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شر
ّ
 :قواعد الن

 

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكالم)الّتي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترّحب مجل

ّ
بنشر كّل بحث علمّي، ( الل

هجات الجزائرّية والعربّية وإلافريقّية والعاملّية يهتّم بالفصحى في عالقاتها الّتكاملّية وصالتها 
ّ
الّتمايزّية بالل

ة ذلك، وخلفّياته الّسوسيوثقافّية، والّسوسيولسانّية، 
ّ
ر والّتأثير وعل

ّ
إلانسانّية، واستبطان مواطن الّتأث

 .وألانثربولوجّية

 

 
ّ
قافة الش

ّ
راث والث

ّ
ة بكّل البحوث العلمّية املهتّمة بالت

ّ
هجة في كما تهتّم املجل

ّ
عبّية، وصلتها بالل

 : املوضوعات آلاتية

 

عبّية، 
ّ
عبّي وامللحون، ألالغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبّية والحكم، ألاقوال املأثورة، الش

ّ
ألامثال الش

ساء في مجاالت معّينة، 
ّ
هجّية املتداولة في مختلف املناسبات الجزائرّية، تعابير الن

ّ
البوقاالت، الّتعابير الل

في حاالت معّينة، ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول  وتعابير الّرجال

هجة في املجال الّتعليمّي وإلاعالمّي ومواقع الّتواصل الاجتماعّي، وكذا في مختلف الفنون ألادبّية 
ّ
الل

 .والّتمثيلّية واملسرحّية

 

ة ألاساتذة والباحثين
ّ
ة وترّحب مجّددا بكاف

ّ
الّراغبين في املشاركة ببحوثهم العلمّية في  تنشر املجل

روط آلاتية
ّ
شر وفق الش

ّ
 :املجاالت املذكورة سلفا، وتقبل الن

 

 أن يتمّيز البحث باألصالة، والجّدة، واملوضوعّية. 

 أن يراعى في البحث املنهجّية العلمّية، وأن يلتزم صاحبه باألمانة العلمّية. 

 اية البحثأن تكون إحاالت البحث وهوامشه في نه. 

  ال تدع فراغا(Espace ) قبل الفاصلة والنقطة، بل بعدهما، وال تدع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربّية ُيرسل البحث في شكل ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد إلالكترونّي للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسّية أو إلانجليزّية
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

 تخضع املقاالت جميعها للّتحكيم من قبل هيئة علمّية متخّصصة في سرّية تاّمة. 

 ة
ّ
 .البحوث املنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، وال تعّبر عن رأي املجل

 ال ترّد املقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر. 

 ص
ّ
اتّية يرفق الباحث مقاله بملخ

ّ
 .عن سيرته الذ

 ة حّق الّتصّرف في ما له عالقة باملنهجّية العلمّية للمقال
ّ
 .للمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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 03حمتويات العدد 

     الاقتتاحية 
ــــــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــــير د .أ 1جامعة أحمد بن بلة وهران 14 محّم

 بويجرة

مـا "ثراء املرجـع وتعـدد الداللـة فـي قصـيدة 

 "في البداوة عيب

غة،
ّ
 وإلابداع الاستعارة والل

صـوتا  تلمسـان لهجـة فـي اللغـوي  املسـتوى  بوروبة حميد .أ تلمسان/أبي بكر بلقايدجامعة 10

                                        القاف والكاف أنموذجا
تازغـــــــــــــــــــت : الباحـــــــــــــــــــث 1جامعة أحمد بن بلة وهران 54

 بلعيد

شكيل الّصوتّي وأثره الجمالّي 
ّ
 الت

 في مسرحّية أميرة ألاندلس ألحمد شوقي
 الرحلة في ألادب الجزائري القديم  العزوني فتيحة. د 1جامعة أحمد بن بلة وهران 43
املركـــــــــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــــــــامعي أحمـــــــــــــــــــــــــــــد  30

 غليزان/زبانة

فاطمــــــــــــــــــة : الباحثــــــــــــــــــة

 مقّدم 

صــــورة املــــرأة فــــي ألامثــــال الشــــعبية بواليــــة 

 غليزان
املركـــــــــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــــــــامعي أحمـــــــــــــــــــــــــــــد  27

 غليزان/زبانة

بــــــــــــــين الفصــــــــــــــحى التعــــــــــــــامالت الصــــــــــــــوتية  فاطمة بن عّدة. د

 واللهجة الغليزانية
ة وهران 27

ّ
لـــــــــــــــــــــــويزة : الباحثـــــــــــــــــــــــة 1جامعة أحمد بن بل

 مغاري 

، ألانســــــاق الصــــــوتية والدالليــــــة للحضــــــرة

 مقاربة سيميائية
 بن الدين بخولة.د الشلف/جامعة حسيبة بن بوعلي 02

 

اللفظية واملعنوية ودورها في  القرائن

 أبنية الكلمة
دي سي/جامعة جياللي اليابس 077

 بلعباس

طـــــــــــــــــاهري : الباحــــــــــــــــث

 عيس ى

 الصوائت العربية عند علماء التجويد

 
 فلسطين –جامعة ألاقص ى غزة  041

 

إبـــــــــــــــــراهيم أحمــــــــــــــــــد .د

م الشيخ عيد
ّ

 سال

معـــاني ألافعـــال املزيـــدة ودالالتهـــا فـــي غربـــة 

 الراعي
املعجم املتخّصص ومكانته في البحث  حاج هني محمـد.أ الشلف/جامعة حسيبة بن بوعلي 070

 ملعجمي الحديثا
 2جامعة سطيف 027

 

 عز الدين لعناني.أ

 

تشابك االبنية الحملية والوظيفية 

 واملكونية في النحو الوظيفي
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 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اّلل
ّ

  بسم اّلل

 الافتتاحية

 

 
ّ
لُم : )إلى القّراء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقّدم مجل

َ
إليه َيْصَعُد الك

ّيُب 
َّ
نا أمل، ( الط

ّ
في أن يحظى هذا العدد برض ى القّراء، ويتلّقى توجيهاتهم وإرشاداتهم، وكل

ة من مقاالت، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجل

سانّية، واملوضوعات ألادبّية، واملجاالت الاجتماعّية
ّ
 .املستويات الل

تّصون، ودعمها وإّن ما في هذا العدد من مقاالت، انصّب على إنجازها مخ 

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكرّية، وخلفّيات اجتماعّية، وظالل إنسانّية
ّ
 .محك

الث ـ في موضوع  
ّ
ومبتغى هذه الّدورّية، نصف الحولّية، ـ بعد صدور العدد الث

هجات، أن تقيم العالقة الوظيفّية، بين أصالة التعبير الفصيح، واملنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

 منهما في موضعه، وترّده إلى ال
ّ
هجّي الّنظيف، وأن تصّنف الغريب والّدخيل، وأن تضع كال

ّ
ل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أّولهما تنقية الل

ة. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحّرك جميع موضوعات املجل

ّ
 .وحول الّتنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في ومّما نأمله من  
ّ
كّل مشارك في هذه املجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفّيات إلانجاز، كالوصف املفيد في . املستويين املذكورين

هجة، والّتعليل املدّبر في 
ّ
ة، والّتحليل املوّجه إلى كيفّيات الّتعامل مع الل

ّ
مدخرات املجل

هجيّ 
ّ
 .الّتفكير الل

ه تتجاذبه مرجعّيات ومّما لوحظ ع 
ّ
هجّي وأصوله في الجزائر، أن

ّ
ن جذور الّتعبير الل

عديدة؛ أّولها العربّية، وهي الفاعل البالغ الّتأثير في الّنطق وألاداء، صوتا ومفردات، 

ثّم ألامازيغّية بكّل أبعادها الّتاريخّية والاجتماعّية، وتلويناتها الّصوتّية، . وتراكيب، وأساليب

فظّيةوإيحاءاتها 
ّ
ركّية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل . وعددها كثير. الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثّم الل

لها في طبقات املجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجّي وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسّية بتوغ
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راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسّيات وشامبرات: )أيضا، مندّسة في املفردات والت

ذرات من لغات عاملّية كالهندّية، والباكستانّية، والفارسّية، والعبرّية، إلاسبانّية
ّ
، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء ألاعيان بخاّصة

هجات، ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة،  
ّ
وباعتماد املسموع من الل

مال، نرسو على ما هو وبمحاولة الّتصنيف حسب الّتوظيف، والاكتمال في مجاالت الاستع

 .عملّي، وظيفّي، فاعل في مجاالت الحياة، ثّم منه تكون املنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، وماّدة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إملامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى املشاركين اعتمدنا في إنجاز ألاعمال، وعلى هللا توكلنا في كّل حال

 

 

 

ةهيئ  
ّ
 .ة تحرير املجل
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 "ما في البداوة عيب"ثراء املرجع وتعدد الداللة في قصيدة 

 مقاربة حول الدفق الاستراتيجي في شعرية ألامير

 بويجرةبشير محّمـد . د.أ

ة 1جامعة وهران
ّ
 أحمد بن بل

 

قادر شيئان لعل من أهم معالم الصبغة الحديثة في شعر وفي شاعرية ألامير عبد ال       

اثنان هما؛ ابتعاده، في شعره، عن التكسب وعن التصنع على الرغم من أنه ابن العصر 

 .الذي مجداهما، ثم جعله شعره مواكبا ملا كان يعيشه أو ملا كان يحدث من حوله

ونتيجة لذلك أجد شعر ألامير عبد القادر متلبسا بالقضايا الحديثة في عصره           

لك على اعتبار أن العمل إلابداعي الحديث هو ذلك الذي يساير ويعبر عن ومتشبعا بها، وذ

املعيش اليومي ملبدعه أو ملجتمعه، وليس ذلك العمل الذي يرتمي في غياهب املاض ي ويعانق 

 .املنبوذ من يوميات املبدع أو ما يتناقض مع اهتمامات مجتمعه وأمته

ارئ يعثر على قصيدة واحدة لألمير ال تحمل ووفق ذاك التلبس وتلك املسايرة ال يكاد الق   

إشكالية وجودية تهمه هو أو تعبر عن حالة أو عن وضع وطنه و أمته الجزائريان، وسواء 

كانت تلك الحمولة بارزة املعالم أو مندمجة وفق إملاحات ورموز يستطيع فك شفراتها 

 .لتفكيك شفراته وأبعادهالقارئ اللبيب واملشبع بالحمولة املعرفية املطلوبة لفهم النص و 

وفق إلاحاالت السابقة، والتي يبدأها " ما في البداوة عيب"وفي محاولة مني  لقراءة قصيدته 

 ـ:ألامير بقوله

ـــر°    يا عاذرا المرئ قد هام في الحضر       ــ  و عاذال ملحب البدو و القفـ

ـــــا        ــ ــ  الطين و الحجر و تمدحن بيوت°     ال تذممن بيوتا خف محملهـ

 ـ:أجد نفس ي مضطرة إلى اصطناع التمفصالت التالية

وجهه إليه "والتي حصرها محققو ديونه إلى رده على سؤال  ـ مرجعيات إبداع القصيدة،

وهو الحصر الذي يمكن أن ". بعض أمراء فرنسا، مفاده هل البادية أفضل أم الحواضر؟

النص إلى مسألة افتراضية بحتة القصد منها  يعتد به، لكن ال بأس من إمكانية إرجاع إبداع

تقديم صورة جميلة ومشرفة عن منبت ألامير وشعبه وعن اصالة هذا املنبت وتملكه 
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لخصال وصفات إنسانية وجمالية تفتقدها كثيرا الحياة في الحاضرة التي يفتخر بها 

 ..".داوةجئنا لننقذ الجزائريين من التخلف ومن الب" املستدمر في قولته املشهورة

هذا من جهة، أما من الجهة ألاخرى فيمكن أن تكون هذه القصيدة إجابة لسؤال        

لعل ألامير بعد أن طاب له املقام " ضمني الحظ ألامير بوادره في سلوكات الفرنسيين مفاده؛ 

في السجن، وهو في كل ألاحوال، أرأف وألطف من حياته املقاومة في البوادي وفي ألارياف 

سبعة عشر سنة، يقر ويميل إلى القول بأن حياة الحضر أفضل و ألطف من حياة مدة 

كما قد تكون للقصيدة مرجعيات أخرى سيكتشفها املؤرخون واملحققون ..". البدو

 . مستقبال

فأجده يصب في عمق كينونة ألامير ويؤازر أيديولوجيته التي  ـ أما عن مضمون القصيدة

هي ارتباط إلانسان باألرض وبالعيش فيها بسبل وبآليات أفنى حياته في الدفاع عنها، و 

يلمس ذلك كله بقوة، حين " شباب ألامير" ولعل قارئ كتاب. متواضعة بغية التقرب إلى هللا

يجد قارئه أن ألامير كان يلجأ دائما في شبابه إلى البساطة وإلى الخروج منفردا إلى الشعاب 

 .د فيها متعته وسرورهوإلى املناطق الريفية املعزولة التي يج

كما ال ننس ى أن فضاء البادية، في تلك الفترة كان قد خرج عن املكونات الجغرافية        

والبيئية إلى مكون أيديولوجي طبقي اجتماعي بقوة، حين بدا ألامر وكأن هناك صراعا قويا 

ي ألارياف، وبين بين البادية، منبت ألامير وألاغلبية الساحقة من الجزائريين في البوادي وف

الحواضر الجزائرية التي كانت تسكنها الطبقات ألارستقراطية وأصحاب النفوذ والطبقات 

وقد تجلت مظاهر هذا الصراع في كثير من الثورات الشعبية في البوادي وفي . الراقية

ألارياف، كما حسمته مبايعة ألامير من كل أطياف البوادي وألارياف مقابل تخلف سكان 

 . ر عن ذلكالحواض

أعتقد أن موضوعة البوادي والحواضر وما يدور في ـ موضوعة البوادي والحواضر؛ 

فلكهما، كانت وال تزال إشكالية كبيرة ومهمة في نفس الوقت تفطن إليها ألامير منذ القرن 

وهي إشكالية يتقاطع فيها الاجتماعي مع الثقافي ومع (. 1481ـ 1481)ما بين )التاسع عشر

ومع السياس ي، وما زالت خيوط التوافق بينها جميعا لم تفك لحد الساعة،  الاقتصادي

وذلك موضوع يجب أن تفرد له . )ليس في الجزائر فقط ولكن في كل الوطن العربي

 :ولعل قول ألامير(. الدراسات مستقبال
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 في قلب مضنى، وال كدا لذي ضجر°    فيالها وقفة لم تبق من حزن     

 صوب الغمائم باآلصال و البكر°   نقى و جاد بها   ترابها املسك بل أ 

 بيت من الشعر و بيت من الشعر°    الحسن يظهر في بيتين رونقه      

وذلك على اعتبار أن عمق الكينونة الجزائرية كانت وما زالت . ينبئ عن كل ذلك ويرجحه       

ورة جلية وواضحة، زيادة تتمثل في الفضاء الواسع و املنتشر في البوادي وفي ألارياف بص

على أن هذه البوادي وألارياف ظلت هي الرافد الحقيقي لحياة إلانسان وملعيشته، سواء في 

 .الجبايات البترولية أو في املنتجات الفالحية التي تشكل املصدر ألاساس ملعيش إلانسان

الريفي، الفضاء، / ولم يكتف ألامير بتقديم الصورة الجميلة ماديا عن الفضاء البدوي        

 :حيث نجده يشيد بخصاله وبنقاء واعيته وبسهولة الحياة وبساطتها حين يقول 

 شليلها زينة ألاكفال و الخصر°   و نحن فوق جياد الخيل نركضها     

                            .......................... 

 لطخ من الوضرمنازال ما بها °   نروح للحي ليال بعد ما نزلوا       

                          .......................... 

 من استغاث بنا بشره بالظفر°     فخيلنا دائما للحرب مسرجة       

                          ........................... 

 و أي عيش ملن بات في خفر°   نحن امللوك فال تعدل بنا أحدا       

                          ............................ 

 و أرضه و جميع العز في السفر°  ال نحمل الضيم ممن جاء نتركه      

                          ............................. 

 فيها املداواة من جوع و من خصر°    نبيت نار القرى تبدو لطارقنا       

دقة، صورة كاملة عن ايديولوجية أصيلة نابعة أساسا من إلاسالم وهي أبيات كلها ترسم، ب

وفي ذلك رد قوي . ومن خصوصيات إلانسان الجزائري التي نشأ عليها عبر العصور وألازمنة

على ادعاءات املستدمر الفرنس ي التي مفادها؛ اتصاف إلانسان الجزائري بالغلظة 

زه بالعنف وبالخشونة بسبب انتمائه إلى وبالكراهية وبالحقد وبالتطاحن بين أفراده وتمي

 .  وبسبب تشبثه واعتناقه لإلسالم بقوة وبصدق وإخالص( الشمال ألافريقي)هذا الفضاء
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أما عن أسلبة مضمون القصيدة الذي اعتمده ألامير ـ أسلبة املضمون في القصيدة؛ 

واحدة، ولكني فأجده ثريا ومتنوعا تنوعا ملفتا للنظر، قد تعجز دون إلاحاطة به دراسة 

الذي يقابله، بالضرورة تضاد " تضاد املوضوع"أو " تقابل املضمون "سأقتصر على مسالة 

الوطني " ألانا"ولقد اعتمد ألامير ذلك تحت وطء حمولة (. بفتح الباء)وتقابل املخاطبين

ار ، ولعل آيات ذلك ودالئله تظهر بقوة في اختي"آلاخر"املكتنز بالخبرات وبالتجارب املرة مع 

عذر لجاهل قيمة الحياة في البوادي "افتراض"، التي تدل ألاولى على "عاذالو عاذرا"لفظتي 

ألنه . وفي ألارياف، وافتراض العذر هنا يصبح تعريضا بقادة فرنسا، بل وبالفرنسيين كلهم

كما تحمل الثانية مسحة املجد والافتخار ألن . يجمل معنى اللوم املجلل بالجهل و بالطغيان

. وتصرفاته أبدا مقبولة ومشروعة" املعذول "دائما تكون مذمومة، وسلوك " العاذل"صفة 

 :و لعل مما يصوغ لكل ذلك قوله في البيت التالي

 لكن جهلت و كم في الجهل من ضرر °    لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني       

عرفية في تناقض ادعاءات فرنسا العلمية وامل" جهلت"مقابل " تعلم"حيث نجد لفظتي 

 .حقوق إلانسان وفي حقوق ألامم والشعوب ماضيا وحاضرا، كما كانت تدعي دائما

والذي يعتبر القلب النابض للقصيدة حين يمنحها دفقا حركيا ـ أسلبة خطاب القصيدة؛ 

و حيوية لفظية وإيقاعية تساهم بقوة في مجارات توزيع مفاصل املقاطع الشعرية وفق 

وتلك ميزة حديثة في . رئ بتمثل الرسائل التي يريد أن يبثها النصمسارب داللية تغري القا

 .تسويق الخطاب الشعري وفي تقريب إمكانية تماهيه مع آلان

ومن أقرب آلاليات املسخرة لذلك في هذه القصيدة ما تتوفر عليه من صيغ؛       

ء البدوي وإضفاء تجميل الفضا..ألانا الجمعي..ألانا الفردي..التقرير..الاستفهام..املنادى

 "النهي"ولقد بدا كل ذلك جليا من خالل أسلوب ... عناصر البشاعة على الفضاء املديني

 :في البيت ناصية القصيدة، حيث يقول  "املنادى"املتواصل مباشرة مع أسلوب 

 و تمدحن بيوت الطين و الحجر°   تذممن بيوتا خف محملها    ال  

 ـ:في قوله "امتناع المتناع"وفر عليها أسلوب مردفا إياه  بصيغ التتابع التي يت

 لكن جهلت و كم في الجهل من ضرر °  كنت تعلم ما في البدو تعــذرني      لو  

 بساط رمل به الحصباء كالـــدرر °   أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقبا    

 بكل لون جميل شيــق عطـــــــر°    أو جلت في روضة قد راق منظـرها     
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 علوت في مرقب، أو جلت بالنظر°   كنت في صبح ليــل هـــاج هاتـنه    أو  

 :للمخاطب كقوله "التقرير"ليصل إلى أسلوب 

ــــا      ــ  يزيد في الروح، لم يمرر على قذر°    تستنشقن نسيـــما طاب منتشقـ

 سربا من الوحش يرعى أطيب الشجر °  رأيت في كل وجه مـــن بسائطــــــها    

ال أتصور بأن ألامير قصد بهذا النص املبتغى كونات إلايحاء في النص وميكانزماته؛ ـ م

الشعري املحض؛ أي قصد تلبية حرقة إبداع شعري استحوذت عليه في لحظة فأخرجها في 

هذه القصيدة، بل أرى بأن املقصد كان أعمق من ذلك، وأجده يتمثل في محاججة 

رد على كل الافتراءات التي لفقها هذا ألاخير ضد ألامة استراتيجية مع املستدمر قصد فيها ال

الجزائرية صاحبة السبق ألاعظم في املقاومة التي رفع لواءها ألابطال التاريخيون أمثال 

، وبانية قالع العلم والعلماء أمثال "طارق بن زياد"و" تاكفاريناس"و" يوغرطة"و" ماسينيسا"

، وغيرهم كثر، واملستدمر الفرنس ي يعرف ذلك "ابن رشيق"و" املقري "و" يوبا"و" سيفاكس"

جيدا ألنه يعرف ما ذا أضاع من تراث ومن مظاهر الحضارة في الجزائر ويحتفظ أيضا، في 

متاحفه وفي معارضه، بما ال يدع مجاال للشك في أن للجزائر، وفي فضاءاتها الريفية 

قلعة بني "وفي " تغنيفرجل "ومع " سيقا"وفي " سيرتا"والبدوية خاصة، حضارة عريقة في 

، بل وفي كل شبر من هذه الطيبة ينبئك، إذا ما استنطقته "مملكة تين هنان"وفي " حماد

 .بصدق، عن أبعاد إنسانية جميلة وخالدة عبر ألازمان وألاوقات

وفي ألاخير هذه إشارة فقط إلى قصيدة واحدة فقط من شعر ألامير الذي أجده حماال        

ة تتنفس التعبير عن الحال، وتتزين بلبوس الكشف عن أصالة وعن الستراتيجية شعري

رؤية شعرية حداثية الروح والعمق على الرغم من أنها صيغت في قالب شعري كالسيكي، 

 .وهللا املوفق......كما يحلو للبعض

 

 

 

 

 

 



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

9 

 صوتا القاف والكاف أنموذجا تلمسان لهجة في اللغوي  املستوى 

 دراسة صوتية 

 بوروبة حميد.أ

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 :ملخص

املـنه   علـى تقـوم دراسـة وهـي تلمسـان، للهجـة اللغـوي  للمسـتوى  لغويـة دراسـة هـذه        

 وتحليـل املدروسـة للهجـة اللغويـة الظـواهر وصـف علـى يعتمـد الـذي التحليلـي الوصـفي

 وأهميـة .للهجـةا هذه بها تتميز التي والخصائص وألانظمة القواعد، إلى محتوياتها، للوصول 

هـذه  يسـكنون  الـذين املدروسـة اللهجة أصحاب بين الوثيقة الصلة تظهر :أنها الدراسة هذه

 امتـداد اللهجـة علـى هـذه علـى طـرأ الـذي اللغـوي  التطـور  وتظهـر الفصـيحة واللغـة املدينـة،

 تـرتبط بـه الـذي ألاسـاس املقيـاس تعتبـر التـي الفصـحى اللغـة وبين بينها الفجوة وبيان الزمن،

 فـي ميدانيـة دراسـة وهـي .مـواقعهم واخـتالف أبنائهـا جنسـيات اخـتالف علـى العربيـة اللهجـات

 املادة هذه جمع شروط توافرت فيهم رواة اخترت اربعة ولقدملنطقة تلمسان  صفاتها أغلب

 وحللتهـا، ووصـفتها النصـوص فجمعـت دون، اللهجـة بهـذه الـتكلم على الحرص مثل اللغوية،

  .الفصيحة اللغة وبين بينها، وقارنت

 .اللغة، اللهجة، اللسانيات، الصوتيات، تلمسان  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

 It is  linguistic study explaining the concept of Phonetical 

aspects of Tlemcen dialect. The importance of this research lies in expressing 

the deep link between the people of this dialect and standard Arabic. Moreover, 

It shows dialect development and differences between this dialect and standard 

Arabic. It is a field study based upon the descriptive approach, from Tlemcen 

and its suburbs. And deals withPhonetic aspects(the phonemes. It discusses 

consonant vowels. 

Keywords :   Language-dialect-linguistics-phonetics-Tlemcen. 
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 :الدراسة أهمية

 اللهجـات دراسـة تعـد حيـث اللهجـات، دراسـة أهميـة مـن املوضـوع هـذا أهميـة تنبـع       

 الدراسات هذه أن أنيس إبراهيم يرى  إذ .اللغوية البحوث في الاتجاهات من أحدث الحديثة

 آلان أصـبحت حتـى والعشـرين عشـر التاسـع القـرنين خـالل ألاوروبيـة فـي الجامعـات نمـت قـد

 
 
  عنصرا

 
وزاد الاهتمام بدراسة اللهجات الحديثة، ألنها  1بين الدراسات اللغوية الحديثة مهما

تمثـــل تطـــورا لغويـــا تاريخيـــا يجـــب أن ترصـــد مالمحـــه وخصائصـــه بشـــكل مســـتمر للمحافظـــة 

علــــى هــــذه اللهجــــات قبــــل أن تطمــــس ويختفــــي أثرهــــا، خاصــــة وأن اللغــــات تتطــــور بشــــكل بــــين 

 .وواضح

 كتابه في ثعلب العباس فأبو القديمة، العربية اللهجات القدماء ربيةالع علماء ذكر لقد       

 كتابـه فـي مالـك وابـن والالفـا،، املنطـق، إصـالح كتابيـه فـي السـكيت وابـن مجـالس ثعلـب،

 شـرح فـي إلاعـراب، وألاسـترابادي صـناعة وسـر الخصـائص، كتابيـه فـي وابـن جنـي التسـهيل،

 الهوامـع، وهمـع العربيـة، اللغـة علـوم فـي زهـرامل كتابيـه فـي الحاجـب، والسـيوطي ابـن كافيـة

 عـن مؤلفـا مـنهم أي يفـرد لـم وإن .كتـبهم فـي بهـا وتمثلـوا إلـى اللهجـات أشـاروا وغيـرهم فهـؤالء

 وأنهـم ألاخـرى، خاصـة العلـوم بدراسـة اهتمـامهم مـن بهـا أقـل اهتمامهم وكان اللهجات، هذه

 دراسـة أن واعتقــدوا فصــيحة،ال العربيــة القرآنيـة، واللغــة العلـوم دراسـة علـى عكفـوا

 .العربية الفصيحة اللغة دراسة حساب على تكون  اللهجات

 : املوضوع اختيار

  املحدثين، العرب اللغة علماء العربية للهجاتنا املستشرقين دراسة دفعت لقد       
 
 إلـى دفعا

فمـــن الدراســـات التـــي عنـــي بهـــا املستشـــرقون  ومزاياهـــا، خواصـــها عنـــد دراســتها،والوقوف

 Leالـذي درس لهجــة تلمســان فــي كتابــه William Marçaisلفرنسـيون خاصــة وليــام مارســ يا

parler de Tlemcenوالكثير من املستشرقين الفرنسيين مثلHenri Bassé   فلهجة تلمسـان

 .تتمتع بصلتها الوثيقة والعميقة باللهجات العربية القديمة

 : الدراسة أهداف

 : آلاتية لألسباب مهمة الحديثة العربية اللهجات دراسة إن
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 التقليـل ومحاولـة العربيـة، اللهجـات بعـض أصـوات بـين والاخـتالف التقـارب أوجـه إظهـار 1-

 الشـعوب، هـذه كثـرت حـين العربيـة، الشـعوب لهجـات بـين استشـرى  الـذي مـن الاخـتالف

 .الدخيلة الثقافات عليها وأثرت بينها، وتباينت املسافات

  مـنهال اللهجـات هـذه دراسـة فـي وجـدوا الـذين املستشـرقين علـى الفرصـة تفويـت 2-
 
 خصـبا

 .وحدتها وتفكيك العربية لتقسيم البلدان

 واللغة املدروسة، اللهجة أصحاب بين والاختالف الاتفاق جوانب وبيان الرابطة، توضيح 3-

 .وإلاسالمي العربي العالم في وإلاسالمية، العربية ألامة أبناء بها ينطق التي الفصحى

 : ثالبح منهج

 أصحاب من والنصوص الكلمات بعض جمعت إذ التحليلي، الوصفي اللغوي  املنه  اتبعت

 التـي وألانظمـة القواعـد لوضـع وشـرحتها؛ لغويـا تحلـيال وحللتهـا ظواهرهـا ووصـفت اللهجـة

 تخضع

كمــا ا عتمــدت علــى الروايــة الشــفهية مــن ســكان واليــة تلمســان و اقتصــرت الدراســة علــى . لهـا

ـــة لغويــــة وضــــعتها ســــاعدتني فــــي أفــــراد مــــن أصــــهاري  ـــة تلمســــان تبعــــا لخريطـ وأصــــدقامي بمدينـ

 .تحديد ألاصوات موضع الدراسة

 : تلمسان بمدينة تعريف

العريقــة والتاريخيـة، تقــع فـي إلاقلــيم الغربـي مــن أرض  الجزائريــة املـدن إحــدى تلمسـان       

ح مرتفعـات جبليـة م من سطح البحر، وهي واقعة في سـف"418 "الجزائر فهي تقع على ارتفاع

وفــي شــمال املدينـة يمتــد ســهل . فـي جنوبيهــا تكسـوها غابــة كثيفــة مـن بــجر الصــنوبر ألاخضـر

علـــى مســـيرة " تلمســـان" وتبـــدو" مغنيـــة"الشاســـع املتصـــل مـــن ناحيـــة الغـــرب بســـهل " الحنايـــة"

وفــي الشــمال الغربــي يحتجــب ألافــق وراء مرتفــع تــرارة حيــث يالحــظ "ثالثــين كلــم مــن الشــمال 

 .2"جبال فالوسن، وفي الشمال الشرقي مرتفعات السبعة شيوخ وتاسلة الرامي

، "املفــرو "ونهــر " تافنــة" ويجــري علــى منحــدرات جبــال تلمســان عــدة أنهــار ووديــان كنهــر       

 .وجل هذه ألاخيرة موسمية" الصفصيف"، ونهر "يسر"ي، ونهر "الشول "ونهر 

" دقيقـة 88"و"درجـة 18"السـبعة حيـث الطـول وهي تقع في أوائل إلاقليم الرابع من ألاقـاليم  

 1"دقيقة 82درجةو 11"والعرض

 : واللهجة اللغة
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  اللغـة بـين التمييـز مـن بـد ال العربيـة اللهجـات لدراسـة       
 
 هنالـك لـيس بأنـه واللهجـة، علمـا

 فـي العربيـة اللهجـات وألن ؛ والفـرع ألاصـل بـين عالقـة هي بينهما العالقة ألن فاصل بينهما حد

 التطـور  هـذا كـان عامـة، وإن اللغـة أهـل فيهـا يشـترك التـي الفصحى اللغة نحو لها تتطور مجم

 
 
 .أخرى  إلى من لهجة متفاوتا

 عـن النـاس مـن مجموعـة انعـزال علـى الزمنيـة الفتـرة وطـول  الطبيعيـة، الفواصـل ولعـل       

 انيـة،ث لهجـة   عـن مختلفـة لهجـة   خلـق إلـى تـدفع بينهمـا الاتصـال وصـعوبة مجموعـة أخـرى،

 مسـتقرة، زراعيـة بيئـة فـي يعيشـون  فالـذين كتـابتهم، تشـابهت وإن اللغـة نفسـها، إلـى تنتمـي

وقـد تلعــب . 8باديـة صـحراوية بيئـة فـي يعيشـون  الـذين يتكلمهـا  التـي غيـر لهجـة يتكلمـون 

  الظروف الاجتماعية دورا
 
 العاميـات من يوجد :يقول  فندريس فنرى  اللهجات نشوء في مهما

 ال الـذي بتنوعهـا تمتـاز الخاصـة والعاميـة متخصصـة، من جماعـات يوجد ام بقدر الخاصة

 أربـاب مـن هيئـة وكـل خاصـة، جماعـة فكـل وألامكنـة تبعـا للظـروف دائـم تغيـر فـي وأنهـا يحـد،

 .8الخاصة عاميتها املهن، لها

 قـريش لغة :فقالوا لغة، القدماء فاعتبرها التسمية في واملحدثون  القدماء اختلف ولقد       

 كلهـا لغـات بسـبع القـرآن نزل ":وّسلم عليه هللا صلى قال قيس، ولغة تميم، هذيل ولغة ولغة

  واللهجة؟ اللغة بين الفرق  فما لهجة، املحدثون  اعتبرها حين في 6"شاف   كاف  

 نظام معين ضمن تصاغ جمل، في وكلمات كلمات، في وحروف حروف، في أصوات هي :اللغة

 .أغراضهم عن قوم كل بها يعبر تأصوا واللغة .وداللة معنى له

 بيئـة إلـى تنتمـي اللغويـة، الصـفات مـن مجموعـة :بأنهـا أنـيس إبـراهيم فيعرفهـا اللهجـة أمـا

 وأشمل أوسع بيئة من جزء هي اللهجة وبيئة جميعهم، البيئة هذه أفراد فيها خاصة يشترك

 اللغويـة الظـواهر مـن مجموعـة فـي تشـترك ولكنهـا خصائصـها، منهـا لكـل عـدة لهجـات، تضـم

 حديث من بينها يدور  ما ومعرفة ببعض، بعضهم البيئات هذه اتصال أفراد تيسر التي

  تعد لم املدينة
 
  تجمعا

 
، سكانيا

 
 .ألاطراف ممتدة مدينة أضحت بل صغيرا

 الفونيم

  الفـونيم نـال       
 
  حظـا

 
  الفـونيم اكتشـاف ويعـد ودراسـاتها، اللغـة بحـوث مـن وافـرا

 
 مـن واحـدا

، أما الاهتمام الكبير بنظرية الفونيم فلم يبدأ إال منذ 1اللغة علم حققها التي اتأهم إلانجاز 

، واختلفـت آلاراء فـي تحديـد تعريـف 4 1311سـنةLanguageاملسمى Bloomfieldظهور كتاب 
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كميــة كبيــرة مــن املـــواد قــد اســتخدمت فــي الجـــدال :Robinsلهــذا يقــول روبنـــز. واضــح ملفهومــه

أمـا دي سوســور 18والفـونيم فــي احـد معانيــه يقصـد بـه الحــرف 3احـول نظريـة الفــونيم وداخلهـ

فيعتبــر أن الفــونيم هــو الحصــيلة النهائيــة لالنطباعــات الســمعية وحركــات النطــق وهــو ألاثــر 

