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" العامي" بدراسات حديثة مختلفة؛:يسمى بـ
ّ استأثرت األفعال المستعملة في اللهجات الدارجة أو ما
ّ
ِّ
 وبيان المنهج الذي،رد هذا العامي إلى المستعمل الفصيح
ّ وكان من هذه الدراسات ما انصرف إلى
ّ
َّ  بيد،سلكته هذه اللهجات في بناء العامي منه
يخل – في كثير من األحيان – من
ُ أن هذا الرد لم
ّ
ِّ
ِّ  و،نقص االستقراء
ِّ
ِّّ
ِّ
ونسبة
،النص على االستعمال الفصيح
 وفوات،البعد عن المقاربة المنهجية بينهما
 فضالً عن القول ببناء هذه األفعال من أصولها بإبداالت صوتية،غير فعل إلى أصول أعجمية
ٍ
ِّ  ومز،مصطنعة
وقد سعت هذه الدراسة.اعم ابتداع اللهجات الدارجة أفعاالً ال أصل لها في الفصيحة

ٍ
العامية في بعض الدراسات الحديثة ومعجمات
مختلفة من مشكل تأصيل األفعال
إلى تناول أنماط
ّ
َّ العامية التي عنيت بهذا
.ي
األلفاظ
ّ الض ْرب من التأصيل اللغو
ّ ي العام
ّ
Problematic Tracing of Colloquial verbs to their Standard Origins in Modern
Studies
Abstract
Khalid Al-Masa'afah
Associate Professor
Department of Arabic Language and Literature
Al-Hussein Bin Talal University

Modern researchers have been preoccupied with colloquial verbs in vernacular dialects.
Some researchers have traced those verbs to standard equivalents and explained the ways
those dialects introduced those colloquial verbs. However, their tracing by and large has
some pitfalls such as lack of searching those verbs, deviation from adopting any
comparative methodology, lacuna in standard usage, tracing some verbs to non-Arabic
origins, and deriving those verbs from origins by using strange sounds. To these one may
add further claims of dialects' invention of verbs which have no origins in standard
Arabic.
This study aimed at examining different types of the problematic tracing verbs to their
origins in modern studies and vernacular dictionaries concerned with this type of
problems.
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مقدمة
العامية المستعملة مع الفصيح ،فكان
وقف اللغويون القدماء على مسائل مختلفة تتعلق باأللفاظ
ّ
ٍ
مؤلفات تُعنى بجمعه وبيان مخالفته الفصيح ،وقد ينسبونه إلى اللهجات التي
بعضهم ُيفرد لهذا العامي
ّ
ِّ
وكتاب الكسائي(ت981ه) "ما
يشيع فيها ،وهذا لم يحل دون النظر إليه على أنَّه من الّلحن والخطأ،
ُ
ّ
عجميين
أقدم مؤلفات العامي التي ُعنيت بهذه المسائل ،ومن ثَّم صار بعض الم
َ
تلحن فيه العامة" ُ
ّ
حرف لهج به
ي ":وهذا
يوردون أمثلة من هذا
ٌ
العامي في معجماتهم ،على ما ّ
َ
يتبدى من قول األزهر ّ
ّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
عو ُّام ِّ
الديك الذي يقاتله .وقد وضع أبو حاتم
أهل العراق وصبيانهم،
يك ،إِّذا َّ
فر من ّ
يقولونْ :قنزع ّ
َ
الد ُ

ِّ
الس ِّّكيت َوضعه في (باب ما
المزال
المفسد) ،وقال :صوابه قوز َ
ع .وكذلك ابن ّ
َ
هذا الحرف في (باب ُ
فهرب
العامة تقول للديكين إِّذا اقتتال
العامة) ،وروى أَبو حاتِّم عن األصمعي أَنه قال:
تلحن فيه
َ
ّ
ّ
ّ
ع .قلتَّ :
بح ْدسه وقلة
الب ْش ُّ
الديك إِّذا ُغلِّب ،وال ُيقال ْقنز َ
أَحدهماْ :قنز َ
ع الديك ،واَِّّنما ُيقال قوزع ّ
تي َ
وظن ُ
يقزع ،إِّذا َّ
خف في َع ْدوه ،كما
القنزعة فأ ْ
ع فَ ْو َع َل من َ
ظنه .واِّّنما قوز َ
معرفته أَنه مأْخوذ من ْ
َخطَأَ في ّ
()1

ون َس وأَصله قنس".
ُيقال :قَ َ
الديك :إذا َعدا ِّ
ع ،وان جرى عو ُّام
ع
هارباً بزيادة الواو ،وال ُيقال :قنز َ
وز َ
فاالستعمال الفصيح أن يقال :قَ َ
ُ
يانهم في اشتقاق هذا الفعل على أصول فصيحة ،وعلى منهج العر ّبية في زيادة النون في
العراق وصب ُ
اللغوية.
كثير من األبنية
ّ

ِّ
وينقل َّ
بعض العامي الذي ال ُيعرف اشتقاقُه ،كقوله":
بيدي عن بعض اللغويين
الز ُّ
أصحاب المعجمات َ
ّ
والتَّ ْش ُ َّ
َهل َّ
خرج عليه قُطّاعُ
السواد يقولونُ :شِّلّ َح فُ ٌ
الن ،إذا َ
ي :سمعت أ َ
ليح :الت ْع ِّريةُ  ...قال األزهر ّ
ِّ
َّ
امةَ :شلَّ َحه فال أَدري
يابه َ
وع َّروه ،قال :وأ ْ
الطريق َ
َحسبها َن َب ّ
فسلَبوه ث َ
قول الع ّ
طية  ...قال ابن ُدريد ّ
أما ُ
()2
ما اشتقاقه".
كثير من هذا العامي مستعمالً في اللهجات العر ّبية الدارجة؛ زيادة على ما استحدثته هذه
وقد ظل ٌ
ّ
ع) على نحو قريب
األردنية استُعمل الفعل الر
اللهجات من ألفاظ جديدة ،ففي بعض اللهجات
باعي(قنز َ
ُ
ّ
ّ ّ
ٍ
من استعماله العامي الذي سبق .وكذا نجد َّ
الشامية  -قد درجت
لهجات عربية حديثةً  -كاللهجات
أن
ّ
ّ
َّ
قص َرت غير
ع
المضاعف(شلح) بمعنى
على استعمال الفعل الثالثي
َ
سرق ،أو َنز َ
َ
مالبسه ،بيد أنها َ
َ
ّ
ِّ
مستعملين في اللهجات
ال هذان الفعالن
َ
المضاعف(شلَ َح) على معنى َنز َ
ع المالبس وحده .وما ز َ
بالدالالت السابقة.
األردنية ّ
ّ
وقد صار تأصيل األفعال المستعملة في اللهجات الدارجة موضوعاً لغير معجم ودراسة حديثة ،كـ":
وشلَ َح
معجم األلفاظ
العامية" ألنيس فريحة ،ففي هذا المعجم أشار فريحة إلى استعمال الفعلينَ :شلَّ َح َ
ّ
( )1األزهري ،تهذيب اللغة.33/9 ،

( )2الزبيدي ،تاج العروس( ،شلح).095/6 ،
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(شْلفَح) بمعنى :رمى الولد ِّ
الغطاء
اللبنانية ،وكذا استعمالها الفعل الر
في اللهجة
باعي َ
ُ
ّ
(ش ْفلَ َح) ومقلوبه َ َ
ّ ّ
وهو(لفح)
(شلح) ،بل نسبه إلى ثالثي آخر،
اشتقاق هذا الر
عنه وهو نائم .ولم ينسب
َ
باعي إلى ّ
َ
ثالثية َ
ّ
ّ ّ
()1
للبرد.
عرضه ْ
بمعنىّ :
المستعمل
أن الفعل الثالثي(شلَ َح)
أن الزائد لبناء الر
باعي هو صوت الشين .والحال ّ
وهذا يعني حكماً ّ
َ
ّ
ّ ّ
(شْلفَ َح) بزيادة الفاء حشواً بعد الالم،
الدارجة هو مصدر اشتقاق الر
باعي َ
في اللهجات القديمة واللبنانية ّ
ّ ّ
نحسب ّأنه من النَّ َب ِّطّية
الفصيح(جلَ َح) بإبدال الشين من الجيم ،وال
والثالثي السابق قائم على الفعل
ُ
َ
ّ
َصل واحد ،وهو
كما ذكر األزهر ُّ
ي؛ ففي مادة (جلح) ذكر ابن فارس ما نصه ":الجيم والالم والحاء أ ٌ
التَّج ُّرد و ِّ
جاليح :اللواتي
الرأس ...و ُّ
هاب َش ْعر ُمقَ َّدم َّ
الشيء عن ّ
انكشاف ّ
الس ُ
الم ُ
فالجلَ ُح َذ ُ
الشيءَ .
َ
نون َ
ف ُك َّل شيء  ...فهذا هو القياس َّ
السْيل الجالحَّ :
ِّ
ديد ِّ
حم ُل عليه
يجر ُ
الش ُ
تذهب بالمال .و َّ ُ ُ ُ
ُ
المط ِّرد .وم ّما ُي َ
ُ
بك ْش ِّ
قولُهم :فُ ٌ ِّ
ف ِّقناع
ص َّم َم ومضى في األمر ِّم ْث َل تَ ْجليح الِّّذئب ،وهذا ال
يكون ّإال َ
ُ
الن ُم َجلّ ٌح ،إذا َ
()2
الحياء".
َ
وعليه يكون ضبط نوع الصامت المزيد لبناء األفعال من أصولها من أبرز مشكالت التأصيل في

الدراسات الحديثة.

الصوتّية،
تقرها القوانين ّ
ولم يتوقّف هذا المشكل عند نوع المزيد ،بل تجاوزه إلى القول بإبداالت ال ّ
ونسبة بناء األفعال واستعمالها إلى اللهجات الدارجة ،وهي من االستعمال الفصيح ،فضالً عن نقص

العامية المصرّية في
االستقراء .وهذا ما يطالع في دراسة عبد الصبور شاهين الموسومة بـ" مسالك
ّ
صوغ األفعال" فهو يرى َّ
خرشم  -بمعنى ضرَبه في وجهه  -من العامي المستعمل في
أن الفعل:
َ
ّ
اللهجة المصرّية الدارجة ،و َّ
أن هذه اللهجة استأثرت ببنائه من ":الخيشوم ،ويمكن أن يكون األصل فيه

َ َّ
ِّ
خرشم".
الشينين راء فصارت
ثم ُقلبت أولى
من(خش َم)ّ ،
َ
أن االستقراء يؤكد َّ
بيد َّ
ستعمال
أن لهذا الفعل أصوالً فصيحة ،فالخليل وغيره من القدماء يذكرون ا
َ
()4
الفعل الفصيحَ :خرم َ ِّ
وش َّوشه ،و َّ
أن الباء والميم يتعاقبان.
وخ ْرَب َشه بمعنى :أَ ْف َس َده َ
الع َم َل َ
تاب و َ
ش الك َ
َْ
كالم عربي معروف ،واِّن كان
خرمش
المبت َذل؛ لقول ابن دريد":
َ
َ
الكتاب ٌ
ومن ثََّم صار هذا الفعل من ُ
ّ
()5
الصفدي(ت467ه) ":تقول
المجانب للصواب ،على نحو قول ابن أيبك
مبتذالً".
وصار من ُ
ّ
()3

( )1فريحة ،معجم األلفاظ العامية(،شلح)( ،شفلح).18 ،16 ،
( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة (،جلح).745 /9 ،

( )3شاهين ،مسالك العامية المصرية في صوغ األفعال ،بحث منشور في كتاب" اللهجات العربية بحوث ودراسات " الصادر عن
مجمع اللغة العربية المصري 6556 ،م.736 ،

( )4الخليل ،العين(،خرمش) ،360 /7 ،الزبيدي ،تاج العروس(،خرمش).989 /94 ،
( )5ابن دريد ،جمهرة اللغة.9970 /6 ،
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()1
أن هذا الفعل ُقلب قلباً مكانياً فصار
أفسده ،والصواب
خرمش
العامة:
َ
الكتاب ،إذا َ
خرشن .ويظهر ّ
َ
َ
من الفصيح لدى َّ
الجيم لُغة فيه ".ومن العامي حين
بيدي وهو بمعنىَ ":خ ْر َش َم َّ
الر ُ
الز ّ
جلَ :ك َّره َو ْجهَه ،و ُ
ّ
()2
ِّ
عامَّيةٌ".
استعمل على معنىَ ":خ ْر َش َمه َخ ْر َشمةً:
َ
أصاب ْأنفَهّ ،

ومقلوبه(خرشم)  -بزيادة
الفعل(خرمش)
يرجح نشأةَ
َ
وبمزيد من االستقراء في معجمات اللغة نجد ما ِّّ
َ
ش:
الميم حشواً بعد الراء  -من الفعل ال
ثالثي الفصيح(خرش)؛ لقول ابن منظور(ت499ه)"َ ":
الخ ْر ُ
ّ
ش
الج َسد كِّلّه ،وقال اللّ ُ
الج َسد كِّلّهَ ،خ َرشه َي ْخ ِّرُشه  ...و ْ
يثَ :
َ
اختََر َ
الخ ْر ُ
الخ ْد ُ
ش باألَظفار في َ
ش في َ
ِّ
البعير
وخرش
ش،
الب و َّ
الج ْرُوَّ :
وخد َ
السنانيرَ :
تحرك َ
وم َّزق ُ
وتخارشت الك ُ
َ
َ
بعضها بعضاًَ ...
َ
تخادشت َ
()3
ِّ
ِّ
ِّ
حت عنه َوَب ُره".
ض َربه بطَ َرفه في َع ْرض َرقَبته أو في جلده حتّى ُي ّ
بالم ْح َجنَ :
العامية "...على دراسة
وتوفّر عبد القادر المغربي في دراسته الموسومة بـ ":كلمات شائعة في اللغة
ّ
ّ
ثالثية بحذف أحد صوامتها ،والتعويض عنه بالمضاعفة ،من نحو
نشأة األفعال الثنائية ،من أفعال
ّ
ط َع) تخفيفاً أو تسهيالً أو تفادياً من طول الكلمة ،وامتداد الصوت
قوله ":قطَّ هي المختزلة من (قَ َ
()5
()4
زل و زلقَّ ،
وكد و كدح  ...واألمثلة كثيرة .
بها ".وعلى هذا النحو جرى في األفعالّ :
العامية ومشكلِّه الموروث
بكل ما قيل في تأصيل األفعال
لم
ّ
تسع هذه الدراسة إلى اإلحاطة ّ
َ
فمشكل هذا التأصيل يكاد يكون واحداً في غير دراسة حديثة؛ فصار من الضروري أن
والحديث؛
ُ
رد العامي إلى الفصيح" ألحمد
مما ورد في المعجم الموسوم بـ ":قاموس ّ
نقتصر على بعض أنواع منه ّ
ّ
العامية المستعملة في جبل عامل ونواحيه في
رضا العاملي(ت9103م) ،وقد أفرده المؤلف للهجات
ّ
ّ
جنوبي لبنان ،وعلى بعض ما أُفرد لهذا العامي في كتاب" الفعل زمانه وأبنيته" إلبراهيم
ّ
تأصيل ٍ
باعية المستعملة في اللهجات
السامرائي(ت6559م) ،وقد تناول فيه
الر ّ
كثير من األفعال ّ
َ
ّ ّ
المؤلَّ ِّ
فين للفائدة.
اقية ،وقد ذكرنا – أحياناً َ -
العر ّ
بعض األمثلة من غير هذين ُ

رد األفعال إلى أصولها،
فرد في قسمينُ ،يعنى األول بمشكل وسائل ّ
أن ُي َ
واقتضى موضوع الدراسة ْ
فيعنى بمشكل نقص االستقراء وما يدور في
كاإلبدال الصوتي والحذف والزيادة والنحت ،وأما الثاني ُ

العامية من أصول أعجمية ،والمقاربة بين االستعمال العامي والفصيح،
محوره ،كالقول ببناء األفعال
ّ
ّ
والتطور الصوتي ،ومن ثََّم كان المنهج الذي ترسمته هذه الدراسة يقوم على االستقراء والتحليل.

