد األصوات اللغوية .فمن األمثلة التي ذكرها إسماعيل عمايرة

(س ْبت) الداّلة على اليوم السابع من أيام األسبوع ،فهي في اآلرامية القديمة
كلمة َ
(ش ْبع) ،والتاء في (سبت)
(ش ْب) وتعني الرقم ( )9وبثالثة أحرف َ
مستعملة بحرفين َ
للتأنيث(.)3
ويذهب عمايرة إلى َّ
أن( ال ِجعة) من األلفاظ الثنائية ،وهي أصل الفعل العربي

(جعر) الدال على الصوت القبيح الذي يخرج من الحيوان أو من االست؛ ألن ِ
(الجعة)
ّ
َ
ْ
( )1ابن يعيش ،شرح المفصل.321 /5 ،

( )2صاحب حماة  ،أبو الفداء عماد الدين بن شاهنشاه بن أيوب ،الك تش ةي ة ي ال ن الصرف/2 ،
.221

( )3عمايرة ،األقتسة الفعلتة المه نرة.19 ،
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االست ونبيذ الشعير ،وقد جاءت في السريانية بصامتين وصائت هكذا:
تطلق على ْ
وخار ،كما جاءت بالراء )ge ͨ ar( :كالعربية(.)1
(  )ge ͨ āبمعنى صرَخ َ

وفي أصل( ِ
الجعة) -بمعنى نبيذ َّ
الشعير– خالف على النحو الذي يرويه

الجوهر ّي عن أبى ُعبيد بقوله" :ولست أدري ما نقصانه"( .)2ونقل ابن منظور عن ابن
ِ
ِ
عت؛ كأنها ُس ِّميت بذلك لكونها تجعو
المها و ٌاو من َج َع ْوت أَيَ :ج َم ُ
َب ّرٍّي قوله" :الجع ُة ُ
الناس على ُش ْربها ،أَي:
تجمعهم"(.)3
ُ
َ

ويظهر ّأنها من األصل الثنائي (جع) الذي اشتُ َّق منه الرباعي المضاعف
ِ
وجْف َجَفهاِ ،إذا َحَبسها،
(جعجع) الدال على الجمع والحبس في قولهمَ :ج ْع َجع بالماشية َ
َ
()4
والجعجع ُة :التّضِييق على َ ِ
المطالبة .
ْ
َْ
الغريم في ُ
وأورد يحيى عبابنة أمثل ًة من اللغات السامية التي استُعمل فيها الفعل الثالثي
ّ
على الصورة الثنائية ،ففي السوقطرية جاء الفعل :طلل - ṭaIaIمن َّ
الط ّل بمعنى
َ
الندى -هكذا ṭIg :ويرى هذا الباحث َّ
أن ما حصل هو سقوط الم الفعل ،وإبدال
حركة المقطع األول إلى الكسرة القصيرة الممالة ( ،)gوذكر أن الالم الساقطة عادت
باستعمال الفعل على وزن ِ
طي
(شْف َعل) ،فقد ورد في هذه اللغة ge ṭIIg :بمعنى غ
ُ َّ
َّ
بالط ّل(.)5

ولعل استعمال هذا الفعل وغيره بالصور الثنائية السابقة ال يدل على سقوط
ّ
فأدى ذلك إلى نشأة األنماط
ّ
ثم ُك ّررت الالم؛ ّ
الالم ،بل هو األصل المستعمل ،ومن ّ
ثم تخلصت العربية واللغات السامية من توالي ِ
الم ِ
ثلين
المروية دون إدغام ،ومن َّ

( )1عمايرة ،تطبتقتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رة.11 ،

( )2الجوهري،

تح العربتة( ،وجع).1275 /3 ،

( )3ابن منظور ،لست َ العرب( ،وجع).312 /1 ،

( )4السابق( ،جعع).51 ،52 /1 ،

( )5عبابنة ،تة الفعل الُر ي ةي العربتة الم منرتا الستمتة ال نبتة.31 ،
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بإدغامهما معاً .فمعجمات العربية تحتفظ بأمثلة دّلت على هذا النمط من التطور
بتكرير أحد األصول دون إدغام ،كالمروي في قولهمَ :ل ِحح ِ
ِ
وضِب َب
ومش َ
وصك َك َ
ّ
ش َ
َ َ
ط ،وهي نوادر في إظهار التضعيف خرجت عن األصل كما يقول َّ
بيدي:
الز ُّ
وأََل ِل وَق ِط َ
أولي ِة حالها ،واإلدغام لغة"( .)1وذكر عبابنة أمثل ًة
"منبه ًة على أصلها ،ودليالً على ّ
مختلفة من األفعال الثنائية المضاعفة التي جاءت في اللغات السامية على األصل
(بفك اإلدغام) وعلى الصورة الفرعية (باإلدغام) ،فاللغة الحبشية استعملت الفعل
ط ّب ،وهو
 ṭababaبفك التضعيف و ṭabbaباإلدغام ومعناه اكتسب الحكمة أو ال ِّ
ذكياً في العربية ،وقد استعمل في العربية الجنوبية
طبب أو صار ّ
بمعنى داوى أو ّ
باإلدغام بمعنى حكم وقضى .وذكر بعض األفعال التي جاءت على الصورتين

السابقتين في اإلثيوبية الجعزية(.)2
وأشار هذا الباحث إلى نشأة بعض األبنية المعتلة من الثنائية المضاعفة في
اللغات السامية ،كالفعل (أكي) المستعمل في اإلثيوبية الجعزية بمعنى ساء ،أو صار
َ
الحر وسكون
األكة ،وهي َّ
شري اًر ،وهو في العربية من النوع
المضعف(أكَّ) ،ومنه ّ
شدة ّ
ّ

الريح ،وكان مستخلصهَّ :
"أنه يصعب علينا أن نحكم باألصالة أو الفرعية على هذين

النمطين"(.)3
تحول الفعل المعتل بالياء (صبي) المستعمل في اإلثيوبية بمعنى سكب
وذكر ّ

(صب) بالمعنى نفسه ،وكذا رأى َّ
أن الفعل
صب إلى الفعل المضاعف العربي
َّ
أو َّ

صن و َّ
المضعفَّ :
أصل للفعل اإلثيوبي
المنتنة-
العربي
ٌ
ّ
أصن –من الرائحة القذرة ُ
معتل الالم بالواو (صنو) ،وينتهي من هذا المثال وغيره إلى القول" :وهي أمثلة تجعلنا
أن التحول الذي أصاب اإلثيوبية
نظن أن األصل في أغلبها هو الفعل
المضعف ،و ّ
ّ
ّ
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،لحح).11 /9 ،

( )2عبابنة ،تة الفعل الُر ي ةي العربتة الم منرتا الستمتة ال نبتة.41 - 31 ،

( )3السابق.123 ،
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مفسر بقضية التضعيف ،وتدخل قانون المخالفة
تحول َّ
الجعزية في الغالب هو ّ
المضعفين ،فاللغة تكره المتماثالت في بنى أنماطها البنيوية ،ومن
للتخلص من أحد
ّ
هنا فإنها تلجأ إلى التخلص من أحدهما ،وتبدله صوتاً من أصوات العلة أو األصوات

المائعة"(.)1

وقــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق إبراهيم أنيس إلى القول بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة األبنيـ ـة الثالثي ــة من الثن ــائي ــة
ـتعاض
المضـ ــاعفة؛ بسـ ــبب قانون المخالفة الصـ ــوتية ) ،(Dissimilationعندما ُيسـ ـ ُ
الالم والنون؛
عن أحد الص ـ ـ ـ ـ ـ ـوتين المتماثلين بالياء أو الواو لخفتهما ،أو بصـ ـ ـ ـ ـ ــوتي ّ
ِ
وحَن ْوت عليه من َّ
حن،
وبهذه الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة كان يف ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة الفعل :ز َ
اح من زحََّ ،
وغيرهما(.)2
وذكر (برجشـ ـ ـ ـ ــت ارسـ ـ ـ ـ ــر) أمثلة مختلفة من الرباعيات الناش ـ ـ ـ ـ ــئة من أبنية ثالثية
(الس ْنبلة) ورد
مضـاعفة في اللغات السـامية؛ بسـبب قانون المخالفة ،فاالسـم الرباعي ُّ
بــالبــاء المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعفــة هكــذا في اآلراميــة egeegIeŠ :وفي العبريــة  ،gIieôee ṭوقــد

تحولت الباء األولى إلى نون في العربية .وبهذا المنهج كان يفسـ ـ ـ ـ ـ ّـر نشـ ـ ـ ـ ــأة الفعل:
قع من :فّقع ،والفعل:
ط َح(.)3
بلطح من :ب ّ
َ
فر َ
ونحن ال ننكر كراهية التض ـ ـ ـعيف في العربية التي قد تفضـ ـ ــي إلى نش ـ ـ ــأة أبنية

مختلفة ثالثية ورباعية ،بيد َّ
أن العربية لم تسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمل كثي اًر من األبنية المضـ ـ ـ ـ ـ ــاعفة؛

ليطرد القول بقانون المخالفة في تفس ـ ــير نش ـ ــأة األبنية الثالثية والرباعية؛ لهذا فنحن

أخف
أميل إلى ّ
أن األبنية الثالثية التي نشأت بالزيادة محكومة بقانون زيادة صامت ّ
بيانه ،و َّ
أن األبنية الرباعية غير
من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتي أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلها الثنائي على ما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيأتي ُ
المضاعفة نشأت بزيادة األصوات الخفيفة التي ّبيناها سابقاً.

( )1عبابنة ،تة الفعل الُر ي ةي العربتة الم منرتا الستمتة ال نبتة.129 ،

( )2أنيس ،األ ناا اللغنرة.154 ،153 ،
( )3برجشتراسر ،التطنر ال نا للغة العربتة.35 ،34 ،
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 .3ضرورة الثنائية اللغوية لضبط الزائد
استُخلصت في بعض الدراسات الحديثة قاعدة لضبط نوع الصامت المزيد في

أخف من واحد
أخف من صامتي الثنائي ،أو ّ
األصل الثنائي ،وهي" :مجيء الزائد ّ
لتكتمل ،والزيادة
منهما في بعض الحاالت"( .)1وال بد من زيادة شيء في هذه القاعدة
َ

المقترحة بعد كلمة (الحاالت) هي" :مع بقاء الداللة المشتركة بين الثنائي وما نشأ
منه" .وبذلك يتفق لهذه القاعدة الضابط الصوتي والداللي معاً.
ّ
ّ
أما تأصيل أبنية العربية وفقاً للثنائية اللغوية فيبدو لنا ّأنه ضرورة؛ لما له من
وّ
نتائج دقيقة في مباحث العربية المختلفة ،وفي مقدمتها ضبط زائد األبنية ،وسنأتي
على بيان بعض األمثلة التي تبين هذه المسألة:

َّ
الزوَّنك من ِ ِ
الز ّ َّ
اك في
 في مادة (زنك) ذكر ّالحّي ُ
ّ
حيم َ
الرجال ،وهو الَق ُ
بيديَ :
صير الل ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الزوْن َزك ،ومن معانيهما َ ِ
َّ
الق ِ
الرِاف ُع
تال في م ْش َيته ّ
الم ْخ ُ
م ْشَيته ،مثل َ
صر ،أو ُ
الغليظ إلى َ
نفسه فو َق َق ْد ِرها(.)2
َ
بيدي في مادة (زوك) لينقل معنى َّ
الم ْن ِكَب ْي ِن في
وعاد ّ
الزْوك ،وهو :تَ ْحر ُ
الز ّ
يك َ
ِ
ِ
تيال(.)3
الخ ْ
تقار ٍب وَف َح ٍج ،أو التََّب ْختُُر و ْ
ص ِر َ
ط ِو ،أو هو م ْشي ٌة في ُ
االخ ُ
الم ْش ِي َم َع ق َ
َ

وفي هذه المادة ذكر -أيضاً -االسم َّ
خالف القدماء
(الزَوَّن ُك) بمعنى القصير ،ونقل
َ
فيه ،ومنهم ُّ
الزَب ِيد ّي الذي رأى أنَّه من (زنك) والنون فيه أصلية والواو زائدة ،خالفاً
البن ِ ِ
ِ
قار َب
الس ّكيت الذي ذهب إلى زيادة النون ،فهو من ز َ
اك في مشيته َزَوكاناً ،إذا َ
ّ
جني في زيادة الواو والنون
َخ ْ
جسَده .ونقل رأي أَبي علِ ّي الفارسي وابن ّ
ط َوه َ
وح َّر َك َ
في َّ
اشتقاُقه من (ززك)(.)4
(الزَوْن َزك) ،وعليه يكون ْ

( (1المساعفة ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة.11 ،

( )2الزبيدي ،تتا العر س( ،زنك).117 ،111 /29 ،

( )3السابق ( ،زوك).172 ،117 /29 ،

( )4السابق ( ،زوك).171 – 117 /29 ،
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أن الجوهر ّي يذكر في مادة (زكل) االسم
وبالعود إلى معجم" تهذيب اللغة" نجد ّ
َّ
(الزْوْن َكل) بمعنى القصير(.)1

وهو يشير بذلك إلى زيادة النون والواو ،فال ّبد لنا من القول َّ
بأن الالم زائدة في
االسم ( َّ
رد األبنية السابقة
الزْوْن َكل) فضالً عن زيادة النون والواو؛ وبذلك نتمكن من ّ

جني.
إلى أصل ثنائي واحد ،وهو (زكك) ال (ززك) كما يرى أبو
علي الفارسي وابن ّ
ّ
(زكزك) إلى قائمة المشتقات
ضم الفعلين (زكَّ) و
وبغير هذا ّ
َ
الرد لن نتمكن من ّ
التابعة لهذا األصل ،وهما منه؛ للمعنى المذكور فيهما ،على نحو قول ابن سيده:
كزك .وقيل :الزكزكة :أَن
ك الرجل ...مر ُيَقارب خطوه من ضعفه...
وزكزكّ :
"ز ّ
َ
الج َسد"(.)2
ُيقارب َّ
خطوه َم َع تَ ْحريك َ
الرُجل َ

(جخ) وغيره لمعنى
ومما يشهد بنشأة األبنية من أصل ثنائي واحد استعمالهم الفعل ّ
ّ -

واحد ،كقول َّ
ط َنه ،وقيل في تفسيره معنى
"ج َّخ َّ
صالتهِ ،إذا رَف َع َب ْ
الزبيديَ :
الر ُ
جل في َ
السجود ،وكذلك اجَلخ ،وفي رو ٍ
اية َج ّخى"(.)3
ْ ّ
ّ
جخِ ،إذا فتَ َح َع ُ
ضَد ْيه عن َج ْنَب ْيه في ُّ ْ
أن األلف
جخ و ّ
فمجيء األفعالّ :
اجلخ ّ
وجخى بمعنى واحد دليل ّأنها من أصل واحد ،و ّ

(اجلخ).
الالم في
(جخى) ،وكذا ّ
ّ
زائدة في ّ
بناء خماسياً من قبيل (قرنبض) إلى الرباعي
 وفي معجمات اللغة نجد ما ّيرد ً
ّ
(قنبض) بزيادة الراء ،يقول َّ
الزبيدي" :الُق ُرْنُبضةَّ ،
وقال ابن
بالض ّمِ ،أ ُ
َهمله الجوهر ّيَ .
دريد :هي الَقصيرة ...كالُقنب ِ
ضة"( .)4وذكرنا فيما سبق رأي ابن سيده في زيادة النون
ُ
ُ
ُْ

في االسم الرباعي (الُق ْنُبض) و(الُق ْنُبضة) ،بمعنى القصير والقصيرة .فمثل هذه الزيادة
ِ
الطائر
ض
وقب َ
الب ْسط ،والتَّ َقب ُ
ض :خ ُ
تقودنا إلى ثالثيه (قبض) ،ومنه :ال َق ْب ُ
ُّضَ ،
الف َ
ُ

( )1الجوهري،

تح العربتة( ،زكل).1919 /4 ،

( )2ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،زكك).145 /1 ،
( )3الزبيدي ،تتا العر س( ،جخخ).241 /9 ،

( )4السابق( ،قربض).13 /17 ،
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َّض ِت ِ
الن ِار ،إذا ْان َزَوت( .)1ومن مجمل اآلراء السابقة
الجلدةُ في ّ
جم َعه ،وتَ َقب َ
َ
جناحهَ :
نستطيع الخلوص إلى أصل ثنائي واحد لهذه األمثلة على اختالف أنواعها ،وهو
المعنوي.
المادي الحسي و
(قض) ،وقد دلت مشتقاته على النقص
ّ
ّ
ّ
وقد ّبين أحد الباحثين المحدثين بعض هذه المشـ ـ ــتقات بقوله" :ومن األولى...