ــــي  ـــا جــــــذر فــ ـــــة لهـــ ــــدة مركبـ ـــــدات املنطوقــــــة، إذن فهــــــو وحــ املتبــــــادل للوحــــــدات الســــــمعية والوحـ

الجانـــب النطقـــي : ازن بـــين جـــانبينلقـــد و 11السلســـلة املنطوقـــة و آخـــر فـــي السلســـلة الســـمعية

ــــاء : "والجانـــــــــب الســـــــــمعي، يقـــــــــول  ــ ــ ـــــاطة ألاعضـ ــ ــــوات بوســ ــ ــ ــــاء ألاصـ ــ ــ ـــن علمـ ــ ــ ـــرا مــ ــ ــ ـــق )إن كثيــ ــ ــ الحلــ

 .ويغفلون عن الجانب السمعي، وهذا املنه  غير صحيح( إلخ....والفم

هذا العنصر السـمعي يوجـد ...ألن التأثير الواقع على ألاذن هو ألاساس الطبيعي لكل نظرية  

عورية عندما تبدأ في النظر إلى الوحدات الفونولوجية، ذلك أننـا بوسـاطة ألاذن بصورة الش

مــــثال لــــو أننــــا اســــتطعنا أن نســــجل فلمــــا ســــينمائيا لجميــــع )+( أو(-)نعــــرف مــــاذا يكــــون صــــوت 

حركات الفم والحلق في أثناء نطق سلسلة من ألاصوات فربما كان من املستحيل أن نكشف 

مـن الحركـات املنطوقـة، فـال نعـرف متـى يبـدأ صـوت معـين وال  عن الانقسامات في هذا التتـابع

أيـــــن ينتهـــــي آلاخـــــر، لـــــذلك فالصـــــوت عنـــــد جـــــي سوســـــور ال يقتصـــــر علـــــى الوصـــــف العضــــــوي 

 .فحسب بل يتعداه إلى التأثير السمعي والذي من خالله نستطيع تمييز الوحدات الصوتية

فــإن الــالم فــي لفــظ الجاللــة "عــالىقــال هللا ت: "وقــد يحلــل الفــونيم إلــى ألفونــات فعنــدما نقــول    

فقــد جــاءت الــالم فــي لفــظ الجاللــة مرققــة، لــذلك "أنــا ســائل هللا:"جــاءت مفخمــة أمــا إذا قلنــا 

 . فهي صور مختلفة لفونيم واحد هو فونيم الالم

 .القاف والكاف في لهجة تلمسان فونيمات يأتي فيما وسأتناول 

/ q / القاف فونيم 

  ويصل الصوتيان الوتران يتحرك وال بالحنجرة فيمر الرئتين من الهواء اندفاع من يتكون 

 ثم واللهاة الحلق بأدنى واتصاله اللسان مؤخرة بارتفاع الهواء ينحبس حيث الحلق إلى أدنى

  الهواء فيحدث مفاجئ، بشكل ينفصل العضوان
 
  صوتا

 
 .انفجاريا

  املفخمة ألاصوات من أنه كما القلقلة، أصوات من الصوت هذا
 
  تفخيما

 
 .جزئيا

 .مهموس انفجاري  لهوي  صامت : بأنه الفونيم هذا ويوصف

A voiceless uvular plosive consonant 

/k/ الكاف فونيم 
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 الوتران يتحرك أن دون  الحنجرة، إلى الرئتين من الهواء اندفاع من الصوت هذا يحصل       

 الحنـك) ألاعلـى نـكالح بأقصـ ى ليتصـل اللسـان، أقصـ ى فيرتفـع الحلق، يصل ثم الصوتيان،

  العضـوان ينفـرج الهـواء،ثم بمـرور يسـمح وال .(اللـين
 
، انفراجـا

 
  فيحـدثان مفاجئـا

 
 صـوتا

 
 
 .انفجاريا

 مهموس انفجاري  لين حنكي -:بأنه الفونيم هذا يوصف

Avoiceless Velar Plosive Consonant 

في بعض الكلمات نجد أن هذين الصوتين قد حافظا على نطقهما دون أن يصيبهما تغير        

وألاقــوال، إضــافة إلــى هــذا نجــد صــوت القــاف يحــافظ علــى نطقــه عربيــا فصــيحا فــي املنــاطق 

من مناطق " فالوسن"من الشمال وبالضبط املناطق الواقعة في جبال " تلمسان"املطلة على 

؛ "بنــي مســهل"وصــوال إلــى منطقــة " املهــراز"ومنطقــة " ببنــي خــالد"شــرقا مــرورا " بنــي وارســوس"

" ندرومــة"املجــاورة لهــا وكمــا ال ننســ ى منطقــة " ســيدي علــى"وقــرى مثــل " بــوطراق"نــاطق أي م

وكـــل هـــذه املالحظـــات ســـوف نتطـــرق لهـــا بنـــوع مـــن التفصـــيل والدقـــة، وإلـــى ومـــا جاورهـــا غربـــا، 

أهم العوامل التي أثرت في مخرجـي وصـفتي الصـوتين، القـاف والكـاف فـي هـذا البحـث املعنـون 

 ". والكاف في لهجة تلمسان تشكيلية  صوتي القاف: "ب

فالدراسات الاجتماعية تثبت وجود ترابط قوي بين الظواهر و الـنظم الاجتماعيـة، وقـد        

يكــون هــذا التــرابط بــين عوامــل اجتماعيــة موجــودة فــي الحاضــر أو كانــت موجــودة فــي املاضــ ي 

ـــال ـــر، ونجـــــد كــ ـــت الحاضــ ـــاهرة أو النظـــــام الاجتمـــــاعي القـــــائم فـــــي الوقــ ـــزة مـــــؤثرة فـــــي الظــ  مـــــن امليــ

 .12متالزمتين في الظاهرة اللغوية–اللهجية والاجتماعية، التي عرف بهما الانسان 

    :تغيرات القاف-1

حرف القاف من الحروف العربيـة التـي تعـددت مخارجـه ونطـق بـأكثر مـن صـورة وأخـرج         

ك مع اللهجـات واملناطق املجاورة  كما أن لهجتها تشتر " تلمسان"من أكثر من مخرج في لهجة 

العربية ألاخرى فـي صـورة نطقـه  مبدلـة فـي أكثـر مـن صـوت فهـو صـوت لثـوي شـديد، مهمـوس 

منفـــتح مخرجـــه مـــن أقصـــ ى الحنـــك، ويلـــتحم فيـــه مـــؤخر اللســـان باللهـــاة وعلـــى هـــذا ألاســـاس 

فالقاف حافظ على صفاته ومخرجه خاصة في املناطق الساحلية املطلة على البحر ألابيض 

" جبالـــة"شـــمال شـــرق إلـــى غايـــة منطقـــة " بنـــي وارســـوس"و" بنـــي خـــالد"ق املتوســـط فمـــن منـــاط

بنــي "، كمــا نجــد هــذه الظــاهرة ولكــن فــي منــاطق محــددة مــن منــاطق "ندرومــة"التابعــة لــدائرة 
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إال أن صــوت القـاف رغــم حفاظـه علــى صــفاته . الواقعــة جنـوب غــرب واليـة تلمســان" سـنوس

الفــات فــي نطقــه؛ أي قافــا مقلقــال محـــدثا ومخرجــه فــي هــذه املنــاطق،إال أننــا نجــد بعـــض الاخت

صـــوتا انفجاريـــا وذلـــك لتبـــاين املنـــاطق و مواقعهــــا الجغرافيـــة فاملنـــاطق الســـاحلية قـــد يمتــــاز 

ــــولهم  ـــل قــ ـــه مثــ ــــي إمالتــ ــــوت مــــــع بعـــــض الشـــــ ئ فــ ـــق الصـ ــــي نطــ ـــة فــ ـــا بليونــ ــــط "أهلهــ ــــيت انلقــ امشـ

الواليــــة  ؛ أي ذهبــــت لجمــــع بعــــض ألاعشــــاب الطبيعيــــة، أمــــا املنــــاطق الجنوبيــــة مــــن"الســــقوم

وبالضـــبط املنـــاطق التـــي مـــاتزال تنطـــق القـــاف صـــوتا صـــحيحا "  بنـــي ســـنوس" خاصـــة منطقـــة

فهــــو قريــــب مــــن الشــــدة نظــــرا للطبيعــــة الجغرافيــــة واملنــــاخ الســــائد هنــــاك؛ أي املنــــاطق شــــبه 

 .الصحراوية

واملتتبع لصوت القاف في مدينة تلمسان أنه يشيع قلبه في عاصمة الوالية إلى همزة، وهما     

 Le Dialecte Arabe"فــي كتابــه W.Marçaisيتشــابهان فــي الشــدة، وقــد أورد وليــام مارســ ي 

Parle de Tlemcen" دراســة مستفيضــة حــول هــذه الظــاهرة، و قــد اكتفــى بإشــارة خفيفــة

مفادهـــا أن عـــددا مـــن ســــكان تلمســـان يصـــعب علـــيهم النطــــق بالقـــاف فيبدلونـــه همـــزة ولكــــن 

ة الصـوتية قـد حـدثت  بعـد نـزوح ألاندلسـيين إلـى شـمال البدايات ألاولى النتشار هذه الظـاهر 

املغـــرب العربـــي بـــدليل وجودهـــا فـــي املغـــرب ألاقصـــ ى فـــي مـــدينتي تطـــوان وفـــاس ولكنهـــا شــــاعت 

 .شيوعا واضحا بعد رجوع أهل تلمسان الذين هاجروا إلى الشام ومصر

ـــ        ـــة أي قافــ ـــا قاهريـــــة معطشــ ـــد أبـــــدل جيمــ ـــد أن صـــــوت القـــــاف قــ " g" اإضـــــافة إلـــــى هـــــذا نجــ

ونلحظ أن هذه الظاهرة هي شامعة في جل املناطق املجاورة ملدينة تلمسان باستثناء منـاطق 

، "ندرومــة"و " بنــي مســهل" و" املهــراز"و " بنــي وارســوس" و" بنــي خــالد" مثــل"  فالوســن" جبــال

امـــا املنـــاطق ألاخـــرى " بنـــي ســـنوس" وكـــذلك تلـــك املنـــاطق املحصـــورة واملحـــددة جـــدا بمنطقـــة

كمـا . مجهورة وكثيرة التعطيش" قاف"دو منهم فقد تغير عندهم نطق القاف إلى وخاصة الب

فلـــم يألفـــه ســـكانها علـــى " الســـواحلية "أن صـــوت القـــاف قـــد أصـــبح  كافـــا وخاصـــة فـــي منطقـــة 

إلاطــالق، ولتعــذر نطقــه تــم تغــويره وانتقــل مخرجــه إلــى ألامــام فصــار أقصــ ى حنكيــا مصـــادفا 

التـــي هـــي بـــين القـــاف والكـــاف وقـــد أورد ابـــن خلـــدون فـــي محـــبس الكـــاف البيـــه بالقـــاف اليمنيـــة 

 .مقدمته شرحا مفصال عن هذه الظاهرة التي تشترك فيها الكثير من ألاقطار العربية

 :ق ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق-1.1
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قد يالحظ عدة مالحظات " تلمسان"إن املتتبع للطبيعة الجغرافية التي تمتاز بها منطقة       

جمع بين الصحراء والتل والبحر كما انها تجاور منطقة شمال املغرب التي عرفت عدة فهي ت

نزوحات لألهالي سواء ما تعلق منها بطلب العيش أو هروبا من جحـيم  الحـروب أو مشـاركين 

ولكـــن صــوت القـــاف  فــي منطقــة تلمســـان وخاصــة فـــي "  ألانــدلس"فــي الفتوحــات وخاصـــة فــتح 

" بنـي وارسـوس"القريبـة مـن البحـر أو املطلـة عليـه ومنهـا منطقـة املناطق الساحلية الشمالية 

" املهـــراز"أو " فالوســـن"، وكـــذلك منطقـــة "هنـــين وبنـــي خـــالد"وكـــذلك منطقـــة " بـــرج عريمـــة"أو 

جبالـة وعـين "ومنهـا " ندرومـة"إضافة إلى مناطق " بني مسهل"واملناطق التابعة لها أي مناطق 

" بنــــي ســــنوس"وب الواليــــة وبالضــــبط فــــي منطقــــة ، إضــــافة إلــــى هــــذا نجــــد منــــاطق جنــــ"الكبيــــرة

قد حافظت على نطق القاف ولكن يختلف بعض " الزهرة"بالتحديد قرية قريبة من منطقة 

فاملالحظة التي توصلنا إليها من خالل هاته الدراسة . الش ئ في صفاته عن املناطق الساحلية

عظمهـــا عبـــارة عـــن قـــرى هـــو أن جـــل هـــذه املنـــاطق تعـــيش فـــي عزلـــة؛ أي فـــي منـــاطق مرتفعـــة وم

ومداشــر متفرقــة هنــا وهنــاك كمــا أن الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة هنــا كمــن عــادات وتقاليــد 

زواج والـــــذي يـــــتم فـــــي الغالــــــب مـــــن ألاقـــــارب وكـــــذلك الحيــــــاة اليوميـــــة لهـــــؤالء الســـــكان الــــــذين 

 .يعتمدون في معيشتهم على تربية املواش ي واستصالح ألاراض ي

ن ظــاهرة حفـــا، بعـــض املجتمعـــات علــى مخـــارج أصـــوات معينـــة و فعلمــاء اللغـــة يفســـرو         

ـــو صـــــوت  –صــــفاتها كمــــا نطــــق بــــه ألاولــــون وخاصـــــة الصــــوت الــــذي نتناولــــه بالدراســــة  أال وهـ

فقـد عـرف عـن البـدو مـن قلـة عنـايتهم بـالنطق و سـرعتهم فـي ألاداء، وجـدنا التطـور فـي -القاف

بـــدو طبقـــات اجتماعيـــة تقـــاس لهجـــات البـــدو يأخـــذ صـــورا عـــدة فـــي زمـــن قليـــل، فلـــيس بـــين ال

بمقاييس الحضر من رغبة فـي تجويـد النطـق وتغيـر ألالفـا،، فـال يكـادون يتكلمـون إال بقـدر، 

 .11وال يعمدون في كالمهم إلى مستوى خاص يناسب مقام الكالم

ومــع كــل هــذا توجــد عوامــل اســتقرار للهجـــة البــدو فهــم يتعصــبون لــبعض صــفات الكـــالم      

ــــتهرت عنـــــدهم و  ـــي اشـ يستمســـــكون بكــــــل مـــــا يميـــــزهم عـــــن غيــــــرهم، وإنمـــــا يكـــــون هـــــذا حــــــين التــ

يشعرون بمثل هـذه الصـفات، فـإذا عرفـوا أن لهـم نطقـا معينـا بالقـاف أو الهمـزة عـرف عـنهم 

واشــتهروا بــه، واستمســكوا بمثــل هــذا النطــق ال يحيــدون عنــه وال يســمحون ألبنــائهم بالحيــدة 

 .18عنه
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ـــ      ـــا عبـــ ارة عــــــن قبائـــــل بدويــــــة فهــــــي تميــــــل إلــــــى ألاصــــــوات فاملنـــــاطق الســــــاحلية بتلمســــــان جلهـــ

الشديدة في نطقها، وهو أمر طبيعي يلتئم مع ما عرف عن البدو من غلظة وجفاء في الطبع؛ 

ألن هذا الصوت سريع النطق به، ثـم إن مـا فيـه مـن عنصـر انفجـاري ينسـجم  وسـرعة ألاداء 

ذي يطــرق آلاذان كأنمـا هــو عنـد ألاعـراب، وبهــذا يتميـز نطقهــم بهـذا الصــوت القـوي الســريع الـ

فرقعات متعددة إضافة إلى هذا فإن الصوت الشديد يحتاج إلى جهد عضلي أقـل مـن نظيـره 

كمــــا أن ألاصــــوات املجهــــورة أوضــــح فــــي الســــمع، تتلقاهــــا ألاذن فــــي مســــافة عنــــدها قــــد . الرخــــو

 . تخفى نظائرها املهموسة

نــــا ســـابقا فـــي منطقــــة بنـــي ســــنوس وعليـــه فحفـــا، املنــــاطق الجنوبيـــة مـــن الواليــــة كمـــا ذكر       

ــــي مســــــافة  ــــوات فــ ـــا ألاصــ ـــر فيهـــ ـــي تنتشـــ ـــة الصــــــحراوية التـــ ـــك أن البئـــ ــــال شـــ الشـــــبه صــــــحراوية، فــ

شاســـعة ال يعوقهـــا عـــائق، وال يحـــول دونهـــا حائـــل، تتطلـــب امليـــل إلـــى توضـــيح ألاصـــوات بطـــرق 

ت ، لهـذا نلحـظ أن لهجـا18عدة من بينها الجهر بالصوت ليصبح أكثر وضوحا في أذن السامع

القبائـــل البدويـــة تميـــل كثيـــرا إلـــى جهـــر بعـــض ألاصـــوات، ويســـتخلص مـــن روايـــات املعـــاجم أن 

ـــه  ـــن الفـــــرس قشــــطا نزعــ ـــت تــــؤثر القــــاف جـــــاء فــــي اللســــان قشـــــط الجــــل عـ البيئــــة البدويــــة كانــ

 .وكشفه وكذلك غيره من ألاشياء

ت وعلــى هــذا ألاســاس فاحتفــا، هــذه املجتمعــات التــي ذكرناهــا مــن قبــل بصــفة هــذا الصــو     

ومخرجـــه لـــم يكـــن وليـــد الصـــدفة بـــل كانـــت لـــه إرهاصـــات أوليـــة و قـــد ســـاهمت كلهـــا جنبـــا إلـــى 

جنــب ســواء تلــك املتعلقــة باملنــاطق الجغرافيــة مــن عزلــة ورطوبــة فــي املنــاخ أو شــدته وكــذلك 

تعصب سكان البدو ولبعض هذه الصفات كما ذكر علماء اللغـة احتفـاءا  بالقبائـل العربيـة 

ع الجغرافي أي قمم جبال ألاطلس التلي أو الصحراوي وعدم الاخـتالط القديمة وكذلك املوق

كـــان ســـببا مـــن ألاســـباب الســـالفة الـــذكر فـــي جعـــل أهـــل املنـــاطق يحـــافظون علـــى نطـــق صـــوت 

 .القاف

وتمتـد اللهجــات التـي ينطــق فيهـا القــاف حرفـا لهويــا أي قافـا، علــى مسـاحات ال بــأس بهـا مــن     

غمــا أن تكــون ســاحلية أو داخليــة منعزلــة وهــي عبــارة عــن منــاطق الجزائــر وجــل هــذه املنــاطق 

جبــال ومرتفعــات فنجــد قســما هامــا مــن املنطقــة الحضــرية بمقاطعــة قســنطينة ويحــد هــذه 

 (jemm apes)بقليـــل ويمـــر بجمـــاب(  cap defe)املنطقـــة خـــط ينطلـــق بعـــد رأس الحديـــد 

وفـ   ((milaمـيال و ( rouffach)ورفـا   ) (bizotوببيـزو(  candé smendou)وبكنـدي سـمندو
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و يبلـغ قريبـا مـن حـدود القبائـل وخاصـة القسـم   (chevreuil)وشرفووي (fedj mzala) مزالة

 .ألاكبر من دائرة سكيكدة ينطق أهله هذا الحرف قافا

وامـــا فـــي منطقـــة الجزائـــر فـــإن نطـــق هـــذا الحـــرف قافـــا موجودلـــدى ســـكان مدينـــة الجزائـــر      

كمـــا  16ومدينـــة تـــنس؛ اي أقـــدم مـــدن تلـــك املنطقـــة وســـكان شرشـــال ودلـــس والبليـــدة ومليانـــة

 .يتواجد نطق القاف قافا بمنطقة مستغانم

 (: همزة)ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ-1-2

إن الفضـــل فـــي نشـــأة اللغـــة إلانســـانية يرجـــع إلـــى املجتمـــع نفســـه وإلـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة،        

بعــــض وحــــاجتهم إلــــى التعــــاون والتفــــاهم وتبــــادل ألافكــــار،  فلــــوال اجتمــــاع ألافــــراد بعضــــهم مــــع

والتعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة وال تعبير إرادي فاللهجة هي 

اللسان الدي يستعمله عامة الناس مشافهة في حياتهم اليومية، لقضاء حاجاتهم والتفـاهم 

ان يتمثل هيكلها اللغوي في ميزة فريدة من فيما بينهم فاللهجة الجزائرية وخاصة لهجة تلمس

نوعها، وتشترك بها مع مدن في املغرب ألاقص ى وأخرى في املشرق العربي مثل القاهرة وقبائل 

ـــالد الشـــــام وكـــــذلك فـــــي نـــــابلس والقـــــدس  ـــن لبنـــــان وبــ ـــيمن وكـــــذلك قبائـــــل مــ ـــن الــ ( فلســـــطين)مــ

 .ثيرة، وهذه اللهجة خضعت لعوامل لغوية ك11فيقولون مثال القدس ألادس

فنطق القاف همزة لدى أهل تلمسان يعود إلى نزوح ألاندلسيين إلى شمال املغرب العربي      

بدليل وجودها في املغرب ألاقص ى في مدينتي تطوان وفاس ولكنها شاعت شيوعا واضحا بعد 

رجــوع أهــل تلمســان الــذين هــاجروا إلــى الشـــام ومصــر، وكثيــرا مــا ذكــر البــاحثون أن تلمســـان 

بهان فــي أمــور كثيــرة مثــل العــادات والتقاليــد وغيرهــا وفــي نطــق القــاف همــزة، فــإن وفــاس تتشــا

صح التشابه في ألامور ألاولى فاالختالف واضح بين أهل املدينتين في إبدال القاف همزة ذلـك 

أن همــزة الفاســيين غاريــة تصــدر مــن الــداخل، أمــا همــزة أهــل تلمســان فلينــة قريبــة جــدا مــن 

 .همزة تطوان

كانــــت اللهجــــات العاميــــة الحديثــــة تــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا باللهجــــات العربيــــة القديمــــة، وإذا     

فإنها ترتبط أيضا بالعربية الفصحي ولهذا وجدنا أن ظاهرة إبدال القاف همـزة مسـتعملة فـي 

ألافـــز :اللســـان العربـــي الفصـــيح، والـــذي يؤكـــد ذلـــك ماجـــاء عـــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــالء فـــي قولـــه

، وهـذا دليـل علـى انتسـاب 14ز الوثب وكذلك أشب وقشب بمعنـى خلـطالوثبة بالعجلة والقف

وأما اللهجات :"هذه الظاهرة إلى اللهجات العربية القديمة وقد ذكر جان كانتينو ذلك بقوله
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التـي صــارت القـاف فيهــا مجـرد همــزة تنطــق بغلـق رأس قصــبة الرئـة فلهجــات مدنيـة فــي أكثرهــا 

ودمشــق وطــرابلس وبيــروت وصــيدا وصــفد  وخاصــة لهجــات حلــب والالذقيــة وحمــاه وحمــص

وحيفا ويافا وبيت املقدس وجبرون وغزة والاسكندرية والقـاهرة والقسـم اليهـودي مـن مدينـة 

 .13الجزائر والقسم املسلم من تلمسان وفاس ولكن هذه اللهجات مدنية فقط

تسـمع فصوت القـاف فـي اللهجـة الحضـرية أو املدنيـة يرقـق ويلـين حتـى يصـير همـزة فكثيـرا مـا 

مــثال كلمــة أوآو بــدال مــن قاوقــاو وهــذا عنــد النســاء وألاطفــال بالخصــوص، ويعــود هــذا التغيــر 

فــي صــوت القــاف إلــى همــزة إلــى عــدة أســباب  فتلمســان كمــا أســلفن تمتــاز بموقــع جغرافــي كــان 

محل أطماع النازحين وخاصة ألاتراك و الفرنسيين الذين عمـروا طـويال، ويوجـد فـي الحضـر 

س تقــاس مراكــزهم الاجتماعيــة بمقــاييس لغويــة فــي بعــض ألاحيــان، وتتطلــب طبقــات مــن النــا

حيـــاة الحضـــر العمـــل علـــى تحســـين النطـــق وتخيـــر العبـــارات ولهـــذا ال يكـــاد ينحـــرف الطفـــل فـــي 

ـــار ـــة الكبــ كمـــــا ان اهـــــل املـــــدن املتحضـــــرة يميلـــــون إلـــــى رخـــــاوة ألاصـــــوات .نطقـــــه أو تقليـــــده للغــ

لليون ما ينسجم مع بيئتهم وطبيعتهم إذ يقول اهل الشديدة بوجه عام، إذ فيها من التؤدة وا

باء الوة وأصلها بالقاف بدل الهمزة باقالوة وقولهم  بوقال وسمع بوآل وهو نوع من : تلمسان

ألاباريق املصنوعة من الزجاج، وقد نجد في لهجة تلمسان كلمات كثيرة ال تقلب فيها همـزة و 

القاهريــة مثــل بقــرة فــي بقــرة وآقعــد فــي أقعــد إنمــا تنطــق صــوتا شــديدا مجهــورا شــبيها بــالجيم 

ولعـــل ذلـــك راجـــع إلـــى الابتعـــاد عـــن الوقـــوع فـــي التبـــاس معنـــوي إذ لـــو حـــدث هـــذا القلـــب لـــدلت 

الكلمات على معنى مغاير للمعنى املنشود نحو رزاء أي رزاق وهي صـيغة مبالغـة السـم فاعـل 

ـــن  ـــــبا28ويبــــــدل القــــــاف همــــــزة فــــــي مثــــــل ألســــــبور فــــــي كســــــبرة(   رزق)مـــ ـــم بإشـ ــ ــــاء وهـ ـــــمة االبــ ع ضـ

هـــديك دار فيهـــا غيـــر البـــق )مشـــتركون فـــي هـــذا إلابـــدال مـــع أهـــالي تطـــوان املغربيـــة، وفـــي قـــولهم 

كنايــة عـن بســاطة أثـاث الــدار رغـم ثــراء صـاحبه، وكــأن العامـة وعــوا صـفة الصــغر ( والبقـيط

ن أيضـا نشـر الخيـر بـي( بـق)في البق ونتن ريحه، فاستعملوه ضدا لألصـل الفصـيح؛ ألن معنـى  

 .الناس

وهـــو ( بـــأط )بتشـــديد القـــاف و قلبهـــا همـــزة " الصـــياغ راه بقـــط القـــرميط "وفـــي قـــولهم أيضـــا    

مصطلح يستعمل عند صامغي الحلي الذهبية، بمعنى إصالح ما تكسر منها عن طـرق لحمـه، 

ـــ ئ ـــل شـــ ـــن كـــ ـــيال والــــــبقط القطعــــــة مـــ ـــيال قلـــ ـــر، اي أخــــــذه قلـــ ـــة تــــــبقط الخبـــ ــــي اللغـــ ـــم  21وفــ ولعلهـــ

 .ملعنى نظرا للقطع الذهبية الصغيرة التي يلم بها الصامغ الحلي املكسورةاستعملوه بهذا ا
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يتضعيف الواو وإبدال القـاف " العروسة دخلت ذار راجلها ووجها مزوق"ومن قولهم أيضا  

التــزيين و ازوقــت وجههــا ؛أي زينتــه ففــي ألاســاس زوقــوا ( الــزواق)و( مــزوق)فهــو (يــزوق)همــزة 

القـــط "وفـــي املثـــل العـــامي نجـــد  22النـــاقش  يجعلـــه فـــي اصـــباغه زينوهـــا بـــالنقو  ألن: املســـاجد

ـــــنط ـــــاه الـ ـــم لبـ ــ ـــــزة " يعلـ ـــــاف همـ ـــــب القـ ـــــق بقلـ ــــاء " ألاط" ينطـ ـــــد النســ ـــل عنـ ــ ـــــذا املثـ ـــــتعمل هـ و يسـ

والشـيوخ كثيــرا و يطلـق هــذا املثـل علــى كــل إنسـان لــم يكتسـب خبــرة و يريـد أن يقنــع أو يفســر 

 .شيئا ما إلنسان  ذي خبرة واسعة

فتقلـــب القـــاف همـــزة فيصـــبح " املـــزود رقيـــق و بـــحال يرفـــد مـــن الـــدقيق" ضـــا وفـــي قـــولهم أي   

ـــا أبــــدلت همــــزة " املــــزود رئ ــــئ و بــــحال يرفــــد مــــن الــــدئ ئ:املثــــل علــــى النحــــو التــــالي والقــــاف هنـ

فغورت إلى مدخل الهمزة قليال وعند هذا املخرج قد يأخذ صفات الهمزة نظـرا لتشـابههما فـي 

على كل رهيف إال إنه يجمع في طياته الكثير من البركة  كثير من الصفات و يضرب هذا املثل

 .وإلاحسان

فأبــدلوا القــاف همــزة فــي لفــظ عــاتق فأصــبحت عاتــأ " دخلــت واحــدة عــاتق"وفــي قــولهم أيضــا   

و اســـتعمال  كلمـــة (عزبـــة)وهــي الفتـــاة الغيـــر متزوجـــة، وتســـمى فـــي النــوا ي املجـــاورة لتلمســـان 

 .21للشابة أول ما أدركت": العواتق عاتق من"عاتق  صحيح فصيح وفي ألاساس 

و بفتح العين يطلقونها علـى مسـحوق اللـوز ( عقدة)بهمزة بدل القاف " عأدة"وقولهم أيضا    

املعجـــون بالعســـل واملخلـــوط بالقرفـــة و يســـتعمل حشـــوا للحلويـــات املختلفـــة، كمـــا يســـتخدم 

بضــم العــين " ُعــؤدةال"هــذا اللفــظ للداللــة علــى نــوع مــن مــزج ألاعشــاب الطبيــة بالعســل، أمــا 

فيعنـون بهــا الاضـطراب  والارتبـاك فــي الـنفس تقـول املــرأة " ُعْقـدة"وقلـب القـاف همـزة وأصــلها 

أي أحـــس بقلـــق و اضـــطراب فـــي نفســـ ي، وعليـــه فـــإن معاقبـــة ألاصـــوات ( عنـــدي ُعـــؤدة فـــي ألبـــي)

لــيس :تكــون مــن قبيــل اخــتالف لغــات القبائــل وقــد أشــار إلــى هــذا أبــو الطيــب اللغــوي فــي قولــه

ـــد، قـــــال  ـــن ال يختلفــــان إال فــــي حــــرف واحـ ـــد تعــــويض حــــرف مـ املــــراد باإلبــــدال أن العــــرب تتعمـ

والــــدليل علــــى ذلــــك أن قبيلــــة واحــــدة ال تــــتكلم بكلمــــة طــــورا مهمــــوزة وطــــورا غيــــر مهمــــوزة وال 

بالصاد مرة وبالسين اخرى، وكذلك إبدال الم التعريف ميما والهمزة املصدرة عينا، كقولهم 

 . 28"تشرك العرب في ش ئ من ذلك إنما يقول هذا قوم وذلك قوم أخرون ال" عّن "في نحو أن 

ونظــرة العلمــاء إلــى إلابــدال فيهــا خــالف، فهنــاك الــرأي القائــل بإمكانيــة وقــوع إلابــدال داخــل     

البيئـــــــة اللغويـــــــة الواحـــــــدة، و هنـــــــاك مـــــــن يـــــــذهب إلـــــــى القـــــــول بوقوعـــــــه فـــــــي بيئتـــــــين مختلفتـــــــين 
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دال، و ذلك كما يتبـدى فـي قـول أبـو الطيـب اللغـوي إذ يشـترط واملقصود ههنا املعاقبة ال إلاب

لحدوث إلابدال بين الصوتين وجود قرابـة صـوتية بينهمـا مـن ناحيـة املخـرج أو الصـفة، فعلـى 

الــرغم مــن تقــارب مخرجــي القــاف والهمــزة، فــاألول مــن أقصــ ى اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــك، 

ه إال أن العـــرب وخاصـــة لهجـــة تلمســـان والثــاني ينطـــق مـــن أقصـــ ى الحلـــق، غيـــر أنهــا أدخـــل فيـــ

 .قد عاقبت بن الصوتين-أي القاف–وغيرها من املدن التي تشبهها في نطق هذا الصوت 

وٌ د أقر العلماء ذلك في معاقبة و إبدال ألاصوات وخاصة صوتي القـاف و الهمـزة و تقـول      

ْرآْب :العامة في مدينة تلمسان
َ
همزتين و قلبوا الباء ألاولى  فأبدلوا القافين"  قبقاب"وأصله " أ

ب)راء ويـــراد بـــه الحـــذاء مـــن خشـــب و
َ
ْب () أْرأ

َ
أي الصـــوت و ال،ـــجة، وتقـــول ( تأرِئيـــْب ) و( يـــأْرأ

وأصلها قرميد وهو " أْرمود " ، وفي قولهم 28القبقاب وهو النعل من الخشب: العامة في مصر

ـــد نـــــوع مـــــن آلاجـــــر يصـــــنع مـــــن الطـــــين املحـــــروق وفـــــي القـــــاموس القرمـــــد بفـــــتح  القـــــاف والقرميــ

 .26بكسرها حجارة لها خروق تن،  ويبنى بها

بــدال مــن القطــائف وهـو نــوع مــن الحلــوى يخبــز أقراصــا مختمــرة " ألاطــايف:" وفـي قــولهم أيضــا

فيكــــون لهــــا خمــــل كخمــــل القطيفــــة و تحلــــ ى أقراصــــها بمســــحوق الجــــوز واللــــوز والســــكر أو 

 .هكذا عند العامة بطري الجبن ونحوه ويؤكل بالعسل أو بمعقود ماء السكر،

، وهــــو نســــي  معــــروف لــــه وبــــرة "قطيفــــة"بــــدال مــــن " أطيفــــة"كمــــا تقــــول العامــــة فــــي تلمســــان   

كانـت لرميلـة، أم ألاشـهب بـن " وفـي اخبـار رميلـة" دثار مخمل" ناعمة، وفي القاموس القطيفة

 .21ثور قطيفة حمراء فكانوا يأخذون الهدب من تلك القطيفة فيلقونه في املاء

فــي تعــذر نطــق القــاف فــي هــذه الكلمــات التــي يتجــاور فبيهــا الصــوتان القــاف والطــاء والســبب   

ألنهما من مستوى واحد في النطق؛ فالقاف من أقصـ ى اللسـان ومـا فوقـه مـن الحنـك والطـاء 

من بين طرف اللسان وبين اصول الثنايـا العليـا مصـعدا إلـى الحنـك، ولهـذا فـإن الهمـزة تكـون 

القــاف؛ ألنهـا جــاءت متبوعــة بحـرف ســاكن وهــي عـادة كــل العــوام ملينـة وأيســر فــي النطـق مــن 