العامية إلى أصولها
رد األفعال
القسم األول :مشكل وسائل ّ
ّ
( )1ابن أيبك الصفدي ،تصحيح التصحيف وتحرير التحريف.673 ،
( )2الزبيدي ،تاج العروس( ،خرشم).46 /36 ،

( )3ابن منظور ،لسان العرب( ،خرش).613 /6 ،

( )4المغربي ،كلمات شائعة في اللغة العامية ،366 ،أعيد نشره في كتاب ":اللهجات العربية الفصحى والعامية" ،المجلد األول ،وقد صدر عن
مجمع اللغة العربية المصري ،سنة6556 ،م.

( )5المغربي ،المصدر السابق.339 -366 ،
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 .9اإلبدال الصوتي

ِّ
رد العامّيات
إبدال األصوات
اللغوية من بعضها من أكثر الوسائل التي اتكأ عليها المحدثون في ّ
ّ
اتكاء أحمد رضا العاملي عليه في تأصيل جملة من األفعال نذكر منها
إلى الفصيحة ،وقد ظهر
ُ
ّ
اآلتية:

بالكف إذا ضرَبه بها مبسوطةً  ...وفي اللغة :لطأَه – بالهمزة – بالعصا إذا
لطع ،يقول ":لطعه
ّ
 َ()1
ضربه".

والقول َّ
الفعل(لطع) من العامي بإبدال العين من همزة الفصيح(لطأ) ليس صواباً  -وا ْن كان
بأن
َ
ّ
وتية  -ألن الفعل(لطَ َع) من الفصيح المستعمل
مما تقره القوانين ّ
الص ّ
التبادل بين هذين الصوتين ّ
بمعنى َّ
َص ْبتُهُ.
عت عينه :لطمته ،ولطَعت َ
الض ْرب ،ورد في معجم" العين" للخليل ":لَطَ ُ
الغ َر َ
ض :أ َ
ومثله :لقعته ولمعته ورقعته .ولَطَع الشيء :ذهب ،ولَ ِّط ْع َ َّ
ورج ٌل
لحستَهُ بلسانك لَ ْ
طعاًُ .
يء ،إذا َ
َ
ت الش َ
ُ

()2
الشيء
طع
لطّاعَ :ي َم ُّ
ص أصابعه ويلحس إذا أكل ".وفي " كتاب األفعال" البن القطّاع ورد ":ولَ َ
َ
أصل االسم(اللعطة) بحمله
مؤخ َره بِّرجله )3(".والغريب أن العاملي َّ
لَ ْ
لحسه بلسانه ،وأيضاً ضرب ّ
طعاً َ
ّ
العامية هي اللعقة الفصيحة ،والعامة أبدلت ،وجاء في
على إبدال الطاء من القاف ،يقول ":اللعطة
ّ

()4
نظر؛ َّ
ألن الفعل(حلطَ) لم يثبت استعمالُه
كالم العرب  ...حلطَ رأسه وحلقه ".وفيما يذكر – هنا – ٌ
األردنية
في الفصيحة بمعنى(حلَق) ،بل هو من االستعمال العامي لهذا المعنى ،ففي بعض اللهجات
ّ
ّ
يقال :حلطَ الشيء و َّ
األقرب في تأصيل(اللعطة) ّأنها من المقلوب قلباً مكانياً بعد
الشعر ،إذا أ ازلَه .و
ُ
َ
بنائها من الفعل(لطع) الذي ورد في المعجمين السابقين بمعنى :لحس الشيء بلسانه ،وهو
لعقَهِّ ...
الزبيديِّ ":
معنى(اللعقة) الفصيحة الوارد في قول َّ
يأك ُل بثالث
لح َسه ،وفي الحديث :كان ُ
()5
أصابِّع ،فإذا فرغ ِّ
طع ما عليها من أثَر الطّعام".
لعقَها وأمر بلَ ْعق األصابع و َّ
الص ْحفَةَ ،أَي :لَ ْ
َ

الضرب من
وقد يقول العاملي بإبدال القاف من الياء ،وان لم يقل بذلك أئمة اللغة ،ولم ُيعرف هذا
ُ
ّ
اإلبدال في العر ّبية ،ومنه ما ذكره في التأصيل اآلتي:

القرن إذا اعو ّج ومال...
ألوق ...يعنون بذلك أعرُج ...وهو من ِّلوي
 لوقُ ،يقال ":فالنُ
ُ
العود و ُ
()6
مال والتوى إليه".
و َ
التوق فالن مع فالن إذا َ

( )1العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح.060 ،
( )2الخليل ،العين(،لطع).93 /6 ،

( )3ابن القطاع ،كتاب األفعال(،لطع).936 /3 ،

( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،لعط).060 ،
( )5الزبيدي ،تاج( ،لعق).308 /66 ،

( )6العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح( ،لوق).033 ،
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يده(التوق) فصيحان ،وليس للفعل(لوي) عالقة بهما سوى ما يلمح من
والصحيح أن الفعل(الق) ومز
َ
التقارب الداللي وحده ال يقوم عليه ُّ
رد األبنية إلى بعضها ،واستعمالُهما الفصيح
تقارب داللي بينهما ،و
ُ
ّ
ّ
فالن بفُ ٍ
الق
أورده ابن منظور بقوله":
َي :ال َذ به ،و َ
ق به ،و َ
الن إذا صافاه ،كأَنه لَ ِّز َ
َ
الق به فُ ٌ
التاق ٌ
الن أ ْ
َّ
الفعل(الق) الفصيح أُبدلت جيماً؛ لمجيء الفعل :لَ َّو َج بنا
ق به )1(".ولعل القاف في
َ
ب أَي :لَبِّ َ
به الث ْو ُ
()2

واإلبدال بين هذين الصوتين وارد مسموع في أمثلة كثيرة ،على نحو قول ابن

يق بمعنى َع َّو َج.
الطر َ
األردنية
فإن كان صحيحاً فالجيم ُم ْب َدلةٌ من القاف )3(".وفي لهجات البادية
الجلَج شبيهٌ َ
بالقلَقْ ،
ّ
فارسَ ":
فالن يلوق ول ِّ
يجه
وق
تحرك
فالن ،إذا َّ
ومالّ ،
كأنه يبحث عن شيء ،ويقالٌ :
الج ٌ
ي ،إذا كثُر تعر ُ
يقالَ :
َ
ُ ُ ّ
ٍ
لحاجة ولغير حاجة ،والقاف تنطق  -هنا – كالجيم المصرّية.
على الناس
()4
هب َشه إذا جرحه جرحاً خفيفاً ...وهذا مأخوذ من خدشه على البدل".
 هبش ،يقولَ ":الفعل فصيح
خاء ،أو
وال نعلم
َ
باء ،و ُ
ّ
المسوغ الصوتي إلبدال الدال ً
موجب القول بإبدال الهاء ً
()5
ِّ
مستعمل بمعنى َّ
ض ْرباً".
الض ْرب ،يقول ابن منظور ":الهَ ْب ُ
َوج َعه َ
ش َ
ٌ
ب التَّلَف ،وقد َه َبشه ،إذا أ َ
ض ْر ُ
بالعصا:
ارد في قول ابن منظورَ ":
وا ْن كان ثمة أصل للفعل الفصيح(هبش) فهو الفعل الو ُ
وه َب َجه َ
حيث ما ْأد َر َك ،وقيل :هو َّ
عامةً".
ض َرب منه
رب َّ
ُ
َ
الض ُ
()7
كسره .بإبدال الجيم داالً ،واإلبداالت هذه التي ذكرناها
الح ْنظَ َل ،إِّذا َ
مصدر اشتقاق الفصيحَ :ه َبد َ
تخضع لما يس ّمى بتطور نطق الجيم المفردة إلى التركيب ،وانحاللها إلى مكونيها الدال والشين ،وقد
()6

بإبدال الشين من الجيم ،وهو – كذلك –

أوجزنا هذا التطور في آخر الدراسة.

ومن الملحوظ َّ
ين
أن العاملي يتّكئ في تأصيل كثير من األفعال واألبنية الدارجة في لهجة
العاملي َ
ّ
ّ
على آراء بطرس البستاني في معجمه(محيط المحيط) فقد ورد في هذا المعجم َّ
المال
هبش
أنَّ ":
َ

جمعه .وفالناً َّ
خدشه أو مولدة".
َ
العامية" بل صار مرجعاً لبعض
المحدثين ،ومن هؤالء أنيس فريحة صاحب" معجم األلفاظ
ّ
المستشرقين ،كـ :رينهارت دوزي صاحب معجم" تكملة المعاجم العر ّبية" وقد رأينا كثي اًر من آراء
()8

وهو المعجم الذي صار مرجعاً لكثير من الدارسين اللبنانين

السامرائي في كتابه" الفعل زمانه وأبنيته"
تتكرر لدى إبراهيم
العاملي المتعلقة بتأصيل األفعال
ّ
العامية ّ
ّ ّ
ّ
الموسعة بينها،
أي ناظر في هذه المؤلفات ،والمقام ال يسمح بالمقارنة
إنكارها ُّ
ّ
وهي مسألة ال يستطيع َ
( )1ابن منظور ،لسان العرب( ،ليق).330 /95 ،

( )2ابن منظور ،المصدر السابق( ،لوج).657 /9 ،
( )3ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،جلج).745 /9 ،

( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،هبش).064 ،
( )5ابن منظور ،لسان العرب(،هبش).363 /6 ،
( )6ابن منظور ،لسان العرب(،هبش).387 /6 ،
(َّ )7
الزبيدي ،تاج العروس(،هبد).387 /6 ،

( )8البستاني ،محيط المحيط (،هبش).6907 /9،
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وهؤالء جميعاً تأثّروا – أيضاً  -بآراء ابن فارس في معجمه" مقاييس اللغة" ،فهو َمن يذكر جواز إبدال
ظّني َّأنه – أَيضاً  -من باب إبدال
َكثر َ
التاء من الكاف في نحو قولهَ ":حتَ َم ...ليس عندي أَصالً ،وأ ُ
()1
إبدال الميم
ابن فارس
التّاء من الكاف ُ ...يقالَ :حتَّ َم عليه ،وأَصلُه على ما َذ َك ْرناه َح َك َم".
ويجيز ُ
ُ
َ
بعين ،أي :داناها ،واألصل(زاهق) )2(.وهي إبداالت ظنيةٌ بين
اه َم فُ ٌ
من القاف ،في نحو :ز َ
الن األر َ

تقارب بينها في المخرج والصفات.
أصوات ال
َ
شفشق في عمله ،وذلك إذا عملَه بسرعة من
ق ،يقول العاملي ":عمل هذا الشيء شفشقَةً ،وقد
َ
 َش ْف َش َّ
ثفثق  ...وفسروا الثفثقة باإلسراع ،وقالت األئمة:
ترو فخرج غير محكم  ...وأرى أنها محرفة عن َ
غير ٍّ
()3

ثفثق إذا تكلم بحماقة ،والمعاقبة بين الشين والثاء واردة في كالم العرب".
َ
والذي نراه َّ
الرباعي قائم على الفعل الثالثي(فشق) بتكرير الشين عينه قبل فائه؛ لوضوح
أن هذا
ّ
ّ ّ
أخذ هذا َرْغبةً،
وي ُ
داللته على السرعة وعدم إحكام العمل ،يقول ابن منظور ":الفَ َشق :أَن يتْ َ
رك هذا َ
ب )4(".وقد استعمل هذا الثالثي
ق ّ
يء َ ...ك َس َره ،والفَ َش ُ
فربما فاتاه جميعاً ...وفَ َش َ
قَ :
الع ْد ُو َواْلهَ َر ُ
ُ
الش َ
ّ
الرباعي المستعمل في اللبنانية وبمعنى
األردنية بمعنى
مضاعفاً في كثير من اللهجات
ّ
ّ ّ
ِّ
الفصيح(الفشق) ،وبمعنى(ك َذب) فقيلَّ :
فشق في عمله.
وي ِّّ
فش َ
ق ُ

ـق) هـو مـا يسـوغ مـا ذهبنـا ،بـل
وليس الدليل القائم على التقارب الداللي الواضح بين (فشـق) و(شفش َ

لدينا دليل نقلي ،وهو َّ
منهج ذكره القدماء في بناء أنماط
أن تكرير أحد صوامت الفعل الثالثي قبل فائه
ٌ
ّ
ع فـي الكـالم ،بتكريـر السـين ،وقـد عبـروا عـن هـذا
من الفعل الر
أس َـر َ
وس ْن َب َس ،إذا ْ
باعي ،من نحوَ :ن َب َس َ
ّ ّ
()5
ط ــب ،إذا ف ـ َّـر الرج ــل( )6بتكري ــر الط ــاء ،وق ــد َّ
أك ــد
التكري ــر أحيانـ ـاً بالزي ــادة .وم ــن نح ــو :ط ــرب و َ
ط ْر َ َ
ُ

ي(ت038هـ) اشتقاقَه من (طرب) بقوله ":وقـد ُك ِّّـررت فيـه الفـاء  ...والـدليل علـى زيـادة الثانيـة
الزمخشر ُّ
()7
ـف ،إذا أ ُْرِّع َـد مـن البـرد .وقـد
 يقصد الطاء الثانية  -مجيء أ ْـف وقَ ْرقَ َ
ـب ".وَ :رقَ َ
ب بمعنـى طَ ْرطَ َ
ط َـر َ
()8
َّ
النــاظر فـي معجمــات العر ّبيـة يســتطيعُ نســبة كثيــر
أكـد ابـ ُـن منظــور نشـأتَه بتكريــر القــاف قبــل الـراء .و ّ

( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،حتم).937 /6 ،

( )2ابن فارس ،المصدر السابق( ،زهم).36 /3 ،

( )3العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح( ،شفشق).314 ،
( )4ابن منظور ،لسان العرب( ،فشق).351 /95،