ـار إلى مقارنة الفروق
الداللية بين األفعال التي ثبت ّأنها من أص ـ ـ ــل واحد؛
ّ
أن ُيص ـ ـ ـ َ
اتكاء على الداللة المشـتركة بينها ،ووضـوح المنهج الصـوتي الذي أفضى إلى البناء
ً

من األصل ،كزيادة األصوات الخفيفة نطقاً ،وتكرير أحد صامتيه أو كليهما ،وإشباع
حركاته القصـ ــيرة ...عندها يمكن الوقوف على معنى َّ
الخ ْرق في الفعل
الدق والثَّْقب و َ
اله ْد ِم بعد البناء في الفعل
َّ
قاض َّ
وقو َ
قض ،ومعنى الهدم أو ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّق في الفعل َ
ض ،و َ

القر ِ
ض ،إذا
ض حتى
ِ
القطع في الفعل َق َر َ
َنَق َ
ـيء ،إذا َهَد َمه وأ ْفس ـ َـد ما ْأب َرَم ُه ،و ْ
ض الش ـ َ
ضـ َم الشيء إذا َك َسره بأطراف أسنانه ،ومعنى
ـيء ،والكس ِـر بأداة في الفعل َق َ
قطع الش َ
ِ
فرَقه،
ـيء ودّق ُه أو َّ
تكرير الحدث والمبالغة فيه في الفعل َق ْ
ض ـ ـ ـ ـَق َ
ض ،إذا كسـ ـ ـ ـ َـر الشـ ـ ـ ـ َ
قرض َم(.)2
والَق ْ
مع ْ
األخذ في الفعل َ
ط ِع َ

 .4األبنية الناشئة من األصل عك (قواعد وتطبيق)

س ـ ـ ــنأتي في هذا اإلفراد على بيان نش ـ ـ ــأة األبنية المختلفة من األص ـ ـ ــل الثنائي
(عك) الذي دّلت مش ـ ــتقاته على معنى ال ِّشـ ـ ـّدة واالجتماع ،وهي ٍ
معان مس ـ ــتنبط ٌة بعد
المضـ ـ ـ ـ ــاعف حتّى
الرجوع إلى كثير من مشـ ـ ـ ـ ــتقات هذا األصـ ـ ـ ـ ــل
ابتداء من الثنائي ُ
ً

الخمـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي؛ وبهـذا نتمكن من اختبـار ما أخذنا به من بناء العربية أمثلتها الرباعية

بأخف الص ـوامت اللغوية التي جرى تعيينها ســابقاً ،واختبار نشــأة األبنية
والخماســية
ّ
أخف من صـ ــامتي األصـ ــل الثنائي .وقد ّبينا هذه المشـ ــتقات
الثالثية بزيادة صـ ــامت ّ
على حسب وسيلة نشأتها على النحو اآلتي:

( )1ابن منظور ،لست َ العرب( ،قبض).214 ،213 /9 ،

( )2المساعفة ،خالد ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة.11 ،
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المضاعفة
 .1األبنية ُ

الحر...
وع ٌ
ويوم َع ٌّك َ
كيك ،أي :شديد ّ
يومناٌ ،
 -الثنائي المضاعف :ومنه قولهمَ :ع َّك ُ

شديدَّ َ .
ضربه( .)1وذهب ابن فارس َّ
أن
صْل ٌب
ٌ
ٌ
وعكه بالسوط ،إذا َ
ورجل َع ٌّك ،أيُ :
الح ْب ُس ،والثالث
(العين والكاف) أ ٌ
الح ِّر ،والثاني َ
َحُدها اشتداد َ
صحيح ٌة ثالث ٌة :أ َ
ُصول َ

ِج ْن ٌس من َّ
الض ْرب( .)2ورأى َّ
أن األصل الثالث يمكن أن يكون من األول ،كقولهم:
ِ
َّ
َن يكون من الباب األ َّول ،كأََّنها ُذ ِكرت
"وممك ٌن أ ْ
َعك ْته ُ
كس َرته .يقولُ :
الح ّمى ،أَيَ :
()3
َّ
ويقال في باب َّ
فالضرب والقهر
قه َره بها" ّ .
لح ِّرهاُ .
الض ْربَ :عكه ُ
بذلك َ
بالح ّجة ،إذا َ
وجمع في المعنى.
هما ردعٌ وحبس عن شيء ما،
ٌ
 .2األفعال الثالثية المعتلة

الد ّابة َع ْكواً،
كوت َذ ْن َب ّ
اشتُ ّق من الثنائي (عك) الناقص الوارد في قولهمَ :ع ْ
َّ
ِإذا عطفته وعقدته .و ِ
الم ْحض ،أو الخاثر .وعكا بِإزِاره ،وعكوته في
َ
العك ُّي من اللبنَ :
الوثاقِ ،إذا شددته .و ِ
المعكاءِ :
الحديد و ِ
غلظت و َّ
اشتدت
وعكتِ ،إذا
اإلِبل المجتمعة،
ْ
ْ
َ
()4
ِ
الس َمن .
من ّ
وعاك
عاشه ،إذا َك َس َبه.
عاك َم َ
َ
أما اشتقاق الفعل األجوف فيطالع في قولهمَ :
وّ
به :ال َذ به .والمعاك :االحِتمال ،و ِ
اكِ ْ :
الع ْيك ُة:
ْ
االعتو ُ
َ ُ
عاوكوا :ا ْقتََتلوا .و َ
ْ ُ
حام ،وتَ َ
االزد ُ
()5
َّ
فُ ،لغ ٌة في األ َْيكة  .وقد نقل َّ
بيدي مجيء الثنائي المضاعفَ :ع َّك
المْلتَ ّ
الز ّ
الش َج ُر ُ
عاك(.)1
عليه ،إذا ع َ
طَفه ،بمعنى األجوفَ :

( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،عكك).1122 /4 ،

( )2ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عك).7 /1 ،
( )3السابق( ،عك).11 /1 ،

( )4األزهري ،تهذ ب اللغة ( ،عكا).11 /4 ،

( )5الزبيدي ،تتا العر س( ،عوك)( ،عيك) .217 ،211 /29 ،والذي نراه هو َّ
أن (األيكة) ناشئة من
ِ
مختلفين.
(الع ْيكة) بإبدال الهمزة من العين ،أو أنهما من أصلين ثُنائيين
َ

( )1السابق( ،عكك).297 /29 ،
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وال يكاد معنى المثال الواوي يختلف عن معنى الفعل األجوف والناقص ،ففي
وو َع َك ْته
الم َر ُ
وو َج ُعها في َ
الو ْع ُك :أَذى ُ
البَدنَ .
الح ّمى َ
ض َو ْعكاً ،و َ
اللغة ُيقالَ :و َعكه َ
و ْعكاًَ :د َّك ْته .والو ْع ُك :األَلم َي ِجُده ِ
الريح ِ
نسان من ِشّدة التَّ َعب ،وهو سكو ُن ِّ
وشَّدةُ
اإل ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
وشَّدتُه ،و ْازِدحام ِ
َمرَ :د ْف َعتُه ِ
اإلبل في ِ
الح ِّر .وو ْع َك ُة األ ِ
ازدح َم ْت
الوْرد ،وقد أَ ْو َع َك ْت ،إذا َ
َ
َ
عند الحوض .وو َع َكه في التُّر ِ
الكالب ِإذا أَخذت
فرِك َب ُ
ابَ :م َع ُ
كه ،و ُ
بعضها بعضاً َ َ ْ
َ
()1
صير َّ
المْقتَِد ُر
الصيد أ َْو َع َك ْته أَيَّ :
َ
(الع َك َّو ُ
مرَغ ْته  .واستُعمل االسم َ
المَلزُز ُ
ك) ،وهو الَق ُ ُ
مين أَو الصْلب َّ
الصْل ُب .وقد اختلفوا في
ظ ُّ
الخْل ِق ،أَو َّ
الغلي ُ
كان َ
َ
الش ُ
الم ُ
الس ُ
ّ ُ
ديد ،وهو َ
ِ
كَ :ف َعَّل ٌع بتكر ِ
ابن َب ّر ّي :قوله:
ير العين ،وليس من
"ع َك َّو ٌ
المضاعف ،قال ُ
َ
أصله ،فقيلَ :
َف َعَّل ٌع َس ْهٌوّ ،إنما هو َف َع َّو ٌل"(.)2
 .3زيادة الصوامت في األصل (عك)

المروية في
 .1زيادة الباء كسعاً .وهي الزيادة التي ّأدت إلى نشأة األبنية الثالثية
ّ
(العين والكاف والباء) –كما يذكر ابن فارس -على أَصل
مادة (عكب) ،وقد دّلت
ّ
ُ

ِِ
الح ْوض ،أيْ :ازِدحامها.
صحيح واحد ،وهو التّ ُّ
جمع ،ومنهُ :عكوب اإلبل على َ
()3
ِ
َّ
صير
الشّدةُ في َّ
الع ْك ُبِّ :
َ
وعك َبت حوَلهم الط ْي ُر ،أيَ :
الس ْير ،والع َك ُّب الَق ُ
تج َّم َعت  .و َ
()4
َّ
وعكفت بمعنى واحد،
الخيل
َ
عكبت َ
الض ْخم  .وذكر بعض القدماء مجيء الفعلَ :

وعكوب .ونسبوا ما جاء بالباء إلى لهجة بني َخفاجة
تجمعت ،وكذا :طير ُعكوف ُ
وهو ّ

()5
دخانها(.)1
َع َك َب ْت ُه الن ُار ،إذا كثُر عليه ُ
من بني ُعَقيل  .ويقول بعض أهل اليمن :أ ْ

( )1ابن منظور ،لست َ العرب( ،وعك).515 ،514 /12 ،
(َّ )2
الزبيدي ،تاج العروس (،عكك).297 /29 ،
( )3ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عكب).124 ،123 /1 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكب).427 /3 ،

( )5الخليل ،العين( ،عكب) ،221 /1 ،األزهري ،تهذ ب اللغة( ،عكب).212 /1 ،

( )1الحميري ،شمس العلنم.4922 /9 ،
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"الع ْكُبرةُ
(الع ْكُبرة) لقول ابن فارسُ :
وإلى الثالثي (عكب) ينتمي االسم الرباعي ُ
ِ
الجافي ُة ِ
النساءِ :
العْلج ُة .قال الخليل :هي العكباء في َخْل ِقها"( .)1وخلص ابن فارس
من ّ
ِ
إلى أ َّ
الع َكب( .)2وهذا ما يتفق مع نشأة الرباعيات بزيادة أحد
َن ّ
َصل َ
الراء زائدةٌ ،واأل ُ
األصوات الخفيفة ،ومنها الراء.
(الع ْن َكبوت) بزيادة النون حشواً بعد العين ،وقد
ومن الثالثي (عكب) بني االسم َ
()3
ذكر َّ
(الع ْن َكب) بمعنى
الزبيدي خالف القدماء في زيادة نونه  .ونقل –أيضاً– مجيء َ
ِ
َّ
ِن
المْلتَوي الَق ْرن حتّى صار
القصيرة من النساء ،وقولهم للت ْيس :إنه ُ
لم َع ْن َك ُب الَق ْر  ،وهو ُ
()4
يصرح بها َّ
الزبيدي وغيره
ّ
كأنه َحْلَقة  .وزيادة النون ال تخفى في هذا االسم ،وإن لم ّ
من القدماء.

الداّلة على الجمع
وزيدت الباء حشواً في األصل (عك) فنشأت بعض األبنية ّ
بالس ِ
ِ
َّ
عب َك َّ
الشيء َّ
قاء من
بالشيء ،إذا َخَل َ
والخلط ،فمنهاَ :
طه .و َ
الع َبك ُة :ما يتَ َعل ُق ّ
َ
()5
الحْب ُل وتَ ْبَقى( .)1والفعل مستعمل
الو َ
الحْبلَ ،فيْبلى َ
العْقدة التي تكون في َ
ض ِر  .وهي ُ
َ
في بعض اللهجات األردنية لهذا المعنى ،والكاف تنطق مركبة ،على نحو نطقهم(

كيف) هكذا :تشيف.
(الب َعك) الوارد في
وزيدت الباء صد ًار في األصل (عك) فنشأ االسم الثالثي َ
نقل األزهري عن ابن دريد بقوله" :البعكِ :
الغَلظ والك اززة في ِ
الج ْسم ،ومنه اشتُ ّق
ُ
ّ
ََ
()9
َب ْع َكك .قلت :ولم أجد هذا لغيره" .
( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.312 /4 ،

( )2السابق.312 /4 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عنكب).449 – 445 /11 ،

( )4السابق( ،عنكب).449 – 445 /11 ،

( )5السابق( ،عبك).212 /29 ،

( )1الصاغاني ،الشناري( ،عبك).112 /1 ،

( )9األزهري ،تهذ ب اللغة( ،بعك).212 /1 ،
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واالشتقاق السابق جرى بتكرير الكاف في (بعك) بعد زيادة الباء هكذا) :عك
بعكك) .وقد أعقب تكرير الكاف نشأة االسم المزيد بالواو الوارد في قول
← بعك ←
َ

ويقال:
"وبعكوكة ّ
الناس :مجتمعهم .ومنه اشتقاق َب ْع َكك وهو اسم رجلُ ...
ابن دريدَ :
()1
ماعتهم.
عد
وتبعكك الَق ْومِ ،إذا ازدحموا"  .وقد ّ
َ
دخل في َبعكوكة القوم ،أيَ :ج َ
ِ
كالمهم على ُفعلولة وُفعلول ،مثل
األزهري ما جاء على (َف ْعلولة) ناد اًر ،فـ" :أكثر
وزغلول"(.)2
ُبهلول ُ
وك ْهلول ُ

(بلعك) ،ومنهَ :بْل َع َكه
الالم حشواً بعد زيادة الباء صد اًر؛ فنشأ الرباعي
وزيدت ّ
َ
ّ
()4
()3
البْل َع ُك –
َّ
ورجل َبْل َعكَ :بليد  .و ّ
الناق ُة َ
بالس ْيفَ :
قطعه  .وناقة َبْل َع ٌك :ضخمة َذلولُ ،
كما يقول ابن دريد -هي َّ
(الب ْعك) ،وهو
الل ْحمِ .وقد صرح بزيادة ّ
الالم؛ ألنه من َ
التَّ َج ُّم ُع( .)5وكذا نرى َّ
(الب ْع َكنة)
أن النون زيدت كسعاً بعد زيادة الباء فنشأ االسم َ
رمل ٌة َب ْع َكنةَ :غليظة ُّ
تشتد على الماشي فيها(.)1
المستعمل في قولهمْ :

فبزيادة الباء كسعاً وحشواً وصد اًر في األصل الثنائي (عك) نشأت األبنية:

عكب وبعك وعبك؛ وهذا ما دفع ابن جني إلى القول بنشأة مثل هذه األبنية بوساطة
"أن تأخذ
التقاليب أو ما يسميه باالشتقاق األكبر الذي ذهب في بيانه إلى القولْ :
أصالً من األصول الثالثة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب
الستة وما
كل واحد منها عليه"(.)9
ّ
يتصرف من ّ

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،بعك).315 /1 ،

( )2األزهري ،تهذ ب اللغة( ،بعك).212 /1 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،بلعك).734/1 ،
( )4ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم.422 /2 ،

( )5ابن فارس ،مقت تس اللغة.334 /1 ،

( )1األزهري ،تهذ ب اللغة( ،بعنك).179 /3 ،

( )9ابن جني ،التصتئص.131/2 ،
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وفكرة التقاليب هذه تتّفق -في الظاهر -مع الزيادة في المواقع الثالثة من
األصل الثنائي ،فهي تتّكئ على ثالثي من قبيل (عكب) فتجعله أصالً قائماً برأسه،
ّ
ومن ثم تتولد منه بالتقليب األنماط( :بعك) و(عبك) و(بكع) و(كعب) (كبع) .والذي
ال نشك فيه هو َّ
أن (بعك) و(عبك) و(عكب) من األصل (عك) بزيادة الباء في
المواقع الثالثة ،و َّ
أن (بكع) و(كعب) (كبع) من أصل ثنائي آخر ،وهو (كع) بزيادة
الباء –أيضاً– في المواقع الثالثة.