مـن تلمســان فهــم يبـدؤون بالســاكن، كمــا أن الهمـزة عنــد مجاورتهــا للطـاء فــإن هــذا الصــوت؛ 

أي الطـــاء يرقـــق قلـــيال بـــدال مـــن مجاراتـــه لصـــوت القـــاف فإنـــه فـــي هـــذه الحالـــة يســـمع شـــديدا 

 .ا الصوت في مثل هذه الكلماتويحدث صوتا حتى أن إلانسان يلقى مشقة في إحداث هذ

ْع )كما نجد قولهم كلمة    
َ
ط
ْ
طْع فالعامة تبدأ بسكون وقد تجاور في هذه الكلمة القاف ( أ

ْ
في ق

والطــاء أيضـــا ولهـــذا فقــد يستعصـــ ي النطـــق بهمــا فـــيمكن إبـــدال القــاف همـــزة للتخفيـــف؛ ألن 
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فوقه من الحنك ثم نطقها في هذه الحالة يصاحبه انحباس في الهواء من أقص ى اللسان وما 

َعهْ )يتطلب طلق سراحه باتجاه طرف اللسان و لهذا أبدلت القاف همزة و يقولون 
ْ
ط
َ
عبور (أ

ْعُتــــُه  الطريـــق)الطريـــق و
ّ
ط
َ
بتشــــديد الطـــاء أي ســــاعدته علـــى عبــــور الطريـــق وهــــو اســــتعمال ( أ

هْ )فصيح، ومن استعماالت هذه املادة 
َ
ُه ُصْرت

َ
َعْت ل

ْ
ط
َ
َعـْت لـه )وبمعنى سـهرت علـى والدتـه (أ

ْ
ط
َ
أ

 .أي قطعت له الرضاعة أي أفطمته( ْرطاعهْ 

ءْ "وفـــي قـــولهم أيضـــا   
ّ
ال
َ
ـــْق )و( قلـــق)بتشـــديد الـــالم وبقلـــب القـــاف همـــزتين وأصـــلها " أ

َّ
ل
َ
ق
ْ
وهـــو ( ت

ـــْق )
َّ
ل
َ
ـــْق )و( ْمق

َ
ل
ْ
بتســـكين القـــاف يـــراد بـــه إلاســـراع فـــي ألامـــر والاســـتعجال فـــي خوضـــه، فـــي مثـــل ( ق

أل:) قولهم
َ
جل حين يرى مهروال مسرعا وفـي املثـل الشـعبي عنـد أهـل تلمسـان أي مستع( راه ْمأ

( 
ْ
ط
َ
 من َسْعْد ألا

ْ
؛ اي الفأر املستعجل يكون طعمة للقط ويضرب ملن يستعجل في (الفاْر املأأل

تنفيـــذ أمـــوره فـــال يحققهـــا لعـــدم النظـــر والتفكيــــر فيهـــا وفـــي ألاســـاس أقلقنـــي الحـــزن والخــــوف 

 .24والفرح

قـــاف والـــالم قـــد يضـــطر النـــاطق يتغييـــر القـــاف همـــزة وقـــد ســـمعنا فعنـــد تجـــاور مخرجـــي ال    

تغيير هذا الصوت وخاصة في هـذه الكلمـة عنـد النسـاء والشـيوخ فصـوت الـالم مـن ألاصـوات 

املنحرفة وقد تكـون عائقـا أمـام إحـداث صـوت القـاف؛ ألنـه مـن أقصـ ى اللسـان وصـوت الـالم 

القـاف والـالم فـي لهجـة تلمسـان  من جانب اللسان  كما أن صـوت الـالم قـد يشـترك مـع صـوت

 ".َبآلَسْم "فيضطر أهلها إلى تغيير صوت القاف همزة مثل بلقاسم 

اَمــــْل : "ومـــن قــــولهم أيضـــا         
َ
ـــَها ك

ْ
ش
َ
؛ اي غــــادرت العـــروس منــــزل زوجهــــا "العروســــة خرجــــت أ

، قــــشا والقــــش عنــــد العامــــة فــــي لبنــــان يــــبس الــــزرع  ومعهــــا ثوبهــــا ومفروشــــات بيتهــــا وأصــــل أ ا

صــود وهشــيم الحصــيد والقــش عنــدهم مصــدر قــش البيــت أو يكــون القــش  العــامي مــن املح

كلمـــات فــــي " الحــــش" و" القـــش وآلا  " وهـــو الخبـــز اليــــابس الهـــش كمـــا قــــال ألائمـــة، و" ألا "

 .23معناها اليبوسة

فعنـــد تجــــاور صــــوت الشـــين الــــذي يخــــرج مــــن وســـط اللســــان ومــــا فوقـــه مــــن الحنــــك مــــع          

رجه كما أوضحنا من أقص ى اللسان فيضطر النـاطق هنـا إلـى تغـويره صوت القاف الذي مخ

بدال من إخراجه إلى ألامام؛ ألن صوت الكاف يلي صوت القاف أما صوت الهمزة فيخـرج مـن 

الجوف و هو يسبق صوت القاف ولهذا مهما تغير صوت القاف في هذه الكلمة إال أن املعنـى 

 .يبقى على حاله
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ولــــدْه "ل شــــعبي متــــداول فــــي تلمســــان والضــــوا ي إذ يقولــــون وفــــي قــــولهم أيضــــا مثــــ       
ْ
ينــــي ن

ّ
خل

ْمطِيــْه و
َ
َســـّميْه ْســعيْد "وأ

ْ
ويضـــرب هـــذا املثـــل علـــى كــل إنســـان يســـتعجل فـــي أمـــر " حتـــى ْيزيـــْد و ن

ش يء وخاصة ألامهات عند الحمل والكل ال يعرف مصير هذا املولود ومـا هـو جنسـه أذكـر ام 

لفـــه وفالنــــة : أّمـــط الطفـــل"ول أهـــل تلمســـان فـــي عـــاميتهم أّمـــط مـــن قّمـــط ، يقـــ" أنثـــى، وكلمـــة 

َمطة
ّ
 .لفت في مالبسها وبانت تقاطيع جسمها: مأ

، فنطــق القــاف فــي هــذه 18"تلمســان"ينطقــون هــذه الكلمــة كمــا تنطــق فــي " القــاهرة " وأهــل      

قا جدا نظرا ملخـرج املـيم مـن الشـفتين؛ ألن تـراكم الهـواء فـي هـذه ال
ّ
حالـة الحالة قد يكون مرق

بـــين اقصـــ ى اللســـان والشـــفتين قـــد يعطـــي ليونـــة لصـــوت القـــاف وهـــذا مـــا جعـــل النـــاطقين فـــي 

 .تلمسان  خاصة النساء ألن ينطقونه مهموسا مرققا، فيتحول بدوره إلى همزة مطلقة

 :ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك-1-3

اهريــة هــو ألاصــل فــي القــديم فــي لهجــة بعــض لعــل نطــق القــاف كــاف فارســية  أو كــالجيم الق    

فقـــد صـــار القـــاف "   مســـيردة و الطـــرارة"ضـــوا ي تلمســـان وخاصـــة منطقـــة الســـواحلية وأهـــل

ــْب "فيهــا كافــا أقصــ ى حنكيــة مــن ذلــك قــولهم 
ْ
ل
َ
، "رقبـــة" فــي " ركبــة"فــي قــالو " كــال"فــي قلــب و" ك

 .بفلسطين  ويشترك أهل السواحلية ومسيردة في نطقهم لهذا الصوت بلهجات الحضر

فصفات القاف ال تتكيف معها أعضاء نطق السواحليين فانتقل مخرجه إلى ألامام قلـيال      

عّمرهـــــا "الســـــواحلية " فصــــادف محـــــبس الكــــاف، كمـــــا أن الدراســـــات التاريخيــــة تشـــــير إلــــى أن

إلانســــان قبـــــل العصــــر الحجـــــري وتعاقبـــــت عيهــــا عبـــــر املراحـــــل التاريخيــــة تســـــميات مختلفـــــة، 

مور، وأخيرا لغزواتآدفراتراس ثم 
ْ
 .توانت ثم جماعة الغزوات ثم ن

فصــوت القــاف لــم يألفــه ســكان الجهــة ولتعــذر نطقــه تــم تغــويره وانتقــل مخرجــه إلــى ألامــام    

فصـــار أقصـــ ى حنكيـــا مصـــادفا محـــبس الكـــاف الشـــبيهة بالقـــاف اليمنيـــة التـــي هـــي بـــين القـــاف 

ـــْد ِلُفــْل : نحـــو قـــولهم11والكــاف
َ
كمـــل ك

ْ
ــَعْر مســـكول ول

ْ
يضـــرب هـــذا املثــل فـــي إلانســـان الـــذي " اش

ـــين  ـــردد بــ ـــل يتــ ــــي هـــــذا املثــ ــــوت فـ ــــع إصـــــدار الصـ ـــ ي فموضـ ـــل جانبـــــه النفســ ـــي بمظهـــــره و يهمــ يعتنــ

( الســين والصــاد)التقــديم و التــأخير فــإذا الزمــه الســكون أو ســّبق بأحــد الحــرفين الصــفيرين 

رجهـا إلـى أما إذا كانت القاف متحركة أو مسـبوقة بأحـد الحـروف الحلقيـة يتراجـع موضـع مخ

ْر 
َ
 (.يتهور ) فراغ الفم، نحو ْيَهك
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بــوب، وقــولهم أيضــا": كبــوب"وفــي قــولهم أيضــا     
ْ
ــدْح : "بــدال مــن ق

ْ
قــدر صــغير، وعلــى هــذا " ك

فاســـــتبدال القـــــاف بمـــــا هـــــو أيســـــر نطقـــــا منـــــه، وهـــــو الكـــــاف، لـــــم يكـــــن مووقوفـــــا علـــــى لهجـــــة 

 .لذكرالسواحلية فحسب بل طبعت به اللهجات العربية حديثا كما أسلفنا ا

وإلابدال الذي هو من سنن العرب قديما عرفت به لهجة السواحلية في إبدال القاف كافـا،   

أي إبــدال حــرفين مــن نفــس املخــرج فالقــاف والكــاف متقاربــان و معنــى هــذا أنهمــا يشــتركان فــي 

 
ْ
ـط

َ
ك
ْ
عضو واحد خالل نطقهما كمـا يلتقيـان علـى مسـتوى الصـفات فـي بعضـهما مثـل قـولهم ل

 
َ
 بدال من الق

ْ
 .ط

كما تنتشر هذه الظاهرة في قبائل مسيردة و التي  ال تبعد كثيرا عن السواحلية وعليه فإن     

اجتمــــاع العوامـــــل التاريخيـــــة مـــــن حـــــروب و غــــزوات و نـــــزوح للســـــكان مـــــن ألانـــــدلس وعوامـــــل 

ـــة واخـــــتالط  ـــأ عنهـــــا مـــــن انتشـــــار للرطوبــ ـــة كمالمســـــة هـــــذه املنـــــاطق للســـــاحل ومـــــا ينشــ جغرافيــ

فأمـا : ذا تعرض املنطقة ملوجات بشرية مختلفة وفي هذا يقول ابـن فـارسالعجم بالعرب و ك

القـوم الكـوم، فتكـون بـين : بنو تميم فإنهم يلحقون الكاف باللهـاة حتـى تغلـظ جيـدا فيقولـون 

 .12الكاف والقاف وهذه لغة فيهم

 (: جيما قاهرية معطشة) ڤ ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -1-4

وهـو فـي "افـا ڤ"إضافة إلى هذه التغيرات التي طرأت علـى هـذا الصـوت نجـد أن القـاف صـار     

أغلب املناطق التلمسانية وحتى مناطق الشمال إلافريقي إضـافة إلـى هـذا فـإن القـاف بميزتـه 

هذه قد يجعل من تلمسان وضواحيها تشترك في عدة صفات مع مدن املغرب العربي وأخـرى 

صــــة القــــاهرة والكــــل يعــــرف بــــأن الســــامية تحتــــوي علــــى ثــــالوث مــــن الحــــروف مــــن الشــــرق وخا

ـــــ:)الشــــديدة ألاقصــــ ى حنكيــــة وهــــو ـــــ ق ــــــــــــــــــــــــــ وقــــد تقــــدم مخــــرج القــــاف املجهــــورة فــــي    (ڤكــــــــ ــــــــــــــ

العربيــة القديمــة تقــدما كبيــرا بصــفة مطلقــة وألســباب نجهلهــا فصــار إلــى جهــة أدنــى الحنـــك، 

لــــوم أن الحــــروف الشــــديدة الظهريــــة ألادنــــى حنكيــــة حــــروف غيــــر قــــارة وأن لهــــا نزعــــة إلــــى ومع

 .11التغيير بالتليين ثم بعد التليين بأن تصير طرفيه مغرزية ملينة أيضا

وعليــــه فاللهجــــة العربيــــة البدويــــة املســــتعملة خــــارج تلمســــان و نعنــــي بهــــا القــــرى واملداشــــر      

لقــاف عنــدهم معقــودة غالبــا وال تكــون غيــر معقــودة إال فــي والجبــال والســهول املجــاورة لهــا فا

ألفـــا، قليلـــة جـــدا مثـــل القلـــم و القريـــة، و تشـــترك هـــذه املنـــاطق فـــي نطقهـــا بهـــذا الصـــوت مـــع 

العديـــــد مـــــن منـــــاطق املشـــــرق العربـــــي، ومـــــنهم فالحـــــو حـــــوران وألاردن وكـــــذلك ســـــكان الـــــيمن 
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لقـاف عنـد الحضـر والقـاف عنـد وعمان وجميع اللهجات البدوية فـي الجزائـر، وعليـه فنطـق ا

 .البدو يمثل طبعا في اللهجات املذكورة  التطور الصوتي والعادي للقاف القديم

افا  أي إخراج هذا الصوت مابين القاف ڤول بدال من نقول  فهنا أبدلت القاف ڤفقولهم ْن   

رج؛ أي والكاف من بين أقص ى الحنك ومما يلي مخرج الكاف فتجاور القاف مع النون في املخ

 .18مخرج النون من طرف اللسانإلى رأسه و بين لثه الشينين العلويتين

افا  نظرا ملجاورتهـا لحـرف الـراء الـدي هـو ڤأبدلت القاف "  الدارڤْ يْحَر "وفي قولهم أيضا      

ْهـرْب مـن "حرف منحرف، و لكن مخرجه أدخل في ظهر اللسـان  قلـيال، وكـذلك قـولهم أيضـا 

 ".ّصاْب ڤَسعدي في لنساب واحد عمى وواحد "، وأيضا "قادوسطرة وْمل ى تحت الڤال

كمــا نجــد أن صــوت القــاف قــد  يأخــذ صــيغا مزدوجــة وأزواجــا مــن املفــردات يكــون إحــداها    

ـــا  ــ ـــي أخراهـ ــ ـــا وفــ ــ ـــا ڤقافـ ــ ـــــك ب ) (gافــ ـــن ذلـ ــ ــــا مــ ــــف معناهــ ــــوان ) (bagraرةڤويختلـــ ـــــرة الحيـــ أي القــ

لمــــات اخــــرى يتعــــذر نطــــق القــــاف مثــــل فــــي الســــورة القرآنيــــة وفــــي ك)   (baqraاملعــــروف وبْقــــرة 

 .القادوس القرمود فتنطق القاف فصيحة

وخالفا لذلك ال نجد اثرا لهذه املزدوجات في املشرق العربـي وكـل مـا يوجـد فـي هـذه اللهجـات    

ـــــدها  ـــــاف وحــ ـــا القـــ ــ ــــو إمــ ــ وذلــــــــك بحســـــــبكون اللهجــــــــة املعنيـــــــة حضــــــــرية أو ( (gاف ڤأو ال( q)هـ

ض الكلمـــات فــي لهجــة الســواحلية قـــد يبــدل فيهــا حـــرف ، إضــافة إلــى هـــذا نجــد أن بعــ18بدويــة

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــــي اللهجـ ــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ــ ـــماعا فينطـ ــ ــ ــ ــ ـــة سـ ــ ــ ــ ــ ـــا قاهريـ ــ ــ ــ ــ ـــــاف جيمـ ــ ــ ــ ـــــداموس" دج"القـ ــ ــ ــ ـــــرأة) جـ ــ ــ ــ ــــوار املـ ــ ــ ــ ، (ســ

، ويفســــر كــــانتينو هــــذا التطــــور أي مــــن (الدربوكــــة) ْدجــــوال ( مــــروج وأمكنــــة للرعــــي)ْدجــــرابس

ان مــن التغييـــرات وهــو دال ملـــين مغــارزي املخــرج نوعـــ" ْدْي "ال : كــاآلتي"  دج" حــرف قــاف إلـــى

أو بــــانقالب الزائـــدة امللينـــة إلــــى زائـــدة مشاشــــأة " يـــاء "إمـــا بـــذهاب الشــــدة فـــال يبقـــى إال مجــــرد 

، كمـا يوجـد هــذا النطـق فـي مدينـة الجزائــر العاصـمة بجميـع التـل وفــي 16"ْدْج "فيصـير الحـرف 

 مقاطعـــة وهـــران بـــالجزء التلـــي مـــن دائـــرة مســـتغانم وفـــي قســـم مـــن دائـــرة معســـكر وفـــي أقصـــ ى

 .شرقي دائرة وهران وأخيرا في تلمسان

كما أن املستشرق هنري فليش يؤكد أن نطق هذا الصوت وأهم التغيرات التي طرأت عليه    

ال نشــك فــي أن للقــاف :" ال يكتســب بالصــنعة واملــران، وإنمــا يكــون عبــارة عــن وراثــة، إذ يقــول 

عبـــارة عــــن احتبـــاس فــــي أي أنهـــا كانــــت  –علــــى ألاقـــل عنــــد بعـــض القبائــــل  –نطقـــا اكثــــر عمقـــا 

و يوجد أيضا في بعض اللهجات نطق مماثـل، ومثـل هـذا  (paroi du pharynx)أقص ى الحلق
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النطــق ال يكتســب بالصــنعة واملــران، إذ أن الــذين يتصــفون بــه البــد أن يكونــوا قــد ورثــوه عــن 

ـــا أن نمــــوذج إلاطبــــاق ـــي اعتقادنــ ـــذي وصــــفه النحــــاة العـــــرب  (vélarisation)نمــــوذج  ــــي، وفـ الــ

ح منطبــق علــى النطــق العربــي الفصــيح ولقــد كانــت القــاف مجهــورة حــافظ علــى جهرهــا صــحي

 .11"أهل البداوة جميعا وكان ذلك من خصائصهم مهما اختلف مخرجها لديهم

وعليــــه يمكــــن القــــول أن صــــوت القــــاف فــــي لهجــــة تلمســــان خضــــع إلرهاصــــات أوليــــة وعوامــــل  

ـــاهر  ــــؤثر تمامـــــا ألنهـــــا ظــ ـــرة، فاللغـــــات تتـــــأثر تــ ــــوم لغويـــــة كثيــ ــــي العلــ ـــت فـ ـــة وهـــــذا ثابــ ة الاجتماعيـــ

 .الاجتماعية

 :تغيرات الكــــاف -2

صـــوت الكـــاف مـــن ألاصـــوات العربيـــة التـــي وردت فصـــيحة فـــي لهجـــة تلمســـان وضـــواحيها مـــا     

 عدا منطقة السواحلية ومناطق محدودة من مسيردة

 :ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك-2-1 

ن حفا، صوت الكاف على صفاته في نطق عامة تلمسان بدو ظـاهرا للعيـان سـواءا نطقـا إ   

نـــو، بكـــري وال روح تكـــري "أو ســـماعا و ذلـــك فـــي الكثيـــر مـــن ألالفـــا،  إذ يقـــول املثـــل الشـــعبي 

ويطلق هذا املثل على كل إنسان ال ينهض باكرا لطلب الرزق، ثم يشتكي من قلة  املحصـول "

 ".أو إذهب للكراءانهض باكرا :" وفصيحه

ة"وفي قولهم أيضا   
َ
ة فاْيَتْك ْبحيل

َ
ويضرب هذا املثل على الذي يتطلع ملنافسة " لي فاْيَتْك ْبليل

كـل مـن فاتـك بليلـة "أكبره سنا  فمهمـا يكـن ألامـر يجـب وضـع الكبيـر فـي مقـام أرفـع و فصـيحه 

 ".فاتك بفكرة

ألاجيال اليابقة بعضها ببعض وهي  إن حفا، عامة تلمسان على نطق  الكاف راجع إلى تأثر  

ـــر بــــالكثير مــــن  تشــــترك مــــع جــــل القبائــــل العربيــــة فــــي نطــــق هــــذا الصــــوت وعامــــة تلمســــان تزخـ

 .ألامثال التي تحتوي على هذا الصوت اللغوي 

 :ك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تش-2-2

ضـت إلـى تغيـرات فـي منـاطق محـددة مـن تلمسـان صوت الكاف من ألاصوات العرية التـي تعر    

ومنهــا منــاطق الســواحلية، فهــو صــوت طبقــي، شــديد، منفــتح، مهمــوس، يقتــرب محبســه مــن 

منطقــة الغــار وهــو أســفل مــن موضــع القــاف مــن اللســان قلــيال  وممــا يليــه مــن الحنــك ألاعلــى 

م تتكيـــف ومــع ذلـــك فهــذه الصـــفات التــي تميـــز صـــوت الكــاف عـــن ألاصــوات العربيـــة ألاخــرى لـــ



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

27 

ـــش"معهـــــا أعضـــــاء نطـــــق الســـــواحليين فاســـــتبدلوه تـــــارة شـــــينا وتـــــارة أخـــــرى  ، وهـــــذا إلابـــــدال "تــ

وقــوم يلحقــون الشـــين : "اشــتركت فيــه اللهجــة مـــع بعــض اللهجــات القديمــة إذ يقـــول ســيبويه

ِرُمِكْش، 
ْ
ك
ُ
ْيُتِكْش، وأ

َ
لبينوا بها الكسرة في الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان وذلك قولهم اعط

 .14"ألنهم جعلوا تركها بيان التذكير... ا وصلوا تركوها فإذ

ويعــزى هـــذا املصـــطلح إلـــى ربيعـــة ومضـــر كمـــا يعـــزى إلــى بكـــر وبنـــي عمـــرو بـــن تمـــيم ونـــاس مـــن    

اسد ويفهم من قول سيبويه أن الكشكشة خاصة بكاف املؤنث في الوقـف وإن كانـت أمثلتـه 

 .يبدو إال للوصل ال تصلح فيما" انش ذاهبة "في إبدالها شينا  وهي 

ه فــــي كاملــــه 248وقــــد أورد اللغويــــون بعــــض الشــــواهد فــــي مصــــادر التــــراث بــــذكر قــــول املبــــرد    

فإلن بني عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف املؤنث فوقفت عليها أبدلت منها شـينا لقـرب الشـين "

شـــيا، مــن الكـــاف فـــي املخـــرج، وأنهــا مهموســـة مثلهـــا فـــأرادوا البيـــان فــي الوقـــف ألن فـــي الشـــين تف

جعـــل هللا لـــك البركـــة فـــي داِرْ  وْيَحـــْك مـــالْش والتـــي يـــدرجونها  يـــدعونها كافـــا :فيقولـــون للمـــرأة

 .13..."والتي يقفون عليها يبدلونها شينا

إذ يقـول العامـة فـي الســواحلية نشـتبلتش فصـيحا أكتـب لــك، بـوبكر يقولـون بوبتشـر، عــال     

قولـــــون ذاتـــــش، نقـــــول لـــــك ينطقونهـــــا بالـــــك يقولـــــون عالبـــــالتش، قهـــــوة يقولـــــون كهـــــوة، ذاك ي

 .نكولش

فهذا التطور الصوتي في اللهجـة نـت  عـن تقـدم مخـرج الكـاف، فصـار أدنـى حنكيـا مصـادفا     

بـــتالمس الجـــزء " تـــش"مخـــرج الشـــين، وبتقـــدم قليـــل عـــن حيـــز إصـــدار الشـــين يحـــدث صـــوت 

شـــكل ألاوســط مـــن اللســـان مــع قبـــة ســـقف الحنــك، فيمـــر الهـــواء محــدثا احتكاكـــا مهموســـا يت

 .مضيقه على مستوى املنطقة الخلفية للفم

( يــتكمش) نــورد املثـالين ، فكلمـة يتشـمش" تـش"أو " شـين"وملعرفـة مواضـع قلـب الكــاف إلـى    

وقعـــت فيهـــا الكـــاف املتوســـطة وعينـــا  وقعـــت فيهـــا متطرفـــة و كـــذلك إذا وقعـــت متصـــدرة فـــي 

قعـــت فـــي بدايـــة أو كلمـــة تشـــون، ومـــن هـــذا نســـتخلص قاعـــدة جـــد مهمـــة وهـــي أن الكـــاف إذا و 

 .الثنائية بتاء مضغوطة وسط الحنك" تش"وسط الكلمة تقلب 

ـــاهرة " تـــــش"ويحصـــــل إرجائهــــــا تمامـــــا إلــــــى     ـــة وهــــــذه الظـــ ـــك إذا وقعــــــت متطرفــ ـــن أدنــــــى الحنــ مـــ

الصوتية في اللهجة تختلف عـن لهجـة ربيعـة فـي بـالد بجـد املعروفـة بالكشكشـة التـي أوضـحها 
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ؤنث حالة الوقف، وهي بهذه الكيفية زياذة وليست ابدال ابن جني بزيادة الشين بعد كاف امل

 .88حرف بحرف

وأما سبب هذا الاختالف في نطق الكاف فيجدر البحث عنه فـي كـون التغيـر القـديم الوحيـد   

الذي طرأ على هذا الحرف هو تقـدم مخرجـه فقـد يمكـن ان تكـون التغييـرات التابعـة ألاخـرى 

دنــــى حنكيــــا قــــد وقعــــت بصــــفة مســــتقلة ومــــن جــــراء التــــي طــــرأت عليــــه بعــــد ان أصــــبح نطقــــه أ

تأثيرات مختلفة، فيمكن إعزاء الشن باملسيردة والطرارة والاسم القديم للسواحلية إلى تأثير 

 .81الطبقة اللغوية السفلى وهي اللغة البربرية

فالتجـــــارب الحديثــــــة فــــــي علــــــم ألاصــــــوات أثبتــــــت أنــــــه لــــــيس إال صــــــوتا واحــــــدا ولكــــــن علمــــــاء       

: الصــــوتية املحــــدثين يختلفــــون فــــي تســــميته و يتكــــون هــــذا الصــــوت مــــن عنصــــرينالدراســــات 

أولهما ينتمـي إلـى ألاصـوات الشـديدة وهـو مـا يشـبه التـاء وثانيهمـا إلـى ألاصـوات الرخـوة وهـو مـا 

، ويكثـر نطـق الكــاف church,chair, much , fetch)يشـبه الشـين كمــا فـي الكلمـات إلانجليزيــة

مثل كلمـة فلـوتش فـي فلوكـة وبـوتش فـي بـوك أي "  "أو " تش" عند السواحليين بهذه الصفة

أباك، وقد الحظ العلماء أن أصوات أقص ى الحنك كالجيم و الكاف الخالية من التعطيش، 

تميل بمخرجها إلـى نظائرهـا مـن أصـوات أماميـة حـين يليهـا صـوت أمـامي كالكسـرة؛ ألن صـوت 

م قلـيال أصـوات أقصـ ى الحنـك فتنقلـب إلـى اللين ألامامي في مثل هذه الحالة يجتـذب إلـى ألامـا

وهذا معناه أن الكـاف املكسـورة  82نظائرها من أصوات وسط الحنك أو أصول الثنايا العليا

 .تتحول في هذه اللهجات إلى صوت مزدوج هو تش وهذه هي الكشكشة

ويبــرر قلــب الكــاف إلــى هــذا الصــوت أن تليهــا كســرة أو فتحــة مرققــة؛ أي صــوت لــين أمــامي،    

جتذب مخرجها إلى وسط الحنك وعليه فالكشكشة التي عاشت في بعض اللهجات العربيـة ي

القديمــة ليســت إال ظــاهرة لغويــة شــوهدت فــي كثيــر مــن أنحــاء العــالم، وهــي قلــب الكــاف التــي 

يليهـــا صـــوت لـــين أمـــامي أيـــا  كـــان موضـــعها فـــي الكلمـــة إلـــى نظيرهـــا مـــن اصـــوات وســـط الحنـــك، 

ـــا ســــمعه اللغويــــو  ن لــــيس شــــينا وإنمــــا هــــو تــــش فقــــد كانــــت شــــامعة وال زالــــت فــــي والثابــــت أن مـ

اللهجات الحديثة، ومنها لهجة تلمسان وخاصة السواحلية والغزوات وجبالة، وال يعقل أنها 

كانـــت فـــي اللهجـــات القديمـــة شـــينا ثـــم تطـــورت فـــي اللهجـــات الحديثـــة إلـــى تـــش فلـــيس هـــذا ممـــا 

والكشكشـــة وتوجـــد فـــي اللهجـــات  يبـــرره التطـــور الصـــوتي ولـــذا فقـــد وجـــدت قـــديما الشنشـــنة

 .الحديثة الشنشنة وبجانبها الكشكشة
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وينبغي أن نوضح هنا إلى أن التغير الثقافي والحضاري الذي يحدث على مدى تاريخي طويل    

يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى إســـقاط أجـــزاء كثيـــرة مـــن البنـــاء اللغـــوي لتصـــبح اللغـــة التـــي يتحـــدث بهـــا 

إن اللغـــة لهـــا "علـــى إلاطـــالق فـــإدوارد ســـابير يقـــول النـــاس مـــن قـــرون مضـــت لغـــة غيـــر مفهومـــة 

تجــاه، وإن الاختالفــات الفرديــة هــي التــي تجعلهــا تســير فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك، مثلهــا فــي ذلــك 

 .81"مثل حركة ألامواج في خلي  بعيدا عن حركة املد والجزر 

 :الخاتمة

ـــة  إن هاتــــه الدراســــة تهــــدف إلــــى الوقــــوف علــــى هاتــــه الظــــواهر الصــــوتية       ـــت لهجـ ـــي طبعـ التـ

تلمسان إذ ليس الغرض تدوينها كلغة قائمة بداتها بل لتصحيحها كي تصبح جزءا سليما من 

اللغــــة العربيــــة الفصــــح، ولقـــــد وقفنــــا فــــي دراســـــتنا هاتــــه علــــى الكثيــــر مـــــن النمــــاذج مــــن لهجـــــة 

تلمســــان، كمــــا نتمنــــى أن تطــــور هــــذه الدراســــة لتشــــمل عالقــــة لهجــــة تلمســــان بلهجــــة جيجــــل 

ألالفــا، موجـــودة فـــي لهجــة جيجـــل، كمــا  أن اللهجـــات إلـــى جانــب الفصـــحى ظـــاهرة فكثيــر مـــن 

 .عامة وطبيعية في كل لغات العالم وليست قاصرة على اللغة العربية وحدها

فلهجــة تلمســان هــي فــي ألاصــل عربيــة محرفــة وقــد عاشــت إلــى جانــب اللغــة الفصــحي قرونــا      

ب العربيـــة  يـــدرك أن املاثـــل أمامنـــا فـــي لهجـــة عديــدة فـــي تفاعـــل طبيعـــي، فاملتأمـــل ألمهـــات الكتـــ

تلمســــان ولهجاتنــــا الحيــــة  املعاصــــرة لــــيس فــــي بعــــض ظــــواهره، إال امتــــدادا لهــــذا الــــذي تناولــــه 

 .اللغويون العرب
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 1488أبو الفدا امللك املؤيد، تقويم البلدان،باريس، 3-

 .امليسرة العربية املوسوعة شفيق، دمحم غربال، 4-

للطبع  يةالجامع املعرفة ،دار القرآنية القراءات في العربية اللهجات ، عبده الراجحي، -8

 م 1998 الاسكندرية، والنشر،

 م1993 دمشق، ، القلم دار ، 2 ،ط إلاعراب صناعة سر عثمان، الفتح أبو ، ّجني ابن- 6



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

31 
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 .ماعيةالتونسية، نشر مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجت
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 .املعرفة الجامعية

اللهجات العربية في التراث في النظامين الصوتي و الصرفي،  أحمد علم الدين الجندي، -12

 .1314القسم ألاول، دار املعرفة للكتاب تونس 

ل، معجم شمال املغرب تطوان و ما حمولها،القاهرة،دار عبد املنعم سيد عبد العا -11

 .م1364الكتاب العربي للطباعة و النشر،

 .الفيروز بادي القاموس املحيط -18

 .الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق عبد الرحيم محمود،لبنان، دار املعرفة -18

بة الخانجي، عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في ألاصوات و النحو العربي، مكت -16

 .1،1341ط

عبد املنعم سيد عبد العال، معجم ألالفا، العامية املصرية ذات ألاصول  -11

 .،مكتبة النهضة املصرية1311العربية،

حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني، بيروت، دار  -14

 .الطليعة للطباعة و النشر

لغة العربيو و مسائلها و سنن العرب في كالمها، تحقيق ابن فارس، الصاحبي في فقه ال -13

 .1331، 1عمر فاروق الطباع، بيروت، مكتبة املعارف،ط

 .1318،بيروت، دار الكتاب العربي،1مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،ج -28

هنري فليش، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، تعريف و تحقيق عبد الصبور  -21

 .،دار املشرق، بيروت2،ط1341شاهين،

 .،بيروت1سيبويه، الكتاب،تحقيق عبد السالم هارون،دار الجيل ،ط -22



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

31 

النحوي، الكامل في اللغة و ألادب،تحقيق "املبرد"أبي العباس دمحم بن يزيد املعروف ب -21

 .بيروت، دار الكتب العلمية1،1343تغاريد مضون و نعيم زرزو، ط

 :املراجع باللغة ألاجنبية

1-Kramsky,Jiri, the phoneme :introduction to the history and theories of a 

concept 1974. 

2- Bloomfield, Language, London,1973. 

3- Robins,R.I.General linguistics, London  

 :الشفوية املصادر

 الغزوات، أربعون سنة  بدون مستوى دراس ي(دار يغمراسن) :سعيد برايس1-

 بدون مستوى دراس ي .خمسون سنة :م جمال الغزواتعال 2-

 .أمين عجرود، السواحلية، جامعي، أربع و ثالثون سنة3-

 .ابتدامي .ثالث وخمسون سنة. صحراوي مصطفى، بغاون، السواحلية-8

 :   الهوامش
 .3،ص1336أنيس إبراهيم ،في اللهجات العربية، القاهرة دار النهضة العربية،1
ن فــــــــــي ذكــــــــــر ألاوليــــــــــاء و العلمــــــــــاء  بتلمســــــــــان ، الجزائــــــــــر، ديــــــــــوان املطبوعــــــــــات ابــــــــــن مــــــــــريم ،البســــــــــتا2

 .3،ص1348الجامعية،
 .116،ص1488أبو الفدا امللك املؤيد، تقويم البلدان،باريس،1
 .11:صامليسرة، العربية املوسوعة شفيق، دمحم ، غربال8
 .21عرفة،صامل دار ، القرآنية القراءات في العربية اللهجات 1998 ، عبده الراجحي،8

 .الاسكندرية
دار  هنـداوي، حسـن تحقيـق ،2 ط ،إلاعـراب صـناعة سـر - 1985 عثمـان، الفـتح أبـو جنـي، ابـن6

 .18دمشق،ص ، القلم
1Kramsky,Jiri, the phoneme,1974,p7.  
4Bloomfield, Language, London,1973,p188. 
3Robins,R.I.General linguistics, London,p128. 