( )5األزهري ،تهذيب اللغة(،نبس)َّ ،96/93 ،
الزبيدي ،تاج العروس( ،نبس)036/96 ،

( )6الخليل ،العين( ،طرب) ،765/4 ،ابن دريد ،جمهرة اللغة( ،طرب) ،390/9 ،ابن القطاع ،كتاب األفعال( ،طرطب).396/6 ،
( )7الزمخشري ،الفائق في غريب الحديث واألثر( ،طر).365/6 ،
( )8ابن منظور ،لسان العرب( ،رقف)( ،قرقف).686 ،964/1 ،
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ثالثيهــا بوســاطة تكريــر أحــد صـوامت الثالثــي ،مــن نحــو الفعلــين:
باعيـات غيــر المضــاعفة إلــى ّ
الر ّ
مــن ّ
ّ
تكررت القاف فاء الثالثي بعد الهاء عينه.
اجع )1(.وقد َّ
الغلَبة واإلذالل والتّر ِّ
قَهَ َر وقَ ْهقَ َر بمعنى َ
ّ
ُّ
التحدث به ليشيع بين الناس على غير نية حسنة في
 جأْجأَ ،يقول ":جأجأَ بالخبر إذا أذاعه وأكثريجأث نقل األخبار ...وكأنهم قالوا فيها أوالً :جأَّ بإبدال
الرجل
ذلك ،وفي اللغة عن
ُ
األصمعيَ :
جأث ُ
ّ
()2
وصرصر البازي".
صر
الثاء همزةً أُدغمت في أختها ،ثم ضوعفت للتكرار ،كما فيَّ :
َ

تبدل
ونحسب أن في هذا المنهج من الصنعة والمبالغة
َ
الكثير الذي ال ُيقبل ،فكيف يمكن للهمزة أن َ
الرباعي
(جأث) إلى الثنائي المضاعف(جأَّ) ،ومن ثم ُيبنى منه
ثاء ،فيتحول الفصيح
َ
ً
ّ ّ
المضاعف(جأجأَ) ،فليس بين الهمزة والثاء أي تقارب مخرجي يسمح بهذا اإلبدال؟
أن العر ّبية لم ِّ
دال َّ
أي فعل ثنائي من مضاعف الهمزة من نحو(جأَّ) بسبب
وما
تبن َّ
ُ
يخالف هذا اإلب َ
ّ
ثقل الهمزة .وقد خلص األستراباذي(ت686ه) إلى قلة األمثلة الثنائية التي ضوعفت فيها األصوات

وفسر هذه القلة بثقل األصوات الحلقية وبعد مخرجها ،يقول " :حروف الحلق يقل
الحلقية في العر ّبيةّ ،
أما األلف والهمزة فلم يجئ
قل المضاعف منها ".ويقول ":و ّ
فيها اإلدغام  -كما يجيء  -لثقلها ،فلهذا ّ
()3

منهما مضاعف".

لعل هذا
وقد استعمل الفعل(جأجأَ) في الفصيحة لغير معناه المستعمل في اللهجة
العامية الدارجة؛ ف َّ
ّ
وج ْع َج َع به :أ َْزَع َجه...
العامي من
الفصيح(جعجع) بإبدال الهمزة من العين ،ففي" لسان العرب" وردَ ":
َ
ّ
ِّ
ِّ
للرُجل
الج ْع َجعة:
ب َّ
صوت َّ
المثَل :أسمعُ َج ْع َجعةً وال أَرى ط ْحناً؛ ُي ْ
ُ
ض َر ُ
الج ْع َجعُ و َ
و َ
الرحى ونحوها .وفي َ
من(جقجق) بإبدال القاف همزةً ،وهو إبدال يكثر في
يعمل )4(".وقد يكون(جأجأَ)
الكالم وال
الذي ُيكثر
َ
ُ
َ

جقجق،
اللهجات الشامية ،وقد أشار إلى استعمال هذا الفعل المستشرق (رينهات دوزي) بقوله":
َ
َج ْق َجقةُ ٍ
هذر في لغة الشام".
لسانَ :ه َذيانَ ،
ويتكرر القول باإلبدال من أحد الصامتين المضاعفين؛ لتفسير نشأة األمثلة الفعلية في اللهجات
ّ
()5

الدارجة ،نكتفي منها بالشواهد اآلتية:

( )1األزهري ،تهذيب اللغة( ،قهر) ،604/0 ،ابن منظور ،لسان العرب( ،قهقر).969/0 ،

( )2العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،جأ).80 ،87 ،

( )3األستراباذي ،شرح شافية ابن الحاجب ،640 /3 ،واأللف ليست من أصوات الحلق ،وان عدها منها.

( )4ابن منظور ،لسان العرب (،جعع).09 /8 ،

( )5دوزي ،تكملة المعاجم العربية(،جقجق).637 /6 ،
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أشرق وجهه سرو اًر ،وفي اللغة
الرج ُل إذا
ق ،يقول العاملي ":ويقولون في جبل عاملة:
َ
َ
 َش ْق َر َشقرق ُ
ّ
حولت الراء األولى قافاً لمجانسة القاف
يق :إشراق الوجه وجمالُه ،والفعلَّ :
التشر ُ
تشرق .والعامة ّ
()1
الثانية ،وف ار اًر من التضعيف".
ق) قبل عينه؛
الرباعي العامي هو تكرير القاف الم الثالثي
واألقرب إلى منهج بناء هذا
الفصيح(شر َ
َ
ّ
ّ
ّ ّ
ألنه ال قرابة صوتية بين الراء والقاف حتى ُيقال بجواز اإلبدال بينهما .وان كان ثمة ما يوجب القول
أن ُيقال بحذف الراء األولى ،والتعويض عنها بتكرير القاف ،فمثل
بهذا النمط من التفسير فاألجدى ْ
أقل تقدير  -القول بإبداالت صوتية ُممتنعة ،كإبدال الراء من القاف في
هذا الرأي يجنبنا – في ّ

قس)اآلتي:
تأصيل إبراهيم السامر
ائي للفعل(فر َ
ّ ّ
الك ِّي .واألصل الثالثي هو(فقس)
قس ،يقول ":وهو بمعنى ظهور انتفاخات على الجلد من جراء
 فر َّ
َّ
()3
()2
فك اإلدغام".
أما الراء فهي تعويض من القاف في(فقّس) بالتشديد بعد ّ
وّ

نحسبه جرى بزيادة الراء حشواً بعد فاء الثالثي الفصيح(فقَس) وهذا يغني عن القول
الرباعي
وبناء هذا
ُ
ّ
ّ ّ
فك اإلدغام ،والتعويض بإبدال أصوات ال تقارب بينها في المخرج.
ب ّ
الدارجة؛
وقد شاع هذا النمطُ من التفسير في بعض الدراسات التي توفّرت على تأصيل
العاميات ّ
ّ
ِّ
اآلتيين ،من دراسة عبد
وتية" ،ونذكر شاهداً لهذه المخالفة المثالين
بسبب ما يسمونه بـ ":المخالفة ّ
الص ّ

العامية
الصبور شاهين الموسومة بـ ":مسالك
ّ

المصرّية في صوغ األفعال":
ثم تحول بالمضاعفة إلى(فتفت) ثم تحول بالمخالفة
ّ

ت)
ت ،يقول ":فقد يكون األصل(فتَّ َ
 فَ ْرفَ َ()4
ت)".
إلى(فرفَ َ
ْ
الشيء،
ت
الرباعي(فرفطَ) الذي استُعمل في اللهجة
والفعل – كما نرى  -من
األردنية بمعنى :فتَّ َ
ّ
َ
ّ ّ
الحد والتَّضييع )5(.وقد
تناثر ،وأصله من ال
الدال على مجاوزة ّ
ثالثي الفصيح(فرط) ّ
كالخبز وغيره حتى َ
ّ
ت).
ُك ِّّررت فاء هذا الثالثي بعد عينه؛ فنشأ الر
باعي(فرفطَ) الذي أُبدلت فيه الطاء تاء؛ فنشأ الفعل(فَ ْرفَ َ
ّ ّ
ّ
ط ،يقول ":وأصلها – فيما نرى – (شفّط) زيدت عليها الالم أو جاء ذلك نتيجة المخالفة –
 شلف َسي ِّ
أن العجيب ّأال نجد للفعل(شفط) وجوداً في المعجم العربي ،رغم تعودنا أن نستعمله في
ان ،غير ّ
ّ
تحل فيه التاء محل الهاء،
الفصيح ،وقد استطعنا أن نجد له أصالً في استخدام
َ
الفعل(شفَه) الذي ّ
فيتحول إلى (شفت) ثم تُفخم التاء لتنطق طاء ،فينتج الفعل(شفط) الذي يتغير إلى (شلفطَ)!!)6(".
( )1العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح (،شقرق).618 ،
2
أما) ساقطة من األصل ،والسياق يقتضي إثباتها.
( ) (و ّ
( )3السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.943 ،

( )4شاهين ،مسالك العامية المصرية في صوغ األفعال.775 ،
(َّ )5
الزبيدي ،تاج العروس ( ،فرط).036 – 068 /91 ،

( )6شاهين ،مسالك العامية المصرية في صوغ األفعال.779 ،
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جذور نجدها في آراء اللغويين القدماء ،وفي مقدمتهم لغويو الكوفة الذين
وتية
ولهذه المخالفة ّ
ٌ
الص ّ
قالوا بزيادة الصوامت أو تكريرها للفصل بين األمثال ،على نحو قول أبي بكر األنباري(ت368ه)":
وقال النحويون :األصل في تغلغل الرجل :تغلَّل ،فاستثقلوا الجمع بين الالمات ،ففصلوا بينها

بالغين ...وكذلك قولهم  :قد تَ َحْل َحل الرجل ،أصله :قد تَ َحلَّ َل .وكذلك قولهم :قد َحثْ َحثْتُهُ ،األصل فيه:
()1
قد حثَّثْتُهُ".
جني آراء الكوفيين الذين يسميهم البغداديين بقوله ":وتابع أبو بكر البغداديين في أن
رد ابن ّ
وقد ّ
مما ليس من
الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاء ...وهذا وا ْن كان عندنا غلطاً؛ إلبدال الحرف ّ
()2

فإنه شق آخر من القول".
مخرجه وال مقارباً في المخرج لهّ ،
شرط في اإلبدال الصوتي.

فهذا دليل على َّ
أن التقارب المخرجي

َّ
إن مشكل تأصيل األفعال باإلبدال الصوتي في الدراسات الحديثة ال يختلف في منظورنا عن مشكل

السامرائي
حصول هذا اإلبدال على وجه التحقيق دون أن يتنبه إليه المحدثون ،وشاهد ذلك تأصيل
ّ ّ
اقية الدارجة على ٍ
نحو من:
للفعل(هدرس) في العر ّ

َّ
اطمأن في مشيته وتهادى ،ولم نهتد إلى األصل
تهدرس الولد في مشيته ،أي:
هدرس :يقول":
َ
َ
اقية
الرباعي )3(".والفعل من مستعمل بعض اللهجات
الذي بني عليه
األردنية بمعناه الوارد في العر ّ
ّ
ّ ّ
ولفظه.
()4
االسم(الد ْهرس) بمعنىِّ :
الخفّة و َّ
أن تكون الدارجة
لمستعمل في الفصيحة
النشاط .فمن البعيد ّ
َّ َ
وا ُ
الداللي بينهما.
اقية قد اشتقت الفعل منه ،فصارت إلى قلبه قلباً مكانياً؛ فهناك نوع من التّضاد ّ
العر ّ
واألقرب َّ
ماي ُل
أن الفعل العامي من
الفصيح(هطرس) ،فقد ورد في" القاموس المحيط" ":التَّهَ ْ
َ
ط ُر ُس :التّ ُ
ّ
الم ْش ِّي ،والتََّب ْختُر فيه )5(".ويعني ذلك َّ
أن الدال أُبدلت من الطاء ،فهما من مخرج واحد ،والفرق
في َ
()6
بينهما في اإلطباق ،يقول سيبويه ":ولوال اإلطباق لصارت الطاء داالً".
 .6حذف أحد الصوامت من األفعال

رد جملة من األفعال ،نوجز منها اآلتية:
اتكأ
العاملي على هذا الحذف كثي اًر في ّ
ّ

( )1أبو بكر األنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس.984 /9 ،
( )2ابن جني ،الخصائص.04 ،06 /6 ،

( )3السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.983 ،

( )4الزبيدي ،تاج العروس ( ،دهرس) .656 /96 ،

( )5الفيروزآبادي ،القاموس المحيط( ،هطرس).089 /9 ،
( )6سيبويه ،الكتاب.736 /7 ،
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طمس فالن في الماء إذا ارتمس فيه فأحاط بجسمه كله .وأصله ارتمس ،فحذفوا
 طمس ،يقول":َ
()1
صدر الكلمة(وهو الراء) وفخموا تاء االفتعال فصارت طمس".

يعود
وهذا التفسير فيه إغراق في التصور؛ فهو ال يجيب عن الدافع إلى حذف الراء ،واألولى أن َ
تغييب الشيء
إلى معجمات اللغة الفصيحة ،ففيها نصوص تؤ ّكد استعمال المجرد(طمس) بمعنى ْ
النجوم الطَّو ِّ
َّ
ام ُس:
صرَ :ذ َهب َ
الب َ
جم والقَ َمر و َ
ض ْو ُءه  ...و ُّ ُ
وتواريه عن النظر ،يقول الزبيدي":طَ َمس النَّ ُ
يم ُّ
جوم ،وهو
ي :التي َغطّاها َّ
غيب  ...وقال األزهر ُّ
اب فال تُرى  ...و َ
ط َمس َ
السر ُ
التي تَخفى وتَ ُ
الن َ
الغ ُ
األردنية بمعناه في الفصيحة والدارجة
َمجاز )2(".والفعل (طمس) من مستعمل بعض اللهجات
ّ

األرض،
وس ّوى عليه
َ
تمس) فمن الفصيح ،يقالَ :رَمسه إذا َدفَنه َ
أما الفعل(رمس) ومزيده(ار َ
اللبنانية ،و ّ
ِّ
الرْم ِّ
مس في الماء ،إذا ْان َغ َمس فيه حتّى
وأصل َّ
سّ :
يغيب َأر ُ
الستُْر والتَّغطيةُ ،ويقالْ :ارتَ َ
َ
ْسه وجميعُ
()3
َج َسده فيه.