ولو عدنا إلى معجمات العربية لرأينا شيئاً من التقارب الداللي الواضح بين
ِ
الثنائيين ،وهذا ما يدعونا إلى القول بأن اللغة ربما أفادت
مشتقات هذين األصلين

في مراحل استعمالها األوليّة لألصول الثنائية من تقليب األصل الثنائي الواحد،
فاستعملت (عك) ومن بعد (كع) أو العكس؛ فصار كل واحد منهما عرض ًة للتطور
ِ
أخف من العين والكاف .وقد تركت اللغة ما يمكن أن يكون
بزيادة صوامت فيه تكون ّ
داالً على ذلك من استعمالها لكثير من الثنائيات المضاعفة بمعان متقاربة أو متطابقة،
السُّد
(سد)
و(دس) :رأيت ُسّداً من َجرٍاد ،أيِ :قطع ًة َسَّدت األفق .و ُّ
كقول الخليل في ّ
ّ
ٍ
ودسس ُت شيئاً في التُّر ِ
شيء أي:
تحت
من َّ
اب ،أو َ
السحاب هو الذي َي ُسُّد األفقْ َ َ .
()1
جر َّ
وحرَكه(.)2
أ َ
سحبهّ ،
ورجه بمعنى َ
الشيء ّ
َخف ْيت  .وقولهّ :
 .2زيادة التاء .زيدت حشواً فقط في قولهم :عتَك َّ
اللبن و َّ
موضتُه،
النبي ُذْ :
اشتََّد ْت ُح َ
َ َ
وعتك البول على َف ِخذ الن ِ
اقةَ :ي ِب َس(.)3
ّ
ََ َ َ ُ

 .3زيادة الثاء كسعاً وحشواً .وقد أفضت هذه الزيادة إلى نشأة الفعل (عكث) الذي
ِ
اجِتماع
أُميت استعماُله على ّ
"العكث أميت أصل بنائه ،وهو ْ
حد قول ابن ُدريدَ :
(الع ْن َكث) فجعل أَصله من الفعل
ّ
الشيء والتئامه زعموا ".وذكر ابن دريد االسم َ
( )1الخليل ،العين( ،سد).115 ،114 /9 ،

( )2السابق( ،جر).13 ،12 /1 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عتك).213 /29 ،
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()1
نص على زيادة النون
تعنكث
الرباعي:
َ
الشيءِ ،إذا ْ
اجتمع  .وفي موضع آخر ّ
ُ
الشجر؛ سمي َع ْن َكثاً
الع ْن َكث :ضرب من ّ
بقوله" :ومنه اشتقاق َع ْن َكثةّ ،
النون زائدة .و َ

األزهر ّي في استعمال الثالثي (عكث) ،يقول:
نبت
الع ْن َكث ،وهو ٌ
حرفاً أعتمده .وفي ُرباعيه َ

()2
شك
الجتماعه وتكاثُف َوَرقه"  .وقد ّ
ثالثيِه
أما عكث فِإّني ال أحفظ في ّ
"و ّ
النون فيه زِائدة"(.)3
وكأن ّ
معروفّ ،
ِ
شك ،بيد َّ
العالمان من موت الثالثي
أن ما ذهب إليه هذان
وهي زائدة دون ّ

الالحقة مستعمالً ،يقالَ :ع َك َث
وروده في المعجمات ّ
السابق أو عدم استعماله ينفيه ُ
(الع ْكث)
بمعنى خَل َ
ط ،ولم ُي ّ
نص على موته فيها ،وكذا ذكرت هذه المعجمات استعمال َ

المروي
العكيثة ،وهي
يصحح ما ذهب إليه
طعام( .)4وهذا
ّ
الوَبر الكثير ،و َ
ّ
ٌ
بمعنى َ
ِ
َّ
"مزيداً،
يستَ ْع ِملوا
َ
الز ّ
بيدي -أيضاً– من ّأنهم لم ْ
(عكث) ثُالثّياً مجرداً ،وإِّنما استعملوهَ :
َّ
يء :اجتَ َم َع ،نقله الصاغاني"(.)5
كما َي ُد ّل لذلك َقولهَ :
وتع ْن َك َث الش ُ
ّ
النص على زيادة النون اللغوية أوالً ،ومن بعد يشير إلى زيادة
ويلزم ّ
بيدي ّ
الز ّ

عد رباعياً مجرداً ،ومزيده بالتاء هو
التاء الصرفية؛ ألن
َ
(عنكث) في منهج القدماء ُي ّ
(تعنكث).
َ

العثُك ،وهي ُعرو ُق َّ
َعثَ ُك:
الن ْخ ِل .واأل ْ
العثَك أو ُ
وزيدت الثاء حشواً في نحوَ :
طِ
َعس ُر من ِّ
ين(.)1
العثَكةَّ :
الرَدغ ُة من ال ِّ
الرجال .و َ
األ ْ َ

وال تخفى داللة هذه األسماء على الجمع واالختالط ،وهي داللة تبيح لنا القول
الالم في ثالثي هذه األسماء لبناء الفعل الرباعي :تع ْث َكل ِ
الع ْذ ُق ،إذا كثَُرت
بزيادة ّ
َ َ
ّ

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1132 /2 ،

( )2السابق( ،عكث).421 /1 ،

( )3األزهري ،تهذ ب اللغة( ،عكث).177 /1 ،

( )4ابن فارس ،م مل اللغة( ،عكث) ،124 /1 /الحميري ،شمس العلنم( ،عكث).4177 /9 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكث).321 /5 ،
( )1السابق( ،عكث).211 /29 ،
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َّ
الع ْد ِو .وإلى
َشمار ُ
الع ْث َكلة بمعنى الثقيل من َ
يخه .وكذا الحال في بناء االسم الرباعيَ :
هذا االسم تنتمي األسماء المزيدة بالواو ،وهي :الع ْثكول ،والع ْثكول ُة بمعنى ِ
الع ْذق أَو
ُ
ُ
ِ ِ
َّ ِ
الع ْنقوِد من
ِّ
الش ْمراخ ،وما عليه ُ
بم ْنزلة ُ
الب ْس ُر من عيدان الكباسة ،وهو في الن ْخل َ
الكرم ،والع ْثكول ُة :ما عّلَِقت على الهودج ،من ِعه ٍن ،أو ِز ٍ
ٍ
صوف ،فت َذ ْب َذ َبت
ينة ،أَو
َْ َ
ُ
َْ
ْ
ُ
في الهو ِاء(.)1

ِ
ِ
الع ْكدة:
 .4زيادة الدال كسعاً ،ومنها قولهمَ :عك َد ّ
لحمه .و ُ
وصُلب ُ
الض ُّب ،إذا َسم َن َ
ِ
وعقدته( .)2ومن هذا الثالثي بني –بزيادة الباء كسعاً كما نرى -االسم
أصل الّلسان ُ
ِ
الع ْكُدبة"(.)3
الع ْن َكبوتُ :
قال لبيت َ
الرباعي الوارد في قول ابن منظور" :قال األَزهريُ :ي ُ
(عكرد) بزيادة الراء حشواً ال الدال .وقد
ونشأ من (عكد) –أيضاً -الفعل الرباعي
َ
الم ،إذا
أجاز أبو موسى األصبهاني (ت511ه) الوجهين بقولهْ " :
عير و ُ
عك َرَد َ
الب ُ
الغ ُ
وغُلظ ِ
ال زائدة ،واألَصل َع ِك َر أو َع ِك َد"(.)4
َس ِمن َ
اء أو ّ
وقوى ...و ّ
الد ُ
الر ُ
وسبب زيادة الراء دون الدال هو أن نشأة األبنية الرباعية والخماسية تقوم على
زيادة األصوات الخفيفة التي سبق بيانها ،والتمثيل لها من اللهجات الفصيحة
الدال في (عك) تناسب ما ذكرناه من كون زيادات األصول الثنائية
والدارجة ،وزيادة ّ
أخف من صامتي هذه األصول؛ وعليه تكون الراء هي المزيدة في
يجب أن تكون ّ

(عكرد) بالضرورة.

وذكر الخليل االسم ِ
الشديد العنق و َّ
(العْل ِكد) ،وهو َّ
كد وامرٌأة
الظ ْهر ،ويقالَ :رُج ٌل َعْل ٌ
ُُ
ويثََّقل الدال عند االضطرار( .)5واالسم ناشئ بزيادة الالم قبل الكاف ،فهو
َعْل َكدةٌُ ،
( )1ا َّلزبيدي ،تتا العر س ( ،عثكل).431 ،432 /27 ،

( )2الخليل ،العين( ،عكد)( ،عسك).173 /1،

( )3ابن منظور ،لست َ العرب( ،عكدب).129 /1 ،

( )4األصبهاني ،الم من المغي ةي غرربي القرآ َ ال د ( ،عكرد).411 /2 ،

( )5الخليل ،العين( ،علكد).371 /2 ،
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كما نرى من (عكد) .وقد نقل الفيروزآبادي بناء رباعي آخر من (عكد) بزيادة الالم
ِ
ِ
المه زِائدةٌ"(.)1
حشواً بعد الكاف ،يقولَ" :لَب ٌن ُع َكلٌد ...خاثٌر ،وقيلُ :
(ع َكلِد) بمعزل عن بعض األبنية الرباعية المماثلة
والصحيح أن تأصيل االسم ُ

له في الداللة ال يستقيم حتّى نقف على مراحل مختلفة من تطور صوت الجيم في
العربية واللغات السامية.
فثمة من يرى من الباحثين المحدثين َّ
أن أصل الجيم الفصيحة المنطوقة في

وج َمل هو نطقها المفرد المسموع اآلن في لهجة أهل القاهرة( .)2وبسبب
نحوَ :شجرة َ
الحنكية" ينتقل نطق الجيم المفردة من أقصى الحنك إلى وسطه،
"قانون األصوات
ّ

إذا جاء بعدها كسرة؛ ولطرد هذا التطور على وتيرة واحدة في العربية وتعميم القياس

انتقال
ضمة .و ُ
فإن الجيم المفردة تنتقل إلى التركيب حتى لو جاء بعدها فتح ٌة أو ّ
الدال
أن تصير مركب ًة من صوتين معاً ،هما ّ
نطقها إلى وسط الحنك ّ
يؤدي بها إلى ْ
الياء
(دش) .وهي بهذا النطق
ّ
الِّلثوية األسنانية والشين المجهورة ْ
المركب تشارك َ
الفصيحة في مخرج وسط الحنك(.)3
وذكر هؤالء الباحثون تطو اًر آخر ،وهو أن تركيب الجيم من صوتين مدعاةٌ
ِ
ِ
ياء ،وهو إبدال مسموعٌ في جنوبي العراق،
لثقل النطق بها؛ لذا ُيصار إلى إبدالها ً
بدل َم ْس ِجد وَ :دياي بدل َدجاج،
وبعض دول الخليج العربي في مثل نطقهمَ :م ْسيد َ
حالل الجيم
بعضهم ْ
وهذا الثقل مدعاةٌ –أيضاً– إلى تطور آخر ،وهو ما يسميه ُ
(ان َ
نطق أهل مدينة
المركبة) في االستعمال إلى مكونيها :الدال أو الشين ومن أمثلته ُ

( )1الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،عكلد).321 /1 ،

( )1بركلمان ،كارل ،ةقه اللغتا الستمتة ،41 ،الشايب ،فوزي ،م تضراا ةي اللستلتتا.193 ،
( )6عبد التواب ،رمضان ،التطنر اللغنا ممتةره رلله بنالي ه.133 ،132 ،
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َج ْرجا المصرّية اسم مدينتهم بالدال هكذاَ :د ْردا ،ونطق أهل الشام للجيم في االسم
جمال شيناً(.)1
وسبب انحاللها هو ثقل تركيبها ،يقول سمير إستيتية" :األصوات المركبة تحتاج
إلى جهد عضلي أكبر من الجهد العضلي الذي تحتاج إليه األصوات غير المركبة"(.)2
ومما سبق نرى َّ
(الع َكلِط)
أن بعض مراحل هذا التطور تطالع في االسم السابق ُ
ّ

الذي كان ينطق في بعض اللهجات الفصيحة بالجيم المفردة (القاهرية) التي ترسم
بصورة الكاف الفصيحة؛ لعدم وجود صورة كتابية لها ،وقد ذكر ابن دريد هذه الجيم

النطق إلى اللهجة
ون َسب هذا
التي وصفها ّ
بأنها بين الجيم والكاف ،ورسمها بالكافَ ،
َ
اليمانية ،يقول" :وهي لغة سائرة في اليمن ،مثل َج َمل إذا اضطروا قالوا َك َمل بين

الجيم والكاف"(.)3

ِ
وقد ورد االسم (الع َكلِط) بمعنى َّ
اللبن الخاثر ،يقول َّ
للخاثر من
قال
ُ
الزبيديُ ":ي ُ
ِ
مقصور من ُعكالِ ٍط،
ابن َب ِّر ّي :هو
وع َكلِ ٌ
وعَلِب ٌ
وعَثلِ ٌ
األَْلبان َ
ط ،قال ُ
طُ ،
طُ ،
الغليظُ :هَدِبٌدُ ،
ٌ
َخو ِاته"( .)4ويظهر أن الطاء أبدلت داالً في بعض المروي ،لقول نشوان ِ
الح ْمير ّي:
كأ َ
()5
ِ
ِ
ِ
وعكالٌِد ،وقد ذكر
الع َكلط ،وهو الّلبن الخاثر  .ويقال أيضاًَ :ل َب ٌن ُع َكلٌد ُ
الع َكلد مثل ُ
ُ
الزبيدي أنه كع َكلِ ٍط ،وصرح بزيادة المه ،فضالً عن نقله ِ
َّ
الغليظ
العَل ِكد بمعنى َ
ّ
الع َكلد و ُ
ُ
ُ
الشديد العن ِق و َّ
اإلبل وغيرها ،أو هو َّ
َّ
الظ ْهر من ِ
ام ًة(.)1
ُُ
الش ُ
ديد َع ّ
( )1عبد التواب ،المصدر السابق ،134 ،133،الشايب ،م تضراا ةي اللستلتتا.193 ،