 .184صالقاهرة،  ،1388املصرية إلانجلو مكتبة اللغة، في البحث مناهج   م،تما ، حسان18
 .84ص1344املوصل جامعة املوصل، بيت .العام اللغة علم سوسور، دي11
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التعريب بين املبدأ و التطبيـق فـي الجزائـر والعـالم العربـي، املكتبـة الوطنيـة للنشـر  أحمد بن نعمان12

 .126،ص1341الجزائر، وإلاشهار،
 .48،ص1336 ، القاهرة،دار النهضة العربية،  ،في اللهجات العربية ابراهيم أنيس11
  .43املرجع نفسه،ص18
  .184املرجع نفسه،ص18
، ترجمــــــــة صــــــــالح القرمــــــــادي، الجامعــــــــة 1366جــــــــان كــــــــانتينو، دروس فــــــــي علــــــــم ألاصــــــــوات العربيــــــــة16

  .182التونسية،ص
أبــو ظبـي دار املعرفــة  ،1348ات العربيـة،أحمـد عبـدالرحمن، الخصــائص الصـوتية فــي لهجـة إلامــار 11

  .11الجامعية،ص
  1اللهجات العربية في التراث،ج .116أحمد علم الدين الجندي، ص14
، ترجمــــــــة صــــــــالح القرمــــــــادي، الجامعــــــــة 1366جــــــــان كــــــــانتينو، دروس فــــــــي علــــــــم ألاصــــــــوات العربيــــــــة13

  .183التونسية،ص
  .و ما حمولها،القاهرة عبد املنعم سيد عبد العال، معجم شمال املغرب تطوان28
  .181،ص2الفيروز بادي القاموس املحيط،ج21
  .134الزمخشري، أساس البالغة،ص22
 .231اساس البالغة،ص21
عبـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــبور شـــــــــــــــــــاهين، أثـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــراءات فـــــــــــــــــــي ألاصـــــــــــــــــــوات و النحـــــــــــــــــــو العربـــــــــــــــــــي، مكتبـــــــــــــــــــة 28

  .268:،ص1،ج1341الخانجي،
  .688الفيروز بادي القاموس املحيط،ج،ص28
،مكتبـة 1311م سيد عبد العال، معجم ألالفا، العامية املصـرية ذات ألاصـول العربيـة،عبد املنع26

  .161:النهضة املصرية،ص
  .118:املرجع السابق،ص21

.116:الزمخشري، أساس البالغة،ص  24 
 .868:دار الرائد العربي،ص1341أحمد رضا حوحو، قاموس رد العامي في الفصيح، بيروت،23
،مكتبـة 1311العال، معجم ألالفا، العامية املصـرية ذات ألاصـول العربيـة،عبد املنعم سيد عبد 18

  .116:النهضة املصرية،ص
حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني، بيروت، دار الطليعة 11

  .113:للطباعة والنشر،ص
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  .88:ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،ص12
، ترجمـــــــة صـــــــالح القرمـــــــادي، الجامعـــــــة 1366لـــــــم ألاصـــــــوات العربيـــــــة،جـــــــان كـــــــانتينو، دروس فـــــــي ع11

  .44التونسية،ص
 .126،ص1،ج1318مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،18
، ترجمـــــــة صـــــــالح القرمـــــــادي، الجامعـــــــة 1366جـــــــان كـــــــانتينو، دروس فـــــــي علـــــــم ألاصـــــــوات العربيـــــــة،18

  .112التونسية،ص
  .43املرجع نفسه ،ص16
الفصـــــــــحى نحــــــــــو بنـــــــــاء لغــــــــــوي جديـــــــــد، تعريــــــــــف و تحقيـــــــــق عبــــــــــد الصــــــــــبور  هنـــــــــري فليش،العربيــــــــــة11

  .11:،دار املشرق،بيروت،ص2،ط1341شاهين،
  .288:،ص8سيبويه،الكتاب،ج14
النحــــوي، الكامــــل فــــي اللغــــة و ألادب،تحقيــــق تغاريــــد "املبــــرد"أبــــي العبــــاس دمحم بــــن يزيــــد املعــــروف ب13

  .881ية،صبيروت، دار الكتب العلم1343 1، ط1مضون و نعيم زرزو،ج
  .168ص اللهجات العربية في التراث، أحمد علم الدين الجندي،88
، ترجمـــــــة صـــــــالح القرمـــــــادي، الجامعـــــــة 1366جـــــــان كـــــــانتينو، دروس فـــــــي علـــــــم ألاصـــــــوات العربيـــــــة،81

  .181:التونسية،ص
  .128،ص1336 ، القاهرة،دار النهضة العربية،  ،في اللهجات العربية ابراهيم أنيس82

81Sapir ,E. Language, new york,1981p1654 
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شكيل الّصوتّي وأثره الجمالّي 
ّ
 الت

 ألحمد شوقي" أميرة ألاندلس"في مسرحّية 

 تازغـت بلعـيد: الباحث

 سعاد بسناس ي .د.أ :إشراف/طالب دكتوراه علوم

 دب والفنون كلّية ألا 

ة  1جامعة وهران
ّ
 أحمد بن بل

ص
ّ
 :ملخ

غوّيـة فـي ألاعمـال إلابداعّيـة كالّنصـوص  يعّد الّتنـّوع فـي            
ّ
ـواهر الّصـوتّية الل

ّ
اسـتعمال الظ

وق الجمـــالّي واملتعـــة الفنّيـــة 
ّ
ـــعرّية والدرامّيـــة، ذو قيمـــة مهّمـــة عنـــدما يتحّقـــق الـــذ

ّ
الّنثرّيـــة والش

ـه الوسـيللدى املتلقي؛ ألّن 
ّ
 في حياة إلانسـان؛ بمـا أن

 
ا وفّعاال ا كبير  ي دور  غوّي يؤّدِ

ّ
ة الّصوت الل

ألاساســـّية التـــي يـــتّم بهـــا الّتواصـــل بـــين البشـــر، فبواســـطته يعّبـــر املـــرء عّمـــا يجـــول فـــي خـــاطره، 

ا ألهمّيتــــه  ويصــــف مــــا يــــدور حولــــه مــــن أحــــداث اجتماعّيــــة وسياســــّية وتاريخّيــــة وغيرهــــا، نظــــر 

ـق وقيمته إلاجرائّية والعملّية والوظـيفّية التي تتحّقق بين الــُمرِسل واملتلقـي، وبخاّصـة إذا تع
ّ
ل

التــي قمنــا بدراســتها، فهــذا " أميــرة ألانــدلس"ألامــر بالّنصــوص إلابداعّيــة الدرامّيــة كمســرحّية 

الّتــأثير فــي املتلقــي، أو معالجــة قضــّية مــا فــي قالــب  الّنــوع مــن الّنصــوص الدرامّيــة الغــرض منــه

 فنـــّي لجلــــب الانتبــــاه، وهــــذا مــــا وّضــــحناه فـــي تفاصــــيل املقــــال عنــــدما قمنــــا باعتمــــاد القياســــات

املخبرّية بعد القيام بعّدة تسجيالت صوتّية تخّص العّينات التـي أخضـعناها للدراسـة، والتـي 

 .بدورها كشفت لنا عن ألاثر الجمالّي للمسرحّية

وق الجماليّ : الكلمات املفتاحّية
ّ
شكيل الّصوتّي، املتلقي، أميرة ألاندلس، الذ

ّ
 .املسرحّية، الت

 :تصدير

شكيل ال            
ّ
غـوّي وفاعلّيتـه إّن الت

ّ
ـى مـن خـالل جـودة الـّنص الل

ّ
ّصـوتّي وأثـره الجمـالّي، يتجل

ألحمـد " أميـرة ألانـدلس"وتأثيره في املتلقي، ولهذا الّسبب اخترنا من مكتبتنا العربّية مسـرحّية 

شــكيل 
ّ
  للدراســة مــن أجــل اكتشــاف فنّيــات الت

 
ــا ومجــاال شــوقي كــنّص مســر ّي درامــّي أنموذج 

غـوّي فــي الــّنص 
ّ
ف املســرحّية مــن خمسـة فصــول، تــدور أحــداثها حــول الل

ّ
الــدرامّي؛ بحيـث تتــأل

ـــرة مــــن  وائــــف فــــي بــــالد ألانــــدلس؛ أّمــــا بخصــــّيات املســــرحّية، )املرحلــــة ألاخيـ
ّ
عصـــــر ملـــــوك الط
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ــل فــي
ّ
، وزوجــه الّرميكّيــة، وأّمــه العّباديــة، وابنتــه ألاميــرة ملــك اشــبيلية املعتمــد بــن عّبــاد: فتتمث

دهم، وأبو حّسـون تـاجر اشـبيلية وابنـه حّسـون، وابـن شـاليب رسـول بثينة، والقاض ي ابن ألا 

إضـافة إلـى بخصـّيات أخـرى مـن أدبـاء  1...(ملك ألاسـبان، وألاميـر بـولس شـقيق ملـك ألاسـبان

  .وحّجاب امللك وأمراء وجند

             
ّ
موّية فـي بـالد ألانـدلس؛ مّمـا شـت

ُ
وائف عصر سقوط الّدولة ألا

ّ
ل زمن ملوك الط

ّ
ت ويمث

الــبالد ودفــع بكــل أميــر مــن أمرائهــا إلــى بنــاء دويلــة منفصــلة وتأســيس أســرة حاكمــة مــن  وحــدة

وائــــف، وذلــــك فــــي . أهلــــه وذويــــه
ّ
وقــــد اختــــار أحمــــد شــــوقي الفتــــرة ألاخيــــرة مــــن عصــــر ملــــوك الط

ا لألحــــــداث  ـــــل)أواخــــــر القــــــرن الخــــــامس الهجــــــرّي لتكــــــون مســــــرح  ـــــبيلية دخـ ـــــار اشـ ـــــد حصـ  فبعـ

ــجاعة املرابطــون إليهــا بعــد دفــاع ُم 
ّ
ســتميت وقتــال شــديد أبــدى فيــه املعتمــد مــن ضــروب الش

ا، ولكّنـــه لـــم يســـتطع مقاومـــة جمـــوع املـــرابطين الكثيفـــة، ووقـــع فـــي ألاســـر،  ا كثيـــر  والفـــداء شـــيئ 

خــــذ هــــو وأهلــــه، وُبعــــث بهــــم إلــــى مدينــــة أغمــــات فــــي املغــــرب
ُ
 مــــن  2(وأ

 
فجعــــل أحمــــد شــــوقي كــــال

ا فــــي ( ت املعتمـــدبثينـــة بنـــ)وأميـــرة ألانـــدلس ( املعتمـــد بـــن عبـــاد)  هـــذه املســـرحّية، معتمـــد 
َ
ـــال
َ
َبط

 . تأليفه الدرامّي لهذه املسرحّية على فنّييات صوتّية لغوّية متمّيزة التي هي محور دراستنا

أليف الدرامّي 
ّ
 :الت

إّن الّتـــأليف إلابـــداعّي فـــي مجــــال الـــدراما، يعـــّد صـــناعة أدبّيــــة فنّيـــة، وبخاّصـــة إذا كــــان             

ون ألادبّي تحتاج موضوع إلابد
ّ
ا من أحداث  تاريخّية، فالكتابة في هذا الل

 
اع الدرامّي مستنبط

ا مـن الوقـت )إلى  سـع 
ّ
الّتدقيق في ألاساليب املالئمة ألغـراض الكاتـب املختلفـة، إذ أّن هنـاك مت

أمامــه حّتــى يختــار الكتابــة قنــاة إليصــال أهدافــه وغاياتــه إلــى املتلقــي، ومــن ثــّم فهــو قــادر علــى 

ـــة فــي الّتعبيـــر، وإصـــابة للقصـــدتــوفي
ّ
هــا مـــن صـــوغ مالئــم للغـــرض، والدق

ّ
 1(ر إمكانـــات الّتـــأثير كل

ـــا لتـــدوين ألافكـــار وإعـــادة الّنظـــر فيهـــا وتشـــكيلها  ـــا كافي  نســـتنت  أّن الكتابـــة تمـــنح صـــاحبها وقت 

  .بحسب تقنيات فنّية خاّصة

ـــا مـــن              ــا أدبي  ا، فـــال يخلـــو أوســـع )واملســرحّية فـــي العمـــوم، تعـــّد لون  وســائل الّتعبيـــر انتشـــار 

ـــــا أعلـــــى صـــــور الّتعبيـــــر . أدب أّمـــــة مـــــن ألامـــــم منـــــه ـــــا وعرض  إذ كـــــان ومـــــا زال ألادب املســـــر ّي نص 

ألادبــّي، الزم إلانســان منــذ وعيــه بــالواقع إلــى يومنــا الحاضــر، يجّســد كــّل القــيم الّتعبيرّيــة وكــّل 

لفـا، فحسـب، وال هـو رصـف أفكـار ألادب وصف أ)وليس بالّضرورة أن يكون  8(فنون ألادب

ففي مسـرحّية  8(فحسب؛ بل هو الفّن الذي يحسن فيه إلانسان الّتعبير عن حسن الّتفكير
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غــــوّي " أميــــرة ألانــــدلس"
ّ
شــــكيل الل

ّ
ــــف ظــــواهر فنّيــــة فــــي الت

ّ
ــــف عنــــدما يوظ ِ

ّ
نكتشــــف مهــــارة املؤل

ركيبّيـــــــــة الـــــــــواردة فـــــــــي املســـــــــرحّية، ليســـــــــت
ّ
مجـــــــــّرد تراكيـــــــــب ) لـــــــــنّص املســـــــــرحّية؛ ألّن املبـــــــــاني الت

ما تحمل معنى ومرمى ورسالة
ّ
غة وموسيقى ألاصوات، إن

ّ
مّما  6(مورفولوجّية ترّن في جرس الل

 .يضمن لها فاعلّيتها وقّوة تأثيرها في املتلقي

لـــع علـــى الّرصـــيد الوثـــائقّي الـــذي  ـــّجل ألاحـــداث الّتاريخّيــــة             
ّ
فأحمـــد شـــوقي، لـــو لـــم يط

وائف في ألا 
ّ
ن من نس  مسرحّيته الدرامّية التي تّوجهـا بعنـوان لزمن ملوك الط

ّ
ندلس، ملا تمك

حيــــث اســـتند إلــــى وقــــامع تاريخّيـــة ممزوجــــة بأفكــــاره وخيالـــه الخصــــب؛ لهــــذا " أميـــرة ألانــــدلس"

. جــرت حـوادث هــذه القّصـة فــي زمـن  كــان قطعـة مــن ليـل امللمــات: )يقـول فـي مقّدمــة املسـرحّية

 أخـذت ألانـدلس فـي جنحهــا الحالـك ثـّم ت
 
ـا مضــمحال  وركن 

 
ـا مـنحال ومـن هـذا املثــال  1(ركتــه نظم 

بيعة الدرامّية للمسرحّية والتي كانت مأساة تـروي قّصـة حزينـة
ّ
وبمـا أّن  .تتبّين وتنكشف الط

ا ـــــدلس"، فقــــــد صـــــــبغ مســــــرحّيته أكثــــــر مّمـــــــا هــــــو نـــــــاثر أحمــــــد شـــــــوقي ُعــــــرف شـــــــاعر  ـــرة ألانــ ــ " أميــ

متمّيــــزة، تشــــّد القــــارئ إليهــــا، وتطــــرب بتشــــكيالت لغوّيــــة صــــنعت إيقاعــــات صــــوتّية موســــيقّية 

ألاذن التــي تســمعها، وأهـــّم هــذه إلايقاعـــات املوســيقّية، ظـــاهرة الّتكــرار الّصـــوتّي أو مــا يســـّمى 

 .وهو من ألالوان البديعّية 4عند البالغيين بالّسجع

كرار الّصوتّي في املسرحّية
ّ
 :ظاهرة الت

اء الــّنص الّنثــرّي وتشــكيل املعنــى، مّمــا ُيســهم فــي ظــاهرة صــوتّية مهّمــة فــي بنــ إّن الّتكــرار           

 مشتّق من الفعـل كـّرر 
 
يء وكركـره: )إضفاء جمالّية فنّية للمسرحّية، والّتكرار لغة

ّ
: وكـّرر اللـ 

 3(ويقـال كـّررت عليـه الحـديث وكركرتـه إذا رّددتـه عليـه...املـّرة،: والكـّرة. أعاده مّرة بعد أخـرى 

يء عـــّدة 
ّ

ا، فــالّتكرارفكــّرر، بمعنـــى أعـــاد اللــ   أّمـــا اصـــطالح 
 
أمـــر )الّصـــوتّي هـــو  مـــّرات وهـــذا لغــة

الزم فــي لغــة البشــر، فــإّن املعــاني أوســع مــدى مــن ألالفــا،، وهــذا مــا يســتدعي إعــادة ألالفــا، 

ـــد  18(علـــــى أوجـــــه مختلفـــــة مـــــن الهيئـــــات أو الـــــّدالالت املجازّيـــــة والّرمزّيـــــة الســـــتيفاء املعـــــاني وقــ

حلـــوة (: )...ابـــن حيـــون )واملثـــال فـــي قـــول " أميـــرة ألانـــدلس"شـــاعت ظـــاهرة الّتكـــرار فـــي مســـرحّية 

فـــي هــــذا القـــول توجـــد ظـــاهرة الّتكــــرار  11(الـــّدالل بارعـــة الجمـــال كـــأّن حــــديثها الّســـحر الحـــالل

يفّي آلاتي
ّ
 .الّصوتّي، والتي يمكننا أن نعّبر عنها ونوّضحها أكثر في الّرسم الط
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يفّي لإليقاع املوسيقي
ّ
 :الّرسم الط

 

 

 
 

 :قيبتع

لت رســــومات طيفّيــــة متســــاوية الحــــزم            
ّ
نالحــــظ أّن املقــــاطع الّصــــوتّية التــــي تكــــّررت شــــك

ساوي تثبته الّنتائ  املحّصل عليها كما هو موّضح 
ّ
سجيل املخبرّي، وهذا الت

ّ
الّصوتّية عند الت

ــــا  يفّيــــة؛ حيــــث بلــــغ متوّســــط املـــّدة الّزمنّيــــة لنطــــق كــــّل صــــيغة تقريب 
ّ
( ثــــا 0‚68)فـــي الّصــــورة الط

شـكيل 
ّ
ا تستحسنه ألاذن عنـد سـماعه، فهـذا الت ا ثابت  ا موسيقي  ركيب إيقاع 

ّ
وهذا ما يعطي للت

غــــــوّي ينــــــت  إيقاعــــــات صــــــوتّية موســــــيقّية منســــــجمة 
ّ
ـــات )الل ـــين الحركـــ ـــا بـــ ـــا وتوافقهـــ ـــي تناغمهـــ فـــ

غـة 12(والّسـكنات
ّ
ـا أساسـه الّتكــرار الّصـوتّي للّصـيغ إلافرادّيــة، والل العربّيــة  مّمـا يشــكّل انتظام 

م العربّيــــة )فــــي حــــّد ذاتهــــا لهــــا طــــابع إيقــــاعّي، وهــــو يعــــّد 
ّ
ســــمة مــــن ســــمات ألاداء الكالمــــّي ملــــتكل

بـة
ّ
وهـذا مـا تظهـره نتيجــة  11(ويمكـن أن يمارسـه علـى مسـتوى ألالفـا، املفـردة والعبـارات املرك

غــوّي فــي إنتــاج إلايقــاع املوســيقّي 
ّ
ســجيل الّصــوتّي، الــذي يبــّين قيمــة الّصــوت الل

ّ
فــي تراكيــب  الت

 .نّص املسرحّية
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 :قيمة الّصوت في املسرحّية

ه الوسيلة ألاساسّية التي يتّم بهـا            
ّ
 في حياة إلانسان؛ ألن

 
ا وفّعاال ا كبير  ي الّصوت دور  يؤّدِ

غــوّي املكتــوب 
ّ
غــوّي املنطــوق، وإّمــا بــالّنص الل

ّ
الّتواصــل بــين طــرفين أو أكثــر، إّمــا بالخطــاب الل

ـــا، ف ا ملـــا أو مع  بواســـطة الّصـــوت يعّبـــر املـــرء عـــن كـــّل أحاسيســـه ومـــا ينتابـــه مـــن مشـــاعر، نظـــر 

ــــق ألامـــــر بالكتابـــــة الدرامّيـــــة 
ّ
للّصــــوت مـــــن أهمّيـــــة بالغـــــة فــــي إحـــــداث الّتـــــأثير، وبخاّصـــــة إذا تعل

ـف الــّنص املســر ّي، ينبغـي أن تكــون مــاّدة مدركــة )الفنّيـة فــي املســرح، فاملـاّدة التــي  ِ
ّ
يقــّدمها مؤل

ـــن الناح ـــــف مــ ِ
ّ
يـــــة الجمالّيـــــة وأن تقـــــّدم رؤيـــــة ولـــــيس معرفـــــة فقـــــط وهـــــذا مـــــا يفـــــرض علـــــى املؤل

لغوّيــة بشــكل خــاص تهــدف إلــى الّتواصــل والّتــأثير دون أن ينســ ى الّصــلة مــع اســتعمال أنســاق 

 وثابـت الحضـور  18(الواقع
 
ل عملـه املسـر ّي مسـتقال

ّ
وهذا مّما جعل من أحمد شوقي أن يشـك

نــا أخرجنــا املســرحّية بتمثيلهــا علـى الــّركح، أي دون إخــراج فـي غيــاب الّتجســيد املسـر يّ 
ّ
 أن
ّ
؛ إال

ســجيالت 
ّ
بعــض املشــاهد إلــى الواقــع وذلــك بتمثيلهــا علــى الخشــبة مــن أجــل القيــام بــبعض الت

ـا، اكتشـفنا . الّصوتّية املهّمة ألجـل الّدراسـة غـوّي أيض 
ّ
ظـاهرة ومـن فنّيـات تشـكيل الّصـوت الل

 عـــــن التّ 
 
مـــــا نســـــميه بـــــالّتوافق و أ كـــــرار، وهـــــي ظــــــاهرة الّتــــــوازي الّصـــــوتّي أخـــــرى ال تقـــــّل أهمّيـــــة

اهرة في مسرحّية 
ّ
 ".أميرة ألاندلس"الّصوتّي، وقد وردت هذه الظ

ص املسرحيّ 
ّ
وازي الّصوتّي في الن

ّ
 :الت

انتمـــاء تـــركيبين إلـــى قالـــب واحـــد، وأن تـــوازي كـــّل صـــيغة فـــي )إّن املقصـــود بـــالّتوازي هـــو           

ـاني مـن حيـث الّنـوع الكالمـّي ألاّول صيغة 
ّ
وإلايقـاع املوسـيقّي، واملـراد مـن هـذا القــول  18(فـي الث

غوّية للّنص املسر ّي، ومثال ذلـك 
ّ
راكيب الل

ّ
تقـول  حـينهو تحقيق الانسجام الّصـوتّي بين الت

ســاوي  16(أراك أخــذت ســيفك ونســيت درعــك(: )...بثينـة)
ّ
ويــراد بهــذا امليـــل إلــى الانســجام فــي الت

ـــين ا َت )لّصـــــوائت لتحقيـــــق الّتـــــوازن ألجـــــل تشـــــكيل إيقـــــاع موســـــيقّي، فصـــــيغة بــ
ْ
ـــــذ

َ
خ
َ
توازيهـــــا ( أ

َسْيَت )صيغة 
َ
ـاهرة تنـدرج ضـمن مماثلـة ( ِدْرُعـَك )توازيها صيغة ( َسْيُفَك )وصيغة ( ن

ّ
وهـذه الظ

ا كي  يتذّوق املتلقـي الفـّن الحركة للحركة والّسكون للّسكون، ويعّد هذا الّتوازي الّصوتّي سبب 

ســر ّي، وبالتــالي يتحّقــق البعــد الجمــالّي مــن خــالل هــذا الّنــوع إلايقــاعّي، فالهــدف هــو إمتــاع امل

 :القارئ بالّنص املسر ّي، ويمكن أن نوّضح املثال في الجدول آلاتي
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وضيحيّ 
ّ
 :الجدول الت

 الّصامت الّصائت الّصيغة

َت 
ْ
ذ
َ
خ
َ
 ت-ذ-خ-أ ََ -َْ -ََ -ََ  أ

َسْيَت 
َ
 ت-ي-س-ن ََ -َْ -ََ -ََ  ن

 ك-ف-ي-س ََ -َُ -َْ -ََ  َسْيُفَك 

 -َِ  ِدْرُعَك 
 ك-ع-ر-د ََ -َُ -َْ

تيجة
ّ
هنـــــــــاك تـــــــــوازي متنـــــــــاظر بـــــــــين الحركـــــــــات،  الن

 .والّسكنات

      

ــــا إذا كــــان الــــوزن غيــــر مــــرتبط بصــــوت معــــّين)وقــــد يــــأتي              ــــا تمام  ومعنــــى   11(الّصــــوت خفي 

ساوي والّتكافؤ في عدد املقاطع، ففي قول أبي القاسم
ّ
ارأ: )...هذا، هو الت ا كبير 

 
ا  ت ملك وشباب 

ا ـــا غزيـــر   وأدب 
 
ا وفضـــال ـــا: أي 14...(نضـــير 

 
ك
ْ
ا/ُمل ِضـــير 

َ
، ن
 
ْضـــال

َ
ل /ف

ّ
ا، وهكـــذا حّتـــى تتشـــك ِزيـــر 

َ
وحـــدة )غ

ا، لها مكانتها املوسيقّية ألاساسّية في البنـاء إلايقـاعيّ  فهـذه الخصـائص  13(نغمّية متساوية وزن 

غــوّي للــّنص املســر ّي الّصــوتّية يكتشــفها القــارئ املــتمّعن فــي الــّنص ا
ّ
ســي  الل

ّ
ملســر ّي؛ ألّن الن

ا بالَغ ألاهمّية في الّتأثير على القـارئ،  ف بطريقة فنّية راقية، يلعب دور 
َّ
وأحمـد شـوقي لـم املؤل

ف العديد من ألامور الّصوتّية فـي تـأليف مسـرحّيته 
ّ
ف عند هذا الحّد؛ بل قد وظ

ّ
أميـرة "يتوق

ـــواهر ال" ألانـــدلس
ّ
ّصـــوتّية ظـــاهرة الانســـجام الّصـــوتّي، كمـــا هـــو موّضـــح فـــي ومـــن بـــين هـــذه الظ

 .آلاتي

ص املسرحيّ 
ّ
 :الانسجام الّصوتّي في بناء الن

ــا             ا وأنيق  إّن الانســجام هــو ضــرب مــن ضــروب ألــوان البــديع، الــذي يجعــل الكــالم حســن 

ــا  ــف والعقــاد)ورفيع 
ّ
ــا مـــن الّتكل ركيــب؛ حســـن الّســبك، خالي 

ّ
ة؛ يكـــاد عــذب ألالفـــا،، ســهل الت

ـــف فيـــه بلـــ يء
ّ
تـــه؛ وينحـــدر انحـــدار املـــاء فـــي انســـجامه، ال يتكل

ّ
ـــه العـــزف  28(يســـيل مـــن رق

ّ
وكأن

الهــادئ الجميـــل الـــذي تســـتريح لـــه الـــّروح، وتطـــرب لـــه الـــّنفس عنـــد ســـماعه، ومثـــال ذلـــك مـــن 

ح)املســـرحّية قـــول 
ّ
مـــ. مـــوالي: )للملـــك( املـــال

ّ
ا إّن الّرعّيـــة يهفـــون، وإّن امللـــوك يعفـــون، وزورقـــي إن

انــدفع بقــّوة التّيــار القــاهر فوافــق مــروَر مركبــك املحــروس فكــان مــا كــان مّمــا أعتــِذر إلــى امللــك 
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ح)فهنــــا بخصــــية   21(منــــه
ّ
جعلهــــا أحمــــد شــــوقي بخصــــية ذكّيــــة فطنــــة فــــي الوصــــول إلــــى ( املــــال

صـفح امللـك ومسـامحته لهـا، وذلــك بتعظيمـه وتبجيلـه بلفظـة مــوالي؛ ثـّم ذكـر شـهامة امللــوك 

ـــ ـــي مراعـــــاة أحـــ وهـــــذا لزيــــــادة رفـــــع قـــــدر امللــــــك وجاللـــــه؛ وفـــــي ألاخيــــــر تطلـــــب منــــــه  وال رعّيـــــتهم،فــ

غوّية في امللك، فأحمد شوقي كان يقنع 
ّ
الاعتذار، وهي على يقين تام من نجاح تأثير رسالتها الل

ة معانيه املوحية في الكتابـة الدرامّيـة، 
ّ
القارئ من خالل جودة تأليفه، وحسن صياغته، ودق

ــــــا  غــــــوّي لــــــنّص مســــــرحّيته وهــــــذا راجــــــع أيض 
ّ
شــــــكيل الل

ّ
ـــرة "لحســــــن توزيعــــــه الّصــــــوتّي فــــــي الت أميـــ

 ".ألاندلس

ص املسرحيّ 
ّ
وزيع الّصوتّي في الن

ّ
 :الت

ا             ل في الّتوزيع الّصوتّي هو أّول ما ينتبه له القـارئ، كونـه يتـرك أثـر 
ّ
إن هذا إلاجراء املتمث

ـــا فـــي نفســـيته، واملقصـــود بـــالّتوزيع الّصـــوت ـــا مـــن حـــروف )ّي هـــو وانطباع 
 
م حرف

ّ
أن يـــوّزع املـــتكل

ـف
ّ
ا، بشرط عدم الّتكل ا كان أو نثر  وهـذا مـا يجعـل للغـة  22(الهجاء في كّل لفظة من كالمه نظم 

ا وقيمـة فنّيـة لـدى القـارئ، واملثـال فـي قـول  ـة : )...أّم امللـك( العباديـة)املسرحّية وزن 
ّ
ولكّنهـا خط

أكـــرم وأعظـــم مـــن أن يغـــدر ضـــيَفه أو يخـــون جـــاَره أو أن أّولهـــا لـــؤٌم وآخرهـــا شـــؤٌم؛ فـــإّن امللـــك 

ه
َ
شؤٌم، / لؤمٌ : نالحظ أّن الّصيغ التي استعملت في هذا القول  21.(يحفر الحفرة ملن أقال عثرت

عثرتـه، قـد ُوّزعـت فيهـا املقـاطع الّصـوتّية ألاخيـرة بشـكل منــتظم / جـاره/ أعظـم، ضـيفه/ أكـرم

 :ملفت لالنتباه كما هو موّضح في الجدول 

       

ا              ـا ّصـوتي  لت إيقاع 
ّ
واملالحظ أّن هذه املقاطع الّصوتّية ألاخيرة للّصيغ إلافرادّيـة قـد شـك

ا، مّمــا حّقــق جمالّيــة فنّيــة مــن خــالل هــذا إلايقــاع الّتكــراري املنــتظم لهــذه موســيقي   ا منســجم 

غــــوّي وذلــــك عنــــد قراءتهــــا أو ســــماعها، وهــــذا مــــا يعطــــي ملســــرحّية 
ّ
أميــــرة "الّصــــيغ فــــي تركيبهــــا الل

، وبخاّصـــة إذا كـــان القـــارئ سيســـتهّل بهـــا القـــول، فهـــذا إلايقـــاع الـــذي " ألانـــدلس
 
 وأناقـــة

 
جمـــاال

هُ  أعظُم  أكرمُ  شؤمٌ  لؤمٌ  الّصيغة هُ  جاَرهُ  ضيفَ
َ
 عثرت

توزيـــع املقـــاطع 

 .الّصوتّية

 مٌ 

ص ع 

 ص

 مٌ 

ص ع 

 ص

 مُ 

 ص ع

 مُ 

 ص ع

 ُهو

 ص ع ع

 ُهو

 ص ع ع

 ُهو

 ص ع ع
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فاملســــتمع أو )حســــاس الجميــــل يشــــّد القــــارئ إلــــى مواصــــلة القــــراءة للــــّنص الــــدرامّي يبعــــث باإل 

للمســرحّية بحسـب فهمـه وتصــّوراته  28(القـارئ هـو الـذي يصــّمم الحبـك الضـرورّي أو ينشـئه

قافّيـــة، ويرجـــع هـــذا الّتوظيـــف الفنـــّي إلـــى براعـــة الكاتـــب وحســـنه فـــي 
ّ
ومكتســـباته املعرفّيـــة والث

ـــا مـــن فنّيـــات الكتابـــة والّتـــأليف عنـــدم ـــا، ويعـــّد هـــذا الجانـــب أيض  ا يجعـــل بـــاب الّتأويـــل مفتوح 

غوّي في كتابة الّنص الدرامّي 
ّ
 .تشكيل الّصوت الل

 :حسن الابتداء وبراعة الاستهالل

هو براعة الكاتب فـي حسـن " أميرة ألاندلس"إّن أّول ما يشّد انتباه القارئ إلى مسرحّية            

ــــاهد ــ ـــي املشـ ــ ـــه فــ ــ ـــــداء كالمــ ـــــــة فـــــــي تأليفـــــــه لتراكيـــــــب املســـــــرحّية،  ابتــ غوّي
ّ
والفصـــــــول، وجزالتـــــــه الل

ق)واملقصــــود بحســـــن الابتــــداء وبراعـــــة الاســــتهالل، هـــــو 
ّ
م فــــي أّول كالمـــــه، ويـــــأتي  أن يتــــأن

ّ
املـــــتكل

ا، وأصــّحها مبنــى، وأوضــحها 
 
ــا وســبك هــا وأسلســها وأحســنها نظم 

ّ
بأعــذب ألالفــا،، وأجزلهــا وأرق

لـــة فـــي تبليـــغ وتوصـــيل رســـالته بشـــكل وهـــذا حّتـــى يبلـــغ الكاتـــب غ 28(معنـــى
ّ
ايتـــه املنشـــودة واملتمث

ر فـــي املتلقـــي، ويّت،ـــح هـــذا أكثـــر مـــن خـــالل قـــول امللـــك
ّ
أنـــا كمـــا ترانـــي صـــيد فـــي : )....مقنـــع ومـــؤث