فز ،يقول العامليَّ ":
قفز ،وهي محرفة منها ،بحذف القاف وتشديد الزاي عوضاً عن
 ّفز بمعنى َ
ّ
()4
أن تبقى الكلمة على حرفين ،أو تكون منَّ :
فز الظبي إذا فزع".
المحذوف؛ كراهة ْ
اللغوية المجردة ال يكفي وحده للقول
بأن التماثل الداللي أو التقارب بين األبنية
لقد سبق القول ّ
ّ
بنشأتها من بعضها ،فمنهج اإلسقاط والحذف والتشديد الذي اصطنعه العاملي ال يمكن له أن ينشئ
ّ
اللغوية من بعضها ،أو يكون مسؤوالً عن نشأة األفعال الثنائية المضاعفة أيضاً،
كثي اًر من المترادفات
ّ

أن بعض الثنائيات المضاعفة أصل لغيرها من
أي كثير من اللغويين القدماء والمحدثين يتجه إلى ّ
ور ُ
ثالثية الصحيحة
باعية المضاعفة ،من نحو َّ
لزل ،وقد تكون أصالً لبعض األفعال ال ّ
الر ّ
األفعال ّ
زل وز َ
()5
والمعتلة ،كقول بعضهم بنشأة :مطَل والم ْ ِّ
حاق من َح َّ
ال
المطّ  .والفعل األجوفَ :
ق ،و :ز َ
طل من َ
َ َ َ
()6

وذام من َذ َّم.
من َزَّلَ ،
باعي من طريق الحذف أيضاً ،على نحو ما
وقد يقول
ثالثية إلى أصل ر ٍ
العاملي ّ
برد بعض األفعال ال ّ
ّ
ّ
يذكر في تأصيل الفعل(عزق) اآلتي:

بعزقَهُ لهذا
الح َّ
ب ونحوه ّ
فتعزق إذا انتثر من يديه بال قصد وال إرادة ،ويقولونَ :
 عزق ،يقول ":عزق َالقوم إذا هزمهم وقتلهم ،ولكنه
المعنى،
َّ
عز َ
ولعل األولى مأخوذة من الثانية ،وربما ُيقال :إنها منَ :
ق َ

( )1العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،طمس).306 ،
(َّ )2
الزبيدي ،تاج العروس( ،طمس).651 ،658 /96 ،

(َّ )3
الزبيدي ،المصدر السابق (،رمس).937 ،933 /96 ،
( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،فز).791 ،

( )5كراع النمل ،المنتخب من غريب كالم العرب.913 /9 ،

( )6العسكري ،الفروق اللغوية ،004 ،األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن( ،حاق).666/9 ،
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وان قرب لفظاً فهو بعيد عن المعنى المراد".

()1

وقد تناول محمد إحسان النص في بحثه الموسوم بـ"

(بعزق) على أنه من العامي
الفعل
إلى الفصيح للشيخ أحمد رضا العاملي"
َ
َ
ّ
ّ
بدده  ...وهو في
بعزق
بإبدال الزاي من الثاء ،يقول":
َ
المال معناه ّ
َ

نظرات في كتاب رد العامي
ّ
الفصيح(بعثق)
القائم على
َ
()2
ففاض".
تبعثق الماء إذا خرج من حوض
تبعثق مأخوذ من
الفصيح:
َ
َ
َ
ابتداء – هو َّ
الفعل(بعزق) من الفصيح ،وليس من العامي كما ذكر العاملي .ويظهر
أن
وما نذكره –
َ
ً
ّ
ّ
َّ
وتفرق )3(".ومن ثََّم
عبق
أنه من مقلوب(زعبق)؛ فقد أورده األزهر ُّ
ي بقوله ":تز َ
الشيء من َيدي أي :تبذر ّ
ُ
الب ْع َزقةُ
القوم و ّ
عب ُ
وب َّددته ،و َ
الشيء َزْعبقةً أي :فََّرقته َ
أومأَ الصاحب بن عباد إلى هذا القلب بقوله ":ز َ
قت َ
()5
()4
كب ْع َزقَه".
القوم و ّ
مثلُه ".وشبيه بهذا ما ذكره الفيروزآبادي بقولهَ ":زْع َب َ
وب َّد َدهَ ،
يء :فََّرقَه َ
ق َ
الش َ

ق َّ
وقد نقل َّ
وصاحب اللسان ،وقال
ي
الشيء أهمله الجوهر ُّ
بيدي ما ُي ّبين حقيقة الفعلين بقولهَ ":ب ْع َز َ
ُ
الز ّ
ِّ
فرقه َّ
الب ْع َزقةُ هو
استعمال
وبدده ،وفي
ابن عباد :أي :زْع َبقَه وهو
ُ
ٌ
العامةَ :
مقلوب منه  ...والمعنى ّ
ّ
ِّ
ِّ
َّ
الم َب ِّ
ق
بعز َ
ق ،وت َ
عز َ
وم ّجاناً ،و َو ْ
الم َب ّذ َر ُ
ضعاً في غير َم ْوضعه ،ومن ذلك َس ّموا ُ
تَ ْفريقُك الشيء َه َد اًر َ
()6
َّ
ستدرك عليهَ :تب ْع َزْقنا َّ
ق) يمكن
ومما ُي
الشيء :إذا َّ
الن َع َم ،أَي :تَقَ َّسمناها ".والفعل (زْع َب َ
تفر َ
ُ
ق َ
وتب َّددّ ،
ِّ
رده إلى الثالثي الفصيح(زعق) بزيادة الباء ،ومن معانيه التي أوردها َّ
ُّ
اب
يح التُّر َ
الزبيديَ ":زَعقَت ا ّلر ُ
ّ
أمارتْهُ )7(".وفي هذه اإلثارة معنى التبديد والتّفريق.
يَ :
أَثارتْه وفي حاشية ابن َبر ّ
عق أيضاً.
األردنية يقال في هذه المعاني:
وفي اللهجة
بعزق وبز َ
َ
ّ
باعية
الر ّ
 .3زيادة الصوامت لبناء األفعال ّ

يحدد
مشكل هذا الضرب من الزيادة أنه غير مقيد بصوامت معينة دون تفاضل بينها ،أو قياس ّ

البنائية في دراسات كثير من المحدثين ،على النحو
نوعها ،فجمهور صوامت العر ّبية تصلح للزيادة
َ
ّ
السامرائي اآلتية:
الظاهر في شواهد
ّ ّ
ثم زيدت
عكنش بمعنى انكمش وصار ذا طيات كثيرة ،واألصل ال
عكنش ،يقول":
ثالثي هو عكن َّ
َ
َ
ّ
الشين في اآلخر ،وقد يكون منحوتاً من(عكن) و(عكش) والمعنى المتحصل من هذين الفعلين يؤيد
ظاهرة النحت في (عكنش)".

()8

( )1العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،عزق).343 ،

( )2النص ،نظرات في كتاب رد العامي إلى الفصيح ،080 -060 ،منشور في كتاب ":اللهجات العربية الفصحى والعامية" ،المجلد األول،
وقد صدر عن مجمع اللغة العربية المصري  ،سنة6556 ،م.

( )3األزهري ،تهذيب اللغة ( ،زعبق).983 /3 ،

( )4ابن عباد ،المحيط في اللغة( ،زعبق).936 /9 ،

( )5الفيروزآبادي ،القاموس المحيط( ،زعبق).815 /9 ،
( )6الزبيدي ،تاج العروس( ،بعزق).86 /60 ،

( )7الزبيدي ،تاج العروس( ،زعق).756 /60 ،
( )8السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.946 ،
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واالستقراء يدل على َّ
باعية الفصيحة غير
الر ّ
أن النون هي التي تُزاد لبناء كثير من األفعال ّ
المضاعفة ،ال الشين ،وهذا ما يدفعنا إلى القولَّ :
الفصيح(عنكش) الذي
بأن الفعل العامي من مقلوب
َ
ّ
ِّ
حد قول َّ
ب:
ابن فارسَ :ع ْن َك َ
اهتدى ابن فارس إلى تأصيله بزيادة النون على ّ
الزبيدي ":وقال ُ
ش ُ
الع ْش ُ
َّ
هاج ،وكثُر والتَ َّ
الع ْن َكشةُ:
ش
النون زائدة،
ْ
وتعن َك َ
ف ،و ُ
تج َّمع وتَقَبَّض ...و َ
الشيء :تعكش ،أيَ :
َ
ُ

الفعل(عنكش) بمعناه ولفظه
األردنية
استعمال بعض اللهجات
المكاني
التَّ َج ُّمعُ )1(".ويؤيد هذا القلب
َّ
َ
ّ
ُ
اقية الدارجة دون لفظه.
الفصيحين ،وبمعناه في العر ّ
أن يذهب عيسى المعلوف إلى َّ
أن االسم(العكش) – وهو الذي ال يهتم بالزينة
والغريب – بعد ذلك ْ -
الرباعي(العنكش) )2(.ومادة(عكش) من
العامية في الشام ولبنان ،وأنه من
والترتيب – من األلفاظ
ّ
ّ ّ
شك ،وقد أورد منها الزبيدي :ع ِّك َ َّ
بعضه
وكل شيء ِّلزم
َّدُّ ،
عر ،إذا التَوى وتلب َ
ُ
الفصيح دون ّ
ش الش ُ
ّ
الشعر :الجعد المتَلَبِّد األطر ِّ
ش من َّ
بعضاً فقد َّ
ت :كثُر والتَ َّ
اف ،وهو ا َّلرُج ُل
الع ِّك ُ
تعك َ
ش ،وع ِّكش النَّ ْب ُ
َ ْ ُ ُ ُّ
ف ،و َ
ال ي ْخ ِّرج من ِّ
َّ
نفسه خي اًرَّ ،
بعضه في
داخل
الخ ْب ُزَ :يبِّس وت َك َّرج،
ش ّ
ش ُ
وتعك َ
وعك َ
ُ
ُ ُ
يء :تقَبَّض وتَ َ
الش ُ
()3
بعض.

ورود(العكش) في اللهجات الشامية بمعنى عدم االهتمام بالزينة والترتيب نمطٌ من تطور داللة
و
ُ
الفصيح.

السامرائي ":والمعنى أبعده وطرده وحمله على االنتقال واالبتعاد .والثالثي فيه مادة
هجول ،يقول
َ
ّ
ّ ّ
()4
الرباعي ،ولتفيد هذا المعنى".
صِّّدرت بالهاء لتكون على
(جول) َّ
ثم ُ
ّ ّ
حوقل
الرباعي ،في نحو قولهم:
والشائع في الفصيحة أن تُزاد الواو في الفعل الثالثي إللحاقه ب
َ
ّ ّ
ّ
الرباعي هو الثالثي الفصيح (هجل) ،ومنهَ :ه َجل
وهرول )5(.وعليه فإن أصل هذا
وجهور،
َ
َ
وصومعَ
ّ
ّ ّ
ِّ
بع ْينها:
وضيَّع
أهملها ،و َّ
المالَ ،
وس َع الشيءَ ،
وه َجلَت المرأةُ َ
بالشيء إذا َرمى به ،و َ
َ
أهجل اإلب َل إذا َ
ِّ
ِّ
جول :سائلةٌ )6(.وهذا الثالثي نراه
ضه تَ ْهجيالً :وقَع فيهُ ،
الرج َلَ ،
وهجَّل ع ْر َ
ودموعٌ ُه ٌ
أدارتها تَ ْغم ُز ُ
َ
ّ
ِّ
كأن بها َه َوجاً من
الناقةُ َّ
مصدر بناء االسم الفصيح (الهَ ْو َجل) ،وهي ّ
السريعةُ ال ّذاهبةُ في َس ْيرهاّ ،
رد َّ
ُس ْرعتها )7(.واليه َّ
النون )1(.وهو مصدر بناء
الز ُّ
بيدي اشتقاق االسم(الهُْن ُجل) – وهو الثَّقيل  -بزيادة ّ

األردنية ،بمعنى مشى ُمتثاقالً.
(هنجل) المستعمل في بعض اللهجات
الرباعي
الفعل
ّ
َ
ّ ّ
( )1الزبيدي ،تاج العروس( ،عنكش).686 /94 ،

( )2المعلوف ،اللهجات العامية في لبنان وسورية ،038 ،بحث منشور ف ي كتاب " :اللهجات العربية بحوث ودراسات" ،وقد صدر عن مجمع
اللغة العربية المصري ،سنة6557 ،م.

( )3الزبيدي ،تاج العروس(،عكش).640 ،647 /94 ،
( )4السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.983 ،986 ،
( )5سيبويه ،الكتاب.686 /7 ،

( )6الفيروزآبادي ،القاموس المحيط( ،هجل).9545 /9 ،
( )7ابن منظور ،لسان العرب( ،هجل).615 /99 ،
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َّ
باعية غير المضاعفة بهذا الضرب من الزيادات التي ال ضابط لها صار معروفاً
الر ّ
إن بناء األفعال ّ
حسانُ ":ح َّرة دون النظر إلى نوع
في التأصيل اللغوي الحديث ،فمثل هذه الزيادات كما يذكر تمام ّ

المزيد والى ارتباطه بأحد الحروف األصلية" و َّ
أن الزائد ":حرف غير مقيَّد بحروف سألتموينها".

()2

المصرّية ُّ
ويردها إلى
التي أفضت إلى بناء

العامية
باعية المستعملة في اللهجات
ّ
الر ّ
ولهذا كان يسوق جملة من األفعال ّ
وتية
ثالثية دون تقييد الزائد ،فضالً عن قوله بأنماط من اإلبداالت ّ
الص ّ
أصول ّ
ثالثية
باعيات
باعية مع أفعالها ال ّ
الر ّ
ّ
الر ّ
العامية دون ضابط أيضاً .وفيما يأتي جملة من األفعال ّ
هذه ّ
بك /ربك) و(شعبط  /شبث) و(زروط /روث) و(شردح /ردح) و(زفلط/
على حسب نسقه لها( :در َ
فلت) و(حندق /حذق) و(برطع /رتع) و(فنتر /نثر) و(حرجم /رجم)...

()3

للشك في هذا التأصيل َّ
العاميات من الفصيح ،وقد ذكر
أن الفعل(حرجم) الذي نسقه مع هذه
ويكفي
ّ
ّ
()4
ِّ
ٍ
باعيات من
بعضها على
بلَ :رَّد
َ
الر ّ
أما منهج بناء ّ
بعض ".و ّ
معناه الفيروزآبادي بقولهَ ":ح ْر َج َم اإل َ

التعسف ما ال يحتاج إلى فضل بيان ،ويكفي النظر في(شعبط  /شبث) للخروج
ثالثيات ففيه من
ّ
ال ّ
بهذا الحكم.