( )2إستيتية ،األ ناا اللغنرة رةرة رضنرة لطقتة ةيزرتئتة.194 ،

( )3ابن دريدَ ،مهرة اللغة.42/1 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،عقط).412/17 ،
( )5الحميري ،شمس العلنم.4171 /9 ،
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكلد).421 /1 ،
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وذكر الخليل معنى (عجلط) بما يبين لنا انتقال نطق الجيم المفردة (القاهرية)
اللبن ِ
إلى التركيب ،أي :االنتقال من (العكلط) إلى (العجلط) يقول" :العجلِطَّ :
الخاثر
َُ
ِ
وعجالِط لغة"( .)1ويؤكد ذلك –أيضاً– تأصيل
ويجمع َعجالطُ ،
ِّ
الطي ُب من األلبانُ ،
ِ
ابن فارس الوارد في قوله" :العجلِدَّ :
العين ،ك ّأنه
الخاث ُر .وهذا ِم ّما زيدت فيه
اللَب ُن
َُُ
ُ
الد ِ
ِ
ِ
طاء َبَد ُل َّ
ال"( .)2وقد روي فعله الرباعي،
الع َجلِ ُ
ُشّب َه بالجْلد في َكثاَفته .و ُ
ط مثُله ،وال ّ ُ
ظ َم ،واشتََّد(.)3
َمر ،إذا ع ُ
وهو :تَ َع ْجَلَد األ ُ
ويبدو َّ
و(الع َجلِد) ،ال العكس
(الع َكلِد)
ُ
المبدلة من الطاء في االسم ُ
أن الدال هي ُ

ألن الطاء أثقل نطقاً من الدال لإلطباق ،يقول سيبويه" :ولوال
كما ذكر ابن فارس؛ ّ
()4
الالم كما نقل الفيروزآبادي
أما الزائد فيهما فهو ّ
اإلطباق لصارت الطاء داالً"  .و ّ
(الع َكلِد) ،وهي زيادة تتفق مع بناء األمثلة الرباعية باألصوات
وّ
الزبيدي في االسم ُ
(الع َجلِد) بدالً
الخفيفة ،خالفاً لما ذهب إليه ابن فارس من زيادة العين الثقيلة في ُ
من الالم؛ اتكاء على مشابهة داللية بعيدة بين هذا االسم الرباعي والثالثي ِ
(الجْلد)
بالكثافة.
بجامع ما سماه َ

ألننا في كثير من األبنية
وال تقتصر فائدة التأصيل الثنائي على ما ذكرناه؛ ّ
ولكنها
الثالثية كنا نتوقع نشأة أبنية رباعية معينة منها بزيادة الصوامت الخفيفةّ ،

أُهملت في المعجمات المتقدمة ،وبالبحث عنها نجد ّأنها صارت من مستدركات
شكنا الذي قادنا إلى أن العربية ربما أفادت من الثالثي
المعجمات ّ
الالحقة .ومن ذلك ّ

تبين ّأنه من مهمل كثير من
(عكد) بزيادة النون ،بعد بنائه من (عك) .وباالستقراء ّ
لض ْرب من السمك
(الع ْن َكد) َ
المعجمات ،كالعين وجمهرة اللغة ...ولكن ثبت استعمال َ

( )1الخليل ،العين( ،عجلط).311 /2 ،

( )2ابن فارس ،مقت تس اللغة.313 ،312 /4 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،عجلد).279 /1 ،
( )4سيبويه ،الكتتب.431 /4 ،
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()1
األحم ُق( .)2ونص َّ
الزبيدي على إهمال (العنكد) لدى
البحري  .وهو ُّ
الصْل ُب و ْ َ
ثم نراه يكتفي بما أورده ابن منظور والفيروزآبادي(.)3
الجوهري ،ومن َّ

ِ
الب ْحر،
وأورد ابن منظور في (كنعت) ما نصهَ :
"الك ْن َع ُتَ :
ض ْر ٌب م ْن َس َمك َ
()4
(الع ْن َكد) ،واحتمال أن يكون بينهما قلب
َ
تاءه َبدالً  .ولم يشر إلى َ
كالك ْن َعد ،وأُرى َ
مكاني.
نعود الستكمال زيادة الدال صد اًر في االصل (عك) ،وهي الزيادة التي أنشأت

ص َم ،إذا ّليَنه وَذَّلَله ،أو َم َرَغه في التُّراب.
دع َك َ
الثالثي (دعك) ،ومنه قولهمَ :
الخ ْ
ِ
وخصم م ِ
داع ٌك ،و ِم ْد َعك ،أَي :أََلُّد
صومتهم
داعكواْ :
شديد ُ
ُ
الخصومة .وتَ َ
َ ٌْ ُ
اشتََّدت ُخ َ
بينهم( .)5ومن هذا الثالثي نشأ -بزيادة الالم حشواً -االسم الرباعيَّ :
الدْل َعك ،وهي
َ

الناقة َّ
(دعكر)
مع استرخاء فيها ،أو هي الثَّقيلة( .)1ونشأ منه –أيضاً -الفعل
ّ
َ
الض ْخمة َ

()9
بالف ْحش،
نك َر عليهم ُ
أقب َل  .أو أَسرع ،و ْاد َع َ
الذي استُعمل مزيدهْ :
الليل ،إذا َ
ادعن َك َر ُ
()1
ِ
(االد ِع ْنكار) –بالمعنى
بالسوء  .وقد أصاب ابن فارس في تأصيله ْ
إذا ْانَد َأَر عليهم ّ

(د َع َك) بزيادة الراء(.)7
السابق– بحمله على الثالثي َ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عنكد).311 /3 ،

( )2الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،عنكد).322 /1 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عنكد).431 /1 ،

( )4ابن منظور ،لست َ العرب( ،كنعت).12 /2 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تتا العر س( ،دعك).152 – 141 /29 ،

( )1األزهري ،تهذ ب اللغة.179 /3 ،

( )9ابن القطاع ،كتتب األةعتل.313 /1 ،

( )1ابن منظور ،لست َ العرب( ،دعكر).219 /4 ،
( )7ابن فارس ،م مل اللغة.314 /2 ،
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الالم كسعاً في (دعك) نشأ الرباعيَّ :
األرض
وبزيادة ّ
الد ْع َكل ُة ،وهو ْ
أن تَُد ْع َك َل ْ
طأً( .)1وكذا زيدت النون فيه كسعاً فنشأ االسم الرباعيَّ :
الد َع ْكنة ،وهي
باألرُجل َو ْ
ْ

الصْلبة َّ
الشديدة(.)2
الناقة ُّ
ّ
الع ْدك ،وقد
وزيدت ّ
الدال حشواً في األصل الثنائي (عك) فنشأ الثالثيَ :
عد َك و َ
ِ
الصوف
ض ْرب ُّ
اليمانية ،بمعنى َ
انفرد ابن دريد برواية استعمالهما في اللهجة َ
ِ
ط َرقة( .)3وداللة الضرب مشتركة بين بعض األنماط الناشئة من هذا األصل.
بالم ْ
 .5زيادة الراء .أشار الخليل في (باب العين والكاف والراء معهما) إلى استعمال

أما (رع ك) فعده مهمالً،
(ع ك ر) و(ع ر ك) وهما المزيدان بالراء كسعاً وحشواً ،و ّ
ومما ال شك فيه أن الخليل ذكر
وهو ما كنا نتوّقع بناءه بزيادة الراء صد اًرّ .
المستعمالت( :ك ع ر ،ك ر ع ،ر ك ع)؛ الستيفاء تقليب المادة الثالثية (عكر)على
ستة تقليبات .وهذه التقليبات الثالثية األخيرة المستعملة هي من أصل ثنائي آخر،

وهو (كع) بزيادة الراء كسعاً وحشواً وصد اًر ،على ما نرى .ولكون الخليل ال يرى هذا

الرأي –أي نشأة األبنية بزيادة الراء -لهذا فالتقليبات لديه تمثل ست مو ّاد ثالثية ،وإن
يعد التقليب نظري ًة اشتقاقية ،كابن جني ،بل هي فكرة إحصائية للمهمل والمستعمل
لم ّ

ال عن كونها
مما يأتلف من األبنية الثالثية من مجموع األصوات (ع ك ر) .فض ً
ّ
فكرة منهجية تنظيمية؛ فبدالً من إفراده باباً لكل مادة من هذه التقليبات في موضع
مختلف عن اآلخر صار إلى جمعها في موضع واحد على حسب ترتيبه الصوتي

المعروف.
عكر على الشيء ،بمعنى
والتقليب الذي يعنينا هو المزيد بالراء كسعاً ،وهوَ :
يل إذا اختلط سو ُاده والتََب َس ،واعتكرت الريح
انصرافه عليه بعد مضيه عنه ،واعتكر الّل ُ
( )1ابن عباد ،الم تط ةي اللغة.131 /1 ،

( )2ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،عك).417 /2 ،
( )3ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عدك).113 /2 ،
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الع َك ُر :القطيع َّ
ورجال
الضخم من اإلبل فوق خمسمائة،
ٌ
إذا جاءت بالغبار .و َ
()1
ثار من
"الع َكرّ :
كل ما َ
ُمعتكرو َن ،أي :كثير  .وأورد ابن دريد في (عكر) ما نصهَ :
الليل ،إذا كثفت
ماء أَو شراب َحتّى َي ْخثَُرَ ،ع ِك َر
وغيره َ
الماء ُ
يعكر َع َك اًر .واعتكر ُ
ُ
الح ْرب ،إذا اختلطوا"(.)2
القوم في َ
ظلمتُه .واعتكر ُ
ونرى َّ
(عن َك َر) بعد زيادة
أن هذا
َّ
الثالثي صار مصد اًر الشتقاق الفعل الرباعي ْ
صار فيه َش ْح ٌم(.)3
أع َك َر َّ
النون حشواً قبل القاف؛ لقولهمْ :
نام َ
وع ْن َك َر ،إذا َ
الس ُ
ويعنينا –أيضاً( -عرك) الذي يدل على زيادة الراء حشواً ،وقد استُعمل منه:
عير َعركاً ،إذا َح َّز
َع َرْك ُت األديم ،بمعنى َدَلكتُه َ
وعر َك َ
وع َرَكه َبشرِ ،إذا ّ
الب ُ
كرَرهُ عليهَ ،
ج ْنبه ِ
بمرَف ِقه ودلكه ،فأثَّر فيه حتّى خلص إلى َّ
طع ِ
الجْلَد( .)4وقد نشأ من
الل ْحم وَق َ
َ
َ
ََ
َ

ظ( .)5ونشأتُه تقوم
الغلي ُ
(الع َرْك َرك) ،وهو ال َج َم ُل الَق ِو ُّي َ
الثالثي (عرك) البناء الخماسي َ

الرَك ُب الضخم من أركاب النساء.
ك َّ
"الع َرْك َر ُ
على تكرير الراء والكاف؛ لقول الخليلَ :
ُردف بحرفين"(.)1
وأصله من الثالثي ولفظه
الع ْرك ،فأ َ
خماسي ،إنما هو من َ
ّ
ّ
وأما (رعك) المزيد بالراء صد اًر فقد انفرد ابن فارس برواية استعمال االسم منه
عن ابن ِ ِ
اعك من الرجال بمعنى األحمق( .)9وقد تكرر هذا المعنى
الس ّكيت ،وهو :الر ُ
ّ
في غير مشتق من مشتقات األصل (عك) .واألحمق ال يكون كذلك ّإال استحكم فيه
(الراعك) من مشتقات
الجهل واشتدت بالدته ،وهو معنى يجعل (رعك) الذي جاء منه ّ

األصل الثنائي (عك).

( )1الخليل ،العين( ،عكر).179 ،171 /1 ،

( )2ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عدك).992 /2 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،عكر).444/1 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،عرك).211 /29 ،
(َّ )5
الزبيدي ،المصدر السابق( ،عرك).291 ،292 /29
( )1الخليل ،العين( ،عكر).171 /1 ،

( )9ابن فارس ،م مل اللغة( ،رعك).313 /1 ،
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 .1زيادة الزاي صد اًر ،ومنها ما ذكره ابن دريد بقولهَّ :
"الزْعك :فعل ممات ،ومنه
اشتقاق قولهم :رجل ْأزَع ِك ٌّي ،وهو َّ
كوك ،قصير
الدميم ،وذكر ُ
يونس أَنه سمع :رجل ُزْع ٌ
السمين من ِ
الخْل ِق"( .)1وأورد ابن منظور ُّ
اإلِبل( .)2وقد بنت
(الزْعكوك) بمعنى َّ
مجتمع َ
ُ

اللغة من (زعك) نمطاً رباعياً بزيادة الباء وتكريرها؛ لقولهمَ :رُجل َزَب ْع َبك وزَب ْع َبق:
()3
وزبعب ِك ٌّيِ :
ش ،وهو –أيضاً -الذي
فاح ُ
َحديد ،فيه َس ْورة ،أَيّ :
ورُج ٌل َزَب ْع َب ٌك َ َ ْ َ
حدةٌ َ .
ال ُيبالي ما قيل له من َّ
الش ِّر ،وروي بالدال هكذاَّ :
الد َب ْع َبك ،و َّ
الد َب ْع َب ِكي(.)4
ّ
الرُجل بمعنى
وزيدت الزاي كسعاً دون الحشو في النمط االستعماليَ :ع ِك َز َّ
()5
ؤوم .وقد بنت العربية من
الع ِك ُز:
الرجل َّ
السّيئُ ُ
ّ
تقبض  .و َ
ُ
الخُلق ،وهو البخيل َ
الم ْش ُ

(العكازيل) ،الذي أهمله المعجميون
هذا الثالثي بزيادة الالم كسعاً االسم الرباعي َ
ِ
األسد"( .)1هكذا رواه جمعاً.
جميعاً ،باستثناء قول ابن َعّباد فيهَ :
"العكازيل َبراث ُن َ
وداللة الجمع و َّ
الشدة واضحة ال تخفى في هذا االسم .وعلى هذا النحو نشأ -بزيادة

ِ ِ
َّ
العظيم( .)9ومن
العْل َكز بمعنى الغليظ و ُّ
الصلب أو الشديد َ
الالم حشواً -االسم :العْلكز و َ

(العَل ْن َكز) بزيادة النون ،يقول َّ
االسم
باعي نشأ
الزبيدي:
هذا االسم الر ِ
ُّ
الخماسي َ
ُ
ّ
"العْلكز ...أَهمله الجوهري والص ِ
ظ َّ
الصْل ُب
اغاني .وفي الِّلسان :هو َّ
ديد ُّ
الر ُجل الغلي ُ
الش ُ
ّ ّ
ّ
ِ ()1
َّ
الض ْخ ُم
النون زائدة" .
كالعَل ْن َك ِز ...و ّ
العظيمَ ،
ُ

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،زعك).115 /2 ،

( )2ابن منظور ،لست َ العرب( ،زعك).431 /12 ،

( )3ابن سيده ،المتصص.11 /4 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،زبعك).112 /29 ،
( )5ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،زعك).115 /2 ،