قيــــد، وأســــد فــــي صــــفد، و ــــّي فــــي قبــــر، ودنيــــا فــــي شــــبر إّنهــــا لهبــــة مشــــكورة وإن كانــــت والحرمــــان 

غوّيـ 26(سواء
ّ
راكيب الل

ّ
ة، نشـعر بمعانـاة امللـك فـي منفـاه، وبالحالـة السـّيئة فمن خالل هذه الت

ــة الّتعبيــر فــي وصــف حالتــه الّنفســّية والاجتماعّيــة 
ّ
التــي وصــل إليهــا وضــعه، وهــذا مــا تبّينــه دق

غــوّي عنــد أحمــد شــوقي . املزريــة
ّ
شــكيل الّصــوت الل

ّ
وهنــاك ســمة جمالّيــة أخــرى مــن فنّيــات الت

ـــرة ألانـــــدلس"التـــــي صـــــبغت مســـــرحّيته  ــــي " أميــ فـــــاق وهـ
ّ
غوّيـــــة، وات

ّ
راكيـــــب الل

ّ
اخـــــتالف مبـــــاني الت

 .معانيها

فاق املعاني افتراق
ّ
 :املباني وات

لـــة فـــي           
ّ
املبـــاني، واتفـــاق املعـــاني للـــّنص  افتـــراق لقـــد شـــاعت هـــذه الّســـمة الجمالّيـــة املتمث

ّن الــــدرامّي املســــر ّي فكانــــت بمثابــــة إجــــراء تطبيقــــّي يخــــدم الفنّيــــة الدرامّيــــة للمســــرحّية؛ وكــــأ

أقّدم لك أحـداث املسـرحّية فـي صـيغ وتراكيـب متعـّددة ومختلفـة؛ : أحمد شوقي يقول للقارئ 

 أّن الهـــدف الـــذي أســـعى إليـــه واحـــد، واملثـــال فـــي قـــول أحمـــد شـــوقي
ّ
فكـــان لهـــا فـــي الغـــرب : )...إال

ـــرق ضـــّجة
ّ
ـــركيبين  ونالحـــظ 21(هــّدة وكـــان عليهـــا فـــي الش

ّ
غـــوّي بـــين الت

ّ
رغــم الاخـــتالف فـــي البنـــاء الل

ـذين جمـع بينهمــا حـرف العطـف ا
ّ
 أّن املعنـى واحــد، وفـي هـذا الّســياق نشـير إلــى أّن ( الــواو)لل

ّ
إال

الــدرامّي إلابـداعّي تنسـجم مـع املنطــق الّسـردي وروامـع الابتكـار التــي )إلاجـراءات الفنّيـة للـّنص 
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والــــــذي يــــــدّل علــــــى مــــــا لحــــــق  24(عــــــن طريقهــــــا يصــــــل القــــــارئ إلــــــى رصــــــد مالمــــــح الــــــّنص الــــــدرامّي 

مهاباألن
ّ
 .دلس من ضرر لعظمة الّنكبة والخسارة الفادحة، وذلك بسبب سوء تصّرف حك

 علــى ملــك: )وفــي قــول آخــر للكاتــب            
ّ
ــمس تطلــع إال

ّ
 علــى  ال تكــاد الش

ّ
مخلــوع وال تغــرب إال

ركيب ألاّول  23(ملك مقتول 
ّ
 على ملك مخلوع: )فالت

ّ
مس تطلع إال

ّ
اني( ال تكاد الش

ّ
ركيب الث

ّ
: والت

 علــى ملــك مقتــول  وال)
ّ
لهمــا املعنــى والّداللــة نفســها والتــي تــدّل علــى الــّزوال والّنهايــة ( تغــرب إال

املأســـاوّية والحتمّيـــة لكـــّل ملـــك يصـــل إلـــى ســـّدة الحكـــم والّســـلطة فـــي بـــالد ألانـــدلس، وبخاّصـــة 

ا بــين  ا تواصــلي  وائــف، فقــد جعــل الــّنص املســر ّي يقــّدم نفســه باعتبــاره حــوار 
ّ
عهــد ملــوك الط

أكثــر حيوّيــة، وكــأّن أحداثــه شــريط بــانورامّي يصــّور حيــاة أميــرة ّياته املتفاعلــة، فكــان بخصــ

 .ألاندلس بتفاصيلها وأبعادها الّنفسّية والاجتماعّية والّسياسّية وإلايديولوجّية

 :خاتمة

شـــكيل الّصـــوتّي وأثـــره الجمـــاليّ             
ّ
راجيـــدي يعـــّد الت

ّ
 - فـــي كتابـــة وتـــأليف الـــّنص الـــدرامّي الت

ا ألدوات الكتابــة والّتعبيــر الفّنــي الــدرامّي عنــد  -"أميــرة ألانــدلس"مســرحّية   اســتثمار 
ّ
مــا هــو إال

أحمـــد شـــوقي، بهـــدف خلـــق أبعـــاد جمالّيـــة، وأفـــاق فنّيـــة تعيـــد بنـــاء الحضـــارة للكتابـــة ألادبّيـــة 

ـعرّية وأبـرزت جمالياتهــا أكثـر، الفنّيـة الّراقيـة، وهــذه ال
ّ
  كمـاّتقنيـات مّيـزت لغتــه الش

ّ
نستشــف

فـي مـن بـالده مصـر 
ُ
ـا مـن الهـروب فـي مواجهـة واقعـه الّسياسـ ّي، كونـه ن من أساليب تعبيره نوع 

ألسباب ما، فانصرف للكتابة تحت ستار املاضـ ي وأمجـاده، ليسـتلهم مـن الّتـاريخ مـا يخاطـب 

ا ليفتح مجاالت الّتأ ويل به إلانسان في مسرحّية فنّية مليئة بأحداث درامّية تراجيدّية، وأيض 

 . أمام أجيال متتابعة من القّراء، حّتى يستفيد هذا إلانسان من أخطاء املاض ي ويّتعظ

 :الهوامش
، 1م، ص1312ط مصـر، -القـاهرة  دار الكتـب املصـرّية، :ينظر، أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، مـط 1

 .، وما بعدهما، بتصّرف واختصار8
د إلـى الّسـقوط، عبـد القـادر قالتـي، دار ألاصـالة، ب ــر ينظـر، الّدولـة إلاسـالمّية فـي ألانـدلس مـن املــيال  2

  .، بتصّرف188م، ص 2818، 1الجزائر، ط –التوتة 
ـاء، دار نينـوى، دمشـق ينظر، 1

ّ
غـة والّتطبيـق، محّمـد عبـد املطلـب البك

ّ
غة، مستويات الل

ّ
 -إلاعالم والل

 .، بتصّرف21م، ص2883ط سوريا،
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لعــــّز الــــّدين " الداليــــة"لجزائــــرّي، دراســــة ســــيميائّية ملســــرحّية إلانتــــاج الــــّداللّي فــــي العــــرض املســــر ّي ا 8

الجزائــر، رســـالة  –يوســف ألاطـــر ، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة : ميهــوبي، مفتــاح خلــوف، إشــراف

 .1م، ص2884/م2881ماجستير، 
لبنــان،  –عيــد، املؤّسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس . الحواســّية فــي ألاشــعار ألاندلســّية، يوســف م 8

 . 221م، ص2882ط
 .ينظر، نفسه، بتصّرف، واختصار 6
 .12، الفصل ألاّول، صأميرة ألاندلس، أحمد شوقي 1
إلا ــجاع فــي : الّســجع هــو تواطــؤ الفاصــلتين مــن النثــر علــى حــرف واحــد، وهــذا معنــى قــول الســكاكي 4

عر، والّسجع هـو النثـر الـذي يحـدث فيـه نـوع مـن إلايقـاع بعينـه، ي
ّ
مّيـزه عـن الّنثـر الّنثر كالقوافي في الش

املرســل العــادي، ينظــر إلايضــاح فــي علــوم البالغــة، املعــاني والبيــان والبــديع، الخطيــب القزوينــي، دار 

مالمــــــــــح الّداللــــــــــة الّصــــــــــوتّية فــــــــــي ، وينظـــــــــر، 882لبنــــــــــان، دط، دت، ص –الكتـــــــــب العلمّيــــــــــة، بيــــــــــروت 

ي دّرار، دار أم الكتاب، مستغانم
ّ
سانّية، مك

ّ
 .166، 168، صم2812طالجزائر،  -املستويات الل

عبــد : تــح لســان العــرب، أبــي الفضــل جمــال الــّدين محّمــد بــن مكــرم ابــن منظــور إلافريقــّي املصــرّي، 3

 .، باختصار1481ص ،م1341مصر، ط –دار املعارف، القاهرة  هللا علي الكبير وآخرون،
 .1، صم1346، 2الّتكرير بين املثير والّتأثير، عّز الّدين علي السّيد، عالم الكتب، مصر، ط 18
اني، ص 11

ّ
 .، باختصار81أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل الث

م، 1332، 2مصـــر، ط –ســـامي، إلاســـكندرّية : ينظـــر، البـــديع فـــي شـــعر شـــوقي، منيـــر ســـلطان، مـــط 12

، بتصــــّرف واختصــــار، وينظــــر، الّتكــــرارات الّصــــوتّية فــــي لغــــة الشــــعر، محّمــــد عبــــد القاســــمي، 22ص

 .3م، ص2818، 1عالم الكتاب الحديث، ط
الّداللــــة الّصــــوتّية دراســــة لغوّيــــة لداللــــة الّصــــوت ودوره فــــي الّتواصــــل، كــــريم زكــــي حســــام الــــّدين،  11

 .، باختصار188ص، م1332 ،1مكتبة أنجلو املصرّية، ط
ـــة ألاثـــر، أشـــغال امللتقـــى الـــّدولّي الّرابـــع فـــي تحليـــل  18

ّ
ينظـــر، الخطـــاب فـــي املســـرح، غّســـان غنـــيم، مجل

 .، بتصّرف243، عدد خاص، صالخطاب، سوريا
عربـــــّي، مبــــــارك مبـــــارك، دار الفكــــــر  –إنكليــــــزّي  –ينظـــــر، معجــــــم املصـــــطلحات ألالســــــنّية، فرنســـــ ّي  18

 .، بتصّرف38م، ص1338، 1اللبنانّي، بيروت، ط
الث، ص 16

ّ
 .، باختصار114أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل الث

ّي، أحمــــد مــــداس، عــــالم الكتــــب الحــــديث، لســــانيات الــــّنص نحــــو مــــنه  لتحليــــل الخطــــاب الشــــعر  11

 .228م، ص2883، 2ألاردن، ط
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اني، ص 14
ّ
 .، باختصار83أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل الث

 .، باختصار228لسانيات الّنص نحو منه  لتحليل الخطاب الشعرّي، أحمد مداس، ص 13
شـاكر هـادي شـكر، : املـدني، تـح أنوار الّربيع في أنواع البديع، السّيد علي صـدر الـّدين بـن معصـوم 28

 .8، ص8م، ج1363، 1العراق، ط –الّنعمان، كربالء : مط
 .81، 88أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل ألاّول، ص 21
، وينظــر، 144، ص6أنـوار الّربيـع فــي أنـواع البـديع، الســّيد علـي صــدر الـّدين بـن معصــوم املـدني، ج 22

ــــــعرّية نحــــــو كتابــــــة الّتــــــاريخ جديــــــد للبالغــــــة املوازنــــــات الّصــــــوتّية فــــــي الرؤيــــــة البالغ
ّ
ّيــــــة واملمارســــــة الش

عر، محّمد العمري، إفريقيا شرق، املغرب، ط
ّ
 .، وما بعدها121م، ص2881والش

 .، باختصار183أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل الّرابع، ص 21
ســـــــاق والانســـــــجام فـــــــي ســـــــورة الكهـــــــف، إشـــــــراف 28

ّ
الة الســـــــعيد هـــــــادف، رســـــــ: محمـــــــود بوســـــــتة، الات

 .، باختصار188م، ص2883/م2884الجزائر،  –ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
 .18، ص1أنوار الّربيع في أنواع البديع، السّيد علي صدر الّدين بن معصوم املدني، ج 28
 .، باختصار188أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، الفصل الخامس، ص 26
 .8نفسه، ص 21
لنجيــب الكيالنــي، دفـــه " الّربيــع العاصــف"للخطــاب الــدرامّي فـــي روايــة  ينظــر، الّتحليــل الســيميامّي  24

الـــــث
ّ
الجزائـــــر،  –الســـــيمياء والـــــّنص ألادبـــــي، جامعـــــة محّمـــــد خيضـــــر، بســـــكرة : بلقاســـــم، امللتقـــــى الث

 . بتصّرف
 .6ص أميرة ألاندلس، أحمد شوقي، 23
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 الرحلة في ألادب الجزائري القديم

 تقراءة في املفهوم والتجليا

 العزوني فتيحة.د

ة 1جامعة وهران
ّ
 أحمد بن بل

 

 
ّ
 : صامللخ

ألادب الّرحلي شكل  أدبّي يقوم على محكي السفر، ألنه نابع أصال من بنية السفر، يعنى 

تحددت خصائص هذا الشكل ألادبي .برصد الحياة الثقافية والاجتماعية للشعوب 

لكاتب،  تبعا لذلك أصبح هذا الشكل واتجاهاته تبعا للمرجعية التي ينتمي إليها الرحالة ا

. ألادبي يستقطب العديد من املهتمين بحقل ألادب والنقد نظرا لثراء ماّدته ، تنّوعها وغناها

ثم نتدرج إلى "أدب الرحلة"وينصرف القصد في هذا املقال إلى الوقوف عند محددات مفهوم 

ستدعي ذلك حتما عرض أشهر دواعيه وتجلياته في الكتابة النثرية الجزائرية القديمة، وي

غير أن وقفتنا النقدية ستكون مع أهم وأضخم رحلة وهي . الرحالت الجزائرية القديمة

 .املعروفة بالرحلة الورثالنية

               .الرحلة، الجزائر، السرد، الخبر،السفر،الجغرافيا،التاريخ :الكلمات املفتاحية 

 :تمهيد

ا مهم في الكشوفات الجغرافية، فضال عن الرحلة قديمة قدم إلانسان ،دوره

خلقها لجسور التواصل بين الشعوب بعضها ببعض واكتساب معرفة الواحد 

 .باآلخر،والسيما ماتعلق باألجناس ،العادات والتقاليد وألاعراف املميزة لهذه الشعوب

ما ينبئ على أن العرب في الجاهلية مارست الرحلة  وقد ورد في القرآن الكريم

ت دورها اقتصاديا ،ونقصد بذلك رحلتي الشتاء والصيف اللتين كانت قريش تقوم وفّعل

إليالف قريش :"يقول هللا تبارك وتعالى في تنزيله الكريم. بهما تباعا نحو اليمن والشام

مع ظهور إلاسالم توسع أفق الرحلة وتخصب دورها من . 1"إيالفهم رحلة الشتاء والصيف

 .2مية الحضاري واملعرفيخالل مشروع الفتوحات إلاسال 

أهم الرحالت لدى العرب املسلمين تلك التي قصد أصحابها البقاع املقدسة ألداء 



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

46 

الركن الخامس من أركان إلاسالم ،ضف إلى ذلك الرحالت العلمية حيث كان من تقاليد 

املسلمين أخذ العلم من محاضنه للحصول على إلاجازة من العلماء بعد مجالستهم 

ر أن فضاءات الرحلة ومحطاتها كانت كثيرا ما تتيح  1.ت بالتلقين مباشرةوحصول امللكا
ّ
نذك

ر فرصة هاّمة لتعارف العلماء بعضهم 
ّ
التقاء املشايخ وطالب العلم مشرقا ومغربا مما وف

 . ببعض 

انتقل هذا الفن إلى املغرب حيث  تفّوق كتاب شمال إفريقيا في أدب الرحلة ، 

ربما مرّد هذا . ا ملحوظا بداية من القرن الحادي عشر امليالديعندما شهد هذا الفن ازدهار 

التمّيز إلى طول املسافة بين املغرب وبالد املشرق التي كانت في الغالب مقصد الرحالت 

املغربية ، لذا فمسارات الكتابة هي ألاخرى ستطول بالرحالة ، وهذا هو السبب الذي جعل 

من دواعي تدوين الرحالت تلبية طلب آلاخرين من  ونالحظ أنه. هذا الفن يزدهر مغاربيا 

حكام ، أصدقاء أو أقرباء ، الرغبة في تقديم الفائدة العلمية للقراء املتلقين من خالل الكم 

املعرفي الذي تختزنه املدونة الرحلية ، التعريف الجغرافي للبلدان ، الكشف عن طبامع 

واملعاصرة للرحالة الكاتب ،الخوض في املجتمعات وعاداتهم، ذكر أخبار ألامم السابقة 

التاريخي والسياس ي والاقتصادي انطالقا من فضاء املكان، الاستفادة من تجارب آلاخرين، 

تدوين سير العلماء واملشايخ من خالل أسلوب الفهرسة ، التعبير عن الذات ومكنوناتها 

  .والرغبة في املشاركة في أدب الرحلة على منوال املشارقة

 "حماد الزناتي التيهرتي"ستوى املحلّي تعّد رحلة بكر بن على امل

الذي عا  في كنف الدولة الرستمية التي كانت عاصمتها تيهرت ( ه236-ه288)

من أقدم الرحالت العلمية وجهتها كانت نحو تونس، حيث درس في القيروان ،منها واصل 

الذي قّرب "م باهلل الخليفة املعتص"مسار رحلته نحو بغداد ، أين حظي بشرف لقاء 

عاد إلى تونس ومكث فيها مدّرسا، . مدح هذا ألاخير الخليفة بأجود القصائد . شاعرنا منه

 .8نشير إلى أن هذه الرحلة لم تدون .إليه توافد طالب العلم من املغرب وألاندلس

وايا في هذا املقام من املحزن أن نقول إن للجزائر تراثا أدبيا زاخرا وضع في ز 

و القسم ألاكبر منه مخطوط . ، حيث ظل مبعثرا لم يجمعومورس عليه إلاقصاء إلاهمال

وتذكر العديد من الدراسات أن ألاوربيين استولوا على قسم من هذه آلاثار . لم يطبع بعد

في مقال له كتبه باللغة الفرنسية عن الشيخ عبد "دمحم حاج صادق"وينقل .ألادبية واقتنوها
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ت ألادبية الجزائرية التي تضم عددا كبيرا من التراجم وآلاثار الحي الكتاني أن املؤلفا

العلمية قد نقلت إلى تونس وأوربا والقسطنطينية عن طريق املهاجرين وممثلي القناصل 

وهناك عائالت جزائرية متأصلة في .  8الذين كانوا يشترون الكتب ويبعثون بها إلى بلدانهم

دد من املدونات والوثائق الجزائرية القديمة على العلم والثقافة العربيين تستحوذ على ع

 .سبيل الاحتكار ، مثلما تحتفظ عدد من الزوايا ببعضها أيضا 

يبدو أن هذا إلاهمال الذي أصاب ألادب الجزائري القديم هو ما جعل إخواننا   

هة وملواج. العرب في املشرق يعتقدون اعتقادا خاطئا ينفي أن يكون للجزائر نتاج أدبي عربي

هذا الاعتقاد املزعوم نتوخى رد الاعتبار لهذا ألادب من خالل الاشتغال على ألاقل على 

بقصد الكشف عن خصوصياته وكيفية اشتغال خطاباته ،ربما .املعلوم و املحقق منه

 . محونا الشبهات التي علقت بأذهان كثير من الباحثين في حقل ألادب العربي 

 :ديمالرحلة في ألادب الجزائري الق-

لقد أسهمت الجزائر بنشاطاتها الثقافية في إطار حضارة العالم العربي وألدبائها ومفكريها     

لذا يصبح من الواجب علينا إبراز بخصية الجزائر . وعلمائها مكانتهم قديما وحديثا 

وقد قادنا الاهتمام بهذه الذاكرة .الثقافية بما تحمله من عالمات خصبة تنتظر من يفّعلها 

كتب التراجم ، السير ـ : ثقافية إلى الوقوف عند الفنون الجزائرية القديمة بتعدد أشكالها ال

وحاليا تستقطب هذه الفنون الكتابية العديد من النقاد و ... املقامات، الرسائل و الرحالت 

 . املهتمين نظرا لثرائها وتنوعها وارتباطها بأنساق ثقافية وتاريخية

وما يعنينا في هذا . املعالجة على أدب الرحلة الجزائري القديم ويأتي تركيزنا في هذه 

ثم التدرج نحو دواعيه وتجلياته في الكتابة النثرية "أدب الرحلة"املقام،  هو ضبط مفهوم 

الجزائرية القديمة، ويستدعي ذلك حتما عرض أشهر الرحالت الجزائرية القديمة مع 

غير أن وقفتنا النقدية . ريف بمحاورها، ومؤلفيهاوالتع. التعرض ملادتها ألادبية واملعرفية

 .ستكون مع أهم وأضخم رحلة وهي املعروفة بالرحلة الورثالنية

نشير أن وجود هذه املادة ألادبية مؤشر على انفتاح الذات الجزائرية على العالم  

هتمام ولعل الا . مع إمكانية تحول هذه الذات نحو ألافضل.الخارجي وقابليتها لألخذ والعطاء 

بكتابة  الرحلة وتسجيل وقامعها يتنافى مع أنانية الذات التي نراها من خالل فعل الكتابة 

والكتابة نفسها على . "تنشر خبرتها في فضاء أوسع يتعدى فضاء الذات نحو فضاء الجماعة
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تعدد البواعث الظاهرة والخفية، تمثل بذاتها دليال على وعي بقيمة املغامرة الشخصية 

في مشاركة القراء في معرفة تفاصيلها وتثمين بعدها إلانساني ،ألن الكاتب لم يكتب  ورغبة

  6."لنفسه إنما للتواصل مع عدد كبير من الناس

 : مفهوم أدب الرحلة -   

انتاب حب الرحلة إلانسان منذ القديم، مما ساعده على معرفة ذاته وإدراك 

ألن .ستويات الاختالف من محيط إلى آخرمستوى اختالفه عن آلاخر انطالقا من إدراكه مل

الرحلة في املنطلق هي حوار متواصل من جهة بين ألانا وألانا و ومن جهة أخرى بين ألانا 

 . وآلاخر

بدأ الاهتمام بالرحالت بداية من القرن الثالث الهجري،ثم سرعان ما عرفت 

تابة حيث بدأ السارد الرحلة بداية من أواخر القرن السادس الهجري تحوال في اتجاه الك

ُيعرض النص فيها . وأصبح طابع الكتابة فيها يقوم على رصد الخبر .1يهتم بتدوين يومياته

بضمير املتكلم املنفتح على العالم، فيها يتجدد الزمان واملكان، وأصبحت موسومة 

هو إذن النص الرحلي . بالتشويق واملتعة ، غير أن الكاتب فيها ملزم بدرجة كبيرة بالصدق

مجموعة من الصور السردية، والذاتية ، وظيفته تقديم املعرفة موصوفة، بغرض تقريبها 

 .إلى ذهن القارئ 

أصبحت الرحلة شكال أدبيا يقوم على محكي السفر، ألنها نابعة أصال من بنية 

تحددت خصائص هذا الشكل . السفر، تعنى برصد الحياة الثقافية والاجتماعية للشعوب 

لقد شّد هذا الفن كّتابا . هاته تبعا للمرجعية التي ينتمي إليها الرحالة الكاتبألادبي واتجا

من مشارب مختلفة ، ألامر الذي جعل املدونة الرحلية موسوعة تتقاطع على متنها العديد 

 ...اللغوي ،التاريخي ، الجغرافي ، العلمي وألادبي: من ألانساق

نحو تطوير أدواته من خالل  أصبح هذا الشكل ألادبي النثري الجديد ينحو

تجريب الكتابة فيه، السيما وأن الذات إلانسانية مولعة بالخبر ومستجداته مع التذكير 

مما يعني أن هذا الشكل .بمركزية الخبر في الرحلة، حيث يعد أحد مصادر املعرفة فيها

ل كان الظهور ناضجا مكتمال ألول وهلة ب" ألادبي لم يظهر كغيره من ألاشكال ألادبية ألاخرى 

اولة لتوسيع مفهوم والاهتمام بهذا الشكل ألادبي هو مح 4."محكوما بالظروف واملستجدات

 . املتناسلة ألادب وأشكاله
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نابعا من بنية السفر قبل "ذكرنا أنه ينبغي أن يكون النص املنتمي إلى أدب الرحلة 

وص سواء انتمت إلى أن يكون نابعا من موضوع السفر الذي قد يتوفر في العديد من النص

يحرص فيه الرحالة على تسجيل محطات السفر املتتالية  3."املتن الرحلي أو لم تنتم إليه

من خالل خارطة جغرافية تشكل خلفية لعناصر عديدة تخلخل خطية هذا املسار 

معنى ذلك أن نص . فيه يتداخل الشعري بالنثري و  الخطاب الشرعي بالتخييل. الجغرافي

أمام أنساق متعددة في البناء والسرد والوصف وفي التشكيالت "متلقيه الرحلة يضع 

الخطابية املختلفة إنه خطاب مهجن تتفاعل فيه ألانظمة اللغوية وألاسلوبية والصوفية 

 18."بحوارية النصوص والخطاب

َحْت به نحو التاريخي والجغرافي ، أما حديثا 
َ
ُوسم هذا املفهوم قديما بمسّميات ن

نشعر أن هناك ثمة تفكير نقدي يجنح نحو تجنيس " أدب الرحلة : "التسميةومن خالل 

وفي سياق متقارب هناك . هذا النوع من الكتابة وإدراجه ضمن املنظومة ألادبية السردية

من يستأنس بتسميته بالنص الرحلي ألنه بالدرجة ألاولى نص لغوي مفتوح على خطابات 

، ويذهب الكثير من املهتمين بهذا الحقل إلى توظيف 11ويظل هذا املفهوم ملتبسا . متلونة

على اعتبار أنه نسي  لغوي أدبي يتغذى من " أدب الرحلة"املفهوم ألاكثر تداوال وهو 

 . مجموعة من املعارف يوظفها بانسجام ضمن خطابه

 :أهم املدونات الرحلية املطبوعة -

سات علمية متعددة مايزال البحث في حقل  أدب الرحلة في حاجة ملحة إلى درا

ولم يعد كافيا الحديث .تعنى بمعالجة بنية هذا املتن والوقوف على مستويات إبالغه للقارئ 

عن الرحلة من الناحية املضمونية ، بل ما نتوخاه هو الاشتغال على الوجود النص ي 

. للمدونة الرحلية للكشف عن  أدبيتها مع الكشف عن تقاطعاتها مع أنماط السرد ألاخرى 

وتفعيال ملسعانا النقدي نطمح إلى مقاربة الرحلة الورثالنية مقاربة جمالية نظرا لزخم 

لكن رأينا من املفيد  في هذا املقام أن ننطلق بدءا من عرض أهم املدونات . حمولتها املعرفية

ص ألادب الرحلي  ألن ذلك من شأنه أن يعمق  رؤيتنا بخصو  12 .الرحلية الجزائرية القديمة

 .ري القديمالجزائ

ِري 
ْ
ق
َ
 :رحلة امل

هي لصاحبها أبو العباس أحمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش 
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ه في تلمسان و املتوفي في القاهرة 346:املولود سنة . ساني بن دمحم املقري التلم

نفح الطيب من :"، أشهر كتبه ملقري من أبرز املؤرخين املسلمينيعّد ا. 11ه1881:سنة

".  رحلة املقري إلى املغرب واملشرق :"رحلته التي تعنينا موسومة بــ".ندلس الرطيبغصن ألا 

عة بمكتبة الرشاد للطبا 2888:نشرت سنة. اعتنى بتحقيقها وضبطها حديثا دمحم بن معمر

رض املقري تع .الغرض منها أداء مناسك الح . الجزائر ،والنشر والتوزيع ،سيدي بلعباس

ضّمت .وصف الحياة الثقافية والعلمية للمجتمعات التي زارها  ،في رحلته ملسائل فقهية

 . وهي لهذه الخصائص  وغيرها جّمة الفائدة. مدونته فهرسة ألسماء العديد من العلماء 

 :رحلة املجاجي الحجازية

تقع بالقرب من مدينة )هي لصاحبها عبد الرحمن بن دمحم املجاجي من مجاجة 

ارتحل إلى الحجاز . د تلمسان ثم فاس ،عاد إلى مسقط رأسه تعلم بزاويتها ومنها قص( .تنس

وبذلك يكون قد عا  . ه وهو التاريخ الذي ذيل به رحلته 1861:لتأدية فريضة الح  سنة

رحلة إلى : "فهرستها في املكتبة الوطنية حملت عنوان  18في القرن الحادي عشر الهجري 

رة البداية أي مرحلة الذهاب ، أما مبتو . وهي منظومة على وزن البحر الطويل " . مكة

ل مرحلة إلاياب 
ّ
رصدت  رحلة املجاجي مسارات الطريق من الح  إلى .الجزء املتوفر فيمث

 .الجزائر العاصمة مشاقها وأهوالها ، مروره باملزارات ،ولقاءاته بالعلماء ومجالسته إياهم 

 :رحلة أبي راس الناصري 

در بن الناصر املعسكري املعروف بأبي راس هي لصاحبها دمحم بن أحمد بن عبد القا

قام برحلتين .تنقل بين مدن عدة .ه قرب جبل كرطوس في مدينة سعيدة 1188:ولد سنة.

ألف رحلته الجامعة عن خدمة العلم والدين بأسلوب  18.إلى الحجاز ألداء فريضة الح  

هناك التقى . والحجاززار في رحلته هذه الجزائر ،قسنطينة،  تونس ،ثم القاهرة . أدبي فني 

فتح إلاله :" جل هذه الرحلة في الباب الثالث من ترجمته الذاتية.بالعديد من العلماء 

نشير أنه لم يول للخارطة الجغرافية أدنى اهتمام .16"ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته 

لعلماء في مقابل إلاهتمام الذي أبداه في مناقشة العديد من املسائل  مثلما أدلى بها ا

 .ذين اجتمع بهم في مسيرته الرحليةوالقضاة ال

 :رحلة ابن عمار 

عزم  على الارتحال .هي لصاحبها أحمد بن عمار الجزائري ،فقيه و أديب وشاعر 
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ثم عاد إلى مصر ومنها رجع نهائيا إلى الحجاز ،حيث توفي في .ه1166:إلى البقاع املقدسة سنة

اريخية على إدراكه للقرن الثالث عشر الهجري حيث املدينة املنورة ،تؤشر املعطيات الت

نحلة اللبيب بأخبار :"رحلته  موسومة بــ.11  1288:اجتمع بأبي راس الناصري في الجزائر سنة

وال نعرف من آثاره إال رحلته ، املعلوم منها ". ابن عمار"املعروفة برحلة " الرحلة إلى الحبيب

ابن عمار ملعاصريه والذين سبقوه من العلماء عبارة عن مقدمة الرحلة فقط،ترجم فيها 

 .  واملشايخ

 : رحلة ابن حمادوش الجزائري 

هي لصاحبها عبد الرزاق بن دمحم بن دمحم امللقب بابن حمادو  ولد بمدينة الجزائر 

درس العلوم الشرعية .ه وتوفي في التسعين من عمره في مكان وتاريخ مجهولين 1181سنة 

لسان املقال في النبإ عن :"رحلته موسومة بــ 14...علوم الرياضية والطبيةواللغوية واتجه إلى ال

جزؤها ألاول مفقود مما يعني أن تاريخ الشروع في كتابة املدونة ". النسب والحسب والحال

 .أما الجزء املتوفر منها دّون فيه الرحالة رحلته إلى املغرب ألاقص ى بحرا .مجهول 

افية التي ارتادها وصفا دقيقا مركزا على وصف ابن حمادو  ألاماكن الجغر 

تتقاطع على جسد هذه املدونة العديد .عادات الجماعات فيها في املناسبات الدينية خاصة 

أما بخصوص ألاجناس وألاشكال ألادبية ... من ألاخبار السياسية ، الاجتماعية والثقافية 

ظوم واملنثور بما في ذلك اليوميات فيها فهي متعددة؛ إذ تحتوي هذه املدونة الرحلية على املن

 ...، السير، املقامات ،الرسائل،ألاخبار 

 :رحلة ابن هطال التلمساني

هي لصاحبها أحمد بن دمحم بن هطال التلمساني،كان كاتبا خاصا عند الباي دمحم بن 

استشهد ابن .رافقه في غزوته على ألاغواط. عثمان الكبير ومبعوثا في املهمات الخارجية

تصر فيها ، ان13ه1213:في معركة وقعت بين العثمانيين وابن الشريف الدرقاوي سنة هطال

باي الغرب الجزائري إلى "رحلة دمحم الكبير :الرحلة موسومة بــ .الدرقاوي انتصارا ساحقا

ه أطروحات مختلفة  جل ابن هطال في مدونته هذ.الجنوب الصحراوي الجزائري 

تفيد الدارس في التاريخ الجزائري خالل ...أدبية ،عيةاجتما جغرافية، ،سياسية، عسكرية

 .حكم العثمانيين للجزائر معتمدا على سرد الوقامع وذكر الحوادث مثلما شاهدها
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 :الرحلة الورثالنية -

عرف هذه الرحلة بــــ 
ُ
 ".نزهة ألانظار في فضل علم التاريخ وألاخبار:"ت

 :التعريف بصاحب الرحلة  -أ

نشأ و ( .م1111-ه1128ن  بن دمحم السعيد الورثالني  سنةولد العالمة الحسي

حظي . رحل إلى مصر والحجاز.  أخذ العلم عن مشايخها. تعلم بمسقط رأسه ببني ورثيالن 

نزهة ألانظار في فضل علم : "أهم مؤلفاته. بتربية جعلت منه علما من أعالم املسلمين

ف فيها رحلته إلى الديار املقدسة سنة ،  وتعرف بالرحلة الورثالنية يص"التاريخ وألاخبار

 . 28وقبره معلوم إلى آلان( . م1113-ه1131:)توفي في قريته ودفن فيها سنة . ه1113

 :طبعات املخطوط-ب

 1381-ه 1121: )خرج املخطوط إلى الطبع مع تعليقات بن مهنا القسنطيني سنة

النسخة مشتملة . ريدي قام بتصحيحها الشيخ الشنوفي والشيخ ألامين الج. في تونس ( م

صفحة وفي الجزء 218صفحة وفي الجزء الثاني 288على ثالثة أجزاء،  في الجزء ألاول 

بيير "بمطبعة ( م 1384-ه1126) بعدها بسنوات قليلة طبعت سنة .صفحة 268الثالث 

نفس الطبعة أعيد . الشرقية في الجزائر تحت إشراف العالمة ابن أبي شنب" فونتانا

والطبعة التي بين . 21(م 1318-ه1138) عت بدار الكتاب ببيروت لبنان سنة تصويرها وطب

مع الاحتفا، بتعليقات -"عمار بسطة "و" محفو، بوكراع"أيدينا قام بإخراجها إلى الوجود 

 .2811: بن مهنا وصدرت سنة

 :مصادر الرحلة الورثالنية  -ج

الكريم  والسنة النبوية  منها ما هو ديني ممثال في القرآن: مصادر الرحلة متعددة 

ومنها ما هو بشري ممثال في مقوالت مأثورة عن السفر، أقوال العلماء والفقهاء . الشريفة 

واملتأدبين، مصادر التراث العربي، الاعتماد على رحالت سابقة زمنيا على هذه الرحلة، نقل 

كايات وألاساطير ألاحداث اليومية مما شاهده وسمعه الرحالة  أثناء سفره مع الركب، الح

 ... القديمة والاغتراف مما تحفظه الذاكرة الفردية والجماعية

 :البنية املضمونية للرحلة  -د

تعد الرحلة الوثالنية أهم رحلة جزائرية اعتنت بتسجيل ألاخبار التاريخية  

نبه فيها الورثالني . والعنوان مؤشر على ذلك.  للبلدان العربية، ووصف الفضاء الجغرافي
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كاحتياج الرحالة إلى املاء ، شدة الحرارة ، ألامراض، الوفاة، :لى مشاقها وتعدد أخطارها إ

 ...قلة الكإل للدواب

اهتم الرحالة فيها بتدوين رحلته نحو الحجاز فعدد لنا املناطق الجغرافية التي  

من قبل اجتازها، ثم عدد لنا نقاط العبور من مكة إلى املدينة، كما عدد آبار مكة املزارة 

والعلماء ..فإني ملا تعلق قلبي بتلك الرسوم وآلاثار والرباع والقفار والديار : " الحجي  يقول 

أنشأت رحلة عظيمة ...من املشرق واملغرب ...والفضالء والنجباء وألادباء من كل مكان 

فإنها تزهو بمحاسنها عن كثير من كتب ألاخبار ،مبينا فيها بعض ألاحكام الغريبة ...