توسع
وآراء المحدثين في عدم تقييد نوع الزائد يوافق منهج بعض اللغويين القدماء ،كابن فارس الذي ّ

باعية والخماسية ،فليس في العر ّبية
الر ّ
في هذه الزيادات على نحو غير مسبوق في تأصيل األبنية ّ
صامت ال تجوز زيادتُه لديه ،وكان  -أحياناً – ال يقطع بنوع الزائد ،ففي االسم ُّ
(الدعثور)  -بمعنى
(دثَر) ،وقال بنشأته –
المتَثَِّلّم أو الذي لم ُي َّ
ص ْن َعته – ذكر أنه مزيد بالعين ،من َ
تنو ْق في َ
َ
الح ْوض ُ
()6
()5
َّ
فالقاف هي الزائدة فيه.
قت اللّ ْح َم ،إذا قَطعتَه،
ُ
أما الفعلَ :ش ْب َر ُ
أيضاً  -من َد َعث ،بزيادة الراء .و ّ
قت الثمرةَ إذا قَطَعتها،
الرباعي الباء ال القاف ،وهو قائم على الفعل ال
والزائد في هذا
ثالثيَ :ش َر ُ
ّ
ّ ّ
َّ ِّ
وتقديده وب ْسطُه في َّ
صرح بزيادة الباء كراع النمل(ت
طيعه
ف )7(.وقد َّ
الشمس َلي ِّج ّ
وتَ ْشريق الل ْحم :تَ ْق ُ
ُ َ
()8
وخ ْرَبقَه إذا أفسده.
ق الثوب َ
عملَه َ
وخ َر َ
وش ْب َرقَهُ إذا قَ َّدهَ ،
بعد351ه) في قولهمَ :ش َّر َ
ق َ

نشك في أن هذه الزيادات كانت تجري على شيء من القياس في العر ّبية ،وليست اعتباطاً،
ولسنا ّ
فأكثر المزيدات لدى الخليل وكراع النمل وابن دريد واألزهري والجوهري هي األصوات الخفيفة " :ل،

( )1الزبيدي ،تاج العروس ( ،هجل).998 /39 ،

( )2حسان ،مناهج البحث في اللغة.665 ،691 ، ،

( )3حسان ،المصدر السابق665 ،

( )4الفيروزآبادي ،القاموس المحيط(،حرجم).9513 /9 ،
( )5ابن فارس ،مقاييس اللغة.375/6 ،

( )6ابن فارس ،المصدر السابق( ،شبرق).646 /3 ،

( )7ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر( ،شرق).983 /6 ،
( )8كراع النمل ،المنتخب.450 – 455 /9 ،
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الالحقة .وهذه المسألة تحتاج إلى
السابقة و ّ
تبين من األمثلة ّ
م ،ن ،ر ،ب ،ف ،و ،ي " على ما ّ
دراسة مستقلة ،نأمل أن نقوم بها في المستقبل القريب ،إن شاء هللا تعالى.
َّ .7
الن ْحت

كثير من الباحثين
النحت من الوسائل التي لم ُيتَّفق على منهجها وقياسها ،وقد تناول هذه المسألة ٌ
أن ما يمكن الخلوص إليه هو َّ
المحدثين بالبيان والتفصيل المغني عن البسط مرة أخرى )1(.غير َّ
أن ما
حمل على نحت ٍ
ِّ
لغوي من القدماء الذين سبقوا ابن
أي
فعل من مجموع
وحسب لم يقل به ُّ
فعلين ْ
ُ
ّ
فارس(ت310ه) ،ولكنهم فسروا أمثلة من نحو(:عبشمي) بالنحت من(عبد) و(شمس) ،وفاقاً لشرط

االستعمال( ،)2وهما شرطان يتحققّان في
وحيعل ،) ...وقد صار هذا النحت متكأً
َ
ولكنه لم
باعية والخماسيةّ .
الر ّ
من األبنية ّ

كثرة استعمال األلفاظ المنحوت منها ،واقترانها معاً في
مثل(:بسمل
األمثلة كلِّّها التي ُع ّدت من المنحوتات ،من
َ
رئيساً البن فارس في تأصيله ما زاد على البناء الثالثي
ّ
يتردد بين النحت والزيادة وغيرها من
اه
ر
ن
بل
يستطع الخلوص إلى نتائج حاسمة في هذا الموضوع،
ّ
للصْلب َّ
وممكن
الجلَِّد،
الشديدَ :جْل َع ٌد
الوسائل ،على نحو قوله ":ومن ذلك قولُهم ُّ
ٌ
ُ
فالعين زائدةٌ ،وهو من َ
بارز؛ ِّلقلَّة َّ
النبات
صْلباً فهو ٌ
الب ُ
روز؛ ّ
ْ
ألنه إذا كان مكاناً ُ
الجلَع أيضاً ،وهو ُ
أن يكون منحوتاً من َ
()3
به".

العامية ،على النحو الذي
وقد صار النحت من جملة وسائل بعض المحدثين في تأصيل األفعال
ّ
السامرائي اآلتية:
يظهر في آراء
ّ ّ
()4
الرباعي ،فهو من(قرض) و(قضم)".
قرضم ،يقول ":معناه :قرض قليالً ،والنحت واضح في هذا
َ
ّ ّ
والفعل من الفصيح القائم على الثالثي(قرض) بزيادة الميم ،وليس من العامي؛ لقول األزهري":
ّ
ّ
()6
()5
ضتُه ".والى هذا الرأي ذهب ابن منظور أيضاً .ولسنا نرى
الشيء :قطعتُه ،و
ت
األصل قَ َر ْ
وقرض ْم ُ
َ
ُ
َ
السامرائي ينحو كثي اًر منحى ابن فارس في
مانعاً من قيامه على الثالثي الفصيح(قضم) بزيادة الراء .و
ّ ّ
ّ
القول بالنحت ،كقول ابن فارس في الفعل قَرضب بمعنى قَطَع ":و ِّ
ِّ
كلمتين :من
الكلمةُ منحوتةٌ من
ْ َ َ
َ
()7
قرضب)
فألي شيء ُيقال بالنحت ،واألوضح أن الفعل(
طعُ".
ب ،ومعناهما جميعاً :القَ ْ
ض وقَ َ
قَ َر َ
َ
ضَ
ّ
ثالثي ِّ
ين ،بزيادة الباء في(قرض) أو الراء في(قضب)؟
يمكن له أن ينشأ من واحد من هذين ال ّ
( )1الصالح ،صبحي ،دراسات في فقه اللغة.647 -673 ،
( )2الخليل ،العين ،0/3 ،69 ،65/9،أبو بكر األنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس.99/9،

( )3ابن فارس ،مقاييس اللغة .051 /9 ،

( )4السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته( ،قرضم).940 ،
( )5األزهري ،تهذيب اللغة.684 /1 ،

( )6ابن منظور ،لسان العرب (،قرضم).746 /96 ،
( )7ابن فارس ،مقاييس اللغة.994 /0 ،
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السامرائي بين الزيادة والنحت في تأصيل جملة من األفعال على النحو اآلتي:
ويتردد
ّ
ّ ّ
إما يكون على طريقة
ط ،يقول ":خرب َ
 خرب َط  ...والخربطة :الفوضى وعدم النظام ،وبناء الفعل ّ
()2

()1
النحت بين (خلط) و(خبط) بعد إبدال الراء من الالم األصلية وا ّما أن يكون الراء تعويضاً
فتردد بين الزيادة واإلبدال في تأصيله هذا
أما
في(خبط) بالتشديد بعد فك اإلدغام )3(".و
الباء
العاملي ّ
ّ
ّ
ّ
العمل إذا أفسده ،والقاف
بق
الشيء إذا أفسد نظامه َّ
الفعل ،يقول ":خربطَ
وشوشه ...وهي إما من :خر َ
َ
َ
األوضح ّأنه
الحوض إذا هدمته بأخفافها )4(".و
اإلبل
طت
والطاء يتعاقبان في الفصيح ...أو من َخ َب َ
َ
ُ
ُ

من

اء.
من الفصيح(خلط) بزيادة الباء؛ ليصير على (خلبط) ،ومن ثََّم أُبدلت الالم ر ً

قص واقتطع قليالً  ...واألصل(قطَّف) والراء جاءت
قرطف ،وهو كما يقول السامر
َ
ائي ":بمعنى ّ
ّ ّ
()5
على طريقة التعويض التي أشرنا إليها ،أو أنها منحوتة من(قرط) و(قطف)".

ف) بمعنى القَطيفة ،أو َب ْقلة ،أَو هو ثَ َمرة
وما تذكره معجمات اللغة في مادة( قرطف) هو (القَ ْرطَ ُ
()6
ِّّ
فك تضعيف الطاء ،واإلبدال
الرْم ِّثُّ ،
األبين أنه من(قطف) بزيادة الراء ،دون ّ
البيضاء .و ُ
كالس ْنُبلة َ
السامرائي .وبهذا المنهج كان يفسر
من الطاء األولى راء على حسب(طريقة التعويض) التي ذكرها
ّ ّ
نشأة الفعل:

قع بمعنى أحدث انفجا اًر وأصله(فقّع) ،والراء تعويض من القاف
قع ،يقول ":فر َ
 فر َ()8
اإلدغام".

()7

فك
بعد ّ

ابن فارس بزيادة الراء ،يقول ":ومن ذلك الفَ ْرقَعةُ:
أصل
مصدره ُ
والفعل من أصول فصيحة ،وقد ّ
َ
()9
ِّ
اء ،وأصلُه فَقَع".
قيض
ِّ
األصابع ،وهذا م ّما ز َ
تَْن ُ
يدت فيه ّ
الر ُ
القسم الثاني :مشكل نقص االستقراء وما يدور في محوره

 .9نقص االستقراء

السامرائي:
الدالّة على هذا النقص في ُمؤلّفَي العاملي و
من األمثلة ّ
ّ ّ
ّ
ومصه بشراهة ...مأخوذ من قول العرب:
مغج الصبي ثدي أمه إذا التقمه
مغج ،يقول
ّ
العامليَ ":
 َّ
ّ
()1
غمج الماء  ...إذا جرعه جرعاً متتابعاً ،والعامة جاءت به على القلب".
( )1النحت ال يكون بين الشيئين وانما يكون منهما؛ لذا فالصواب أن يقال :النحت من(خلط) و(خبط).
( )2وفي األصل(تعويض) وهو خطأ نحوي محض.
( )3السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.901 ،

( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح (،خربط).905 ،
( )5السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.940 ،

( )6ابن منظور ،لسان العرب( ،قرطف) ،686 /1 ،الزبيدي ،تاج العروس( ،قرطف).674 /67 ،
( )7في األصل من الراء ،والصواب من القاف كما أثبتنا ،ولعله من أخطاء الطباعة.
( )8السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.943 ،
( )9ابن فارس ،مقاييس اللغة.093 /7 ،
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فمن مظاهر نقص االستقراء في هذا التأصيل َّ
العامية،
(غمج) من المستعمل في الفصيحة قبل
أن
ّ
َ
الرضاع في الفصيحة (معج) الوارد في قول َّ
الزبيدي ":م َعج
والفعل
الدال على هذا الضرب من َّ
ُّ
الفَصيل ضر َ ِّ
َّ
َّ
ليتمكن
ب ،أَي :فَتَح فاهُ في َنواحيه لي ْستَ ْم ِّك َن ،وفي أخرى:
ُ َْ
ُمه َي ْم َع ُجه َم ْعجاً :لهَ َزه و َقل َ
ع أّ
الرضاع ...وقد رِّوي :م َغ َج الفَصيلِّ ،
باإلعجام أَيضاً ".وذكر في موضع آخر َّ
أن(مغج) لغة
في َّ
ُ
(تغامج)
المهملة )2(".وقد استُعمل المزيد
صيل أ َّ
َ
ُمه :لهَ َزها ،لُغةٌ في ُ
وم َغج الفَ ُ
في(معج) بقولهَ ":
ومجرده(غم َج) لهذا المعنى دون أن يذكر القدماء أنه من مقلوب(مغج) ،وفي ذلك ينقل ابن سيده عن
َ
ِّ
ِّ
رض َعها ،أَبو زيد:
أمه إذا َ
غام ُج بين ْأرفاغ ّ
الخليل وأبي زيد ما نصه ":صاحب العين :فَصيل َغم ٌج يت َ
ومغ َدها يم َغ ُدها مثل :لهَ َزها )3(".وقد استعمل الفعل(مغج) لهذا النوع
َم َغج
الفصيل َّ
يمغ ُجها َم ْغجاًَ ،
أمه َ
ُ

ٍ
األردنية ،فضالً عن استعمالها
ولمعان قريبة من ذلك في بعض اللهجات
من رضاع الصغير،
ّ
ِّ
مقلوب من الفصيح(مغج) أو(
شك –
َ
الفعل(جغ َم) الذي لم يثبت استعماله في الفصيحة ،وهو  -دون ّ
ٌ
غمج).

الرُجل ،إذا ذهب في سيره ال يلوي على شيء" وينقل
سلحب ،ذكر العاملي في تأصيله":
سلحب َّ
َ
َ
ّ
البيٍن الممتد ".ليخلص من ذلك إلى القول":
الم
ُّ
سلحب الطّريق ّ
من" لسان العرب" قول ابن منظور"ُ :
()4

اسلحب الفصحى".
العامية ُمخفّفة من
فسلحب
َّ
ّ
َ
سلحب) من العامي ،و َّ
فما يخلص إليه العاملي يشير إلى َّ
أن أصله المزيد
الرباعي المجرد(
أن
َ
ّ
ّ ّ
ّ
َّ
ثالثياً ذكره ُكراع النمل في سياق
ال
أص
يد
ز
الم
و
المجرد
لهذا
أن
العاملي
فات
(اسلحب) .وقد
الفصيح
َّ
ً ّ
ّ
ب :امتد
باعية القائمة على أفعال
اسلَ َح َّ
ثالثية بزيادة الالم ،يقول ":و ْ
ّ
الر ّ
تأصيله لجمهور من األفعال ّ
()5
ب :من َج َع ْبتُه ألقَْيتُه " ...
من َّ
اجلَ َع َّ
الس ْح ِّب ،و ْ
ِّّ
باعية ،وهذا نقص في االستقراء،
السامرائي
ويكرر
الر ّ
القول بعدم اهتدائه إلى األصول ال ّ
ثالثية لألفعال ّ
َ
ّ ّ
ومن أمثلته:
()6

كركش الشيء ،أي :أخذ نصيبه منه ،وال نعلم من أصله شيئاً".
السامرائي":
كركش ،يقول
َ
َ
ّ ّ
تماثل داللة الفعل الثالثي الفصيح(كرش) الذي
الرباعي العامي على الجمع واضحةٌ ،وهي
وداللة هذا
ُ
ّ
ّ
ّ ّ

صحيح ي ُد ُّل على
َصل
ّبين ابن فارس اجتماع صوامته على هذا المعنى بقوله":
الراء و ّ
ُ
ٌ
الشين أ ٌ
الكاف و ّ
ِّ
لج ْمعها ما فيها ،ثُّم ُيشتَ ُّ
الناس:
وجم ٍع ،من ذلك َ
للجماعة من ّ
الك ِّر ُ
قال َ
ق من ذلكُ ،
شُ ،س ّم َيت َ
تج ُّمع ْ
َ
في ُ

( )1العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،غمج).079 ،
( )2الزبيدي ،تاج العروس(،معج).694 ،696 /6 ،

( )3ابن سيده ،المخصص(،الحلب والرضاع).974 /6 ،

( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح( ،سلحب).664 ،
( )5كراع النمل ،المنتخب من كالم العرب.617 ،613 /9 ،
( )6السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.941 ،
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كالكر ِّ
الرباعي من الثالثي
اشتقاق هذا
ش )1(".ويؤ ّكد
فصار
ش َو ْجهُه :تَقَبَّض
شَ ...
َك ِّر ٌ
َ
وتك َّر َ
ْ
َ
ّ
ّ ّ
فالن ،إذا
األردنية لهذا ال
استعمال بعض اللهجات
الفصيح(كرش)
ثالثي بمعنى الجمع ،يقالَ :
كرش ٌ
ّ
ُ
ّ
أتعب نفسه .ومعنى الجمع والكسب يطالع في الثالثي الفصيح (قرش)
جد في الكسب والعمل حتى
ّ
َ
ّ
والمزيد منه ،يقول َّ
َهله،
الز ُّ
ش أل ْ
تج َّمعواُ ...يقال :قَ َرش أل ْ
َهله وتقََّرش وا ْقتََرش ،وهو ُيقَِّّر ُ
بيدي ":وتقََّرشواَ :
ِّ
و(قرش)
(كرش)
فلعل اإلبدال بين القاف والكاف قد وقع؛ الستعمال العر ّبية
بَّ )2(".
َ
َ
ويتَقََّر ُ
َي :ي ْكتَس ُ
َ
ش ،أ ْ

لمعنى الجمع والكسب.