( )1ابن عباد ،الم تط ةي اللغة.131 /1 ،

( )9ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم ،211 /2 ،الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط( ،علكز).511 /1 ،
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،علكز).243 /15 ،
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ومن الثالثي (عكز) نشأ -بزيادة الميم حشواً بعد العين– الرباعي الذي انفرد
ّ
()1
ابن سيده بروايته ،وهو:
تمع صوفه"  .وقد أورد
اش :انتضت خيو ُ
َ
"تكعمز الفر ُ
طه و ْ
اج َ

ابن منظور في مادة (عكمز) األسماء التي بنيت بزيادة الميم كما نرى ،وهي:
ِ
الحادرة الطويل ُة َّ
قال لألَْير إذا
الع ْك ُمز ،وهي التّ ّارة
الع ْكموزُ ،
الض ْخم ُةُ .
وع ْكموزة و ُ
ُ
وي ُ
كان ُم ْكتَِن اًز ِإنه َل ُع ْك ُمٌز( .)2وروي (اَل ُع ْكُبز) بالباء لمعنى الجمع ،على النحو الوارد في
بالضم :أَهمله الجوهري وصاحب الّلِسان .وقال الص ِ
نقل َّ
اغاني:
ّ
الزبيديُ :
ّ
"الع ْكُبزّ َّ ،
ّ
هو ح َشف ُة ِ
باؤه ُمنقلِب ٌة عن الميم"(.)3
اإلنسانُ .
َ
ويقال ل َذ َك ِر
والصحيح أن الصاحب بن عباد هو أول من ذكر هذا المعنى؛ لقولهُ ":
ويقال بالميم أيضاً"(.)4
َّ
وجم ُعه َعكاِب ُزُ ،
الرُجل ُع ْكُبٌزْ ،

عكس الشيء ،إذا رّد ِ
وعكس
آخره على أ ََّولهَ .
َ
 .9زيادة السين كسعاً في قولهمَ َ :
َ
عيرَ :شَّد ُعُنَقه إلى ِإحدى َيَديه وهو ِ
طمه إلى ُرْس ِغ َي َديه
شد َح ْبالً في َخ ْ
ك .أو ّ
بار ٌ
َ
الب َ
ض.
الشيء :ج َذ َبه إلى األَرض
وعك َس
فضغ َ
َليِذ َّلَ .
َ
ضر َب به األ َْر َ
ثم َ
طه َشديداً ّ
َ
اإلهال ُة والمر ُق فيشرب .والعكيس ُة من َّ
والعكيس من َّ
اللَبن :الحليب تُص ُّب عليه ِ
الليالي:
َ
ََ ُ َ ُ
َ ُ
َ ُ َ
َّ
الكثير من ِ
اإلِبل( .)5ومن الثالثي(عكس) نشأ –بزيادة الباء كسعاً–
ماء ،وهي َ ُ
الظْل ُ
الرباعي:
الس ْكران"(.)1
عكسب ،إذا مشى مشية َّ
َ
ّ

عير ،إذا َشَّد ُعُنَقه ِإلى ِإحدى َي َديه،
وبزيادة الباء حشواً نشأ الر ُّ
باعيَ :ع ْك َب َس َ
الب َ
الكثيرةُ من ِ
وهو ِ
اإلِبل،
وتع ْك َب َس ّ
يء :تَر َ
الع َك ِب ُسَ :
بار ٌ
ورِك َب ُ
بعضه بعضاً .و ُ
اك َم َ
كَ .
الش ُ
( )1ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم.211 /2 ،

( )2ابن منظور ،لست َ العرب( ،عكز)( ،عكمز).312 /5 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكبز).242 /15 ،

( )4ابن عباد ،الم تط ةي اللغة.131 /1 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكس).294 – 292 /11 ،

( )1ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم.211 /2 ،
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سو ِ
ِ
أو التي تُ ِ
بدل من الميم( .)1وروي
قار ُب
العكامسُ ،
َ
باؤها ٌ
الع َكم ِ ُ
األلف ،وهو ُلغ ٌة في ُ

عوم .وقد ذكر ابن سيده َّ
(الك ْع َسم)
أن َ
عسوم و ُ
موس و ُ
الع ْك ُ
الع ْمكوس و ُ
فيهُ :
الك ْس ُ
الك ُ
ِ
ِ
الكسعوم ِ
الحمار ِح ْم ِ
يرّية"(.)2
الحمار ْ
الوحش ُّي ،يمانية ،و ُ
ُ
الع ْكسوم و ُ ْ

وذهب َّ
الزبيدي إلى َّ
الع ْكسو ِم( .)3وفي
(الع ْكموس) مقلوب من ُ
الك ْسعو ِم و ُ
أن ُ
ِ
موس،
سوم و ُ
مارِ ،ح ْم َي ِرّي ٌة ...وكذلك ُ
الك ْع ُ
سوم ...الح ُ
موضع آخر قالُ :
الك ْع ُ
"الع ْك ُ
الم ِ
اخُتلِف فيه فقيلِ :إَّنه من َ ِ ِ
الك ْع ُم
سوم مقلوب ٌة .وقيل :أصُله َ
وْ
يم زائدةٌ ،و ُ
الع ْك ُ
الك ْعس و ُ
ين زِائدةٌ"(.)4
الس ُ
و ّ
أحق
أما زيادة السين فنراها ال
وقد
تصح ،فالميم ُّ
ّ
ّ
يصح القلب وزيادةُ الميم ،و ّ
بالزيادة لخفتها بالمقارنة مع ثقل السين.
بعضه
وزيدت الراء حشواً في (عكس) فنشأ الرباعيَ :ع ْرَك َس الشيءَ :ج َمع َ
ٍ
ٍ
بعض.
بعضه على
على
اع َرْن َك َس ،إذا ْارتَ َك َم وتر َ
اجتَ َمع ُ
بعض .ومنه المزيدْ :
اك َب ،و ْ
ظلمة(.)5
وَلْيلة ُم ْع َرْن ِكسةُ :م ْ
َّ
عر،
وزيدت –أيضاً– الالم حشواً بين الكاف والسين فنشأ الرباعيَ :ع ْكَل َس الش ُ
ِ
ومارس باألشياء حتى يك ُبر ويطول .وكذا زيدت الالم بين العين
هان
إذا ُسقي ّ
الد َ
َ
َّ
عر ،إذا َّ
اشتد سو ُاده
والكاف فنشأ الرباعي (علكس) الذي استُعمل مزيده :اعَل ْن َك َس الش ُ
ِ
الرْمل،
المتَ ار ِكم من َّ
َ
اليبيس :ما كثَُر و ْ
الم ْعَل ْنكس من َ
اجتَ َم َع .وهو –أيضاًُ -
وكثَُر .و ُ
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكبس).292 /11 ،

( )2ابن سيده ،المتصص.291 /2 ،
(َّ )3
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكمس).295 /11 ،

( )4السابق( ،عكسم).121 /33 ،

( )5السابق( ،عكمس).295 /11 ،
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ٍ
ِ
بالبَلد( .)1وال ننفي جواز وقوع
شيء.
كل
ٌ
ورجل ُم ْعَل ْنكس ،إذا كان ُمقيماً َ
والكثير من ّ
التبادل الصوتي بين الالم والميم في األمثلة السابقة.
وكذا زيدت الميم حشواً ،فنشأ الرباعي :ع ْكمس َّ
ظَل َم .وإِِب ٌل ُع َك ِم ٌس
اللْي ُل :أَ ْ
َ ََ
كامسَ :كثيرةٌ ،أَو قاربت األَلف ،وكذلك ع َك ِبس وعكاِبس ،والع َك ِمس والع ِ
ِ
كامس:
ُ ٌ ُ
َ
ُ
وع ٌ
ََ
ُ
ُ

الكع ِمس و ُ ِ
ِ
طيع َّ
السين أَعلى.
ويروى ّ
بالشين ،و ُ
الك َعامسُ ،
خم من اإلبل ،وكذلك ُ َ
الَق ُ
الض ُ
ُّ ِ
ِ
ِ
امس :م ْ ِ
اك َم وكثَُر حتّى
اك َب وتر َ
وك ُّل شيء تر َ
ديدهاُ ،
ظل ٌم ُمتَراك ُب الظْلمة َش ُ
وَلْي ٌل ُع َك ٌ ُ
ِ
ِ
ي ِْ
وع َك ِم ٌس(.)2
ظل َم من َك ْثرته فهو ُعكام ٌس ُ

َّ
وذهب ابن فارس إلى َّ
ظَل َم -منحوت" :من َع َك َس
يل -إذا أَ ْ
أنَ :ع ْك َم َس الل ُ
ُّ
ِ
ِ
وع َم َس؛ أل َّ
قالَ :ع َّم َس عليه
َ
عم َس معنى من معاني اإل ْخفاء ،والظْلم ُة تُخفيُ ،ي ُ
َن في َ
الخَب َر"( .)3فهو –كما نرى -يتنبه إلى معنى الظلمة الذي هو من المعنى الكلي (الشدة
َ
ّ
طرد لنا تفسير نشأة
طرد في مشتقات األصل الثنائي (عك) ،وا ّ
واالجتماع) الذي ا ّ
كثير منها بالزيادة ال النحت.

أما زيادة السين حشواً في الثنائي (عك) فقد أنشأت الثالثي (عسك) ،يقال:
وّ
()4
ِ
وعقد َذ َن َب
ِق بالشيء،
َعس ْك ُت بالرجل ،إذا لزمتَه ولم تفارقه  .ومن معانيهَ :لز َ
َ
الد ّاب ِة( .)5وقد والى هذا الثالثي تطوره بزيادة الراء كسعاً؛ فنشأ الرباعي الذي رواه
ّ
الع ْس َك َر ِ
ين ،أَيَ :ع َرف َة و ِمنى؛
شَ ...
الج ْي ُ
وش ِه ُ
دت َ
"الع ْس َك ُر َ
الفيومي (ت992ه) بقولهَ :
ً
( )1الخليل ،العين( ،علكس)( ،عكلس).325 ،324 /2 ،

( )2ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم( ،عركس)َّ ،419 /2 ،
الزبيدي ،تتا العر س( ،عركس)/11 ،
.253 ،252

( )3ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عنكد).311 /4 ،

( )4الخليل ،العين( ،عسك).173 /1 ،

( )5ابن عباد ،الم تط ةي اللغة( ،عسك).21 /1 ،
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ِ
َّ
يء َج َمعتُه"( .)1وذهب ابن دريد إلى َّ
الع ْس َكر
ألََّنهما َم ْوضعا َج ْم ٍعَ .
أنَ ":
وع ْس َك ْر ُت الش َ
معرب ،وِإَّنما هو َل ْش َكر ،وهو ِاتّفاق في اللغتين"( .)2ونقل الجواليقي عن ابن
فارسي َّ
ّ
ّ
()3
ُقتيبة وابن دريد قولهما بتعريبه من اللفظ الفارسي (َل ْش َكر) ،وهو مجمع الجيش .
(لش َكر) ،بقوله:
يبين منهج تعريب ْ
وأخذ بهذا الرأي ُ
بعض المحدثين ،فأحدهم ّ
تبق العين مع وجود
"أبدلت الالم فيه عيناً (عشكر)  ،والشين سيناً (عسكر) ،وإنما لم َ

ألن الالم ال توجد هكذا في أمثلة الرباعي إال في نحو (َل ْجَلج)...
الالم في العربية؛ ّ
أما اختصاص (العسكر) بالجيش ،فقد عرفه العرب عن طريق اللغة الفارسية؛ إذ

ِ
فعربوها وقالوا :عسكر"(.)4
سمعوا الفرس يقولون( :لشكر) أي :الجيش
المحاربّ ،

عرب ،بل هو ناشئ على النحو الذي بيناه ،وما كان لنا أن
الم َّ
ولسنا نراه من ُ
نتوصل إلى حقيقة هذا االسم لوال تأصيل األبنية بالمنهج الثنائي؛ فداللة الفعل
ترده إلى أصله الثالثي (عسك) العربي ال الفارسي بزيادة الراء،
(عسكر) على الجمع ّ
َ
وهذا الثالثي من أصله الثنائي (عك) بزيادة السين .وأما زيادة السين صد اًر في (عك)

فلم تثبت.

 .1زيادة الشين .زيدت كسعاً فقط؛ فنشأ الفعل (عكش) ،وقد بين ابن فارس َّ
أن العين

َّ
وش ْعٌر
َص ٌل
ش َش ْع ُره ،إذا َتَلبََّدَ ،
قالَ :ع ِك َ
ٌ
صحيح َيُد ُّل على الت َج ُّمعُ .ي ُ
والكاف والشين أ ْ
ش َّ
باتِ ،إذا التَ َّ
ف( .)5ومن األفعال الناشئة من (عكش)
ُمتَ َع ِّك ٌ
الن ٌ
ش .وقد َع ِك َ
تع َّك َ
ش قد َ
( )1الفيومي ،المصبتح الم ير( ،عسكر).421 /2 ،
( )2ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1321 /3 ،

عرب.291 ،
الم َّ
( )3الجواليقي ،و
( )4عريشي ،أ ر التنَته الشرري ةي الدللة اللغنرة.492 ،

( )5ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عكش).121 ،129 /3 ،
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عكبشه
يونسُ :يقال
بزيادة الباء حشواً الر
َ
باعي الوارد في قول ابن دريد" :وقال ُ
ّ
وعكشبهِ ،إذا َّ
وبالع ْكش ُس ّمي الرجل ُعكاشة"( .)1وقد ذكر ابن القطاع َّ
أن
َ
شده وثاقاًَ .

الوثاق( .)2وزيادةُ الميم في (عكش) ّأدت
و(ع َ
(ع َكش) َ
َ
كش َب) بمعنى واحد ،وهو َشّد َ
ِ
الضخم من
"الع َكمش :القطيع ّ
إلى نشأة االسم الرباعي الوارد في قول ابن سيدهُ :
ِِ
السين أَعلى"(.)3
اإلبل ،و ّ

ومن (عكش) نشأت األسماء المزيدة بال ارء حشواً قبل الشين ،وهيِ :
الع ْك ِرش
ُ
ِ
نبات ِشبه الِثّيل خ ِشن .و ِ
الع ْك ِرش ُة :األ َْرنب َّ
لك ْثرة َوَب ِرها
وسميت ِع ْك ِرش ًة؛ َ
َ ٌ
َ ُ
الض ْخم ُة؛ ّ
ِ ِ
جوز ِع ْك ِرش ٌة ،لئيم ُة قصيرة( .)4وفي بعض اللهجات
وع ٌ
ُّضَ ،
الع ْك َرش ُة :التقب ُ
والتفافه .و َ

عكرش
كرش) لمعنى الجمع واالمتالء ،يقال:
َ
األردنية استُعمل الفعل الرباعي (ع َ
بطنه بالطعام.
فالن ،إذا امتأل ُ

ٍ
ونقل َّ
فارس أحد األفعال الرباعية الناشئة بزيادة النون في
الزبيدي عن ابن
الشيء ،أي :تَ َج َّمع
ش
هاج ،وكثَُر والتَ َّ
ف ،وتَ َع ْن َك َ
(عكش) ،وهوَ :ع ْن َك َ
الع ْش ُب ،إذا َ
ش ُ
ُ
()5
(ع ْن َكش) بزيادة النون( .)1وفي
وتَ َقب َ
َّض  .وقد ذكر ابن دريد من قبل نشأة االسم َ
(عنكش) للداللة على معنى االنقباض
اللهجة األردنية الدارجة استعمل الفعل الرباعي
َ

من مرض أو حزن وما أشبه.