 .22"بما فتح علي ، أو منقوال من الكتب املعتبرة ...لحكايات املستحسنة والغرائب العجيبة وا

أسهب الورثالني في وصف بعض املدن الداخلية والخارجية مثل حديثه عن  

وبالجملة ففضل بجاية مشهور ، وعلم أهلها مذكور،  قال : "مدينة بجاية ومكانتها يقول 

في القرن الثامن الهجري فوجدت العلم ينبع من " جايةب"دخلت : الشريف التلمساني 

صدور رجالها كاملاء الذي ينبع من حيطانها ،فصرت أكتب في كل مسجد سؤالا وأتركه هناك 

 . 21."،حتى وصل أمره إلى السلطان

وودعنا في املدينة من العلماء : "و في حديثه عن علماء مدينة  طرابلس يقول 

، واحتلت مصر . 28..."،إذ كثير ممن يحبنا ال أعرف أسماءهم والصلحاء ال أحصيهم عددا 

أهم " الورثالني"النصيب ألاوفر في هذه الرحلة ألنها مقصد طالب العلم، حيث نقل 

ميناء جدة، فضال عن وصف منى : مشاهداته فيها ، ثم يأتي ذكر أهم موانئ الحجاز

 ....واملدينة، الروضة النبوية ومقابر الصحابة

الرحالة خارطة جغرافية للطريق من خالل ذكر املناطق املتعاقبة التي لقد رسم 

وقد : "يقول .شيوخها  ومزاراتها املعروفة : ارتادها الركب ،وصفها ووصف أعالم كل منطقة 

فاجتمعنا بها أيضا مع أهل الفضل والعلم ، وزرنا أيضا الشيخ املذكور ، " طولقة"دخلنا 

من ألاخضري في قريته املشهورة ، فلما وصلنا وجدته كأنه والولي املذكور سيدي عبد الرح

 28.." ي في قبره

 : سردية الرحلة الورثالنية  -ه   

الرحلة الورثالنية وسيلة لتطهير الذات من خالل أداء الركن الخامس من أركان 

تميزت الكتابة عن مسار الذهاب بالتركيز و : مسار الذهاب :لها مساران ألاول . إلاسالم
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تميزت الكتابة عن هذا املسار باالختصار ،التكثيف : فمسار إلاياب: أما الثاني.فاضة إلا 

 .والتجاوز 

يقوم إلاخبار في هذه الرحلة على أسلوب التقرير الذي يحتفل باألهم ، الضروري   

مقصدية املؤلف منها  أداء فريضة . واملفيد من جهة وباالختصار والتكثيف من جهة أخرى 

مقصدية النص فرّد الاعتبار للحدث التاريخي املحلي والعربي، ألامر الذي يقودنا الح ، أما 

إلى القول إن ألانا النصية في هذه املدونة الرحلية  تختلف عن أنا املؤلف، من حيث إن 

إن انتقال تجربة الح  . الشهرة ( أنا املؤلف)تحقق للثانية ( ألانا النصية أي السارد )ألاولى 

لكتابة، يعني إعادة اكتشاف هذه التجربة الروحية بمالبساتها الكثيرة عن إلى مستوى ا

 . طريق السرد

عالمة نصية وعالمة مرجعية ، ومستويات التداخل بين "إن السارد هنا هو 

فالرحالة إذن هو السارد واملتلفظ، يتمتع بسلطة سردية مطلقة .26."السارد والرحالة قائمة

فهو في هذه الرحلة . لى نهايته ومتحكم في كل تضاريس السرد، وهو حاضر من بداية النص إ

ال يتردد في مللمة خيوط املعرفة في ذاته لتصبح خاضعة لسلطة تمر عبر قناته السردية "

 21." املتحكمة في طبيعة الحكي وأهدافه

من جانب آخر يعد هذا النص أداة من أدوات التعامل مع املكان ، حيث تمت 

غ مختلفة،  وال سيما أن الفضاء الجغرافي في هذه الرحلة هو بؤرة محاورة املكان بصي

إن اختيار أماكن بعينها له ما يبرره جماليا  فتعدد املزارات ومدافن ألاولياء .مركزية للسرد 

الصالحين والخوض في تعداد كراماتهم، كل ذلك يؤشر على التعالقات بين الرحالة 

لة الح  ،مما يعني أن تحديد الخارطة املكانية التي ومحطات الطريق الرمزية وصوال إلى رح

من ثم يصبح استناد الرحلة على املكون . رسمت الرحلة حدودها متعلقة باملحطات الرمزية

هي إذن عملية إنضاج لحظة الوصول إلى املحطة ما قبل ."املكاني له مواصفات محددة 

 .24"ي ألاخيرة مرورا برحالت صغرى تداخل فيها الديني بالدنيو 

قديما  -يتحرك السرد في الرحلة الورثالنية من املكان نحو الشخصية الفاعلة فيه

ليعرض إنجازاتها في حدود عالقاتها بالشخصيات ألاخرى ، فتتولد ألاحداث  -أو حديثا

التاريخية في ذهن السارد وتتشابك، حتى أنه يتعذر عليه ربط السابق بالالحق، فيضطر 

بعبارة أخرى نقول إن السرد الرحلي في . 23..."نرجع إلى ما كنا بصددهول:"السارد  إلى القول 



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

55 

ر عنها بتراكيب  محددة  ّم ملحو، من املحطات السردية ُيعبَّ
َ
هذه الرحلة الحجية يمتلئ ِبك

الذي يتوقف عند املحطات السابقة الصغيرة "وهو ما  يفّسر كثرة  أسلوب الاستطراد 

إلى سيطرة النزعة " ان أسلوب إلاطناب،  ونحسب أن مرده ،إلى جانب طغي .18"إليقاع السرد 

التعليمية من خالل تكاثر املرئيات أو املوصوفات من جهة ، ومن خالل تشغيل ذاكرة 

عن طريق استدعاء محفوظاته ومعارفه تعميما للفائدة أو إضاءة -من جهة ثانية–الرحالة 

 11."ملا يرويه

تتعدد دوائر التاريخ وتتداخل يتوسع املكان ويتوسع إثر ذلك الحدث و 

فمثال لدى . وهكذا من حدث إلى آخر...الشخصيات وتتشابك ألاحداث التاريخية وتتعقد

خروج  الركب من مدينة بسكرة ووصوله إلى منطقة سيدي عقبة عاد السارد بذاكرته إلى 

افريقيا  التاريخية  وصراعه املرير مع ألامازيغ قبل أن تفتح شمال" عقبة بن نافع"منجزات 

استدعى هذا الحدث التاريخي املنبعث أساسا من الفضاء الجغرافي توالد الحدث . نهائيا 

وقد . التاريخي وتناسله ، حيث استغرق الصفحات الطوال من أجل إلاحاطة بجوانبه 

زهير "، وفاة " كسيلة البرنس ي"، قتل "عقبة بن نافع"تعرض الكاتب في خالل ذلك إلى وفاة 

ثم " الكاهنة"، التصدي الذي أبدته "حسان بن النعمان الغساني"، والية " وي بن قيس البل

 12....مقتلها وسقوطها في الب ر بعد قطع رأسها

في مستوى آخر يالحظ متلقي هذا النص الرحلي أن السارد كان كثيرا مايتحول إلى 

خصوص هذه ،مدرجا بعدها ألابيات الشعرية التي نظمها ب" وفيه قلت"مرددا عبارة .شاعر

والشعر هنا أدى دورا في خلق لحظات التوازن بين ضغط العالم .  "11الشخصية وتلك

الواقعي على النثر وبين ضغط الجانب الوجداني الذي يسمح بمقاربة املكان من زاوية 

 18."إلاحساس والعاطفة

ل يتخلل مسار السرد أسلوب الكرامات والذي يتداخل في الكثير من ألاحيان بالحق    

وهو "الديني املجّسد في ألاضرحة واملزارات والزوايا وفضاءات املساجد وروابط الصوفية، 

أسلوب ال يكتفي فيه الرحالة بتقديم الكرامات و الخوارق ، بل يتبنى الكرامة ذاتها شكال 

ومضمونا إلى الحد الذي يصعب فيه التمييز بين أسلوب الرحالة وأسلوب الكرامة املنقول 

" جبل بني يعلى"وسيدي دمحم هذا مجاب الدعوة وهو في : "يقول  18."سردا وعرضاعن آلاخر 

ضريحه مشهور يزار ،ومن أراد قصم عدوه الظالم فيسأل هللا بجاهه عند ضريحه ، وقد 
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 .16"-أحيا قلوبنا هللا بجاهه آمين–جربت ذلك مرارا فوجدته كذلك 

ود السماع وبين مسرود الرؤية العيانية، إلى غير ذلك من التنويعات السردية ما بين مسر     

 ..بين املحكي العجائبي وبين املحكي الواقعي ، بين محكي السارد ومحكي الشخصيات

عموما الحظنا أن النص الرحلي الجزائري القديم يتأسس على مرجعية عصر الكاتب       

عرضها إلى  تصنيف وعلى الثقافة العربية إلاسالمية عامة ، توخت النصوص التي أتينا على 

مختلف مجاالت املعرفة انطالقا من اهتمام  كاتبها بالفهرسة  التي تجسدت عناصرها في 

الزوايا ،ألاحداث املاضية -ألاولياء ومراتبهن، الصوفية وطبقاتهم، الشيوخ والعلماء:

فضال عن ممارسة الكاتب لألسلوب السير ذاتي وما يدخل تحت بابه من كتابة .والحاضرة

 ...كرات واليومياتاملذ

 :الهوامش
1
 2-1:سورة قريش،آلاية -
، القاهرة، مكتبة الدار العربية (2.ط)قنديل فؤاد ، أدب الرحلة في التراث العربي ،: ينظر -2

.18.، ص2882للكتاب ،   

 .814.، ص2888،( 1.ط)ابن خلدون ،املقدمة، دار بن الهيثم،:ينظر3-
دمحم : ن شعر بكر بن حماد التاهرتي، تقديم ، جمع وشرحبكر بن حماد التاهرتي، الدر الوقاد م-8

 (.نسخة إلكترونية.)88-81.،ص 1366، الجزائر ،املطبعة العلوية ،(1.ط)بن رمضان شاو ،
، وهران ،الجزائر ، دار الغرب للنشر (ط.د)بوداودي نادية ،اتجاهات النثر الجزائري، : ينظر  -8

 8.، ص( ت.د)والتوزيع ، 
لدين ،الذاتية في بعض أجناس النثر العربي القديم، ضمن كتاب  الخبو دمحم، نجيب بنخود نور ا -6

، صفاقس ،تونس ، دار دمحم علي للنشر، (1.ط)املتكلم في السرد العربي القديم، : العمامي دمحم

 .118.، ص2811،
قرنين التاسع هالل عمار ، العلماء الجزائريون في البلدان العربية إلاسالمية فيما بين ال: ينظر -1

 .214.، ص1338والعشرين امليالديين ، الجزائر ،  ديوان املطبوعات الجامعية ،
، الجزائر (1.ط)صحراوي إبراهيم ،السرد العربي القديم، ألانواع والوظائف والبنيات،   -4

 .81.، ص2884،منشورات الاختالف ، الدار العربية للعلوم ناشرون ،
، املغرب،أفريقيا (ط.د)، النص،النوع،السياق-دب املغربيي ألا الرحلة فمؤدن عبد الرحيم، -3

 .6.،  ص2886الشرق، 
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حسن ، املتكلم و استراتيجية الخطاب في الرحلة، في كتاب  الخبو دمحم، نجيب العمامي -لشكر  -18

 .181.املتكلم في السرد العربي القديم، ص: دمحم
التجنيس ،آليات الكتابة ،خطاب املتخيل –حليفي شعيب ، الرحلة في ألادب العربي : ينظر -11

 .13.، ص2882سلسلة كتابات نقدية،  القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 
يوسف الشيخ دمحم البقاعي :تحقيق .أحمد املقري، نفخ الطيب من غصن ألاندلس الرطيب،-11

 .1. ، ص1334،  لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ،  (1.ط)،
دراسة بييليوغرافيا، منشورات مختبر -حبار مختار، الخطاب ألادبي القديم في الجزائر: ينظر-18

 .88-88.الخطاب ألادبي في الجزائر جامعة وهران ، ص
دمحم بن :أبو راس الناصري دمحم ،فتح إلاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ، تحقيق: ينظر -18

 .148.،ص1338املؤسسة الوطنية للكتاب ، عبد الكريم الجزائري ، الجزائر، 
 .ينظر املصدر السابق الباب الثالث-16
 .81.بوداودي نادية ،اتجاهات النثر الجزائري ، ص : ينظر  -11
ابن حمادو  الجزائري عبدر الرزاق ، رحلة  ابن حمادو  الجزائري، تقديم وتحقيق  -14

 .3.، ص2811الم املعرفة ، الجزائر ، ع(ط.د)أبو القاسم سعد هللا ،،:وتعليق
إلى الجنوب " باي الغرب الجزائري "ابن هطال التلمساني أحمد ، رحلة دمحم الكبير : ينظر -13

-11.، ص1363، القاهرة عالم الكتب ، ( 1.ط)دمحم بن عبد الكريم  ،:الجزائري ،تقديم وتحقيق 

18. 
ريخ وألاخبار ، املجلد ألاول ،تعليق الورثالني الحسين بن دمحم ، نزهة ألانظار في فضل علم التا -28

محفو، بوكراع َو عمار بسطة ،الجزائر ، املعرفة الدولية للنشر : ابن مهنا القسنطيني ، تقديم :

 .16-18.، ص2811والتوزيع ، 
 .11.الورثالني ، نزهة ألانظار في فضل علم التاريخ وألاخبار، ص  -21
 .16-18-18. م س،ص -22
 .41.م س، ص-21
 .114.، ص م س-28
 .81.م س،ص-28
 .168.لشكر حسن ، املتكلم و استراتيجية الخطاب في الرحلة ، ص -26
 .18.مؤدن عبد الرحيم  ، الرحلة في ألادب املغربي ، ص -21
 .11.م س ، ص  -24
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 .148.الورثالني ، نزهة ألانظار، ص -23
 .212.إلى ص 211.م س، من ص:ينظر-18
 .21.في ألادب املغربي، ص مؤدن عبد الرحيم  ، الرحلة -11
 .22.م س ، ص-12
-114.111-116-118-111.الورثالني ، نزهة ألانظار، ص:ينظر على سبيل املثال ال الحصر  -11

113-188-181-182. 
 .12.عبد الرحيم  مؤدن، الرحلة في ألادب املغربي ،ص  -18
 .11.م س،ص-18
 .121.الورثالني ، نزهة ألانظار، ص -16
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 صورة املرأة في ألامثال الشعبية بوالية غليزان

 مقّدم فاطمة:  الباحثة

 ناصر اسطمبول .د.أ: إشراف/علوم طالبة دكتوراه 

ة  1جامعة وهران 
ّ
 أحمد بن بل

ص
ّ
 :امللخ

ذلــــك أّن " صــــورة املــــرأة فــــي ألامثــــال الشــــعبية بواليــــة غليــــزان"يتنــــاول البحــــث دراســــة 

التــي مــّر بهــا املجتمــع الغليزانــي جعلــت حركــة املــرأة وتحّررهــا الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة 

مواكبــــة لحركــــة الــــوطن، فمّمــــا ال شــــّك فيــــه أّن صــــورة املــــرأة أكثــــر اســــتقطابا لحركــــة الواقــــع 

وأغنـــى داللـــة خاصـــة فـــي مجـــال ألامثـــال الشـــعبية، والباحـــث فـــي هـــذا الفـــرع مـــن ألادب الشـــعبي 

بـة املعاشـة، بحلوهـا ومّرهـا، وقسـوتها، ولينهـا؛ إال سيدرك أّنها نابعـة مـن رحـم املجتمـع والّتجر 

صال وثيق باإلنسان وواقعه وظروفه
ّ
 .أّنها على ات

 .ألامثال الشعبية، صورة املرأة، التداول، العصور، الحضارة: الكلمات املفتاحّية

 :تـقـديـم

ا -يعـــد ألادب الشـــعبي فـــي كـــل مجتمـــع مـــن املجتمعـــات  ا أم كبيـــر  خيـــر  -مهمـــا كـــان صـــغير 

فــــاألدب . ســـيلة تلقائيــــة يعّبـــر بهــــا هــــذا املجتمـــع عــــن ذاتـــه بكــــل حّريــــة، وتجـــّرد، ودون أي قيــــدو 

هـا 
ّ
الشعبي هو الّتعبير الفطري الّصادق عن أحالم ألامة، وآمالها، وبؤسها، وشقائها، وهـو ظل

وعلـــي ضــوء هـــذا كانـــت دراســـة . الــذي يصـــاحبها عبـــر الــّزمن، مهمـــا اختلفـــت ألاحــوال وألامـــاكن

ـــ
ّ
ـــواهر واملظـــاهر الاجتماعيـــة التـــي ألادب الش

ّ
عبي بالغـــة ألاهميـــة ملـــن يحـــاول دراســـة بعـــض الظ

 .تطرأ في املجتمع وتسود بين أفراده

ب مـن لفظـين همـا 
ّ
وهـو ذلـك : ألادب: إذا ما تأّملنا عبارة ألادب الشعبي، وجدناها تترك

ا، كمــا أّن  ا أم نثــر  مصــدره أو صــاحبه  الكــالم الفنــي الجميــل الّرفيــع املســتوى ســواء أكــان شــعر 

ســــــم 
ّ
ــــــه صــــــادر إّمــــــا عــــــن كاتــــــب أو شــــــاعر، خاضــــــع ملنطــــــق لغــــــوي فّنــــــي معــــــين، يت

ّ
معــــــروف، ألن

ـعبي. بالفصاحة والبيان
ّ
فهـو كـّل كـالم شـفوي متـداول فـي ألاوسـاط الشـعبية، بحيـث : أما الش

ـكل واملضـمون، كونـه يصـور همومـه، وآالمـه، 
ّ
ـعب علـى مسـتوى الش

ّ
ـا بالش  وثيق 

 
يّتصل اتصـاال

ــه ( ألادب الشــعبي)حـه فــي قالـب شــعبي جمـاعي، وهكــذا، فهـو وأفرا
ّ
 أن
َّ
وإْن أنشـأه فــرد بعينـه إال

ذاب فــي ذاتيــة الجماعــة التــي هــو جــزء منهــا، وبالّتــالي هــو بالّضــرورة يعكــس نظرتهــا ومســتواها 
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ــواهر الاجتماعيــة الطارئــة فــي املجتمــع
ّ
قــافي واللغــوي، وموقفهــا إزاء كثيــر مــن الظ

ّ
.الفكــري والث

ر إلاشــارة إلــى أّن هــذا النــوع مــن ألادب متــداول بشــكل شــفاهي عبــر العصـــور، وتجــد  

معة، 
ّ
ـــامعة منهـــا وغيـــر الشـــا

ّ
ـــفهية الش

ّ
 بعـــد جيـــل، ويشـــمل الفنـــون القوليـــة الش

 
ومتـــوارث جـــيال

مثـــل الحكايـــة الشـــعبية، وألاغـــاني الشـــعبية، وألالغـــاز، والّنكـــت، والّنـــوادر، ونـــداءات الباعـــة، 

ـعبيةوشعارات املظاهرات، وال
ّ
ـامعة، وألامثـال الش

ّ
عبية  الش

ّ
، وكمـا هـو معلـوم ...ّتعبيرات  الش

لــدينا، فــإّن هــذا الّنــوع مــن ألادب ال يســند لفــرد بعينــه، بــل تشــاركت الجمــاهير الشــعبية علــى 

صــعيد التـــداول اللهجـــي فـــي إبداعــه وإعـــادة إنتاجـــه عـــن طريــق قبولهـــا لـــه، وتعـــديلها لصـــورته، 

ه صـادر عـن وتهذيبها لصياغته لتناسب ذوق
ّ
 ألن

ّ
ها عندما تتداوله، وما احتفاء الجماعة به إال

 .وجدانها الجمعي

، ألّن "صــورة املــرأة فــي ألامثــال الشــعبية بواليــة غليــزان"يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة  

ــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي مــّر بهــا املجتمــع الغليزانــي جعلــت حركــة املــرأة وتحّررهــا 
ّ
الظ

وطن، فالـــذي ال شـــّك فيـــه أّن صـــورة املـــرأة أكثـــر اســـتقطابا لحركـــة الواقـــع مواكبـــة لحركـــة الـــ

والــــذي يمكــــن أن يســــتنبطه الباحــــث مــــن "وأغنــــى داللــــة خاّصــــة فــــي مجــــال ألامثــــال الشــــعبية، 

ــا علــى التجربــة املعاشــة،  خــالل تأّملــه لهــذه ألامثــال الشــعبية، هــو أّن لهــا فلســفة تقــوم أساس 

لّتجارب التي منها املّر ومنها الحلـو؛ منهـا القاسـ ي العنيـف، ومنهـا عالم من ا: ألّن الحياة بما فيها

ــل سلســلة مّتصــلة الحلقــات بــين إلانســان وواقعــه، وإلانســان 
ّ
هــا تمث

ث
اللــين اللطيــف؛ ولكّنهــا كل

ا ا معين 
 
 1"وظروفه التي تفرض عليه عيش

باتهـــــا التـــــي ال تبـــــرح "ومّمـــــا ال شـــــك فيـــــه هـــــو أّن  
ّ
تعـــــرض لحيـــــاة بمشـــــاكلها وعقـــــدها وتقل

لإلنســان مــن حيــث هــو؛ أي مــن حيــث هــو كــائن  ــي عاقــل ينتمــي إلــى طبقــة اجتماعيــة فــرض 

معنـــى ذلـــك أّن إلانســـان يتعـــّرض ملشـــاكل  2"عليـــه، بوجـــه أو بـــآخر أن ينتمـــي إليهـــا ال إلـــى غيرهـــا

كثيــــرة ومختلفــــة، تدفعــــه إلــــى الّتفكيــــر فــــي إرســــاء قواعــــد تضــــبط أصــــول الحيــــاة فــــي مظاهرهــــا 

ا فـي باعتب"املتباينة،  ه ال يزال موجـود 
ّ
ا ال يمكن أن يوجد خارج املجتمع، حتى إن ا بشري  اره كائن 

 به، فإّنها تكّونت بمساعدة 
 
ه يحمل أفكاره معه، وهذه ألافكار مهما كانت خاصة

ّ
املجتمع، ألن

 1"الجماعة له

ـــــاهر أّن إلانســـــان داخـــــل املجتمـــــع يخضـــــع لجملـــــة مـــــن القواعـــــد التـــــي تـــــتحكم فـــــي  
ّ
والظ

ـــا للظـــروف الاجتماعيـــة املختلفـــة، والّتاريخيـــة وغيرهـــا؛ أي أّن املجتمـــع ســـلوكه الا  جتمـــاعي تبع 
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هـو الـذي يضـع القاعـدة الســلوكية، والتـي بفضـلها تسـتند الجماعــة اللغويـة إلـى قبـول ســلوك 

ــا مــن العــرف الجمــاعي، غيــر أّن الســؤال 
 
ــا يكــون انطالق اجتمــاعي معــين، أو رفضــه، وهــذا حتم 

كيــف يحـدث ذلـك القبـول أو الــرفض؟ ومـا هـي الوســيلة : هــان هـا هنـا هـوالـذي يتبـادر إلـى ألاذ

 .التي من خاللها يتم التواصل بين أفراد هذه الجماعة اللغوية؟

ــــه  
ّ
ال يمكــــن أن نتصــــّور مجتمــــع بــــدون "إّن إلاجابــــة عــــن هــــذين الســــؤالين تقودنــــا إلــــى أن

صـال تـدين بوجودهـا للمجتمـع، إذ أّن حاجـ -مـن ناحيـة أخـرى  –لغة، واللغة 
ّ
ة الّنـاس إلـى الات

ــا إلــى إيجــاد الوســيلة التــي تحّقــق لهــم وجــودهم الاجتمــاعي، فكانــت  والّتفــاهم قــد دفعــتهم دفع 

ــــوح والتحديـــــد ـــث الوضـ ـــن حيــ ــــى هـــــذه الوســـــائل مــ ــــي أرقـ ـــة هـ ى مســـــؤولية  8"اللغــ
ّ
ومـــــن هنـــــا تتـــــأت

ـعبي منـه بشـكل خـاص، فـي دراسـة هـذا
ّ
عب، والباحثين في مجـال ألادب بشـكل عـام، والش

ّ
 الش

ألادب بشــــكل جــــّدي، ووضــــعه تحــــت مجهــــر الّنقــــد الّتحليلــــي، ملعرفــــة امتــــدادات هــــذه ألامــــة؛ 

 لثقافتهـــــا، فـــــنحن 
 
جاهـــــات، التـــــي كانـــــت أساســـــا

ّ
املاديـــــة، واملعنويـــــة، والقـــــيم، واملفـــــاهيم، والات

 مــن فنــون تراثنــا وأنشــطته بشــكل تلقــامي، فطــري يــومي، مثــل الغنــاء، والــّرقص، 
 
نمــارس كثيــرا

إن هـذه املمارسـة تتعّمـق إذا أدركنـا كنـه هـذه .. امليـت، واسـتخدام املثـل الشـعبيوالّنواح على 

 .الفروع وألانشطة، وربطناها بماض ي ألامة وحاضرها

ا، نالحـــظ أّن أّي باحـــث حـــين يّركـــز جـــّل اهتمامـــه فـــي واليـــة   وعنـــد هـــذا املعطـــى تحديـــد 

مثـال الشـعبية قليلـة، ولكّنـه معينة، أو منطقة معينة، يتهيـأ لـه مـن الوهلـة ألاولـى أّن كميـة ألا 

عبي وتنوع مادته وضخامتها، 
ّ
" حين يبحث وينّقب ويسأل، يكتشف ثراء هذا النوع ألادبي الش

نــــــا ألفينــــــا فيــــــه دالالت اجتماعيــــــة، ونفســــــية، وحضــــــارية وروحيــــــة ودينيــــــة وسياســــــية 
ّ
ذلــــــك أن

الـــــون يعنـــــون بهـــــذا وإذا كـــــان أجـــــدادنا وبعـــــض آبائنـــــا، رّبمـــــا كـــــانوا ال يز ... واقتصـــــادية وتربويـــــة،

، فــــإّن الــــزمن تغيــــر والجيــــل أصــــبح غيــــر  ــــا عــــن ســــلف  الجــــنس ألادبــــي الشــــعبي ويحفظونــــه خلف 

الجيـــــل، والحيـــــاة غيــــــر الحيـــــاة، والحضـــــارة غيــــــر الحضـــــارة، فالنهـــــار أصــــــبح للـــــبطش والســــــعي 

ــــذياع،  ـــب، والليـــــل صـــــار للتلفـــــزة، واملـ ـــم أو الـــــربح، أو الواجــ ـــز أو العلــ ـــل الخبــ ـــن أجــ الحثيـــــث مــ

ا للعسر واليسروالانترني  8"ت والهواتف النقالة، وغيرها من الوسائل الحديثة، تبع 

امعة واملتداولة في والية غليزان يالحظ أّنها عميقة   
ّ
الذي يتأمل مضمون ألالغاز الش

ــعبية والتزامهـا عبــر الظـروف الاجتماعيــة والتاريخيـة التــي 
ّ
وهادفـة تــدّل علـى ذكــاء العقليـة الش

ـــــاهر فـــــي املنطـــــوق العـــــامي، واملعنـــــى البـــــاطن  مـــــّرت بهـــــا املنطقـــــة بـــــربط
ّ
الصـــــلة بـــــين اللفـــــظ الظ
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ـــــعبية تحمـــــل فـــــي طياتهـــــا جـــــانبين؛ وذلـــــك مـــــن حيـــــث مضـــــمونها، 
ّ
املقصـــــود؛ أي إّن ألامثـــــال الش

 .فالجانب ألاول هو املعنى الظاهر، والجانب الثاني هو املعنى الباطن أو الخفي

 :تعريف ألامثال الشعبية

ـــعبية عـــالم  
ّ
لـــه توهجـــه الخـــاص، كونـــه يضـــّم جملـــة مـــن الّتجـــارب والقـــيم ألامثـــال الش

ـــا عــــن 
 
ـــراث بحث

ّ
نـــا إذا تصـــّفحنا كتـــب الت

ّ
والحكـــم، واملعتقـــدات، والّتقاليـــد، والعـــادات، غيـــر أن

نا نجد بعض املؤلفات املخّصصـة لألمثـال تتحـّدث عـن تعريـف للمثـل مـن 
ّ
تعريف للمثل، فإن

ـــَبُه بـــه امل: " الناحيــة اللغويـــة، فـــاملبرد يعرفـــه بقولـــه
َ
ثـــل مـــأخوذ مــن املثـــال، وهـــو قـــول ســـائر ُيش

شبيه، فقولهم
ّ
إذا انتصـب، معنـاه أشـبه " مثل بين يديه: "حال الثاني باألول، وألاصل فيه الت

 6"الّصورة املنتصبة

شــبيه، ونســتطيع أن نستشــف املعنــى الاصــطال ي   
ّ
فــاملعنى اللغــوي للمثــل يعــود إلــى الت

وهـــو قـــول ســـائر يشـــبه بـــه حـــال "املبـــّرد الســـالف الـــذكر، للمثـــل مـــن خـــالل مـــا ورد فـــي تعريـــف 

 إذا انتشــــر " القــــول "، وعليــــه، نتبــــين مــــن خاللــــه أّن "الثــــاني بــــاألول 
ّ
ال يمكــــن أن يكــــون مــــثال إال

ومواصــــفاتها، 1"الصــــيرورة"وذاع وســـار فــــي آلافـــاق، غيــــر  أّن املبـــرد لــــم يحــــدد لنـــا شــــروط هـــذه 

ـعبي
ّ
نــا مـع ذلــك نجـد بعـض إلاشــارات هنـا وهنــاك  غيـر. وألاسـاس الـذي يقــوم عليـه املثــل الش

ّ
أن

ـــل بـــــاقي " ألادبيـــــة"تبـــــّين أهميـــــة ألامثـــــال الشـــــعبية ومكانتهـــــا كفـــــّن قـــــولي يتـــــوفر علـــــى ســـــمات  مثــ

ـــة، فــــأبو ســــليمان السجســــتاني  ـــا يــــذكره التوحيــــدي–ألاجنــــاس النثريـ ـــى مـ ـــة  -علـ يجعــــل البالغـ

ا ـــا : ضـــــروب  ـــر، ومنهــ ـــة، وبالغـــــة النثــ ـــة الخطابــ ـــعر، وبالغــ ـــة الشــ ي كبالغــ ِ
ّ
ـــــا بالغـــــة املثـــــل، وكـــــأن أيض 

ـا بذاتـه لـه سـماته ألادبيـة الخاصـة بـه والتـي " املثـل"بالسجستاني هنا يجعـل  ـا قائم  ـا أدبي  جنس 

ا للشعر والنثر  4"تجعله قسيم 

" الّنثــر"مــن حّيـز "والظـاهر أّن هنـاك بعــض الّنقـاد مــن حـاول إخـراج ألامثــال الشـعبية  

عر"وإدراجها ضمن حيز 
ّ
ـعر ، وذلك من خ"الش

ّ
الل محاولتهم التمـاس أوجـه الّتقـارب بـين الش

ــه  يجــوز فيهــا مــن 
ّ
واملثــل، فقــد رأى كــّل مــن املبــّرد، وأبــو علــي الفارســ ي، وابــن جنــي، واملرزوقــي أن

الحـــذف والضــــرورات مــــا يجــــوز فــــي الشــــعر، ورّبمــــا يعـــود ذلــــك إلــــى تكثيــــف داللتهــــا فــــي مســــاحة 

للفــــظ بالضــــرورات، ألّن املثــــل بعــــّده لفظيــــة ضــــيقة ممــــا جعــــل قائــــل املثــــل يحتــــال علــــى قيــــد ا

ــعر، 
ّ
ا يتطلــب البديهــة فــي إلالقــاء، والســرعة فــي الّتــأثير، ومــن هنــا فهــو شــبيه بالش ــا شــفهي  جنس 
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وهـــذا مـــا نالحظــــه بشـــكل واضـــح علــــى صـــورتيه اللفظيــــة والخطيـــة، إذ يشـــبه شــــطر بيـــت مــــن 

 3"الشعر

 :الخصائص الفنية لألمثال الشعبية

ملهتمين بدراسة ألامثال الشعبية، على تحديد الخصائص يجمع كثير من الباحثين وا 

إيجــاز : يجتمــع فــي املثــل أربعــة ال تجتمــع فــي غيــره مــن الكــالم: "الفنيــة لهــذه ألاخيــرة، إذ يقولــون 

ـــــة ـــــة البالغـ ــــو نهايـ ـــــة، فهــ ــــودة الكنايـ ـــبيه، وجــ ــ ـــــن التشـ ـــى، وحسـ ــ ــــابة املعنـ ــــظ، وإصــ ـــــذه 18"اللفــ وهـ