إن العراقية الدارجة بنت الفعل(كركش) من الفصيح(كرش) بتكرير الكاف ِّ
وعليه ف َّ
فاء الفعل بعد
ّ
وحل الفَ َرُح،
ب إذا ذهب
ب من ال
عينه ،على منهج بناء الفصيحة الر
الحزن َّ
ُ
ثالثي :طَ ِّر َ
باعي :طَ ْرطَ َ
ّ
ّ ّ
ِّ ()3
َّ
ي(ت038هـ) اشتقاقَه بهذا التكرير من
ب
الخفَّةُ بوساطة تكرير الطاء ،وقد بين الزمخشر ُّ
والط َر ُ
قف)
الر
الفعل(طرب) )4(.وقد تلجأ العر ّبية إلى تكرير عين الثالثي قبل فائه لبناء
باعي منه ،كبنائها(قر َ
ّ
ّ
ّ
()5
الرباعي بتكرير القاف قبل
هذا
بناء
منظور
ابن
من ال
ثالثيَ :رقَ َ
ف إذا أ ُْرِّعد من البرد .وقد بين ُ
ّ ّ
ّ
()6
الراء.
اقيــة الدارجــة – وهــو قـ َّـوض وحطَّ ـم  -لــيخلص فــي
ـامرائ ّي معنــى هــذا الفعــل فــي العر ّ
 بربـ َـد ،ذكــر السـ ّالربـ ــاعي ،ذلـ ــك َّأننـــا ال نسـ ــتطيع أن نقـ ـ ّـرب بينـــه وبـ ــين
تأصـ ــيله إلـ ــى القـ ــول ":وال نعلـ ــم كيـ ــف تـ ـ َّـم هـ ــذا ّ
ّ
()7
الثالثي(ربد) الفصيح".
ّ
الربـاعي فـي مـادة الثالثي(ربـد) دون(بـرد) مـن نقـص االسـتقراء .وقـد
ـذا
ه
ـل
ص
أ
ـن
ع
ائي
ـامر
س
ال
وبحث
ُ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ِّ
ـص عل ــى اس ــتعماله الع ــاملي بقول ــه ":يقول ــون :برب ـ َـد َّ
مستأصـ ـالً ل ــه " وم ــن ثَـ َّـم قابل ــه
الش ــعر إذا حلق ــه
ن ـ َّ
ّ
سبرد الشعر إذا حلقه )8(".ولم يذكر كيف ُبني هذا العامي؟
بالمستعمل في الفصيحة ،وهوَ ":
ّ
ـيء أو أ ازلــه أو قلَّ َمــه .ونــرى َّأن ـه مــن
وفــي بعــض اللهجــات
األردنيــة اســتُعملَ :ب ْرَبـ َـد بمعنــى قـ َّ
ّ
ـص الشـ َ

ت الخشـ َـبةَ بــالمبرد إذا َنحتّهــا )9(.بتكريــر البــاء فــاء هــذا الفعــل الثالثــي بعــد ال ـراء
الثالثـ
ـي الفصــيحَ :بـ َـرْد ُ
ّ
ّ
ِّ
باعيـة بــالتكرير بمــا يغنــي
الر ّ
عينـه .وقــد ّبينــا فيمــا مضــى اعتـراف بعــض اللغــويين القــدماء ببنــاء األمثلــة ّ
عن التفصيل.

( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،كرش) .945 /0

(َّ )2
الزبيدي ،تاج العروس( ،قرش).361 ،368 /94 ،

( )3الخليل ،العين( ،طرب) ،765/4 ،ابن دريد ،جمهرة اللغة( ،طرب) ،390/9 ،ابن القطاع ،كتاب األفعال( ،طرطب).396/6 ،
( )4الزمخشري ،الفائق في غريب الحديث واألثر( ،طر).365/6 ،
( )5الزبيدي ،تاج العروس( ،رقق).365 ،303/60 ،

( )6ابن منظور ،لسان العرب( ،رقف)( ،قرقف).686 ،964/1 ،

( )7السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.903 ،

( )8العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح( ،بربد).37 ،

( )9ينظر :األزهري ،تهذيب( ،برد) ،40/97 ،الزمخشري ،أساس البالغة( ،مرط).656/6 ،
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ـامرائي فقـط ،بـل نجـد غي َـر دارس مـن المحـدثين يقـع
ـص االسـتقراء فـي آراء العـاملي والس
ولم يظهر نق ُ
ّ ّ
ّ
العاميـة المصـرّية ،وقـد رده
ـل(فرطح) مـن اسـتعمال
في هـذا الـنقص المخ ّـل ،فتمـام حسـان يـذكر أن الفع
ّ
َ

()1
ـرص
إلـى الثالثـ
ـي(فتح) .وهــو ربــاعي مســتعمل فــي الفصـيحة ،ذكـره األزهــري بقولــهُ ":يقــال :فَـ ْـرطَ َح القُـ َ
ّ
()2
ـالن ُمفَ ْـرطَ ُح ال َّـرأس:
وفْلطَحه إذا َبسطه ".وذكره ابن عباد بقوله" فَ ْـرطَح ُ
الخبـزةَ وَفْلطَحهـا :ب َسـطها .وف ٌ

يضه".
َع ِّر ُ

()3

 .6مشكل األعجمي والدخيل

العامية إلى أصول غير فصيحة نجتزئ منها
السامرائي جملةً من األفعال
نسب العاملي وابراهيم
ّ
ّ ّ
ّ
باآلتي:
استلشق بالعمل ،إذا تهاون فيه وتباطأَ ،ويرى العاملي ّأنه من الدخيل ،ويمكن أن
 لشق ،ومنه:َ
ّ
يحه ،والتعاقب بين الثاء والشين وارد في الفصيحة،
يومنا بمعنى ركدت ر ُ
يكون من الفصيح :لثق ُ
()4

كقولهم :لطثه ولطشه بمعنى ضربه.

والفعل ليس من الدخيل ،بل من المستعمل الفصيح ،وقد أورد معناه الفيروزآبادي بقوله":
سقاء) من البخاري :ب َشق الم ِّ
وفي(االستِّ ِّ
ساف ُر :أي َّ
تأخ َر ولم يتَقَ َّدم ،أيُ :حبِّس أو َم َّل ،أو ع َجز عن
ّ َ
ُ
السفَر َ ِّ
اب :لَ َشق ،أو لَثَق بالالم ،أو َم َشق )5(".وقد تبّين َّ
أن معجمات اللغة لم
َّ
المطَر ...أو الصو ُ
لكثْرة َ
شق
تورد
الفعل(لشق) باستثناء ما ذكره الفيروزآبادي والز ُّ
المصحَّف بقوله ":لَ َ
َ
بيدي الذي ّ
شك أنه من ُ
ِّ
بالسين
موضعه  ...فهو
يذك ْره في
ّ
الن ُسخ ،ولم ُ
ٌ
بالالم والشين ،كذا في ّ
تصحيف ،والّذي َيظهر أنه ّ
()6
اللصوق".
هملة ،واللُّسوق هو
ُ
الم َ
ُ
الب ْرُغل :القمح المسلوق  ...وهي دخيلة معربة من(بلغور) ،وصاغت العامة
غل ،يقول
العامليُ ":
 بر َّ
()7
لون ُمبرَغل ،إذا كان يشبه حب البرغل(الجريش)".
منها فعالً ،فقالواٌ :

الب ْرُغل) بالمعنى السابق ،باستثناء ما ذكره َّ
الزبيدي ،وهو َّ
الب ْرُغل
أنُ ":
لقد خلت معجمات العر ّبية من( ُ
 ...الفَريكِّ ،
شامّيةٌ )8(".والظاهر َّ
بل) ،ورد في"
ُ
أن هذه الكلمة ناشئة من الفصيحة ،وأصلها الفعل(غر َ

تاج العروس"َ ":غ ْرَبلَه أيَّ :
القوم :قَتَلَهم
وغ ْرَب َل
قيق
ونحوه َغ ْربلةًَ :ن َخله ،وقيلَ :غ ْرَبلَه قَ َ
طعهَ .
الد َ
َ
َ

( )1حسان ،مناهج البحث في اللغة.665 ،

( )2األزهري ،تهذيب اللغة(،فرطح).690 /0 ،

( )3ابن عباد ،المحيط في اللغة( ،فرطح).666 /9 ،
( )4العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح.067 ،

( )5الفيروزآبادي ،القاموس المحيط( ،بشق).868 /9 ،
( )6الزبيدي ،تاج العروس(،لشق).89 /60 ،

( )7العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح.75 ،
(َّ )8
الزبيدي ،تاج العروس( ،برغل).46 /68 ،
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()1
بل) ،ورد في" لسان العرب"َ ":ك ْرَبلت
وَ
ط َحنهم ".واستعملت العر ّبية لهذا المعنى – أيضاً  -الفعل(كر َ
الطَّعام َكربلةًَّ :
غل في كثير
هذبته ونقَّيته مثل َغ ْرَبْلته )2(".وقد شاع
َْ
بل وبر َ
بل وكر َ
استعمال األفعال :غر َ
ُ

غل) من
األردنية ،وكذا
من اللهجات
االسم(الب ْرُغل) للمعاني السابقة ،وهو ما ّ
ّ
ُ
يرجح كون الفعل(بر َ
االسم(الب ْرُغل) للقمح
العامية إلى اشتقاق
ثم صارت هذه اللهجات
بل) ،ومن َّ
ّ
ُ
مقلوب الفصيح(غر َ
بل) ،ومن ثََّم يمكن لنا أن َّ
نرد
ويطبخ.
َّ
ويطحن ُ
الجريش الذي ُينقّى ُ
بل) هو أصل (كر َ
ولعل الفعل(غر َ

الدال على التنقية والفصل والقطع إلى الثالثي الفصيح(غرب) بزيادة الالم كسعاً ،لقول
األصل
هذا
َّ
َّ
ّ
َغ َربهَ :ن ّحاه ،وفي الحديث :أن َّ
صلّى
الن َّ
وغ َّربه ،وأ ْ
ب ،وأ ْ
بَ ،
ابن منظورَ ":غ َرب َعّنا َ ...
بي َ -
َغ َر َ
وغ َّر َ

()3
يب بمعنى
اّللُّ عليه وسلّم  -أمر بتَ ْغريب ّ
الزاني َس َنةً إذا لم ُي ْح َ
ص ْن ،وهو َن ْفُيه عن َبلَده ".فالتغر ُ
السامرائي
عما يخالطها .وقد ذكر
التَّنحية يقارب معنى الغربلة وما فيها من تنقية الحبوب ،وفصلها ّ
ّ ّ
()4
بل).
أنه لم يهتد إلى األصل ال
ثالثي للفعل(غر َ
ّ
السامرائي أنَّه من العامي الذي لم
اقية الدارجة .وذكر
نشتر الجرُح بمعنى انبثق منه الدم في العر ّ
 َّ
ّ ّ
()5
االسم(ن ْشتر) األعجمي.
تستعمله الفصيحة ،وهو مشتق من
َ
الفصيح(شنتر) القائم على الثالثي(شتر) بزيادة النون؛ للداللة المشتركة بين
والفعل من مقلوب
َ
ّ
رت بفالن تَشتي اًر ،إذا
الفصيح والعامي على معنى
الشق والقطع والتَّفريق ،يقول الجوهر ُّ
يَ ":
ّ
وشتَّ ُ
ّ
()6
وش ْنتََر ثَْوَبه،
تنقصته وعبته.
أن شتََر بمعنى قطَ َعَ ،
وشنتر ثوبه :مزقه ".و ورد في" تاج العروس" ّ
َ

ي في زيادة النون ،خالفاً لمن يقول بأصالتها ،يقول ":وهو
ثم نقل الز ُّ
إذا َم َّزقه ،ومن ّ
أي الجوهرِّّ
بيدي ر َ
()7
ِّ
استعمال
ب الذي ذهبنا إليه
ي؛ ّ
يح َ
َ
شتر ".وما يرّجح القل َ
صر ُ
ألنه َذ َكره في َ
ُ
صنيع الجوهر ّ
الفعل(نشتر)
السامرائي في
األردنية للمعنى الذي ذكره
و(شنتر) في بعض اللهجات
الفعلين(نشتر)
ّ
َ
َ
َ
ّ ّ
اقية.
المستعمل في اللهجة العر ّ
نقص التوصيف
السامرائي لألفعال
ومما يؤخذ على تأصيل
العامية المنسوبة إلى أصول أعجمية ُ
ّ
ّ
ّ ّ
ب إليه في تأصيل الفعل اآلتي:
الداللي ،كالذي ذه َ
ّ
أن
شلتغ بمعنى سلك سلوك المحتالين ،ولم نهتد إلى األصل ال
شلتغ ،يقول":
َ
َ
ثالثي  ...ويبدو لي ّ
ّ
()8
الفعل أخذ من مادة أعجمية".
( )1الزبيدي ،المصدر السابق( ،غربل).88 ،84 /35 ،
( )2ابن منظور ،لسان العرب(،كربل).086 /99 ،

( )3ابن منظور ،المصدر السابق(،غرب).638 /9 ،
( )4السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.943 ،
( )5السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.919 ،