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1213 /3 ،

طاع ،كتتب األةعتل( ،عكش).313 /2 ،
( )2ابن الق ّ
( )3ابن سيده ،الم كم الم تط األرمم.411 /2 ،

( )4ابن منظور ،لست َ العرب( ،عكرش).322 ،317 /1 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تتا العر س( ،عنكش) .212 /19 ،ولم أجد هذا الرأي البن فارس في "مقاييس اللغة"
و"مجمل اللغة".

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1159 /2 ،
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وذكر إبراهيم الس ـ ــامرائي اســ ــتعمال الفعل (عكنش) في االلهجة العراقية بقوله:
"عكنش بمعنى انكمش وص ـ ـ ــار ذا طيات كثيرة .واألصـ ـ ـ ــل الثالثي (عكن) ثم زيدت

الشين في اآلخر .وقد يكون منحوتاً من (عكن) و(عكش)"(.)1
والذي نراه هو نشأة الفعل السابق بزيادة النون الخفيفة ال الشين ،وإذا كان من
(عكن) من المستعمل في العراقية
فهال أخبرنا السامرائي إن كان الفعل
المنحوتّ ،
َ
الدارجة حتى يصير الناطق في هذه اللهجة إلى النحت منه ومن (عكش) الرباعي
(عكنش) ،وكذا نقول :أال يجوز أن يكون هذا الفعل العامي من مقلوب الفصيح

(عنكش)؟
َ

ش) و(العنكشة) له ما يماثله من
(ع ْن َك َ
وما ذكره القدماء من زيادة النون في َ
النون
"وع ْنَقش :اسمّ ،
المروي بالقاف ،وهو الفعل َ
(ع ْنَقش) الذي ذكره ابن دريد بقولهَ :
ّ
)
2
(
ِ
الع ْنَقش ُة :التَّ َعُّل ُق
فيه زائدة ودفعها الخليل وزعم أََّنها مصنوعة"  .وزاد الفيروزآبادي" :و َ
ٍ
وتشَّد َد"( .)3ونرى أنه من الثالثي (عقش)
ش :تَل ّوىَ ،
وتع ْنَق َ
الَ .
الهز ُ
بالشيء ،وبال هاءُ :

الشيءِ ،إذا جمعته،
"العْقش مثل الَق ْعش َسواءَ .ق َع ْشت
الوارد في قول ابن دريدَ :
َ
وثنيته"(.)4
شت
العود َق ْعشاًِ ،إذا عطفته َ
َ
وَق َع ُ

(ع ْن ُجش) ،يقول ابن
وال بد لنا من مقارنة ذلك كّله
بالمروي بالجيم ،وهو االسم ُ
ّ
ض ِ
"وع ْنجش ،وهو َّ
النون في ُع ْن ُجش؛
يخ
الش ُ
الجلد ...وال أعرف ِزيادة ّ
المتقب ُ
ّ
دريدُ ُ :
ش"( .)5وعليه تصير النون في
به ،وال أعرف في كالمهم َع َج َ
ألَن االشتقاق ال يو ِج ُ
(ع ْنجش) زائدة ،واالشتقاق والتطور ِ
يوجب هذه الزيادة ،خالفاً لما ذكر ابن دريد من
ُ ُ

أن االشتقاق ال ِ
يوجب زيادة النون.
ّ
( )1السامرائي ،الفعل زمتله أ يته.192 ،
( )2ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1159 /2 ،

( )3الفيروزآبادي ،القتمنس الم تط.577 /1 ،

( )4ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عقش).917 /2 ،

( )5السابق1137 /2 ،
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ص َرفه عن حاجته.
صه ،إذا َرَّده ،أو َ
 .7زيادة الصاد .زيدت كسعاً في نحوَ :ع َك َ
ِ
ِ
َّ
ص ،أي :تَ ٍ
ص ِت َّ
ص به
دان وتَر ُ
الد ّاب ُةَ :ح َرَن ْت ،وفيها َع َك ٌ
اك ٌب في َخْلقها ،وتَ َعك َ
وعك َ
ِ
ورْمَل ٌة َع ِكص ٌة:
الع ْس ُر،
َّ
وسوء ُ
علي ،أَيَ :
ورُج ٌل َعك ٌ
الخُل ِقَ ،
صُ :
الع َك ُ
صَ :لئيم .و َ
ض َّنَ .
ُ
ِ
(عكمص)
مثل َع ِقص ٍة( .)1والثالثي السابق هو مصدر اشتقاق الرباعي
َ
الم ْسَلكُ ،
شاّق ُة ُ
بزيادة الميم حشواً بعد الكاف ،فالع َك ِمص :الد ِ
اهي ُة ،و َّ
الع ْك َمص ُة:
الغلي ُ
ديد َ
ّ
الش ُ
ظ .و َ
ُ ُ
ِ
كثير(.)2
صٌ :
ومال ُع َكم ٌ
الج ْم ُعٌ ،
َ
ومجيء رملة ع ِكصة بمعنى ع ِق ٍ
صة ال يمنع جو َاز التبادل بين الكاف والقاف،
َ
َ
بأنها القاف التي بين القاف والكاف ،وهو النطق الشائع في اللهجة
أن نقول ّ
أو ّ
فإنهم يلحقون القاف بالّل ِ
فأما بنو تميم َّ
هاة فتغلظ
التميمية ،على نحو قول ابن دريدّ " :
الك ْوم ،فتكون القاف بين الكاف والقاف"(.)3
للقو ِم َ
جداً ،فيقولون ْ

أما زيادتها صد اًر
أي مستعمل ّ
الصاد حشواً فلم يثبت ّ
يدل عليها ،و ّ
أما زيادة ّ
وّ
(صعك)،
في الثنائي (عك) فظاهر األمر يدل على أن العربية لم تستعمل الثالثي
َ

البْق ُل
يدل عليه من استعمال العربية للرباعي
َ
ص ْعَل َك َ
ولكننا نجد ما ّ
(صعلك)؛ لقولهمَ :
ِِ
ص ْعَل ُك
وص ْعَل َك الثَّر َ
أسهاَ .
يدةَ :
اإلب َل ،إذا ّ
ورُج ٌل ُم َ
جع َل لها َأرْساً ،أَو رَف َع َر َ
سم َنهاَ .
ِ
َّأ ِ
در ْج َت أَعاله َح ْد َرج ًة،
ص ْعَل ُك ،من األ َْسنمة هي التي كأَّنما َح َ
الم َ
الرْس ،أيُ :م َد ّوُره .و ُ
ص ُعداً ،أَي :رَف ْعتَه على تلك َّ
الد ْمَل َكة وتلك
َسَفَله َبيِدك ،ثُ َّم َم َ
ّ
ص ْعَل ْك َت أ ْ
طْلتَه ُ
وكأنما َ
()4
ِ
الرُج ُل :ا ْفتََقر .
ص ْعَل َك َّ
ْ
االستدارة .وتَ َ

اللغوي بـ" :الفجوة االشتقاقية" فحينما
ونحن نصطلح على وسم هذا المسلك
ّ
طرد لبناء
الم ّ
ص ْعَل َك– مع ما رأيناه من ميل اللغة ُ
ُيستعمل النمط الرباعي –مثل َ
(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكص).42 /11 ،

( )2السابق( ،عكمص).43 ،42 /11 ،

( )3ابن دريدَ ،مهرة اللغة.42 /1 ،

( )4األزهري ،تهذ ب اللغة.173 /3 ،
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أن ُيبنى من أصل ثالثي نفترض ّأنه (صعك) الذي
الرباعيات بزيادة الالم فال بد له ْ
استعمل قبل زيادة الالم ،وال نقبل بكون هذا الرباعي من الموضوع وضعاً مع ما
المستعمل في اللهجة
يوجب اشتقاقه من أصل ثالثي ،ولعل ثالثيه أُميت أو ّأنه ُ
للسمع.
األردنية الدارجة ،ففيها يقالَ :
صع َك فالن ،إذا صوت صوتاً شديداً مؤذياً ّ

تقصر بعض وسائله في الوصول إلى
وكان ابن فارس يقول بالوضع عندما ّ
ٍ
ِ
قياس
أصل ما زاد على الثالثي ،كقوله ":و ِم ّما ُوضع َو ْ
ضعاً وليس ببعيد أَن يكون له ٌ
ِ
الس ْت َر :أ َْرَسْلتُه"(.)1
رد ُ
َغ َ
قت ّ

ودَل ْكته في
 .12زيادة الظاء .زيدت حشواً في قولهمَ :ع َك ْ
َديم ،أَيَ :م َع ْستُهَ ،
ظ ُت األ َ
ِ
ظ الَقوم :تعاركوا ،وتَع َّكظوا في ِ
ظ
الدباغ.
موضع كذا :اجتَ َمعوا و ْازَد َحموا .وتَ َع َّك َ
َ
ّ
َ
َ
وتعاك َ ُ
ِ
صير(.)2
ورُج ٌل َع ِك ٌ
الع ِك ُ
وتع َّس َر َ
ظ :الَق ُ
ظ ،أَيَ :عسٌر ،و َ
وتمنَّعَ ،
أ َْم ُره :التَوىَ ،
وتشَّد َدَ ،
تبين زيادة الظاء صد اًر وكسعاً في الثنائي
ولم نقف في معجمات اللغة على أمثلة ّ
(عك).

الش ِ
ف على َّ
يء
ووَقَفهَ ،
 .11زيادة الفاء .زيدت كسعاً في قولهمَ :
وعك َ
عكَفه ،إذا َ
حب َسه َ

()4
أقبل عليه مو ِ
اظباً(ِ .)3
ف َّ
عف َك
الش ْع ُرُ :ج ِّعَد  .وزيدت حشواً في (عفك)؛ لقولهمَ :
وع ّك َ
ُ
ََ
ُ
ِ
ِ
العسر
اك الذي َ
َ
يرك ُب ُ
العّف ُ
بعضه بعضاً من ّ
العَف ُكُ :
كل شيء .و َ
الم ،إذا لم ُيق ْمه ،و َ
الك َ

()5
الناق ُة التي فيها صعوب ٌة  .ومن (عفك) نشأ -بزيادة النون حشواً
كاءّ :
و ُ
الخرق .و َ
العْف ُ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.432 /4 ،
(َّ )2
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكظ).242 ،237 /22 ،

( )3الرازي ،متتتر الص تح ( ،عكف).211 ،
(َّ )4
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكف).112 /24 ،

( )5السابق( ،عفك).299 ،291 /29 ،
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ِِ
َّ
الو ِخم( .)1ولم تَُزد
بعد العين– االسم الرباعي َ
الع ْنَفك وهو األحمق ،والع ْنفك :الثقيل َ
الفاء صد اًر في الثنائي(عك).
جمعتُها ،وإبل َم ْعكولة،
لت
 .12زيادة ال ّالم .زيدت كسعاً في قولهمَ :ع َك ُ
َ
اإلبل ،إذا َ
أي :معقولة( .)2وعكْلت الشيءِ ،إذا جمعته بعد تْف ِر ٍ
قة( .)3وقد ذهب الخليل إلى أن
َ
ََ ُ
َْ
َ
(الع ْوَك ُل) وهو ظهر الكثيب ،فقال" :الواو
الع َك ِر .وذكر االسم الرباعي َ
الع َكل لغة في َ
َ

صحيح َيُد ُّل
إشباع ،وبناؤه ثالثي"( .)4وقد جمع ابن فارس داللة (عكل) على أَصل
ٌ
ٍ
الع ْوَك ُل
بعضه على
الم َ
بعض ،إذا َن َ
تاع َ
على َج ْم ٍع َ
ض ْدتُه .و َ
وض ّمٍ .كقولهمَ :ع َكْل ُت َ

من ِ ِ
الرْمل.
العظيم ُة من َّ
ّ
الع ْوَكلة ،وهي َ
صير .وذلك بمعنى التَّ َج ُّم ِع .و َ
الرجال :الَق ُ
ِ
والعوَكل :الم أرَةُ الحمقاء ،وهي محمولة على َّ ِ
هال،
ال َي ْن ُ
الم ْجتَم ِع؛ ألََّنه ال َيز ُ
َْ
الرْمل ُ
َْ ُ
()5
َّ
ماس ِك ُم َشبَّه ٌة بذلك .
فالم أرَةُ الَقليل ُة الت ُ
َ

الحمق في المرأة الحمقاء
ولو ّ
أن ابن فارس ذكر اجتماع الجهل ،ومسببات ُ
ِ
الرْمل ،دون إشارة إلى
العظيمة من َّ
لكان مصيباً في التشبيه؛ لذ ْك ِره َ
الع ْوَكلة بمعنى َ
تماسك.
عدم تماسكها .والموضع موضع استحكام واجتماع ،ال انهيال وعدم ُ
(الع ْكَبل)،
وزيدت الباء حشواً بعد الكاف في (عكل) فنشأ –كما نرى -الرباعي َ

الزبيديَّ :
وهو كما يقول َّ
"الشديد ...وقد أهمله الجماع ُة"(.)1

( )1ابن دريدَ ،مهرة اللغة.1157 /2 ،
الم َّ د ةي اللغة.217 ،211 ،
( )2كراع النمل ،و
( )3ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عكل).741 /2 ،
( )4الخليل ،العين( ،عكل).221 /1 ،
( )5ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عكل).122 ،77 /4 ،

(َّ )1
الزبيدي ،تتا العر س( ،عكبل).44 /32 ،
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ِ
الد ّاب ُة الّلِجام ،إذا حركته
وزيدت الالم حشواً في األصل (عك)؛ لقولهم :عَلكت ّ
ِ
ألنه يعلك ،أي :يمضغ(ِ َّ .)1
وعَّل َك
في فيها .وسمي العْلك؛ ّ ُ َ ُ
وعل َك الق ْرب َة ،أَجاد َد ْب َغهاَ .
َ
ماَله :أَحسن القيام عليهَّ .
ِ
ض ْيفاً ،وال
وعل َك َيد ْيه على مالهَ :شَّدهما من ُب ْخله ،فلم َيْق ِر َ
َ
َ
َّ ()3
()2
أَعطى ِ
ِ
ِ
ِ
العلك :الل ِزج  .وقد أُهملت
سائالً .و َ
وعل ٌكَ :م ُ
عام َعال ٌك َ
الم ْمضغة  .و َ
ط ٌ
تين َ
الالم صد اًر في األصل الثنائي (عك).
زيادة ّ
والجدير بالذكر َّ
كلية مشتركة بين بعض الثالثيات
أن الزمخشر ّي ذكر داللة ّ
المشتقة –كما نرى -من (عك) ،وخلص إلى ّأنها لم تنشأ باإلبدال ،يقول" :وليس أحد