ديد، و 
ّ
ص في ضرورة إلايجاز الش

ّ
الّتلميح بدل الّتصريح، وإصابة الغرض أو الخصائص تتلخ

س  والّتصوير، باإلضـافة إلـى الجـرس املوسـيقي 
ّ
الهدف املحّدد، وجمال ألاسلوب، وبراعة الن

 .النات  عن توافق الفواصل أو ما يعرف عن البالغيين بالسجع

 :صورة املرأة في ألامثال الشعبية بوالية غليزان

ة في ألامثال الشعبية بوالية غليزان، نشير إلى أّن قبل التطّرق إلى تحديد صورة املرأ

ـــة الواســــعة والشــــاملة ملختلــــف اللهجــــات، وهــــذه اللهجــــات شــــكل مــــن أشــــكال  اللغــــة هــــي البيئـ

هـا علـى مسـتوى   أنَّ
َّ
ركيبـي، إال

ّ
اللغة، لهـا نظامهـا الخـاص علـى املسـتوى الّصـوتي والانفـرادي والت

ة نفســـها، غيـــر أنَّ هـــذه اللهجـــات تشـــترك الّتـــداول تســـتعمل فـــي محـــيط ضـــيق مقارنـــة مـــع اللغـــ

ـــــا فــــــي مجموعـــــة مــــــن الظـــــواهر اللغويــــــة، التــــــي تســـــهل عمليــــــة اتصـــــال ألافــــــراد ببعضــــــهم  جميع 

الـــــبعض، واملجتمـــــع الواحـــــد قـــــد يوجـــــد فيـــــه الطبقـــــات ألارســـــتقراطية والـــــدنيا، أو الطبقـــــات 

د فيـــه املــــتعلم الصـــناعية والّزراعيـــة والّتجاريـــة وغيرهـــا مـــن أربــــاب املهـــن املختلفـــة، كمـــا يوجـــ

وغيــر املــتعلم، وبقــدر مــا يوجــد التواصــل بــين أفــراد املجتمــع الواحــد بقــدر مــا تتنــوع مظــاهره 

املكتوبــــــة واملنطوقــــــة، ويبــــــدو أّن هــــــذا الّتواصــــــل يجمــــــع فــــــي ثنايــــــاه عــــــّدة أنــــــواع أدبيــــــة الّنثريــــــة 

ـــــعرية نـــــذكر منهـــــا علـــــى ســـــبيل املثـــــال ال الحصـــــر
ّ
ـــــعر، ألال: والش

ّ
غـــــاز الحكايـــــات الشـــــعبية، الش

، فهــذه ألاخيــرة هــي محــور اهتمامنــا فــي هــذه ...وألاحــاجي، الّنكــت والنــوادر، وألامثــال الشــعبية 

 .الدراسة

ــا  ا كلي  وممــا ال شــّك فيــه، هــو أّن كــّل ألانــواع ألادبيــة املــذكورة ســابقة تعتمــد اعتمــاد 

ا لهــا ِحْف  ، علـى اللغـة العربيــة، والحمـد هلل الـذي أنــزل القـرآن بالعربيــة وكـان سـياج 
 
ـا وســالمة

 
ظ

ـه  وكفل لها التَوُحَد والسـلطان والّنفـوذ بـين لغـات العـالم، والصـالة والسـالم علـى مـن علمـه ربث

ي فأحسن تأديبي: "لهجات العرب فقال   11"أدبني رّبِ
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 (:اللغوي والاصطال ي)مفهوم اللغة  -1

ْســـُن " اللغــة  ِ
ّ
مـــت، وأصـــلها, الل

َّ
 مــن لغـــوت، أي تكل

ٌ
ـــة
َ
ْعل
ُ
ــوة،: وهـــي ف

ْ
غ
ُ
غـــات ...ل

ُ
وقـــالوا فيهـــا ل

ـــون 
ُ
غ
ُ
ـــا: إذا هـــذى، ومصـــدره: لغـــي يلغـــى: وقيـــل منهـــا...ول

َ
غ
َّ
غـــو، ولقـــد ورد فـــي قولـــه ...ال

َّ
وكـــذلك الل

ـــا : ســـبحانه وتعـــالى وا ِكَرام  و َمـــرث
ْ
غ
َّ
وا بـــالل ا َمـــرث

َ
مـــن : "أي بالباطـــل، كمـــا ورد فـــي الحـــديث 12﴿َوِإذ

ـم، أمــا حـّد  11"َصـْه، فقـد لغـا: قـال يـوم الجمعـة
َّ
فهـا ابـن جنـي أي تكل ( ـــه132تـوفي )ها، فقـد عرَّ

ــر بهـــا كــلث قــوم عــن أغراضــهم: "بقولــه فأشـــار إلــى الطبيعــة الّصــوتية للغـــة،  18"هــي أصــوات يعّبِ

ها ظاهرة اجتماعية نشأت بسبب حاجة إلانسان إلى الّتعبير والّتفاهم مع غيره د على أنَّ
ّ
 . وأك

ـــة، وأد"وكمــــــا هــــــو معلــــــوم أّن   ــ ـــــاح املعرفـ ـــي مفتـ ــ ـــة هـ ــــى اللغـــ ـــاس علــ ــ ـــين النـ ــ ـــل بـ اة التواصـــ

إّن اللغــــــة وثيقــــــة الّصــــــلة : "وفــــــي هــــــذا الّســــــياق يقــــــول الــــــدكتور إبــــــراهيم الســــــامرامي 18"ألارض

باإلنســـــان وبيئتـــــه، فهـــــي تظهـــــر املجتمـــــع إلانســـــاني علـــــى حقيقتـــــه، وليســـــت اللغـــــة رابطـــــة بـــــين 

ما هي عامل مهم للترابط بين جيل وجيل، وانتقال 
ّ
الثقافـات أعضاء مجتمع واحد بعينه، وإن

 بهــذه الوســيلة العجيبــة
ّ
ولهــذا فاللغــة ليســت وســيلة مــن وســائل  16"عبــر العصــور ال يتــأتى إال

ما هي أساس كّل نشاط ثقافي، ووظيفتها هي الداللة وإلايحاء
ّ
قافة فحسب، وإن

ّ
 .الّتفاهم والث

إّن الفكــر ال ينفصــل : "وعنــد هــذا املعطــى بــذات يقــول الــّدكتور دمحم عبــد هللا عطــوات 

، وترتقـــي اللغـــة بارتقـــاء الفكـــر، وهـــي أشـــبه بكـــائن  ـــي تـــنعكس فيـــه جميـــع مزايـــا ....اللغـــة عـــن

املجتمـــع، إّنهـــا املســـتودع ألاكبـــر، وألامـــين، للتـــراث الاجتمـــاعي والعقيـــدة، وهـــي العامـــل ألاوحـــد 

بها يتسلم الجيل الطالع من . لنشر هذا التراث بصورة مشتركة بين مختلف صفوف الشعب

نظرتـــه فـــي إلانســـان، واملـــادة، والخـــالق، فتكـــون همـــزة وصـــل ألاجيـــال بعضـــها  الجيـــل املتـــواري 

ـــا علـــى صـــحة التفكيـــر،  11"بـــبعض ولهـــذا فـــإّن الـــذي يتـــدّرب علـــى صـــحة الّتعبيـــر، يتـــدرب أيض 

   14فالتعبير والتفكير جوهر واحد

كر هاهنــا هــو أّن اللغــة العربيــة إلــى جانــب كونهــا مــاّدة ألادب ألاساســية، 
ّ
 والجــدير بالــذ

والاجتماعيـة  13"تتعرض للتغيير والتحول لـدواعي الاسـتعمال وتبـدل الظـروف الثقافيـة"فهي 

ـــه،  ـــر آلخــــر، وعليـ ـــراق »مــــن عصـ ـــي تعــــيش لفعــــل الاختـ ـــث هــــي نظــــام معرضــــة كـ فاللغــــة مــــن حيـ

ـا للتفـاهم، والتخريـب ال يلغـي  والتخريب الدائمين ولكن في حدود ما يسمح لهـا بـأن تبقـى أرض 

لها، بل هو حياة اللغة وتطورها مساحة الاصطالح، وال  28"يلغي حركة الانتظام في تبدث



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

65 

ـــة »ومــــــن هــــــذا املنطلــــــق، فاللغــــــة تحيــــــا وتتطــــــّور باالســــــتعمال، وعليــــــه، فاللغــــــة   ــ العربيـ

اهـا الكاتـب فـي كتابتـه ملتزمـة 
ّ
شفيعة الّتعبير منذ أن كانـت، ذلـك بـأن فيهـا لغـة فصـيحة يتوخ

س ويستعملونها دون أن يلزموا أنفسهم عنـاء هـذه بضوابط إلاعراب، ولغة أخرى يقولها الّنا

مـــــا تعـــــدى ألامـــــر مســـــألة إلاعـــــراب إلـــــى ألالفـــــا، نفســـــها ســـــاهل فـــــي  21"الضـــــوابط، وربَّ
ّ
فهـــــذا الت

سيب في استعمالها أّدى إلى ظهور العامية والتي تشكل بـدورها مشـكلة 
ّ
الّتعامل مع اللغة والت

غير العربية املستعملة في الّتخاطب، وغيـر وذلك ألّن العربية الفصيحة املكتوبة هي "لغوية، 

 22"اللهجات الدارجة التي لم ترق إلى لغة املثقفين في مادتها

ـــه ال وجـــود ملجتمـــع بلغـــة واحـــدة، وأنَّ أفـــراده ال يســـتعملون هـــذه اللغــــة   معنـــى ذلـــك أنَّ

ريقة فـي كـل املقامـات، أي
ّ
نائيـة"أنَّ : الواحدة بنفس الط

ّ
غـوي يّتصـف بالث

ّ
ـة  املجتمـع الل اللغويَّ

ـــة وهـــذه ظـــاهرة طبيعيـــة منتشــرة فـــي كـــّلِ لغـــات العـــالم  21"وهــي وجـــود لغـــة فصـــيحة ولغــة عاميَّ

وبما أّن اللغة العربية الفصحى هي لغة خالدة بخلود القرآن الكريم حيث قال تعالى في كتابه 

وَن : العزيــــز
ُ
َحــــاِفظ

َ
ــــُه ل

َ
ــــا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
َنــــا الــــذ

ْ
َزل
َ
ْحــــُن ن

َ
، وهــــو مــــا ج 28﴿إنَّ ن

 
 وباقيــــة

 
علهــــا لغــــة صــــامدة

هــا  هــا لغــة العبــادات، أي أنَّ ومنتشــرة فــي الزمــان واملكــان، فهــي لغــة كــّلِ املســلمين فــي العــالم، ألنَّ

ى بهــــا الّصــــلوات الخمــــس، وبهــــا تــــتم تــــالوة القــــرآن الكــــريم، والحــــديث النبــــوي  تــــي تــــؤدَّ
َّ
اللغــــة ال

 
َّ
تي عرفها الّتاريخ، ذلك ألنَّ من الشريف، وهو ما جعل مكانتها تسمو على غيرها من اللغات ال

ا بلغته العربية الفصحى  .تمّسك بالّدين الحنيف تمسك أيض 

هــا  28وعليــه، تعتبــر اللغـــة العربيــة هــي اللغـــة الرســمية  لغــة الدولـــة، "للجزائــر، بمعنـــى أنَّ

ــــا، ولغــــة الّتعلــــيم، فهــــي إذن  صــــال، ولغــــة القضــــاء، ولغــــة املؤسســــات أيض 
ّ
ولغــــة إلاعــــالم والات

م،  26"الوطنيــة اللغــة
ّ
ونشــير هنــا إلــى اللغــة العربيــة الفصــحى تتميــز بكونهــا لغــة تكتســب بــالتعل

مــــين فقــــط، لكونهــــا لغـــــة 
ّ
فهــــي ال تخــــص كــــل فئــــات املجتمــــع الجزائــــري، بـــــل تخــــّص فئــــة املتعل

 . الّتعليم في مختلف ألاطوار الّنظامية والجامعات واملعاهد ومراكز التكوين وغيرها

ِ "والظــاهر 
ّ
ــا لتصــحيح كالمــه علــى عكــس املكتــوب، أنَّ املــتكل م فــي املنطــوق ال يملــك وقت 

م قــد يخــرج مــن املســتوى الفصــيح إلــى  ِ
ّ
ألَن مــن خصــائص املنطــوق العفويــة، ولهــذا فــإنَّ املــتكل

رفيـــــه عـــــن نفســـــه مـــــن بـــــاب القيـــــود 
ّ
م ذلـــــك للت ِ

ّ
ـــــا أخـــــرى يفعـــــل املـــــتكل املســـــتوى العـــــامي، وأحيان 

رفيـــه وتقريـــب وخاصـــة إذا كانـــت املناقشـــة طريفـــة كـــأن ي
ّ
ـــة مـــن بـــاب الت م بالعاميَّ ِ

ّ
تحـــّدث املـــتكل

وتجب إلاشـارة هنـا، إلـى أنَّ هـذا 21"الروابط بينه وبين مخاطبه حتى يحسسه بنوع من الراحة
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م قــــد 
ّ
رفيــــه واملــــزاح، ألنَّ املــــتكل

ّ
الّتــــداخل بــــين املســــتويين الفصــــيح والعــــامي يتجــــاوز حــــــدود الت

ـه فـي حديثـه يلجـأ إلـى الّتبسـيط يكــون في مقام رسـمي كمنــاقشة موضـوع  مهـم، ورغـم ذلـك فإنَّ

 أنَّ ذلك قد يوقعه في الخطأ
َّ
ساهل في الّتعامل مع قواعد اللغة، إال

ّ
 .والت

 :مفهوم العامية -2

ـــل الفئــــــات   ـــة كــ ـــة، أي لغــ ـــة املختلفــ ــــامة ملســـــايرة أوضـــــاعها اليوميــ ـــا العــ ـــة أنشأتهـــ هـــــي لغــ

م،
ّ
ـــا ألامــي واملــتعل الفقيـــر والغنــي، لــذلك فهــي اللغـــة املستعملـــة فــي كـــل  الاجتمــــاعية، يستعملهـ

جهات الوطن، كونها تّتصف باختالفات لهجية ترتبط بشكل خاّص باملوقع الجغرافي، لـذلك 

ـمال وعاّميـات الجنـوب، والالفـت : نقول مثال
ّ
عاّميات الغرب وعاميات الشرق، وعاّميات الش

طــر الجزائـــري، وذلـــك ألن العاّميــة فـــي الجزائـــر لالنتبــاه، أنـــه ال توجــد عاّميـــة واحـــدة فــي كـــل الق

وعليـه، فالعاميـة هـي اللغـة ألاّم التـي  24نشأة ألسباب جغرافية، وسياسية واجتماعية وفردية

يكتسبها إلانسـان عنـدما يبـدأ بـالكالم، إذ هـي لغـة الطفـل واملراهـق والشـاب والكهـل والشـيخ، 

، وهــــذا مـــا يجعــــل مجالهــــا واســــعا وغيــــر لـــذلك نالحــــظ أنهــــا لغــــة يســـتعملها ألامــــي واملــــتعلم معــــا

م يستعمالن نفس اللغـة فـي البيـت مـثال، بمعنـى أنهمـا يسـتعمالنها علـى 
ّ
محدود، فاألمي واملتعل

 .الّدوام للتخاطب بشكل غير رسمي، مع أفراد العائلة آلاخرين

ــاهر أن املقصــود بالعاميــة هــو  
ّ
مــا يــنظم فــي اللغــة العامــة بــال مالحظــة إلاعــراب أو "الظ

قــــافة العربيـــة لهـــا  23"لغـــة وأن يـــؤتى باأللفــــا، كمـــا ينطـــق بهـــاال
ّ
ونحـــن نعلـــم أّن العــــاّمية فـــي الث

موقـــــــع مهمـــــــش إذا مـــــــا قورنـــــــت باللغـــــــة الفصـــــــحى، ألن إلاخـــــــالل بقواعـــــــد إلاعـــــــراب إلـــــــى جانـــــــب 

، املحافظـة ...يفسد اللغة ويضيعها فيجب مع تـوخي الّسـهولة"استعمال العامي من ألالفا، 

ـــد الل ــــى قواعـــ ألنَّ القــــــول بضــــــرورة البســــــاطة والســــــهولة فــــــي التعبيــــــر أثنــــــاء  18"غــــــة وروابطهــــــاعلــ

ــارع والســوق )اســتعمال اللغــة فــي تعامالتنــا اليوميــة 
ّ
، ومــن املفيــد أن نشــير هــا (فــي البيــت والش

هنــا إلــى أنَّ البســاطة تختلــف عــن العاميــة اختالفــا جوهريــا، ألّنهــا ال تعنــي أكثــر مــن السالســة 

العاميـة لهجـة تختلـف فـي كثيـر مـن مفرداتهـا "كلف في الّتعبيـر، فـي حـين أّن وعدم الّتقعيد والتّ 

وخيــر دليـل علــى ذلـك أّن اللغــة العربيـة الفصــحى هـي لغــة  11"وتراكيبهـا وأسـاليبها عــن الفصـحى

م، فهي وإن كانت بسيطة تلتزم بقواعد وضوابط إلاعراب
ث
 .تكتسب بالتعل

ــــئلة   ـــن ألاسـ ـــحى  مـــــا: ومنـــــه تتبـــــادر إلينـــــا جملـــــة مــ ـــداخل الفصــ ـــة؟  وكيـــــف تتــ ــــي اللهجــ هـ

 والعامية في رسم صورة املرأة في ألامثال الشعبية بوالية غليزان؟
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هجة -1
ّ
 :تعريف الل

م والهـاء والجـيم: "لقد أورد صاحب معجم مقاييس اللغة تعريفا لغويا لها بقوله 
ّ
: الال

لى اختالط في ألامر، أصل صحيح يدّل على املثابرة على الل يء ومالزمته، وألاصل آخر يدّل ع

َهــ  باللــ يء
َ
ِهــٌ ، وقــــولهم: يقـــال ل

َ
ــرَي بــه وثـــابر عليــه وهــو ل

ْ
غ
ُ
َهَجــة: إذا أ

َّ
ْهجــة، والل

َّ
: هــو فصــيح الل

َهـ  بلغتـه وكالمـه، وألاصـل آلاخـر 
ْ
 َيل
 
ـه كـال يت لهجـة؛ ألنَّ سان بما ينطق به مـن الكـالم، وسـّمِ ِ

ّ
الل

ْهَوْجُت عليه أمره: قولهم
َ
تَ : ل

ْ
ط
َ
ل
َ
 12"هُ إذا خ

هجــــة مــــن حيــــث الاصــــطالح، فهــــي تســــّمى العاّميــــة أو اللغــــة املحكيــــة أو  
َّ
أمــــا مفهــــوم الل

سان الذي يستعمله عاّمة  ِ
ّ
ارجة أو املحلية، ومن هنا يّت،ح أن اللهجة هي الل املنطوقة أو الدَّ

الّناس مشافهة في حياتهم اليومية لقضاء حاجاتهم والّتفاهم فيما بينهم، فهي طريقة معينة 

ي الاســتعمال اللغــوي توجــد فــي بيئــة خاصــة مــن بيئــات اللغــة، وتتبلــور فــي العــادات الكالميــة فــ

ملجموعـــة قليلـــة مـــن مجموعـــة أكبـــر مـــن الّنـــاس تـــتكلم لغـــة واحـــدة، وهـــذه الطريقـــة أو العـــادة 

فاللهجـــة شـــكل مـــن أشـــكال اللغـــة، لهـــا نظـــام خـــاص علـــى "تكـــون صـــوتية فـــي الغالـــب، وعليـــه، 

 11"ركيبي والصوتي، وتستعمل في محيط ضيق مقارنة مع اللغة نفسهااملستوى الافرادي والت

 بـاملوقع الجغرافـي، 
ٌ
لذلك نسمي التنوعات املختلفة للعامية بصـفة عــامة لهجـة، وهـي مرتبطـة

 في عــاميتنا الجزائريــة اختالفــات لهجيــة تختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى، فنقـول 
 
إذ نلمس مثال

 .لهجات متنوعةإنَّ هناك عامية جزائرية تضم 

هجة"وعليــــه،  
َّ
طريقــــة معينــــة فــــي الاســــتعمال اللغــــوي توجــــد فــــي بيئــــة خاصــــة مــــن : فـــــالل

العادات الكالمية ملجموعة قليلة مـن مجموعـة : بيئات اللغة الواحدة، ويعّرفها بعضهم بأّنها

 18"أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة، وهذه الطريقة الكالمية تكون صوتية في غالب ألاحيان

وبناء علـى مـا سـبق ذكـره، فاللغـة الواحـدة قـد تنقسـم إلـى عـدة بيئـات لغويـة لكـل منهـا  

 أن ذلــك ال يمنــع مــن اشــتراك أفـــراد 
َّ
لهجــة خاصــة بهــا، أو صــفات لغويــة معينــة تتميــز بهــا، إال

هجــات املتعــّددة فــي أكثــر خصــائص اللغــة، ألّن الّدراســات 
َّ
مــين بالل

ّ
البيئــات املختلفــة، أو املتكل

ــا بــل هــي  اللغويــة ــا لغوي 
 
ا وانحطاط هجــة ليســت تقهقــر 

َّ
هجــات أثبتــت أّن الل

َّ
التــي أجريــت حــول الل

هجــــــة هــــــي لغــــــة قــائمـــــــة بذاتهـــــــا مــــــن حيــــــث نظـامهـــــــا الّصــــــوتي، 
َّ
تطــــــور وتقــــــّدم لغــــــــوي؛ أّي إّن الل

ركيبــي، وبمقــدرتها علــى الّتعبيــر، وتحقيــق الّتواصــل بــين متــداوليها فــي 
ّ
والّصــرفي، والّنحــوي، والت

 .املجتمع
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إّن الباحـــــث حـــــين يحـــــاول أْن يجمـــــع بعـــــض ألاقـــــوال املـــــأثورة لـــــدى العامـــــة، قـــــد يظـــــن  

للوهلة ألاولى أّنها قليلـة، لكّنـه حـين يبـدأ بالتقصـ ي والبحـث ينـدهش لـذاك الكـّمِ الهائـل منهـا، 

ُم بثـراء هـذا الجــنس ألادبـي فـي الجزائـر عامـة، ومــن بـين ألامثـال الشـعبية املتداولــة ِ
ّ
 وحينهـا يسـل

ا مختلفـة للمـرأة وفـي وضـعيات متباينـة، نـذكر علـى سـبيل  في والية غليزان، والتي قّدمت صـور 

 :املثال ال الحصر طائفة منها

ْك  -1
َ
ــــْل ُرْد َبال

َ
َياْر      َيا َداخ

ْ
ساِء ُسوٌق َمط ِ

ّ
 ُسوُق الن

ار       والّدرْك َراس َمالْك 
َ
ْنط

ُ
َبْح ق ْك ْمَن الّرِ

َ
يْول  ِيَوّرِ

  " ِ
ّ
ــْك ُســوُق الن

َ
ــْل ُرْد َبال

َ
َيــار َيــا َداخ

ْ
أْي ال فائــدة فيــه وال ِربــح، ولهــذا نجــد ": ســاِء ُســوٌق َمط

ــه 
ّ
هــذا املثــل فــي شــّقه ألاول يحــذر الــّداخل إليــه، حتــى يكــون علــى بصــيرة مــن أمــره ويحتــاط، ألن

 "ســيتعرض ملشــاكل كثيــرة ال تعــد وال تحصــ ى، أّمــا فــي شــقه الثــاني 
ُ
ــْك ْمــَن الــّرِيح ق

َ
يْول ــار، ِيَوّرِ

َ
ْنط

ْرْك َراس َمالــْك  ســاء كــونهنَّ ُيــِرّن وُيظهــْرن ألاربــاح "والــدَّ
ّ
ُن هــذا الغــرر، بحيــث يصــّور الن ــه ُيــّبِ

ّ
، فإن

سـران رأس املـال، والـّدرك
ُ
تيجـة امللموسـة ُهـو خ ـاق : الكثيرة، ولكن النَّ

َّ
ـُل املش قـُل وتحمث ِ

ّ
هـو الث

ـه يـدل علـى فهـذا املثـل الشـعبي  18وخسارة كّل ما كان يملكه إلانسان
ّ
إن دّل علـى شـ يء  مـا، فإن

أّن هنـاك صـنف مــن النسـاء قــد يلجـأ إلـى تجريــد الرجـال مــن كـّل مـا يملكــون، وإْن كلفهـم ذلــك 

 .إتباع املنكر والخديعة

ا، ومما جاء فيه -2  :وفي نفس هذا السياق وجدنا مثال شعبيا آخر له نفس املعنى تقريب 

ُفوا ِفيْك الْرَجاْل َباْت َراڤ
ْ
 َحل

َ
سا َباْت ڤاَعْد ِإال

ْ
ُفوا ِفيك الن

ْ
 َحل

َ
 ْد  َوِإال

ـــــــــــــــاَهْم  -1
َ
ـــــْن ف

ُ
داْم الباب      َعّيط ُوك

ُ
عّيط ق

ْ
ي ت

ّ
 يا ال

َراَهْم        َساْء َوالدَّ ِ
ّ
ْد َبْيْن ألاْحَباْب        ِغيْر الن  َما ِيَفسَّ

مها املثـــــل ألاول، فصـــــورة املـــــرأة فـــــي هـــــذا املثـــــل تختلـــــف عـــــن الّصـــــورة ألاولـــــى التـــــي رســـــ 

ــــزاع بيــــنُهنَّ ُيفِســــْدّن بــــين ألاصــــحاب،  ِ
ّ
ســــاء بكالمهــــنَّ والن ِ

ّ
ــــاهر مــــن خــــالل هــــذا املثــــل أّن الن

ّ
والظ

ومغــزى هــذا املثــل أّن املــرأة لهــا ســلطة علــى زوجهــا تــدفعها إلــى جعلــه ينصــت فــي آخــر ألامــر إلــى 

ـــي ال قولهــــا، بــــل ويمتثــــل ألوامرهــــا؛ أْي إّن هــــذه املــــرأة هــــي الســــبب فــــي الخــــال  ف واملناقشــــات التـ

تحمــــــــد ُعقباهــــــــا وللعــــــــداوة بــــــــين ألاقــــــــارب وألاصــــــــدقاء، كّمــــــــا أّن املــــــــال وبالخصــــــــوص القــــــــرض 

( 
ْ
ف

َّ
ا ذلك التأثير( الْسل  .له أيض 

ان ِفيها ْيُدوموا  -8
َ
و ك

ُ
اْت      ل

َ
سا ْبَ،ْحك ِ

ّ
 َمْزَيْن الن
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 َماء ِيُعوُموا      
َ
اِء        وُهَما ْبال

َ
 الُحوت ِيُعوم ِفي امل

بة أو املزاجية، والتي ال  
ّ
ويبدو أّن هذا املثل الشعبي يعكس بوضوح صورة املرأة املتقل

إّن هـــذا املثـــل فــي شـــقيه يتضــمن إشـــارة إلـــى : تبقــى علـــى حــال واحـــدة، ومـــع ذلــك يمكننـــا القــول 

ا تعــــرف كيــــف 
 
حــــذق املــــرأة ومهارتهــــا، وحســــن تصــــّرفها وتــــدبيرها، ومواجهتهــــا للحيــــاة، فهــــي إذ

عوباتتتخلص من املش  .اكل والصث

َيْل  -8
َ
ال
ْ
ى      في الَواد َداَيْر الظ

َ
ل
ْ
ف َواْر الدَّ

ْ
ْجَبْك ن  ال َيعَّ

 الْفَعــــــــــــاَيْل       
ْ
وف

ُ
ش
ْ
ى ت ْفلة         حتَّ

َ
ْجَبْك زيْن ط  يعَّ

َ
 ال

لى 
ْ
ـــــز بأوراقهـــــا الخضـــــراء الكثيفـــــة : الـــــّدف بـــــجرة معروفـــــة فـــــي واليـــــة غليـــــزان، وهـــــي تتمّي

بيـع، كمـا أّنهـا فـي هـذا الفصـل تتـّزين بأزهـار صـغيرة بيضـاء اللـون، وهـذا مـا خاصة في فصـل الرّ 

ــاهر أّن هـذا املثــل الشــعبي يسـعى إلــى رسـم صــورة أخـرى للمــرأة مــن 
ّ
يجعلهـا كثيــرة الظـل، والظ

خـالل الجمـع بـين املعنـى الـوارد فـي القسـم ألاول مـن هـذا املثـل، وبـين القسـم الثـاني الـذي يــرى 

املرأة وصورتها غير كاف وحده، معنى ذلك أّن املرأة الجميلـة املظهـر  أّن الجمال وحسن وجه

ـــَواِم،  إذا لـــم تحســـن التصـــّرف، وإذا لـــم تتحـــلَّ بـــاألخالق الحميـــدة، ال فائـــدة مـــن جمالهـــا 
َ
والق

فهي بدون فائدة مثل بجرة الّدفلى التي تبدو لك في الوهلة ألاولى جميلة، ولكنها في الّنهاية ال 

 .الظل فائدة منها عدا

6-  
َ
باَرة

َ
وا خ

ُ
ي َمْرت ِ

ّ
اَرا      ِويْح الل مَّ

َ
ْل الرَجال ق

ُ
 ك

فعند قراءتنا لهذا املثل الشعبي للوهلة ألاولى نستطيع أْن نحـّدد املعنـى املقصـود، بـل  

رثارة التي تحكي أسرار بيتها للغير، فكل رجل يسعى إلى بناء 
ّ
نستطيع أن نحّدد صورة املرأة الث

ـــا مــــا فــــي املصــــاريف، ألّن الظـــاهر مــــن لفظــــة  أســـرة وبيــــت يحــــاول أْن  ــــاَرا"يتقشــــف نوع  مَّ
َ
هــــو " ق

ــــــَحِتُم علـــــى الـــــزوج أْن يقتصـــــد فـــــي إلانفـــــاق،  وإْن 
ُ
البخـــــل، فصـــــعوبة العـــــيش وغـــــالء املعيشـــــة ت

اضـــطر إلـــى الاســـتغناء عـــن بعـــض الحاجيـــات، وهــــذا مـــا يـــزع  املـــرأة ويـــدفعها إلـــى الكـــالم عــــن 

 .الجانب املاديوضعها ألاسري، خاصة ما تعلق منه ب

ّر ْمَرا -1
َ
 .الخير ْمَرا   والش

أّن املــــرأة تجلــــب الخيــــر، كمــــا يمكــــن أن تجلــــب الشــــّر : ولعــــّل املــــراد مــــن هــــذا املثــــل هــــو 

معها، وفي بحثنا عن املناسبة التي يقال فيها هذا املثل وجدناه متـداول فـي ألاوسـاط الشـعبية 
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القسـم ألاول مـن هـذا املثـل، أّمـا إذا  خاّصة عندما يتزوج رجل بامرأة، فإذا أصابه خير، قيل

 .أصابه شر، فحينها يقال القسم الثاني

ا يقال مثل آخر هو -4  :وفي نفس السياق تقريب 

ْد ڤُعـــودْ 
ْ
َية ْبَجل

ْ
ال
َ
    َواْحَدة غ

ْ
ف

ْ
 أل
ْ
 َواْحَدة ْرِخيَسة َبمـــــــــاَية

ْردُ 
َّ
ط
ْ
ْيْر ْمَعاَها  َواْحـــــــَدة ت

َ
جِييْب الخ

ْ
 ْه َبْعُمـــــــــــودْ َواْحَدة ت

، والظاهر أّن هذا املثل يقال حين يطلـب مهـر غـال  فـي امـرأة، : بجلد ڤُعـــودْ   بجلد َجَمل 

ره،  ِ
ّ
وبالتــالي ال تجلــب لزوجهــا ســوى الخســارة، ألّنهــا ال تحســن التصــّرف فــي مــال زوجهــا بــل تبــذ

داق الـذي يدفعـه الرجـل حـين يتقـدم لخطبـة املـرأة ال يعـدث  وال تحافظ عليه، فاملهر وهو الصَّ

ــا، إذا كانـــْت هــذه ألاخيـــرة جــديرة بـــه؛ أْي تســتحقه لخصـــالها وأوصــافها الحســـنة، فهنـــاك  غالي 

ألزوجهــن، وهــذا مــا يعكســه ( الشــر)صــنف مــن النســاء رغــم جمــالهن فــإنهن يجلــبن الخســارة 

به القســــم الثــــاني مــــن هــــذا املثــــل، فهنــــاك مــــن النســــاء مــــن تبعــــد الخيــــر وتطــــرده، فكأنهــــا تضــــر 

 .بعصا

ْرَبى َياْبسة -3
َ
َسا والق

ْ
 .اَرْبَع أن

كر ها هنا أّن مناسبة هذا املثل هي 
ّ
ه يقـال حـين يكثـر عـدد النسـاء فـي : والجدير بالذ

ّ
أن

بيـــت واحـــد، لكـــنهن ال يقمـــن بأعمـــال البيـــت؛ أْي كـــّل واحـــدة تتكـــل علـــى ألاخـــرى، وبمعنـــى أدق 

يــدرك أّنهــا كنايــة عــن عــدم تــوفير " بســةالقربــى يا"تكثــر املحاســبة بيــنهن،  فــاملتمعن فــي عبــارة 

 .حتى ألامور الضرورية للعيش، وعلى رأسها املاء

َتــــــــــــا َما ِفيْه ِريْح َداِفي -18
ْ
وْم     والش

ُ
 الَجْبْل َما ِفيْه َواْد َمْعل

َسا َعْهْدُهْم َما هو َواِفي      
ْ
ْب َمْرُحوْم   والن

ْ
ل
َ
ْعُدو َما ِفيْه ق

ْ
ل
َ
 .ا

مــا يصــطلح عليــه فــي العربيــة بــالنهر : صــود بــالواد فــي هــذا املثــل الشــعبي هــوواملعنــى املق 

الجاري الذي ال تنضب مياهه طوال السنة، فهو غيـر موجـود فـي الجبـل، شـأنه فـي ذلـك شـأن 

ا، أّمــا فيمــا يتعلــق بــاملرأة فــي هــذا املثــل   نــادر 
َّ
الريــاح الدافئــة، فهــي ال تهــّب فــي فصــل الشــتاء إال

َســا َعْهــْدُه "
ْ
، فقــد أشــرنا فــي تعليقنــا علــى ألامثــال الســابقة إلــى أّن هــذا النــوع "ْم َمــا هــو َواِفــيوالن

ـــــا ــ ـــــتى أنواعهـ ــ ـــة بشـ ــ ــــى الخيانـــ ــ ــــرء إلــ ــ ـــــرض املــ ـــين يتعـــ ــ ــ ـــــال حـ ــ ـــــال يقـ ــ ـــن ألامثـ ــ ـــة، : مـــ ــ ــ ـــة، واملعنويـ ــ ــ املاديـ