( )6الجوهري ،صحاح اللغة( ،شتر).613 /6 ،

( )7الزبيدي ،تاج العروس(،شتر)( ،939 /96،شنتر).678 /96،
( )8السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.964 ،
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أي مادة أعجمية ُبني هذا الفعل ،زيادةً على أن داللة قوله" سلك سلوك
فالسامر
ائي لم يذكر من ّ
ّ ّ
رده إلى فصيحه؛ ولهذا يمكن ُّ
رده إلى الثالثي الفصيح(شتَغ) بزيادة الالم
تقربنا من ّ
المحتالين" ّ
كليةٌ ال ّ
ّ
()1
حشواً بعد الشين؛ لقول ابن منظورَ ":شتَغ الشيء  ...و ِّط َئه وَذَّّلل ،و ِّ
ِّ
ك".
َ
المهال ُ
المشاتغَُ :
َ
َ
َ
 .3مشكل المقاربة بين االستعمال العامي والفصيح
ّ
السامرائي ،وهما:
نكتفي لبيان هذا المشكل بمثالين ذكرهما
ّ ّ
نو ِّ
 رعبل ،يقولَّ ":ق في
حية في
الحسن والتّ ُّ
ّ
إن هذه المادة ّ
العامية المتداولة في العراق ومعناها فقدان ُ
للرشافة واالنسجام أميل إلى الضخامة واالتساع .وجملة هذه
الملبس ،بحيث يبدو الرجل ُم َرْعبالً فاقداً ّ
المعاني تق ِّّوي عندي َّ
يدالن على
وعَب َل ،وكال الفعلين ّ
أن هذا الفعل صيغ على طريقة ّ
النحت من َرَب َل َ
جمع والكثرة )2(".وفي موضع آخر قال ":وفي اللغة الفصيحة َرْعَب َل الثوب فَتََرْعَب َلَ :م َّزقَهُ َّ
فتمزق ...
التَّ ُّ
ولست على ٍ
الرباعي ذلك َّ
أن ربل الثالثي بعيد في معناه عن
يقين من األصل الثالثي لهذا الفعل
ُ
ّ
ّ ّ
ّ
()3
الرباعي واستعماله".
ّ ّ
الدارجة ،وال
أن
فكيف
َّ
يكون(رْعَب َل) منحوتاً
َ
اقية ّ
صح لديه ْ
من(رَب َل َ
وعَب َل) حين ْ
استُعمل في العر ّ
َ
َ
ثالثيه عندما كان مستعمالً في الفصيحة؟ وبالعود إلى معجمات اللغة نجد َّ
ابن فارس
أن َ
ّ
يتوصل إلى ّ
َّ
َّ
يسمون ما ُيقطع
مما زيدت فيه الباء ،وأصله
عد الر
من(رَع َل) ّ
ألنهم ّ
حم – إذا قَطَعه – ّ
َ
باعيَ :رْعَب َل الل َ
ّ ّ
()4
ِّ
من أ ِّ
الرْعلَة.
ينوس َّ
وي ُ
ترك ُمعلّقاً مضطرباً ُ
ُذن الشاة ُ
والواضح َّ
(رْعَب َل) يمكن أن ينشأ بزيادة الباء كما ذكر ابن فارس ،أو ينشأ بزيادة الالم في الثالثي
أن َ
ّ
المقطَّعُ ،أو َّ
تجاجه
َّب من َّ
ب َّ
نام وغيره ،إذا قَ َ
عيبه هو ار ُ
أن تَر َ
الم َرع ُ
الفصيحَ :رَع َ
السنامُ :
ط َعه ،و ُ
الس َ
()5
ِّ
ِّ
نو ِّ
ق في الملبس فتبدو من
أما داللة الفعل
الحسن والتّ ُّ
الفصيح(رْعَبل)على فقدان ُ
وس َمُنه وغلَظه .و ّ
َ
ِّ
َخلَق من الثَّْوب،
المتَ َم ِّّزقة ،و َّ
وب ،إذا َم َّزقه .و ُّ
الرْعبِّلة بمعنى ما أ ْ
قولهمَ :رْعَبل الث َ
الرْعبولة ،وهي الخ ْرقة ُ
()6
الحمقاء.
وام أرَة َرْعَبل :في ُخْلقان الثِّّياب ،وقيل :هي َّ
الرْعناء َ
َّ
الحسن والتنوق في الملبس يقتضي أن تكون المالبس رثّة أو ممزقة غير منتظمة ،وقد
إن فقدان ُ
يفضي ارتداؤها وعدم تناسقها إلى السمنة و ِّ
سوغ للعراقية الدارجة
الغلظ؛ وهذا من
ّ
ّ
التوسع الداللي الذي ّ

( )1ابن منظور ،لسان العرب(،شتغ) .736 /8

( )2السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته ،ص.978 ،
( )3السامرائي ،المصدر السابق ،ص .963

( )4مقاييس اللغة( ،رعبل).095 ،051/6 ،

( )5اب ــن دري ــد ،جمهـ ـرة اللغ ــة( ،ورع) ،446 ، 440 /6 ،الج ــوهري ،ص ــحاح العربي ــة( ،روع) ،9663 /3 ،الزبي ــدي ،ت ــاج العـ ـروس( ،رع ــب)،
.050 ،057/6

( )6ابن منظور ،لسان العرب (،رعبل).681 /99 ،
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يتنبه إلى
دل على قريب من هذه المعاني .وكان على السامر
عبل) الذي َّ
ائي أن ّ
استعمال الفصيح(ر َ
ّ ّ
التوسع والمقاربة الداللية بين العامي والفصيح.
هذا
ّ
ّ
المرهدن هو المستقر في مكانه ...أما
 رهد َن ،يقول السامرائي ":ر َ
هدن ،و ّ
التروي ،و ُ
الرهدنة األناة و ّ
ّ ّ
()1
العامية والفصيحة".
الرْه َدن الفصيح فهو األحمق ،وهذا من العجب في البعد بين
َّ
ّ

هدن) للداللة به على األناة
واألمر على خالف ما ذكر السامر
ائي؛ أل َّن الفصيحة استعملت الفعل(ر َ
ّ ّ
ِّ
بطاء ،وقد
مق ...و َّ
بان و َّ
الزبيديَّ ":
التروي واالحتباس ،يقول ّ
َح ُ
الج ُ
الرْه َد ُن :األ ْ
الرْه َدنَ :
و ّ
الرْه َدنة :اإل ُ
ِّ
باس )2(".ومعاني الرهدنة  -كاإلبطاء
الرْه َدنةُ:
الرْه َدنةُ:
الم ْشي ...و َّ
َرْه َد َن ،و َّ
ْ
االحت ُ
ْ
االستدارةُ في َ
ِّ
ثالثي ِّ
ِّ
تسوغ لنا َّ
اآلتيين:
ين
هدن) إلى واحد من
رد الر
باعي(ر َ
الفعلين ال ّ
واالستدارة واالحتباس والحماقة ِّّ -
ّ ّ
ق حماقةً ُم ْح َكمةً،
حم َ
بالحماقة َ
رَّه َد – بزيادة النون – يقال في الفصيحة :رَّه َد ،إذا أَتى َ
العظيمة أو ُ
مين على أَمر ،وال ِّ
غير ِّ
جازمين به )3(.أو من الفعل:
َمر َم ْر ٌ
عاز َ
هود :لم ُي ْح َكم ،وتركتُهم َم ْر َ
وأ ٌ
هودينَ :
مهدون ،وهو البليد الذي
ورجل
سكنت فلم تت َح َّرك،
هدن – بزيادة الراء  -لقول الخليلَ ":ه َد ْنت  ...إذا
ٌ
َ
َ
ٌ
()4
ُي ْرضيه الكالم ،تقولَ :ه َدنوه بالقول دون الفعل".

هدن يصلح شاهداً على مشكل المقاربة بين
وما ذكره السامر
ائي في تأصيل الفعلين :رعبل ور َ
ّ ّ
االستعمال العامي والفصيح ،زيادةً على نقص االستقراء ،واضطراب وسائل البناء ،كالنحت.
ّ
 .7مشكل التطور الصوتي
يظهر هذا المشكل في سياق حديث الباحثين المحدثين عن األمثلة الفعلية المشتملة على صوت

الجيم ،على النحو الذي يأتي في المثالين اآلتيين:

الجورة عند عاميتنا ُحفرة في األرض مستديرة غير مطوية الجوانب غالباً.
 جور ،يقولالعامليُ ":
ّ
الجورة
الحفرة  ...والعامة أبدلت الفاء واواً لتقارب المخارج  ...ويمكن أن يكون أصل ُ
وفي اللغة هي ُ
()5

الحفرة بالحاء المهملة على البدل".
ُ
صار إلى البحث عن أصل تطور الجيم في االستعمال الفصيح ،ال القول
واألولى – هنا – أن ُي َ
السامرائي في حديثه عن الفعل(لهوج)
والحاء جيماً مرة أخرى .وقد جرى
بإبدال الفاء واواً مرةً
ّ ّ
اآلتي بما يخالف حقيقة تطور الجيم فيه:

 لهوج ،يقول ":هو يلهوج في كالمه يريد :يدور فيه وال يستقيم .وهو من(اللوج) يقالّ :لوج بنا الطريقفي(لوج)
إما أن تكون زائدة أو ّأنها جاءت على طريقة التعويض من الواو
َّ
عوج .والهاء ّ
أيّ :
( )1السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.963 ،

( )2الزبيدي ،تاج العروس (،رهدن) .935 /30

( )3األزهري ،تهذيب اللغة(،رهد) ،999 /6 ،الزبيدي ،تاج العروس( ،رهد).969 /8 ،
( )4الخليل ،العين( ،هدن).66 /7 ،

( )5العاملي ،قاموس رد العامي إلى الفصيح(،جور).995 ،
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فك اإلدغام .وقد يبدل بالجيم جيماً ثقيلة على نحو ما ينطق به أهل مصر ،وفي هذا
المضعف بعد ّ
()1
هوج – بالجيم الثقيلة – لم يتم خبزه".
اإلبدال صرف للفعل إلى معنى آخر ،يقولون :خبز ُملَ َ
بالعود إلى مثال العاملي السابق نجد َّ
أن الفصيحة استعملت ما يشير إلى تطور الجيم الفصيحة من
ّ
ِّ
عت من جوانب
اسم ما قطَ َ
طريق ما جاء فيها مرسوماً بالقاف؛ فقد ورد في" تاج العروس" ":القُ َو َارةُ :
قور
عت من َو َسطه َخ ْرقاً ُم ْستَدي اًر فقد ق َّوْرتَه )2(".وفي اللهجة
األردنية يقالَّ :
الشيء ُّ ...
ّ
وكل شيء قطَ َ
ّ
(قور) تنطق كالجيم المصرّية ،وهذا يعني َّ
أن
وجوره ،إذا خرقَه من وسطه .والقاف في َّ
الشيء َّ
َ

الفصيح(قور).
العامية من األصل
(الجورة)
ّ
ُ
ّ
السامرائي ففيه نظر؛ أل َّن الفعل (لهوج) و(لهوق) من الفصيح المستعمل ،وقد أورهما
أما ما ذكره
وّ
ّ ّ
لحوجت عليه أمره خلطته ،واللهوقة كل ما لم ُيبالغ فيه ،وأيضاً أن ُيظهر شيئاً
ابن القطّاع بقولهْ ":
()3
أي عمل أو قول غير ُمحكم وال
أن الفعلين ّ
باطنه على خالفه ".ويظهر ّ
يدالن في الفصيحة على ّ
ِّ
متقن؛ لقول َّ
َمره ،إذا لم ُي ِّ
حديث ُملَ ْه َوٌج ،وهو
الزبيدي ":ل ْه َو َج َّ
ْي ُملَ ْه َوٌج و ٌ
برمه ولم ُي ْحكمه ،و أر ٌ
جل أ َ
الر ُ
ِّ
الشواء :لم ي ْن ِّ
ِّ
طعام
الس ِّّكيت:
ضجه ،أو لَ ْهو َج اللَّ ْح َم ،إذا لم ُي ْن ِّعم َ
ط ْب َخه َ
وشيَّه .قال ُ
ابن ّ
ُ
ٌ
مجاز .ول ْه َو َج ّ َ
()4
ابن ُدريد من جملة معانيه ما
ضج".
وملَ ْغ َو ٌس ،وهو الذي لم ُي ْن َ
وأما الفعل(لهوق) فذكر ُ
ُملَ ْه َوٌج ُ
()5
يدل على هذا المعنى في
ويقالّ :
التقعر فيه ".وذكر ُ
إن التّلَ ْه ُوق َكثرة الكالم و ّ
نصهُ ":
ابن األثير ما ّ
جيةً ولم
َ
الفعل(لهوق) الوارد في وصف ُخلُق الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بقوله ":كان ُخلُقه َس ّ
ُّ
يكن تلَ ْه ُوقاً" أي :لم يكن ُّ
ومروءة
تله َو َ
تصنعاً وتكلفاًُ .يقالْ :
ق ُ
الرج ُل ،إذا َتزيَّن بما ليس فيه من ُخلُق ُ
()6
ق".
وك َرم .قال ال ّزمخشر ُّ
َ
ي :وعندي َّأنه من اللهَ ُ
والفعـ ِّ
ـالن مــن أصــل واحــد فيمــا نــرى ،وقــد كــان القــدماء يوجهّــون بعــض األمثلــة التــي تــأتي بــالجيم

الفصيحة(المركبة) وبالجيم المفردة التي تأتي مرسومة بالقاف مـن طريـق اخـتالف اللهجـات ،فـي نحـو:
()7
العصارة – لغة في َّ
َّ
الس ْـخلَة.
الصـبي أو َّ
الردج ،وهـو ِّع ْقـي َّ
الرَدق لغة في َّ
الش ْي َرج ،و َّ
الش ْي َرق – بمعنى ُ
()8
القلَق.
الجلَج و َ
أو من طرق اإلبدال بينهما ،كإبدال الجيم من القاف فيَ :
ما يمكن قوله بإيجاز عن تطور الجيم (المفردة) التي تنطـق كـالجيم المصـرّية هـو :إّنهـا أصـل الجـيم
الحنكية" ينتقل
الفصيحة(المركبة) ،وفاقاً لرأي غير باحث من المحدثين ،فعلى حسب" قانون األصوات
ّ
( )1السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته.989 ،

( )2الزبيدي ،تاج العروس ( ،قور).716 ،719 /93 ،
( )3ابن القطاع ،كتاب األفعال(،لحوج).901 /3 ،
( )4الزبيدي ،تاج العروس( ،لهج).917 /6 ،
( )5ابن دريد ،جمهرة اللغة.9941 /6 ،

( )6ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر(،لهق).686 /7 ،
( )7الخليل ،العين (ردج).990/0 ،

( )8ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،جلج).745/9 ،
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نطــق الجــيم المفــردة مــن اإلف ـراد إلــى التركيــب ) ،(Affricatedأي مــن أقصــى الحنــك إلــى وســطه ،إذا
جاء بعـدها كسـرة؛ ولطـرد هـذا التطـور علـى وتيـرة واحـدة فـي العر ّبيـة وتعمـيم القيـاس فـإن الجـيم المفـردة
ـال نطـق الجـيم المفـردة إلـى وسـط الحنـك
تنتقل إلى التركيـب حتـى لـو جـاء بعـدها فتحـةٌ أو ض ّـمة .وانتق ُ
ة(دش)،
أن تصير مركبةً من صـوتين معـاً ،همـا ال ّـدال اللِّّثويـة األسـنانية والشـين المجهـور ْ
ّ
يؤدي بها إلى ْ
()1
الياء الفصيحة في مخرج وسط الحنك.
وهي بهذا النطق المرّكب تشارك َ

وعليــه فـ َّ
ـإن الفعـ
ـل(لهوق) المســتعمل فــي الفصــيحة واللهجــات الدارجــة هــو أصــل الفعــل(لهوج) ،خالف ـاً
َ
السامرائي الذي أرى َّ
أن الجيم في (لهوج) هـي المبدلـة جيمـاً مفـردةً أو جيمـاً ثقيلـة كمـا وسـمها فـي
لرأي
ّ ّ
االسم (الملهوق) المستعمل في اللهجة المصرّية الدارجة.
ونطق الجيم المركبة ثقيل بسبب تركيبها من صامتين دون فاصل من الحركات القصيرة بينهما،
حالل الجيم المركبة في االستعمال إلى
وهذا مدعاةٌ إلى تطورها ،وهو ما يسميه
ُ
بعض المحدثين ْان َ
نطق أهل مدينة َج ْرجا المصرّية اسم مدينتهم بالدال هكذاَ :د ْردا،
مكونيها(الدال والشين) ،ومن أمثلتِّه
ُ
()2
ونطق أهل الشام للجيم في االسم جمال شيناً.
وقد وقف بعض القدماء على أمثلة من تطور الجيم المركبة بانحاللها إلى الدال وعبروا عنه باللغة