َخوات
وعكر
ف
الحرفين َبَدالً من صاحبه ونحوهما...
وعكل وعك َ
وعكم َ
ظ وعكا أ َ
وعك َ
َ
َ
َ
في معنى الوقوف وما يقرب منه"(.)4
أن (العين
 .13زيادة الميم .زيدت كسعاً في (عكم) ،وقد توصل ابن فارس إلى ّ
ٍ
ٍ
قالَ :ع َك ْم ُت
حيح ُيد ُّل على َ
ص ٌ
والكاف والميم) أ ٌ
ض ٍّم َ
وج ْم ٍع لشيء في وعاءُ ،ي ُ
َصل َ
ِ
وعاء .و ِ
المتاعِ ،إذا جمعتَه في ٍ
الع ْكمانِ :
الن ُي َشّد ِ
الع ْد ِ
وعك َم ِت
اله ْوَد ِجَ .
َ َ
ُ
ان من جانبي َ
َ
ِ
ِ
عك َم عنه -
َما قوُلهم َ
ّ
الناق ُة ُ
حمَل ْت َش ْحماً على َش ْحمٍ ،وس َمناً على س َم ٍن .وأ ّ
وغيرهاَ :
الف ِزع إلى ِ
عدل ج ْبناً -فهو من ِ
الباب؛ أل َّ
عك َم عن
جان ٍب يتَ ُّ
ويقال :ما َ
َن َ َ
ضامُ .
إذا َ َ ُ
ض(.)5
قب َ
َش ْتمي ،أَي :ما ْان َ
(العْل ُكم) ،وهو
وزيدت الالم حشواً بعد العين في (عكم) فنشأ االسم الرباعي ُ
الصْلب من ِ
اإلبل وغيرها(.)1
ُ
الشديد ُّ ُ

( )1الخليل ،العين( ،علك).222 ،221 /1 ،

( )2ابن منظور ،لست َ العرب( ،علك).492 /12 ،

الم د ةي اللغة.217 ،211 ،
( )3كراع النمل ،و
األ ر.242 /3 ،
( )4الزمخشري ،الفتئق ةي غررب ال د

( )5ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عكم).121 ،122 /4 ،

( )1ابن منظور ،لست َ العرب( ،علكم).423 /12 ،
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الجسيم ُة
وقد ذهب إلى زيادة هذه ّ
"العْلكومّ :
الناق ُة َ
الالم ابن فارس ،يقولُ :
السمين ُة ...وهذا من ع َكم ،و ّ ِ
كأنها ع ِكم ْت َّ
بالل ْحم َع ْكماً"(.)1
َّ
الالم زائدةٌَ ُ ّ ،
َ َ
(علكم) لمعنى الجمعُ ،يقال:
وفي بعض اللهجات األردنية استُعمل الفعل الرباعي
َ

وتعلكم األمر ،إذا تعّقد والتوى ،وتشابكت
منعه عن فعل شيء أراده،
علكم فالناً ،إذا َ
َ
َ
مخارجه.
ُ

 .14زيادة النون .زيدت كسعاً في نحو (عكن) ،وقد ذهب ابن فارس إلى َّ
أن العين
النون أَصل صحيح يدل على الجمع والتضام كـ(عكم) فالع َكنَّ :
الط ُّي في
والكاف و ّ
ُ ُ
ٌ
ٌ
ّ
ِ
ٍ
طن ِ
بعض .و َّ
نان:
ضه على
َب ْ
وتع َّك َن ّ
يء ،إذا ْارتَ َك َم َب ْع ُ
الع َك ُ
الس َمنَ ،
الن َع ُم َ
الجارية من ّ
الش ُ
ِ ()2
الباب وأعنكتُه ،بمعنى أغلقتَه
َ
الم ْجتَم ُع  .وزيدت النون حشواً في نحو :عن ْك ُت َ
الك ُ
ثير ُ
ِ ()3
اليمانية .و ِ
ِ
ِ
الم
عن َك
في اللهجة
العانك من الرملَ :
تداخل  .ويقالَ :
المتعّقد ُ
الكثيب ُ
َّ
اللَب ُنِ ،إذا َخثَُر(.)4
وزيدت الباء حشواً بعد زيادة النون السابقة؛ فنشأ االسم المذكور في قولهمَ :ج َمل
َع َبَّن ٌك ،وهو َّ
ولعل النون زيدت في هذا االسم الرباعي ،واألصل
الصْلب(.)5
الشديد ُّ
ّ
أما زيادة النون صد اًر فلم تثبت؛ َّ
ألن
الثالثي (عبك) الذي ّ
بينا داللته على الجمع .و ّ
(نعك).
اللغة لم تستعمل الثالثي
َ

( )1ابن فارس ،مقت تس اللغة.312 /4 ،

( )2السابق( ،عكن).122 /4 ،

( )3ابن دريدَ ،مهرة اللغة( ،عنك).749 /2 ،

( )4ابن فارس ،مقت تس اللغة( ،عنك).111 /4 ،

( )5األزهري ،تهذ ب اللغة( ،بعنك).179 /3 ،
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لتتئج الدراالة
توصلت الدراسة التي وسمناها بـ"جدل الصامت المزيد في األبنية الرباعية والخماسية"
إلى نتائج مختلفة نوجز أبرزها على النحو اآلتي:
 .1زيادة الصوامت اللغوية وسيلة من وسائل بناء األبنية الرباعية والخماسية ،بيد َّ
أن
محل اتّفاق بين لغويي العربية
هذه الوسائل صارت من النمط الجدل ّي؛ فهي ليست ّ
قيد الزائد بأحد حروف الزيادة الصرفية ،حروف
القدماء والمحدثين ،فمنهم من ّ

(سألتمونيها) ،وعلى ذلك جرى جمهور اللغويين البصريين ،فالذي ال يكون زائده من
هذه الحروف ولم تتحّقق فيه ضوابط مختلفة ،كالموقع وغيره ُيعد بناء مجرداً لديهم.
أي صامت
فتوسعوا في الزيادات ،فصار من الجائز لديهم أن ُيزاد ّ
أما الكوفيون ّ
وّ

لغوي لبناء غير الثالثيات ،ومن ثَ َّم صاروا يقولون َّ
بأن ما زاد على الثالثة منها ليس
ّ
توسع ابن
لكن ّ
أصالًّ ،
ردهم غير الثالثيات إلى أصولها لم يتوقف عند الزيادة ،بل ّ

فارس –وهو من الكوفيين -فأجاز نشأتها بالنحت ،وهذا من جملة مشكالت التأصيل
الكوفية التي لم تقم على منهج واضح ،باعتراف كثير من الباحثين المحدثين.
وال يكاد منهج الزائد يختلف عند الباحثين المحدثين ،فمنهم َمن أخذ برأي البصريين،
أن الزيادة حرة غير مقيدة بنوع معين أو
ومنهم َمن أخذ برأي الكوفيين فخلص إلى ّ

جدلية الصامت المزيد.
موقع بعينه .وهذا مؤشر آخر على ّ
شاق في معجمات اللغة– إلى َّ
أن الزيادة
 .2توصلت الدراسة –بعد استقراء دقيق ّ
التي أفضت إلى بناء الرباعيات والخماسيات تقوم على صوامت معينة ،وهي التي

سماها الخليل بحروف ال َّذالقة (ر ،ل ،ن) والحروف الشفوية (ف ،ب ،م) ورأى أن
ّ
أي بناء من غير الثالثيات يجب أن يشتمل على واحد منها؛ لخّفتها وسهولة نطقها
ّ
على اللسان ووضوحها .ولقيام كثير من الملحقات الصرفية على حرفي العلة الخفيفين

(و ،ي) رأينا ّأنهما من جملة األصوات التي تزاد بكثرة في هذه األبنية؛ وبذلك يصبح
مجموع ما ُيزاد من األصوات الصامتة ثمانية.
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أكدنا هذا المستخلص بأمثلة كثيرة من اللهجات الفصيحة واللهجات الدارجة التي
وقد ّ
نص القدماء والمحدثون على أن زائدها واحد من هذه الحروف (الصوامت).
ّ

 .3رصدت الدراسة كثي اًر من األبنية الثالثية التي اعترف القدماء بنشأتها من أصول
ثنائية مضاعفة ،وبعض األبنية الناشئة من أصول ثنائية في اللغات السامية كما

بينت غير دراسة حديثة؛ فكانت هذه النشأة بمنزلة الدليل الذي يرّجح نشأة عموم
األبنية العربية من أصول ثنائية ،فصار من الممكن ضبط زائد األبنية الثالثية قبل
غيرها ،وفقاً لما خلصت إليه بعض الدراسات الثنائية الحديثة ،وهو أن الصامت

أخف من صامتيه ،مع بقاء الداللة
المزيد في األصول الثنائية ينقاس بزيادة صامت ّ
المشتركة بين مشتقات هذا األصل .ومستخلص الزائد هذا وسابقه يتّفق مع خصائص

التطور اللغوي الذي يسير بألفاظ اللغة -في الكثير الشائع– من الصعوبة إلى الخفة
والتيسير.

تطبيقياً؛ فأسفر البحث في
 .4ولِما تقدم اتّخذت الدراسة
األصل الثنائي (عك) مثاالً
ّ
َ
طراد مجيء الصامت الزائد في مشتقاته
مشتقاته الكثيرة عن نتائج مختلفة ،أبرزها ا ّ

طراد مجيء الزائد في غير مشتقاته الثالثية
الثالثية َّ
أخف من صامتيه (ع ،ك) ،وا ّ

من األصوات الخفيفة الثمانية التي سبق بيانها .وعليه جرت مخالفة كثير من القدماء

والمحدثين في القول بالزيادات الثقيلة التي ال تنتمي إلى هذه الثمانية ،فضالً عن

تمكن الدراسة من تقويم وسائل بنائية مختلفة ،كالنحت واإلبدال ،والتعريب ،ورجع

النظر في أمثلة هذه الوسائل.
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مراَع الدراالة مصتيرةت
 .1ابن األثير ،مجـد الــدين أبو الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـادات ،ال هددتيدة ةي غررددب ال دد د

األ ر،

تحقيق :طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1797 ،م.
 .2األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذ ب اللغة ،علق عليه :عمر سالمي وزميله ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط2221 ،1م.
 .3األسـ ـ ــتراباذي ،رضـ ـ ــي الدين محمد بن الحسـ ـ ــن ،شدددددرح شدددددتفتة ا ن ال تَب،
تحقيق :محمـد محيي الـدين عبـدالحميـد وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د
ط ،د ت.
 .4إستيتية ،سمير ،األ ناا اللغنرة رةرة رضنرة لطقتة ةيزرتئتة ،دار وائل،
عمان ،ط2223 ،1م.
 .5األصبهاني ،أبو موسى محمد بن عمر ،الم من المغي ةي غرربي القرآ َ
ال د  ،تحقيق :عبدالكريم العزباوي ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي
وإحياء التراث اإلسالمي ،دار المدني ،جدة ،ط1711 – 1711 ،1م.
 .6األنباري ،أبو البركات كمال الدين ،ا لصدددددتف ةي مسدددددتئل الترف ،تحقيق:
محم ــد محيي ال ــدين عب ــدالحمي ــد ،المكتب ــة التج ــاري ــة الكبرى ،الق ــاهرة ،ط ،4
1711م.
 .7أنيس ،إبراهيم ،األ ناا اللغنرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط1711 ،3م.
 .8أنيس ،إبراهيم ،منالتقى الشعر ،ط1711 ،5م.
 .9بحرة ،م هج ا ن ةترس ةي تأ ديل مت زاي رلى رتة أ رف "يراالة لقدية ةي
مع م مقدددت تس اللغدددة" ،مجل ــة د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات في اللغ ــة العربي ــة وآدابه ــا ،إيران،
العدد( ،)14السنة( 2213م).

 .11برجشـ ــت ارسـ ــر ،التطنر ال نا للغة العربتة ،علق عليه :رمضـ ــان عبد التواب،
مكتبة الخانجي ،الفاهرة ،ط2223 ،4م.
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 .11بروكلمــان ،كــارل ،ةقدده اللغددتا السدددددددددتمتددة ،ترجمــة :رمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبــد التواب،
مطبوعات جامعة الرياض1799 ،م.
جني ،أبو الفتح عثمـان ،التصدددددددددتئص ،تحقيق :محمـد علي النجار ،و ازرة
 .12ابن ّ
الثقافة واإلعالم العراقية ،بغداد ،الهيئة المصرّية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،4
1772م.

جني ،أبو الفتح عثمان ،الر
 .13ابن ّ

ترة ا رراب ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

ط2222 ،1م.

 .14ابن جني ،أبو الفتح عثمـان ،المبهج ةي تفسدددددددددير أالدددددددددمتا شدددددددددعراا ي نا َ
ال متالددة ،علق عليه :مروان العطية ،شــيخ الزايد ،دار الهجرة  ،دمشــق ،ط،1
1711م.
 .15الجواليقي ،أبومنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،المعرب من الكرم األر مي رلى ر ف المع م،
تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة ،ط 1717 ،2م.
 .16الجوهري ،إســماعيل بن حماد ،الص د تح تتا اللغة

د تح العربتة ،تحقيق:

أحمد عبد الغفار عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط 1719 ،4م.
 .17ابن الحاجب ،أبو عمرو جمال الدين ،الشدددددتفتة ةي رلم التصدددددررف ،تحقيق:
حسن أحمد العثمان ،المكتبة المكية ،مكة ،ط1775 ،1م.
 .18حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،تمـام ،م تةج الب

ةي اللغة ،دار الثقافة ،الدار البيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،دط،

1711م.
 .19الحميري ،نشـوان ،شدمس العلنم ي اا كرم العرب من الكلنم ،تحقيق :حسـين
العمري وآخرين ،دار الفكر المعاصـ ـ ـ ـ ـ ــر ،بيروت ،دار الفكر ،دمشـ ـ ـ ـ ـ ــق ،ط ،1
1777م.
 .21ابن ُد ريــد ،أبو بكر محمــد بن الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَ ،مهرة اللغددة ،تحقيق :رمزي منير
بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1719 ،1م.
ّ
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الزبيدي ،محمد مرتضـ ــى ،تتا العر س من َناةر القتمنس ،تحقيق مجموعة
ّ .21
من المحّققين ،دولة الكويت2221-1715 ،م.

 .22الزمخشـري ،أبو القاسـم جار الله ،أالتس البرغة ،تحقيق :محمد باسـل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1771 ،1م.
 .23الزمخشـ ـ ـ ــري ،أبو القاسـ ـ ـ ــم جار الله ،الفائق في غريب الحديث واألثر ،تحقيق:
علي البجاوي ومحمد أبو الفضـ ـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت ،ط  ،2د س
ط.
 .24السـ ـ ــامرائي ،إبراهيم ،الفعل زمتله أ يته ،مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ــة الرس ـ ـ ــالة ،بيروت ،ط ،3
1713م.
 .25سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ،الكتتب ،تحقيق :عبدالسالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1712 ،2م.
 .26ابن س ـ ـ ـ ــيده األندلس ـ ـ ـ ــي ،أبو الحس ـ ـ ـ ــن علي ،الم كم الم تط األرمم ،تحقيق:
عبدالحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1،2222م.
 .27الش ـ ـ ــايب ،فوزي ،ا ل تق ةي اللغة العربتة ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير ،جامعة عين
شمس1791 ،م.
 .28الشايب ،فوزي ،م تضراا ةي اللستلتتا ،منشورات و ازرة الثقافة ،عمان ،ط،1
1777م.

 .29الش ـ ـ ـ ــيباني ،أبو عمرو ،ال تم ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،الهيئة العامة لش ـ ـ ـ ــئون
المطابع األميرية ،دط1794،م.
 .31الصاعدي ،عبدالرزاق ،تداخل األ نل اللغنرة أ ره ةي تا المع م ،الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ط2222 ،1م.
248

العدد الثامن والت�سعون

 .31الص ــاغاني ،رض ــي الدين الحس ــن بن محمد ،الشدددناري يمت تفري ه عئ أئمة

اللغة  ،تحقيق :مص ـ ـ ـ ـ ــطفى حجازي ،الهيئة العامة لش ـ ـ ـ ـ ــئون المطابع األميرية،
القاهرة ط1،1713م.