()3
أو اللكنة ،كقول األزهريَّ ":
المشتملة على
الج َ
الدشيشة وهي لُ َغة في َ
شيشة ".ونسقوا بعض األمثلة ُ
ابن
ما نراه من الجيم المفردة والجيم المركبة التي
تنحل إلى الشين في موضع واحد ،من ذلك ما رواه ُ
ّ
ِّ
أي ابن
الرجل وعانجتُهُ وعانشتُهُ بمعنى واحد )4(.وقد
عانقت
ي(ت646هـ) بقوله:
َّ
الد ْي َن َوِّر ُّ
قتيبة ّ
ُ
َ
تضمن ر ُ
ش) ملمحاً من تطور الجيم المركبة بانحاللها إلى مكونها الثاني الشين
فارس
في(عان َ
عان َ
ق) و( َ
َ
المجهورة ،وان َّ
أن يكون
إن لم يكن من اإلبدال ،و ْ
عده من باب إبدال الشين من القاف ،يقول ":وهذا ْ
()5

لشين بدالً من القاف فما أَدري كيف هو".
ا ّ

لقد ّبينا  -من قبل َّ -
ض َرب  -من طريق
(هبش) نشأ من
أن الفعل َ
َ
الفعل(ه َب َج)  -وكالهما بمعنى َ
الشين ،و َّ
(ه َبد) بمعنى
انحالل الجيم المركبة إلى ّ
أن انحاللها إلى الدال قد أفضى إلى نشأة الفعل َ
األردنية ،وهو ال يبعد في معناه عن استعماله في الفصيحة بمعنى :الهَبيد،
ضرب في بعض اللهجات
ّ
َ
وكسره.
الح ْنظَل .والتَهَبُّد :أخ ُذه
وهو َح ُّ
ب َ
ُ

()6

( )1عبد التواب ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،937-936 ،الشايب ،محاضرات في اللسانيات.943 ،
( )2عبد التواب ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه.937 ،933 ،

( )3األزهري ،تهذيب اللغة(،دش).983 /99 ،
( )4الدينوري ،غريب الحديث.045/6 ،

( )5ابن فارس ،مقاييس اللغة(،عنش).904/7 ،

( )6الجوهري ،صحاح العربية( ،هبد).007 /6 ،
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نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نوجز أبرزها على النحو اآلتي:
رد األفعال إلى أصولها
 .9ما يتعلق بمشكل وسائل ّ
وتية غير
 ذكر المحدثون ،وفي مقدمتهم أحمد العاملي وابراهيم السامرائي أنواعاً من اإلبداالت ّ
الص ّ
ّ ّ
ّ
المقبولة ،كإبدال التاء من الكاف ،والقاف من الياء  ...فبدا من منهجهم َّ
اللغوية كلها
أن األصوات
ّ

وتية ،وقد
قابلة للتبادل فيما بينها ،دون قيد أو شرط من التقارب المخرجي أو التشابه في الصفات ّ
الص ّ
ِّ
العامية من أصول فصيحة ،كعدم اهتداء
تفسر نشأة األفعال
غفلوا عن إبداالت كان يمكن لها أن ّ
ّ
الفصيح(هطرس).
(هدرس) بسبب إبدال داله من طاء
السامرائي إلى أصل الفعل العامي
َ
َ
ّ
ّ ّ
رد األفعال إلى
 أخ َذ بعض الباحثين المحدثين بالحذف في تأصيل األفعال ،فلم يسعفهم ذلك في َّّ
(قفز) بحذف القاف ،كما يذكر العاملي ،أو القول
أصولها؛ فال يمكن القبول بنشأة
الفعل(فز) من َ
ّ
َّ
نشأة(كد) من(كدح) بحذف الحاء كما يذكر عبد القادر المغربي؛ فاألخذ بهذا النمط من الحذف يشيع
ب
فوضى ال حدود لها في التأصيل ،زيادةً على ّأنه يفضي إلى مخالفة التطور اللغوي ،فمن غير
المقبول أن نقول بنشأة الفعل الفعل(خرج) من مزيدة(استخرج) ،بل العكس هو المقبول ،وقياساً على

َّ
ثالثية.
ذلك فمن األولى أن
يكون(فز) أصالً لغيره من األفعال ال ّ

السامرائي
فكل أصوات اللغة قابلة للزيادة ،كقول
 وكذا لم تكن الزيادة مضبوطة بشيء من القياسّ ،ّ ّ
الفصيح(عنكش)
الفعل(عكنش) والفعل – على التحقيق – من العامي المقلوب من
بزيادة الشين في
َ
َ
ّ
دل االستقراء األولي في بعض المعجمات على
الذي اهتدى ابن فارس إلى تأصيله بزيادة النون .وقد َّ
ّ
َّ
ثالثية هي األصوات الخفيفة(:
باعية غير المضاعفة من األفعال ال ّ
الر ّ
أن أكثر ما يزاد لبناء األفعال ّ
ل ،م ،ن ،ر ،ب ،ف ،و ،ي) .وهي مسألة تحتاج إلى إفراد مستقل.
السامرائي كثي اًر،
يقل االضطراب فيه عن الواقع في الوسائل السابقة ،وقد اتكأ عليه
أما النحت فال ُّ
 وّّ ّ
(قرضم) من الفعلين(:قرض) و(قضم) دون دليل ،والفعل من الفصيح القائم
فهو يقول بنحت الفعل
َ

ويتردد
ضتُه".
الشيء :قطعتُه،
ت
على الثالثي(قرض) بزيادة الميم ،لقول األزهري":
ّ
األصل قَ َر ْ
وقرض ْم ُ
َ
ُ
َ
ّ
َّ
الفعل(قرطف) من(قطف) بإبدال الراء من الطاء على طريقة التعويض وكونه
السامرائي بين كون
َ
ّ ّ
منحوتاً من(قرط) و(قطف).
 .6ما يتعلّق بنقص االستقراء وما يدور في محوره

العاميات أفعاالً ،وهي من المستعمل الفصيح ،كالذي ذكره تمام حسان في
 القول بوضعّ
العامية المصرّية ،وقد رده إلى الثالثي(فتح) ،وهو رباعي مستعمل في
الفعل(فرطح) المستعمل في
ّ
َ
ّ
طحه ،إذا َبسطه ".واألفعال التي ذكر العاملي
الفصيحة ذكره األزهر ُّ
رص وفْل َ
ي بقولهُ ":يقال :فَ ْر َ
ط َح القُ َ
ّ
العاميات وهي من الفصيح كثيرةٌ.
السامرائي ّأنها من
و
ّ
ّ ّ
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ـامرائي،
العامية إلى األعجمي والدخيل فشائعٌ كثيـ اًر فـي آراء العـاملي والس
أما المنسوب من األفعال
ّ
 وّّ ّ
ّ
أي دخيــل ه ــو ،والفعــل مــن المس ــتعمل
كالفعل(لشــق) الــذي عـ ّـده الع ـ
ـاملي مــن الــدخيل دون بي ــان مــن ّ
ّ
السامرائي أصله األعجمي.
يبيِّن
الفصيح الذي ذكره الفيروزآبادي وأورد معناه ،و
َ
الفعل(شلتغ) الذي لم ّ
ّ ّ
السامرائي يذكر َّ
هدن)
 والمقاربة بين االستعمال العامي والفصيح لم تكن دقيقة ،فأن الفعل(ر َ
ّ ّ
ّ
ثم يقف على معنى واحد في
اقية الدارجة ،ومن َّ
التروي من استعمال العر ّ
ّ
و(الرهدنة) بمعنى األناة و ّ
الرْه َدن بمعنى األحمق؛ ليخلص من ذلك إلى القول ":وهذا من العجب في البعد بين
الفصيحة ،وهوَّ :

هدن) منصوص على استعماله في
أي أصل ُبني .والفعل(ر َ
ّ
العامية والفصيحة ".ولم يذكر من ّ
الفصيحة بمعنى ِّ
ترجح لنا
االحتِّباس ،وهو معنى
اقية ،ومن َّ
ٌ
اإلبطاء ،و ْ
ثم ّ
التروي في العر ّ
مقارب لألناة و ّ

ثالثي ِّ
ِّ
قيامه على واحد من
ق حماقةً
ين ،فهو من(رَّه َد) – بزيادة النون – ومعنى رَّه َد َح ُم َ
الفعلين ال ّ
الم ْرهود الذي لم ُي ْح َكم ،أو هو من الفعل(هدن) – بزيادة الراء  -لقولهم َ :ه َد َن ،إذا
ُم ْح َكمةً ،واأل َْمر َ
سكن ولم يتَ َح َّرك ،والمهدون :البليد الذي ُي ْرضيه الكالم دون الفعل.
َ
العامية عن أصولها،
اللغوية أثر واضح في انحراف تأصيل األفعال
 وإلهمال تطور نطق األصواتّ
ّ
الجيم المفردةُ (المصرّية) التي تتطور إلى التركيب من (الدال) و(الشين) ،وقد بدا
ومن هذه األصوات
ُ
السامرائي ،عندما تناول الفعل (لهوج) زاعماً َّ
أن الهاء فيه زائدة ،أو
غير واضح في آراء
هذا التطور َ
ّ ّ
الفعل(لوج) ،ليقول بأن الجيم – وهي الجيم المركبة
أنها جاءت على طريقة التعويض من الواو في
َّ

هوج .والعكس هو الصواب.
دون ّ
شك  -تُبدل جيماً ثقيلة كما ينطق به أهل مصر ،فيقولون :خبز ُملَ َ
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مراجع الدراسة ومصادرها
 .9ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ،المكتبة
العلمية ،بيروت9141 ،م.

 .6األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة علق عليها :عمر سالمي وزميله ،ط ،9دار إحياء التراث

العربي ،بيروت6559 ،م.

الدين محمد بن الحسن ،شرح شافية ابن الحاجب ،تحقيق :محمد محيي الدين
 .3األستر ُّ
اباذي ،رضي ّ
عبد الحميد
وآخرين ،دار الكتب العلمية ،دط ،بيروت ،د ت.

 .7األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان الداودي،
ط ،9دار القلم،

دمشق ،الدار الشامية ،بيروت9119 ،م.

ي ،أبو بكر محمد بن القاسم ،الزاهر في معاني كلمات الناس ،تحقيق :حاتم الضامن ،ط،9
 .0األنبار ّ
مؤسسة الرسالة،
بيروت9116 ،م.

 .6أنيس ،إبراهيم ،األصوات اللغة ،ط  ،3دار النهضة العر ّبية ،القاهرة9169 ،م.
 .4الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،صحاح العر ّبية ،تحقيق :أحمد عبد الغفار عطار ،ط  ،7دار العلم

للماليين،

بيروت9184 ،م.

 .8حسان ،تمام ،مناهج البحث في اللغة ،د .ط ،دار الثقافة ،الدار البيضاء9186 ،م.
 .1ابن ُدريد ،أبو بكر محمد ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،ط ،9دار العلم للماليين،
ّ
بيروت9184 ،م.

النعيمي ،وجمال
 .95دوزي ،رينهارت ،تكملة المعاجم العر ّبية ،نقله إلى العر ّبية وعلق عليهَّ :
محمد َ
الخياط ،ط ،9و ازرة

اقية6555 - 9141 ،م.
الثقافة واإلعالم العر ّ
 .99الزبيدي ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق مجموعة من المحقّقين ،دولة

الكويت9160 ،
6559-م.

 .96الزمخشري ،الفائق في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،

ط  ،6دار
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المعرفة ،لبنان.
السامرائي ،إبراهيم ،الفعل زمانه وأبنيته ،ط ،3مؤسسة الرسالة ،بيروت9183 ،م.
.93
ّ ّ
 .97سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،6مكتبة
الخانجي،القاهرة9183 ،م.

 .90ابن سيده ،أبو الحسن علي ،المخصص ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ط ،9دار الكتب العلمية،
بيروت 6550،م.

العامية المصرّية في صوغ األفعال ،منشور في كتاب" اللهجات
 .96شاهين ،عبد الصبور ،مسالك
ّ
العر ّبية بحوث
ودراسات" صادر عن مجمع اللغة العر ّبية المصري ،ط ،9إشراف :كمال بشر6557 ،م.

 .94الشايب ،فوزي ،محاضرات في اللسانيات ،ط ،9منشورات و ازرة الثقافة ،عمان9111 ،م.
 .98الصالح ،صبحي ،دراسات في فقه اللغة ،ط  ،94دار العلم للماليين ،بيروت ،د .ت.
 .91الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك ،تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ،تحقيق :السيد

الشرقاوي ،ط،9

مكتبة الخانجي ،القاهرة9184،م

 .65العاملي ،أحمد رضا ،قاموس رد العامي إلى الفصيح ،ط ،6دار الرائد العربي ،بيروت،
ّ
ّ
9189م.
 .69ابن عباد ،الصاحب ،المحيط في اللغة ،تحقيق :محمد حسن آل ياسين ،ط ،9عالم الكتب،
بيروت6599 ،م.

 .66عبد التواب ،رمضان ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،ط  ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة،
9114م.

اللغوية ،تحقيق :محمد إبراهيم سليم ،د.ط ،دار العلم والثقافة،
 .91العسكري ،أبو هالل ،الفروق
ّ
القاهرة ،د.ت.
 .65ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،د.ط ،دار الجيل،
بيروت ،د.ت.

السامرائي ومهدي المخزومي ،ط ،9و ازرة
 .69الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العين ،تحقيق :إبراهيم
ّ ّ
الثقافة واإلعالم
اقية ،دار الرشيد ،بغداد9189 ،م.
العر ّ
العامية ،د.ط ،مكتبة لبنان ،بيروت9143 ،م.
 .66فريحة ،أنيس ،معجم األلفاظ
ّ
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 . 63الفيروزآبادي ،مجد الدين  ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
ط  ،8مؤسسة

الرسالة ،بيروت6550 ،م.

 .67ابن القطاع ،علي بن جعفر ،كتاب األفعال ،ط ،9عالم الكتب ،بيروت 9183م.

ي ،منشورات معهد البحوث
 .60كراع النمل ،المنتخب من غريب كالم العرب ،تحقيق :محمد العمر ّ
العلمية ،جامعة
أم القرى ،مكة المكرمة9188 ،م.

العامي ـة فــي لبنــان وســورية ،منشــور فــي كتــاب " :اللهجــات العر ّبيــة
 .66المعلــوف ،عيســى ،اللهجــات
ّ
بحوث ودراسات"،

صادر عن مجمع اللغة العر ّبية المصري ،ط ،9إشراف  :كمال بشر6557 ،م.
العامية ،منشور في كتاب ":اللهجات العر ّبية
 .64المغربي ،عبد القادر ،كلمات شائعة في اللغة
ّ
العامية"،
الفصحى و ّ
صادر عن مجمع اللغة العر ّبية المصري ،ط ،9إشراف  :كمال بشر6556 ،م.
 .68ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد ،لسان العرب ،ط ،3دار الفكر ،بيروت9117 ،م.

 .61النص ،محمد إحسان ،نظرات في كتاب رد العامي إلى الفصيح ،بحث منشور في كتاب:
ّ
"اللهجات العربّية
العامية" ،صادر عن مجمع اللغة العر ّبية المصري ،ط ،9إشراف :كمال بشر،
الفصحى و ّ
6556م.
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