 .32عبابنة ،يحيى ،تة الفعل الُر ي ةي العربتة الم منرتا الستمتة ال نبتة،
دار الكتب الوطنية ،أبو ظبي ،ط2212 ،1م.
 .33ابن عباد ،الصـاحب ،الم تط ةي اللغة ،تحقيق :محمد حسـن آل ياســين ،عالم
الكتب ،بيروت ،ط2211 ،1م.
 .34ابن عصـ ـ ـ ـ ــفور ،أبو الحسـ ـ ـ ـ ــن علي بن مؤمن ،الممتع الكبير ةي التصدددددددررف،
تحقيق :فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط1771 ،1م.
 .35عكاشـ ـ ــة ،عمر ،الفعل الربتري ةي لسددددت َ العرب يراالددددة تأ دددديلتة ،رسـ ـ ــالة
ماجستير مخطوطة ،الجامعة األردنية1775 ،م
 .36العكبري ،أبو البقاء عبدالله ،اللبتب ةي رلل الب تا ا رراب ،تحقيق :عبد
اإلله النبهان ،دار الفكر ،دمشق ،ط1775 ،1م.
 .37العاليلي ،عبدالله ،مقدمة لدرس لغة العرب ،دار الجديد ،بيروت ،ط،2
1779م.
 .38عمايرة ،إسماعيل ،األقتسة الفعلتة المه نرة ،دار حنين ،عمان ،ط،2
1773م.
 .39عمايرة ،إسماعيل ،تطبتتا ةي الم تةج اللغنرة المعت رة ،دار وائل ،عمان،
ط2222 ،1م.
 .41الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق ،مع م ي نا َ األيب ،تحقيق :أحمد مختار عمر،
مؤسسة دار الشعب ،القاهرة ،دط2223 ،م.
 .41ابن فارس ،أبو الحسين أحمد  ،م مل اللغة ،تحقيق :زهير عبدالمحسن
سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1711 ،2م.
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 .42ابن فارس ،أبو الحسين أحمد ،مقت تس اللغة ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار
الجيل ،بيروت ،د ط ،د ت.
 .43الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العين ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ومهدي
المخزومي ،و ازرة الثقافة واإلعالم العراقية ،دار الرشيد ،بغداد ،ط1711 ،1م.
 .44فريحة ،أنيس ،مع م األلفتظ العتمتة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،دط1793 ،م.
 .45الفيروزآبادي ،مجد الدين أبو طاهر ،القتمنس الم تط ،تحقيق :مكتب تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 2225 ،1م.
 .46ابن القطاع ،أبو القاسم علي بن جعفر ،كتتب األةعتل ،عالم الكتب ،بيروت،
ط 1713 ،1م.
 .47كامل ،مراد ،تربتع الفعل الُر ي ةي العربتة أخناتهت من اللغتا الستمتة،
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الجزء (1793 ،)31م.
 .48المساعفة ،خالد ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة يراالة ةي التأ يل التطنر
اللغنا ،خزائن القلم ،عمان ،ط2215 ،1م.

 .49المساعفة ،خالد ،زلت يا ْة َع َعل ا ْة َع َه َّل  :ين أ ةتم ا دال الري إلى األ ل
الُر ي ،المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها ،المجلد ( ،)11العدد (،)3
السنة2215 ،م.
 .51المعري ،أبو العالء أحمد بن عبدالله ،رالتلة المرئكة ،تحقيق :عبدالعزيز
الميمني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2223 ،1م.
 .51ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد ،لست َ العرب ،دار الفكر ،بيروت،
ط.1774 ،3
 .52الهنائي ،كراع النمل ،الم تتب من غررب كرم العرب ،تحقيق :محمد العمر ّي،
منشورات معهد البحوث العلمية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1711 ،م.
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 .53نعيم ،مزيد إسماعيل ،الصتغ الربتعتة التمتالتة ،اشتقتبتا يللة ،مطبعة
الحجاز ،دمشق ،ط ،1دت.

 .54ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي ،شرح المفصل ،تحقيق :أحمد السيد
التوفيقية ،القاهرة ،د ط ،د ت.
أحمد ،المكتبة
ّ
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مراَع الدراالة مصتيرةت
 .1ابن األثير ،مجــد الــدين أبو الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــادات ،ال هددتيددة ةي غررددب ال ددد د

األ ر،

تحقيق :طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1797 ،م.

 .2األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذ ب اللغة ,علق عليه :عمر سـ ـ ـ ــالمي وزميله ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط2221 ،1م.

 .3األسـتراباذي ،رضـي الدين محمد بن الحسـن ،شرح شتفتة ا ن ال تَب ،تحقيق:
محمــد محيي الــدين عبــد الحميــد وآخرين ،دار الكتــب العلميــة ،بيروت ،د ط ،د
ت.

 .4اســتيتية ،ســمير ،األ دناا اللغنرة رةرة رضددنرة لطقتة ةيزرتئتة ،دار وائل،
عمان ،ط2223 ،1م.
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 .5األص ـ ـ ـ ــبهاني ،أبو موس ـ ـ ـ ــى محمد بن عمر ،الم من المغي ةي غرربي القرآ َ
ال ددد د  ،تحقيق :عبــد الكريم العزبــاوي ،جــامعــة أم القرى ،مركز البحــث العلمي
وإحياء التراث اإلسالمي ،دار المدني ،جدة ،ط1711 – 1711 ،1م.

 .1األنباري ،أبو البركات كمال الدين ،ا لصدددددددتف ةي مسدددددددتئل الترف ،تحقيق:
محم ــد محيي الـ ــدين عبـ ــد الحميـ ــد ،المكتبـ ــة التجـ ــاريـ ــة الكبرى ،القـ ــاهرة ،ط ،4
1711م.

 .9أنيس ،إبراهيم ،األ ناا اللغنرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط1711 ،3م.

 .1أنيس ،إبراهيم ،منالتقى الشعر ،ط1711 ،5م.
 .7بحرة ،م هج ا ن ةترس ةي تأ ددديل مت زاي رلى ر ة أ رف" يراالدددة لقدية ةي
مع م مقدددت تس اللغدددة" ،مجلـ ــة د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات في اللغـ ــة العربيـ ــة وآدابهـ ــا ،إيران،
العدد( ،)14السنة( 2213م).
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 .12برجش ــت ارسـ ــر ،التطنر ال نا للغة العربتة ،علق عليه :رمضـــان عبد التواب،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط2223 ،4م.

 .11بروكلمــان ،كــارل ،ةقدده اللغددتا السدددددددددتمتددة ،ترجمــة :رمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبــد التواب،
مطبوعات جامعة الرياض1799 ،م.

جني ،أبو الفتح عثمان ،التصدددددددددتئص ،تحقيق :محمد علي النجار ،و ازرة
 .12ابن ّ
الثقافة واإلعالم العراقية ،بغداد ،الهيئة المصرّية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،4
1772م.

جني ،أبو الفتح عثمـان ،الدددددددددر
 .13ابن ّ
بيروت ،ط2222 ،1م.
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 .14ابن جني ،أبو الفتح عثمـان ،المبهج ةي تفسدددددددددير أالدددددددددمتا شدددددددددعراا ي نا َ
ال متالددة ،علق عليه :مروان العطية ،شــيخ الزايد ،دار الهجرة  ،دمشــق ،ط،1
1711م.

 .15الجواليقي ،أبومنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،المعرب من الكرم األر مي رلى ر ف المع م،
تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة ،ط 1717 ،2م.

 .11الجوهري ،إس ــماعيل بن حماد ،الصددد تح تتا اللغة

ددد تح العربتة ،تحقيق:

أحمد عبد الغفار عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط 1719 ،4م.

 .19ابن الحاجب ،أبو عمرو جمال الدين ،الشدددددتفتة ةي رلم التصدددددررف ،تحقيق:
حسن أحمد العثمان ،المكتبة المكية ،مكة ،ط1775 ،1م.

 .11حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،تمـام ،م تةج الب

ةي اللغة ،دار الثقافة ،الدار البيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،دط،

1711م.
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 .17الحميري ،نشـوان ،شدمس العلنم ي اا كرم العرب من الكلنم ،تحقيق :حسـين
العمري وآخرين ،دار الفكر المعاصـ ـ ـ ـ ـ ــر ،بيروت ،دار الفكر ،دمشـ ـ ـ ـ ـ ــق ،ط ،1
1777م.

 .22ابن ُدري ــد ،أبو بكر محم ــد بن الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَ ،مهرة اللغدددة ،تحقيق :رمزي منير
بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1719 ،1م.
ّ

الزبيدي ،محمد مرتضـ ــى ،تتا العر س من َناةر القتمنس ،تحقيق مجموعة
ّ .21
من المحّققين ،دولة الكويت2221-1715 ،م.

 .22الزمخشــري ،أبو القاســم جار الله ،أالددتس البرغة ،تحقيق :محمد باســل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1771 ،1م.
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 .23الزمخش ـ ـ ــري ،أبو القاس ـ ـ ــم جار الله ،الفتئق ةي غررب ال د

األ ر ،تحقيق:

علي البجاوي ومحمد أبو الفضـ ـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت ،ط  ،2د س
ط.

 .24السـ ـ ــامرائي ،إبراهيم ،الفعل زمتله أ يته ،مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ــة الرس ـ ـ ــالة ،بيروت ،ط ،3
1713م.

 .25س ـ ـ ـ ـ ــيبويه ،أبو بش ـ ـ ـ ـ ــر عمرو بن عثمان ،الكتتب ،تحقيق :عبد الس ـ ـ ـ ـ ــالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1712 ،2م.

 .21ابن س ـ ـ ـ ــيده األندلس ـ ـ ـ ــي ،أبو الحس ـ ـ ـ ــن علي ،الم كم الم تط األرمم ،تحقيق:
عبدالحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2222 ،1م.

 .29الش ـ ـ ـ ــايب ،فوزي ،ا ل تق ةي اللغة العربتة ،رس ـ ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ـ ــتير ،جامعة عين
شمس1791 ،م.
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 .21الش ـ ــايب ،فوزي ،م تضددددراا ةي اللسددددتلتتا ،منش ـ ــورات و ازرة الثقافة ،عمان،
ط1777 ،1م.

 .27الش ـ ـ ـ ــيباني ،أبو عمرو ،ال تم ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،الهيئة العامة لش ـ ـ ـ ــئون
المطابع األميرية ،دط1794،م.

 .32الصاعدي ،عبدالرزاق ،تداخل األ نل اللغنرة أ ره ةي تا المع م ،الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ط2222 ،1م.

 .31الص ــاغاني ،رض ــي الدين الحس ــن بن محمد ،الشدددناري يمت تفري ه عئ أئمة

اللغة  ،تحقيق :مصـ ـ ـ ـ ــطفى حجازي ،الهيئة العامة لشـ ـ ـ ـ ــئون المطابع األميرية،
القاهرة ط1،1713م.

 .32عبابنة ،يحيى ،تة الفعل الُر ي ةي العربتة الم منرتا الستمتة ال نبتة،
دار الكتب الوطنية ،أبو ظبي ،ط2212 ،1م.
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 .33ابن عباد ،الصـاحب ،الم تط ةي اللغة ،تحقيق :محمد حسـن آل ياســين ،عالم
الكتب ،بيروت ،ط2211 ،1م.

 .34ابن عصـ ـ ـ ـ ــفور ،أبو الحسـ ـ ـ ـ ــن علي بن مؤمن ،الممتع الكبير ةي التصدددددددررف،
تحقيق :فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط1771 ،1م.

 .35عكاش ـ ـ ــة ،عمر ،الفعل الربتري ةي لسدددددت َ العرب يراالدددددة تأ ددددديلتة ،رس ـ ـ ــالة
ماجستير مخطوطة ،الجامعة األردنية1775 ،م

 .31العكبري ،أبو البقــاء عبــداللــه ،اللبددتب ةي رلددل الب ددتا ا رراب ،تحقيق :عبــد
اإلله النبهان ،دار الفكر ،دمشق ،ط1775 ،1م.

 .39العاليلي ،عب ــدالل ــه ،مقدددمدددة لدددرس لغددة العرب ،دار الج ــدي ــد ،بيروت ،ط،2
1779م.
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 .31عمـايرة ،إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاعيـل ،األقتسدددددددددة الفعلتدة المه نرة ،دار حنين ،عمان ،ط،2
1773م.

 .37عمايرة ،إســماعيل ،تطبتقتا ةي الم تةج اللغنرة المعت ددرة ،دار وائل ،عمان،
ط2222 ،1م.

 .42الفارابي ،أبو إبراهيم إسـ ـ ــحاق ،مع م ي نا َ األيب ،تحقيق :أحمد مختار عمر،
مؤسسة دار الشعب ،القاهرة ،دط2223 ،م.

 .41ابن فارس ،أبو الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين أحمد  ،م مل اللغة ،تحقيق :زهير عبد المحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن
سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1711 ،2م.

 .42ابن فارس ،أبو الحسـين أحمد ،مقت تس اللغة ،تحقيق :عبدالســالم هارون ،دار
الجيل ،بيروت ،د ط ،د ت.

 .43الفراهيـ ــدي ،الخليـ ــل بن أحمـ ــد ،العين ،تحقيق :إبراهيم الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامرائي ومهـ ــدي
المخزومي ،و ازرة الثقافة واإلعالم العراقية ،دار الرشيد ،بغداد ،ط1711 ،1م.
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 .44فريحة ،أنيس ،مع م األلفتظ العتمتة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،دط1793 ،م.

 .45الفيروزآبـادي ،مجـد الـدين أبو طـاهر ،القتمنس الم تط ،تحقيق :مكتـب تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 2225 ،1م.

 .41ابن القطاع ،أبو القاس ـ ـ ـ ـ ــم علي بن جعفر ،كتتب األةعتل ،عالم الكتب ،بيروت،
ط 1713 ،1م.

 .49كامل ،مراد ،تربتع الفعل الُر ي ةي العربتة أخناتهت من اللغتا السدددددددددتمتة،
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الجزء (1793 ،)31م.

 .41المساعفة ،خالد ،األ نل الُ تئتة لألةعتل العربتة يراالة ةي التأ يل التطنر
اللغنا ،خزائن القلم ،عمان ،ط2215 ،1م.
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 .47المس ـ ـ ــاعفة ،خالد ،زلت يا ْة َع َعل ا ْة َع َه َّل  :ين أ ةتم ا دال الري إلى األ دددددل
الُر ي ،المجلـة األردنيـة في اللغة العربية وآدابها ،المجلد ( ،)11العدد (،)3
السنة2215 ،م.

 .52المعري ،أبو العالء أحمـد بن عبـداللـه ،رالدددددددددتلدة المرئكدة ،تحقيق :عبــدالعزيز
الميمني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2223 ،1م.

 .51ابن منظور ،أبو الفضـل جمال الدين محمد ،لست َ العرب ،دار الفكر ،بيروت،
ط.1774 ،3

 .52الهنـائي ،كراع النمـل ،الم تتب من غررب كرم العرب ،تحقيق :محمـد العمر ّي،
منشورات معهد البحوث العلمية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1711 ،م.
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 .53نعيم ،مزيد إس ــماعيل ،الصدددتغ الربتعتة التمتالدددتة ،اشدددتقتبتا يللة ،مطبعة
الحجاز ،دمشق ،ط ،1دت.

 .54ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي ،شدددرح المفصدددل ،تحقيق :أحمد الس ــيد
التوفيقية ،القاهرة ،د ط ،د ت.
أحمد ،المكتبة
ّ
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