 .وغيرها....والاجتماعية،

11-  
َ
اَصة

َ
اْس َرق اْر النَّ َعاَسة َوِفي ْديَّ

َ
 .ِفي َداْرَها ن
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ا صـــورة مغـــايرة  للمـــرأة إذا مـــا تفحصـــنا ألامثـــال الســـابقة، فهـــو وهـــذا املثـــل يعكـــس لنـــ 

يكشـــف عـــن جانـــب آخـــر فـــي بخصـــية بعـــض النســـاء؛ أْي إّن املـــرأة قـــد تكـــون كســـولة ومهملـــة 

ي ما عليها من واجبات، لكّنها في بيوت آلاخـرين  خاصـة  -لبيتها وزوجها وأوالدها، بحيث ال تؤّدِ

ا،  -تعلق ألامر بفرح أم موتعند ألاقارب في مناسبات مختلفة سواء أ تظهر عكس ذلك تمام 

 .بل يمكن أْن يضرب بها املثل في أداء ألاعمال وسرعة انجازها وإتقانها

ْل  -12
َ
 ْعق

َ
َرا ْبال

ْ ْ
 ْبَصْل ِكي مل

َ
ْدَرة ْبال

َ
ق
ْ
ل
َ
 ا

ولقــــد ارتأينــــا أن نجعــــل هــــذا املثــــل بعــــد املثــــال الســــابق، لنؤكــــد ونوّضــــح أّن املــــرأة العاقلــــة أو 

لصــالحة، هـــي التــي تحســن أداء أعمالهـــا وواجباتهــا، فهــي وإْن كانـــت جميلــة وحســـنة بــاألحرى ا

املظهـر، فـإّن ذلــك لـيس لـه أهميــة تـذكر، شــأنها فـي ذلـك شــأن القـدر التـي يطــبخ فيهـا الطعــام، 

ا إذا نقصه البصل
 
 . فهذا ألاخير ال يكون لذيذ

ى والعاّميـة فـي نالحظ من خالل استقرائنا للموضوع وجود عالقـة وطيـدة بـين الفصـح 

هجي بوالية غليزان إلى درجة أصبحت فيهـا هـذه اللهجـة عبـارة عـن فصـحى 
ّ
املنطوق الشعبي الل

، وهــــذا الّتحريــــف مــــوزع علــــى مســــتويات عــــدة أهمهــــا
َّ
القواعــــد، والبنيــــات، : )محّرفــــة لــــيس إال

راكيــب: وعلــى جــانبين أساســيين همــا( والحركــات، والحــروف
ّ
ي وهــذا مــا نلمــس فــ. املفــردات والت

ــــــعبية الســــــابقة، حيــــــث وجــــــدنا علــــــى ســــــبيل املثــــــال ال الحصــــــر بعــــــض املفــــــردات 
ّ
ألامثــــــال الش

راكيـــب الـــواردة فـــي ألامثـــال الســـابقة  تميـــل إلـــى تســـهيل الهمـــز، بحيـــث يـــتم الاســـتغناء عـــن 
ّ
والت

كمـــا الحظنــــا . النســـا بـــدل النســــاء، والشـــتا بـــدل الشـــتاء، وراس بـــدل رأس: نطـــق الهمـــزة نحـــو

فــي املنطــوق اللهجــي فــي بعــض هــذه ألامثــال، وهــو مــا نلمســه فــي املثــل اســتبدال بعــض الحــروف 

 ( "رقم سبعة)الشعبي 
ْ
ـف

ْ
 أل
ْ
، وهنـا كـان الصـواب أْن تـرد كلمـة رخيسـة "َواْحَدة ْرِخيَسـة ِبمــــــــــاَية

ـاد  بالصَّ
َّ
ـه ال يوجـد فـي العربيـة الفصـيحة هـذه الكلمـة إال

ّ
رخيصـة، : بالصاد وليس بالسين، ألن

غتنـا وهي ضدث غا
ُ
ـُل ذلـك فـي ل

ْ
ا مـا يقـع ِمث لـو، وكثيـر 

ْ
 َيغ

َ
ـال
َ
ُص، وهـو نقـيض غ

ُ
َص َيْرخ

ُ
لية، من َرخ

ــــا، حيــــث وردت لفظــــة مايــــة بــــدل مائــــة؛ أي تــــم  ارجــــة، وهــــو مــــا نالحظــــه فــــي هــــذا املثــــل أيض  الدَّ

 .استبدال الهمزة بالياء

فهـي مـن إنشـاء بأّن العامية لغة تمتـاز باملرونـة والسـهولة، : وهذا ما يدفعنا إلى القول  

بقـــة البســـيطة التـــي ال يشـــترط فيهـــا مســـتوى تعليميـــا، بـــل والعـــامّي هـــو ذلـــك 
ّ
العاّمـــة، تلـــك الط

ألامّي، ذلك الحرفّي، والتاجر، تلك املرأة البسيطة التي ال تعرف من الحياة سوى فن البيـت، 
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شـ يء اللغـة ألاّم وهي تلك املرأة الريفية التي ترعى إبلها وتحلب بقرها، بـل العامّيـة هـي قبـل كـّل 

قنهــا مــن الوالــدين ومــن إلاخــوة ومــن 
َّ
التــي يتعلمهــا املــرء فــي مراحلــه ألاولــى بعــد والدتــه، فهــو يتل

 .ومن املجتمع عامة -إن وجدا -الجدين

كمــا اســتخدم فــي هــذه ألامثــال الشــعبية مجموعــة مــن ألاســاليب فــي رســم صــورة املــرأة  

، والـــذي يعتمـــد علـــى الحركـــة والحـــدث فـــي فـــي واليـــة غليـــزان، بحيـــث نجـــد ألاســـلوب الّتصـــويري 

رســـــم مالمـــــح بخصـــــية املـــــرأة، وهـــــذا مـــــا يجعلهـــــا تتحـــــرك وتتفاعـــــل مـــــع مـــــا حولهـــــا، كمـــــا نجـــــد 

ألاســـلوب الاســـتبطاني الّتحليلـــي، والـــذي يعمـــل هـــو آلاخـــر علـــى ســـبر أغـــوار املـــرأة ويتغلغـــل فـــي 

ع العــالم الخــارجي باطنهــا؛ بــل وســعى إلــى الكشــف عــن بواطنهــا الّداخليــة، مــن خــالل تعاملهــا مــ

ا ثالـــــث هـــــو ألاســـــلوب الّتقريـــــري، والـــــذي يقـــــّدم  وتفاعلهـــــا وتجاوبهـــــا معـــــه، كمـــــا وجـــــدنا أســـــلوب 

بخصــــية املـــــرأة دفعـــــة واحـــــدة، ويكّررهـــــا ويختـــــزل ألاحـــــداث، ويـــــدع تحديـــــد معناهـــــا للمتلقـــــي 

 (.املستمع)

ا يمكننــــا أن نقــــول   خاصــــة مــــا إّن ألامثــــال الشــــعبية املتداولــــة فــــي واليــــة غليــــزان، : وأخيـــر 

ا تظهــر املــرأة، بوصــفها صــالحة، ومــاكرة، ومخادعــة، ومحتالــة ، وفــي رأينــا ...تضــّمن منهــا صــور 

ى لهــا ذلــك مــا لــم تتــوفر علــى الّتعبيــر الفنــي، والّتصــوير الجيــد والــّدقيق، املتوّســل 
ّ
ــه لــن يتــأت

ّ
أن

ـــة بالكلمـــــة، املفعـــــم بالحركـــــة وإلاشـــــارة، وإلايقـــــاع املوســـــيقى، فهـــــي وإْن أخلـــــت بقواعـــــد ا لعربيــ

الفصــحى تبقــى حســب املهتّمــين واملنشــغلين بميــدان ألامثــال الشــعبية، تمثــل وجــدان جماعــة 

 .في بيئة جغرافية معينة أو مرحلة محدودة من تاريخ هذه الوالية

   :الخاتمة

تكمــن أهميــة دراســة ألادب الشــعبي بمختلــف أنواعــه، فــي توطيــد العالقــة بــين ماضــ ي  

ا الشــعب وحاضـــره، وربــط هـــذا الحاضـــ ـــا شـــفوي  ـــعب املســـتقبلية، بوصــفه أدب 
ّ
ر بتطلعــات الش

، وعليـــه، تتعـــاظم   بعـــد جيـــل 
 
غيـــر مـــدّون تتناقلـــه ألاجيـــال عـــن طريـــق املشـــافهة والّروايـــة جـــيال

راث، بل وتشتّد الحاجة إليها من أجل املحافظـة علـى املـوروث 
ّ
أهمية مؤسسات البحث في الت

ـه فـي بعـض ألاحيـان  الشعبي بشّتى أنواعه، خاصة وأّن القائم منهـا
ّ
سـطحي بسـيط، ال سـيما أن

ـــراث، أو  تقّدمـــه بشـــكل  ـــخيف، يتضـــاحك 
ّ
ي إلـــى نتيجـــة عكســـية تظهـــر هشاشـــة الت قـــد ُيـــؤّدِ

 .حوله مثقفو ألامة
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عبي بشكل خـاص،  
ّ
راث بشكل عام، و واملحافظة على ألادب الش

ّ
إّن املحافظة على الت

وينـه فقـط فـي مجلـدات، هـي أشـبه باملوميـاء ال تكون بالّتقص ي والّتنقيب، وبالتالي، جمعه وتد

مـــا الجمـــع والّتـــدوين يمـــثالن الّنقطـــة ألاولـــى ملســـار البحـــث، إذ ال بـــد مـــن دراســـة 
ّ
حّنطـــة، وإن

ُ
امل

تراثنـا وتحليلــه، كــي تـتم دراســة املجتمــع مـن خاللــه، باعتبــار أن ألادب مـرآة عاكســة للمجتمــع 

ــــعب مــــن إدراكــــه، وتذ
ّ
ن الش

ّ
وقــــه واملحافظــــة عليــــه مــــن الــــزوال الــــذي انبثــــق منــــه، حتــــى يــــتمك

 .والاضمحالل

ـــعبي  
ّ
ـــعب، والبـــاحثين فـــي مجـــال ألادب بشـــكل عـــام، والش

ّ
مـــن هنـــا تتـــأتى مســـؤولية الش

منه بشكل خاص، في دراسة هذا ألادب بشكل جـّدي، ووضـعه تحـت مجهـر الّنقـد التحليلـي، 

جاهـات، التـي كانـت  ملعرفة امتدادات هذه ألامة؛ املاّدية، واملعنويـة، والقـيم، واملفـاهيم،
ّ
والات

 من فنون تراثنا وأنشطته بشكل تلقـامي، فطـري، يـومي، 
 
 لثقافتها، فنحن نمارس كثيرا

 
أساسا

إّن هــــذه املمارســــة .. مثــــل الغنــــاء، والــــّرقص، والّنــــواح علــــى امليــــت، واســــتخدام املثــــل الشــــعبي

 .اضرهاتتعّمق إذا أدركنا كنه هذه الفروع وألانشطة، وربطناها بماض ي ألاّمة وح

 

 :الهوامش
يراجــــع الــــدكتور عبــــد املالــــك مرتــــاض، ألامثــــال الشــــعبية الجزائريــــة، ديــــوان املطبوعــــات الجامعيــــة، 1

 .83م، ص2881ط، /الجزائر، د
 .83املرجع نفسه، ص2
هجـــــات للنثـــــر والشـــــعر، عـــــالم 1

ّ
يراجـــــع الـــــدكتور دمحم عيـــــد، املســـــتوى اللغـــــوي للفصـــــحى والعاميـــــة والل

 .11م، ص1341ط، /الكتب، القاهرة،ال د
 .14، 11يراجع، ص8
 .18، 18يراجع الدكتور عبد املالك مرتاض، ألامثال الشعبية الجزائرية، املرجع السابق، ص8
يراجــــــع مصــــــطفى البشــــــير قــــــط، مفهــــــوم النثــــــر الفنــــــي وأجناســــــه فــــــي النقــــــد العربــــــي القــــــديم، ديــــــوان 6

 .188م، ص2818ط، /املطبوعات الجامعية، الجزائر، د
صــار يصــير، وهـي فــي هــذا السـياق تعنــي جملـة التحــوالت والتغيــرات التـي تطــرأ علــى  هــي مـن: الصـيرورة1

 .أي تقدم نحو ألامام: فهي من سار يسير سيرا: ظاهرة ما، أّما السيرورة
يراجــع مصــطفى البشــير قــط، مفهــوم النثــر الفنــي وأجناســه فــي النقــد العربــي القــديم، نفــس املرجــع، 4

 .186ص
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 .181، 186يراجع نفس املرجع، ص3
 .181يراجع نفس املرجع، ص18
ا، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، 11  وتطــور 

 
هجــات العربيــة نشــأة

ّ
يراجــع الــدكتور عبــد الغفــار حامــد هــالل، الل

 .81م، ص1331 -هـ1818، 82ط
 .12سورة الفرقان، آلاية 12
تــب إميــل بــديع يعقــوب، دارالك: ، تحقيــق الــدكتور 2ابــن ألانبــاري، إلانصــاف فــي مســائل الخــالف، ج11

 .111، ص1334ط، /العلمية، بيروت، د
 عـن د48/ 1سنن النسامي : ، والنسامي6/ 2صحيح البخاري، : البخاري 18

 
عبـد القـادر شـارف، . ، نقـال

ـــــا، مجلـــــة مطارحــــــات فـــــي اللغـــــة وألادب، مجلــــــة  بـــــين الفصـــــحى والعاميـــــة، منطــــــوق مســـــتغانم أنموذج 

، 81الجزائــر، ع/ ركز الجـامعي لغليـزانجامعيـة علميـة محكمـة تصــدر عـن معهـد آلاداب واللغـات بــامل

 .286م، ص2883نوفمبر 
، حـــوارات ثقافيـــة فـــي الروايـــة والنقـــد والقصـــة والفلســـفة، حـــوار مـــع 1كمـــال الريـــا ي، كتـــاب عمـــان18

، 2881، الـــرأي مطـــابع املؤسســـة الصـــحافية ألاردنيـــة، تـــونس، 112الـــدكتور عبـــد املالـــك مرتـــاض، ع

 .88ص
 .163م، ص1364ط، /فقه اللغة املقارن، بيروت، د الدكتور إبراهيم السامرامي،16
، 81الــــدكتور دمحم عبــــد هللا عطــــوات، اللغــــة الفصــــحى والعاميــــة، دار النهضــــة العربيــــة، بيــــروت، ط11

 . 11، 12م، ص2881 -هـ1828
  .11يراجع نفس املرجع، ص14
الاســــتعماري  عبــــد هللا إبــــراهيم، الســــردية العربيــــة الحديثــــة، تفكيــــك الخطــــاب. الــــدكتور يراجــــع د13

 .2881، املركز الثقافي العربي، املغرب، 81، ط32وإعادة تفسير النشأة، ص
  .1341، منشورات دار آلافاق الجديدة، لبنان، 81، ط12العيد يمنى، في معرفة النص، ص28
، دار ألانــــــدلس، للطباعــــــة والنشــــــر 81، ط84إبــــــراهيم الســــــامرامي، التطــــــور اللغــــــوي التــــــاريخي، ص21

 .1341روت، والتوزيع، بي
 .62املرجع نفسه، ص22
، 12الدكتورة سهام مادن، الفصحى والعامية وعالقتهمـا فـي اسـتعماالت النـاطقين الجزائـريين، ص21

 .م2811 -ـ ه1812ط، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، / د
 . 83سورة الحجر، آلاية 28
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واللغــة الرســمية، بمصــطلحات مترادفـــة، اللغــة الفصــيحة، اللغـــة القوميــة، »ليســت املصــطلحات 28

أي رمـــز للُهويـــة السياســـية )فالصـــلة بينهـــا تكمـــن فـــي أن أيـــة لغـــة يقبـــل بهـــا املتحـــدثون كرمـــز للقوميـــة 

، أو أن تكــــون الحكومــــة قــــد اختارتهــــا مــــن أجــــل الاســــتعمال الرســــمي تنــــزع ألن تكــــون اللغــــة (والثقافيــــة

ا أم خــــالف ذلــــك، كشــــ رط مســــبق، أو كنتيجــــة لهــــذه الحقيقــــة الفصــــيحة، ســــواء أكــــان هــــذا متعمــــد 

بالـذات أمــا عكـس هــذه العالقــة فـأمر غيــر وارد، حيـث أن هنــاك لغــات علـى قــدر كبيـر  مــن الفصــاحة 

، يراجـع جـون لـوينز، اللغـة واللغويـات، ترجمـة «والرتابة ال تندرج ضـمن اللغـات القوميـة أو الرسـمية

ـــــــــ ه1818للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ألاردن، ، دار جريـــــــــر 283، ص81ألاســـــــــتاذ الـــــــــدكتور دمحم العنـــــــــاني، ط  -ـ

 .م2883
الــدكتورة ســهام مــادن، الفصــحى والعاميــة وعالقتهمــا فــي اســتعماالت النــاطقين الجزائــريين، املرجــع 26

  .24السابق، ص
 .23، 24يراجع نفس املرجع، ص21
علينــــــا أن نعتــــــرف أن لكــــــل بــــــخص لهجتــــــه الخاصــــــة، أو كمــــــا يســــــميها اللغويــــــون لغوتــــــه الفرديــــــة، 24

لف كل لغوة فردية عن أية لغوة فرديـة أخـرى، طبعـا فـي مفرداتهـا ولفظهـا وربمـا فـي قواعـدها إلـى وتخت

درجـــة أقــــل، وبإضــــافة إلــــى ذلــــك، فـــإن اللغــــوة الفرديــــة ال تثبــــت نهائيــــا وعلـــى نحــــو حاســــم فــــي نهايــــة مــــا 

جــون نعتبــره عــادة فتــرة الاكتســاب اللغــوي، بــل أنهــا عرضــة للتعــديل والتوســيع طيلــة حياتهــا، يراجــع 

 .86، املرجع السابق، ص81لوينز، اللغة واللغويات، ترجمة ألاستاذ الدكتور دمحم العناني، ط
 .1331، موفم للنشر، لبنان، 112ط، ص/، د88جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج23
 .818املرجع نفسه، ص18
، املؤسســـــــة 181ص، 82الـــــــدكتور دمحم مصـــــــايف، النقـــــــد ألادبـــــــي الحـــــــديث فـــــــي املغـــــــرب العربـــــــي، ط11

  .1348الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، املؤسســـــــة 181، ص82الـــــــدكتور دمحم مصـــــــايف، النقـــــــد ألادبـــــــي الحـــــــديث فـــــــي املغـــــــرب العربـــــــي، ط12

 .1348الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  (.له )، مادة 218 -8/218ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 11
همــا فــي اســتعماالت النــاطقين الجزائــريين، املرجــع الــدكتورة ســهام مــادن، الفصــحى والعاميــة وعالقت18

 .11السابق، ص
ا، املرجع السابق، ص18  وتطور 

 
هجات العربية نشأة

ّ
 .11يراجع الدكتور عبد الغفار حامد هالل، الل
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 التعامالت الصوتية بين الفصحى واللهجة الغليزانية

 بن عدة فاطمة. د

 املركز الجامعي أحمد زبانة غليزان 

 :امللخص

تعتبر اللهجة مجموعة من املميزات اللغوية، التي يـرتبط اسـتعمالها بسـياق معـّين، 

تشــــترك فيــــه مجموعــــة معّينـــــه مــــن ألابــــخاص تجمعهــــم خصـــــائص ينفــــردون بهــــا عــــن فئـــــات 

أخـرى، وذلـك باسـتخدام ألفـا، معينـة وهـذا مــا سـنحاول دراسـته مـن خـالل تتبـع التعــامالت 

 .الصوتية ألهل منطقة غليزان في منطوقهم

ـــزان،  :الكلمـــــــــات املفتاحّيـــــــــة ــ ــ ـــل، غليــ ــ ــ ـــة، أداة التواصــ ــ ــ ــــوتية، اللهجــ ــ ــــامالت الصـــ ــ ــ التعـ

 .التراكيب الفصيحة

 غليزان املوقع والتاريخ

، الـــرابط بـــين الجزائـــر العاصـــمة وعاصـــمة 88تقـــع غليـــزان علـــى الخـــط الـــوطني رقـــم  

 ، ممــــا أهلهــــا أن تكــــون همــــزة وصــــل بــــين الغــــرب والوســــط والشــــرق "وهــــران"الغــــرب الجزائــــري 

والجنـــوب، يحـــدها مـــن الشـــمال واليـــة مســـتغانم، ومـــن الجنـــوب كـــل مـــن تيـــارت وتسمســـيلت، 

 .1ومن الشرق والية شلف ومن الغرب والية معسكر

تتربــع علــى مســاحة . كلــم 188كلــم، وعــن وهــران بـــ  188تبتعــد عــن العاصــمة بحــوالي  

خ قــاري، حــار معظــم أراضــيها فالحيــة خصــبة، يســود واليــة غليــزان منــا 2كلــم 8481.21قــدرها 

صــيفا، وممطــر شــتاء مـــع ســقوط الثلــوج بـــبعض املنــاطق التــي يبلــغ علوهـــا عــن ســطح البحـــر 

  2".بني شقران"وكذلك جبال " بوركبة"م، بجبال الونشريس وبالضبط في أعالي جبال 488

 

                         
 بدوائرها وبلدياتها موقع غليزان على خريطة الجزائر                       خريطة غليزان
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 نبذة تاريخية عن املنطقة

يعود تاريخ منطقة غليزان إلى عهود غابرة، وتدل على ذلك آلاثار واملعالم املوجـودة  

ألـف إلــى  18مـا بـين )فقـد عثـر البــاحثون ألاثريـون علـى بقايـا مـن الحجــري ألاوسـط . عبـر ترابهـا

هيـو، وجبـل بـو منجـل بقريـة بنـي راشـد، بمغـارة الرتايميـة بـوادي ار ( ألـف سـنة قبـل املـيالد 28

 .وتالقي وادي تامدة بوادي وارزان على الضفة اليسرى ملازونة

إلـــى  8888مـــا بـــين )كمـــا اكتشـــف علمـــاء آلاثـــار بقايـــا مـــن العصـــر الحجـــري الحـــديث  

أّمـا موقـع غليـزان الحاليـة فقـد كـان . بمغـارة مسـراتة بقلعـة بنـي راشـد( سنة قبل امليالد 2888

 (.قبل امليالد 282إلى  218ما بين " )صيفاقس"نوميديا الغربية، وملكها ضمن مملكة 

وتمركـــز الجــــيش )قبــــل املـــيالد  88امتـــد الزحـــف الرومـــاني إلــــى منطقـــة غليـــزان ســـنة  

مكــــث الرومــــان فــــي املنطقــــة ".يلــــل"، و"غليـــزان"، ومينــــا "وادي ارهيــــو أو جديويــــة"الرومـــاني فــــي 

 :1ومن آثارهم باملنطقة. قرابة خمسة قرون

 .أطالل مينا قرب غليزان، حاليا تعرف بمنطقة برمادية -

 .أطالل واريزان -

 ".بلدية سيدي أدمحم بن علي"أطالل بأم الطبول  -

 (.بلدية عمي موس ى)قصر كاوى  -

 "بلدية يلل"بقايا أثرية بدوار الرمادي  -

عرفــــت املنطقــــة إلاســــالم بعــــد امتــــداد الفتوحــــات إلاســــالمية إليهــــا عــــن طريــــق قبيلــــة 

أّمــا . مازيغيـة التـي تعاونـت مــع الفـاتحين علـى نشـر وترســيخ تعـاليم إلاسـالم باملنطقـةمغـراوة ألا 

ببيلك الغرب أي عاصمة املغرب العربي، " مازونة"خالل العهد العثماني، فقد عرفت مدينة 

 .فكانت منارة العلم والعلماء

 :ومن آلاثار العثمانية 

 (.ميالدي 11القرن )السد العثماني بغليزان  -

تضـم قبـر ابنـة امللـك إ ـحاق أخـو خيـر الـدين بربـروس سـنة "ة عثمانية بقلعة بني راشـد مقبر  -

 (.ميالدي 1814



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

78 

ثــّم مــرت املنطقــة كبــاقي التــراب الجزائــري بفتــرة الاحــتالل الفرنســ ي، حيــث تجســدت 

املقاومــة فــي أبهــى صــورها، وســطرت املنطقــة برجالهــا أروع البطــوالت، والت،ــحية حتــى انتــزع 

 8.الاستقالل

 يزان في العهد الاستعماري غل

كانــت منطقــة غليــزان فــي فتــرة النظــام العســكري للعهــد الاســتعماري تابعــة ملقاطعــة 

 :مستغانم التي كانت تظم دائرتين وهما

آغاليـك مسـتغانم، وآغاليـك مينـه : وهـي دائـرة مسـتغانم وتشـمل علـى: الدائرة ألاولـى

 .والشلف، وملحقة زمورة

 .ل على آغاليك بني وراغ، وآغاليك بني مسلموكانت تشتم: الدائرة الثانية

م بمدينــة غليــزان، أي بعــد صــدور املرســوم املــؤرخ فــي 1484اســتقر املعمــرون ســنة 

وقـــد أصـــبحت بلديـــة تامـــة منـــذ أول أفريـــل . م املتعلـــق بإنشـــاء مركـــز غليـــزان1481جـــانفي  28

الـرابط بـين  8م وغليزان مدينة شهيرة تقع بسهل مينة، ويمر عليها الخـط الـوطني رقـ. م1468

ـــمة ـــر العاصــ وموقعهــــا الاســـــتراتيجي هـــــذا ســــمح لهـــــا أن يكـــــون لهــــا دور هـــــام فـــــي . وهــــران والجزائــ

 . وفيما يلي صور ملدينة غليزان قديما وحديثا 8.مقاومة املحتلين لبالدنا

 
 مدينة غليزان قديما
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 مدينة غليزان حديثا

 

 :غليزان بلسان شعرائها

 :ريقول فيها الشاعر جياللي مختا

 قالولي قولنـا علــى غليزان         وأنا نقولكم على عزي بالدي

 هذا الوالية باينة من نعد زمان        يعرفها الجاي رايح والغــادي

 معروفة بجبالـها عشب أودان        معروفة بخيرها من رزق الهـادي

 :ويقول فيها الشاعر عدة لخضر

 غليزان في ابطالها واش تمثل   يازايرنـا رواح زور بـالد الخير       

 ناس الخصلة والعقل وجود وتفكير         فقهـاء قرآن وشيوخ أدوال

 :وفيها قال الشاعر ميلودي بسايح

 غليزان تـاريخ مكتوب مسطر    من عصر القديم بنــيان وآثار

 عـاصمة مينـا بـاهية املنظر     رسخوها علماء فالكتوب بلسطار

 فيها واعشر   يا سليلني نوريك ونعيدلك لخـبار من عهد الرومان قام

هجة
ّ
 تعريف الل

ــــي مــــــادة  ــــي لســــــان العــــــرب فــ ـــا فــ ــــاء تعريفهـــ ـــا جــ ـــة وكمـــ ـــ.ل)اللهجـــ ــ اللهجــــــة طــــــرف (: ) ج.هــ

ْهجــة واللَهجــة، وهــي اللغــة التــي جبــل 
َّ
اللســان، واللهجــة جــرس الكــالم، ويقــال فــالن فصــيح الل

اد النـــاس تداولــــه، فينتشـــر بيــــنهم كوســــيلة فهـــي بهــــذا كـــالم يعتــــ 6(عليهـــا فاعتادهــــا ونشـــأ عليهــــا
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للتواصل اللفظي بـين أفـراد املجتمـع الواحـد الـذين تجمعهـم خصـائص اجتماعيـة وسياسـية 

 . ومكانية مشتركة

مجموعـة مـن الصـفات اللغويـة تنتمـي إلـى بيئـة خاصـة، ) أمـا اصـطالحا فاللهجـة هـي 

ت التي تتميز بها اللهجة فتكاد ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وأّما الصفا

وانطالقا مـن هـذا الكـالم، فاللهجـة مـا هـي  1(تنحصر في ألاصوات وطبيعتها، وكيفية صدورها

ـــك  ـــن ذلــ ـــق، ومـ ـــهيل النطــ ـــحى لتسـ ـــى الفصـ ـــر صــــوتي، أو صـــــرفي، أو اســــتعمالي يطــــرأ علــ إال تغييـ

، ومـا هـي الفـوارق هي عالقة  اللهجة الغليزانية بالعربيـة الفصـحى: يمكننا طرح إلاشكال التالي

 الصوتية بين ألالفا، العامية ونظيرتها الفصيحة؟ 

 التعامالت الصوتية في لهجة غليزان

قبــــــل الدراســــــة التعــــــامالت الصــــــوتية الحاصــــــلة فــــــي الفصــــــحى للوصــــــول إلــــــى اللهجــــــة 

الغليزانيــة، ينبغــي تحديــد مفهــوم التعــامالت الصــوتية، والتعامــل صــيغة مــأخوذة مــن ألاصــل 

العين وامليم والالم أصـل واحـد صـحيح، وهـو )هو كما جاء في مقاييس اللغة و ( عمل)اللغوي 

عمـل يعمـل عمـال، فهـو عامـل؛ واعتمـل الرجـل، إذا عمـل : قال الخليل. عام في كل فعل يفعل

وبزيادة التاء وألالف على الصـيغة الثالثيـة اكتسـبت معنـى جديـد، وأدخلهـا فـي إطـار  4(بنفسه

الي املجتمع الغليزاني في العمل معـا للوصـول إلـى أداة التواصـل املشاركة، وهي مشاركة بين أه

ــــطلحات  ــــع املصـــ ــــل مـــ ــــالل التعامـــ ـــن خـــ ــ ـــــة، مــ ـــــراد املنطقــ ـــين أفــ ــ ـــل بــ ــ ـــة التواصــ ــ ـــهل عمليــ ــ ـــي تســ ــ التــ

الفصــــــيحة عــــــن طريــــــف الزيــــــادة أو إلانقــــــاص أو التغييــــــر للوصــــــول إلــــــى اللهجــــــة؛ فالتعــــــامالت 

ح ليوافــق أهـــل املنطقـــة ويســـهل الصــوتية هـــي التصـــرف فـــي البنيــة الصـــوتية للمنطـــوق الفصـــي

 :عملية التواصل بينهم، وهذا التعامل أشكال نذكر منها ما يلي

 :قلب صوت إلى صوت آخر

ـــى ـــل يطــــرأ علـ ـــر )وفــــي الدراســــات الصــــوتية هــــو اللــــ يء،  القلــــب عامــــة هــــو تحويـ تغييــ

وذلـك بـأن يحـل صـوت مكـان صـوت . صوتي يصيب بعض العناصـر بهـدف تحقيـق الانسـجام

ـــه، وتحـــدث عامـــة وهـــو تغييـــ 3(آخـــر
ّ
ر حـــرف بحـــرف آخـــر، حيـــث يـــزال ألاول ويحـــل الثـــاني محل

هذه العملية للميل باملنطوق نحو السهولة واليسر، ومن ظواهر القلب في اللهجة الغليزانية 

 :نذكر ألامثلة التالية

 قلب السين صادا والصاد سينا



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

81 

ــلة ـــا ألاســـ ـــين والصـــــاد صـــــوتان صـــــفيريان مخرجهمــ ـــر الســ ـــتركان فـــــي ا 18يعتبــ ملخـــــرج يشــ

نفسه والصفة ألاساسية والثانوية نفسها ولكـن الفـرق بينهمـا فـي يكمـن فـي التفخـيم والترقيـق 

فالصــــاد مفخمــــة والســــين مرققــــة، وفــــي منطــــوق أهــــالي منطقــــة غليــــزان تغييــــر فــــي نطــــق هــــذين 

الصـــوتين بـــين الفصـــحى واللهجـــة حيـــث يـــتم فـــي مواضـــع تغييـــر الســـن بالصـــاد ونشـــهد ذلـــك فـــي 

 : مختارقول الشاعر جياللي 

 وجالدي قصوةقرا أبائنا شحال قصاو غبان     عذاب وضرب و 

حيـــث تـــم إبـــدال الســـين بالصـــاد، وقـــد تـــم " قســـوة"هـــي " قصـــوة"فاألصـــل فـــي صـــيغة 

إلابـــدال القتـــران الســـين بالقـــاف وتجاورهمـــا فـــي صـــيغة واحـــدة، والصـــاد هـــو أقـــرب ألاصـــوات 

مســــتفل مجــــاور لصــــوت للســـين كمــــا يشــــترك مــــع صــــوت القــــاف فـــي الاســــتعالء، ونطــــق صــــوت 

وال يقتصــر هـــذا النــوع مـــن . مســتعلي فيــه اســـتثقال، فكــان التخفيـــف بإبــدال الســين بالصـــاد

التغييــر علــى هــذه الصــيغة فقــط بــل هنــاك العديــد مــن الصــيغ التــي يــتم فيهــا نــذكر منهــا نطــق 

وتفخـــيم "  go"مــع تفخـــيم القــاف ونطقهـــا كمــا فـــي إلانجليزيــة فـــي لفظــة " ســـاقو"بــدل " صــاقو"

" عــروص: "، وكـذلك قــولهم"الســين"بــدل " صـادا"فنطقــت " الســين"أدى إلــى تفخـيم " افالقـ"

 .، هذه نماذج أخذناها على سبيل التمثيل ال الحصر" سلطة"بدل " صلطة"و" عروس"بدل 

وكتغييـــر الســـين صـــادا فـــي مواضـــع يـــتم فـــي مواضـــع أخـــرى العكـــس أي تغييـــر الصـــاد 

تنطــــق فــــي اللهجــــة " صــــغير"، فصــــيغة "ادالصــــ"بالســــين أي أن ألاصــــل فــــي الصــــيغة هــــو صــــوت 

، "صــدق"بــدل " ســدقة"، وكــذلك نطـق "يســفق"التـي تنطــق " يصــفق"وكــذلك صــيغة " سـغير"

ــــا كـــــان صـــــوتا الســـــين والصـــــاد مـــــن مخــــرج واحـــــد ومـــــن ألاصـــــوات املهموســـــة والرخـــــوة فكـــــان 
ّ
ومل

لـه فـي التغيير بينهما في املوقع جائز حسب موقع كـل صـوت منهمـا بالنسـبة ألاصـوات املجـاورة 

ـــر صــــوت بــــآخر ال يقتصــــر علــــى صــــوتي  ـــين"الصــــيغة، وتغييـ والصــــاد حســــب، بــــل هنــــاك " السـ

 . أصوات أخرى يطرأ عليها التغيير أثناء النطق

حيث يشيع بين أهالي املنطقة وخصوصا الحضر منهم تغيير صوت الثاء بمخرجـه  

، "ثعلــــب"دل بــــ" تعلـــب"، و"ثــــوم"بـــدل " تــــوم: "بـــين ألاســــنان بصـــوت التــــاء النطعيـــة؛ فيقولــــون 

فينطقـون " الـدال"بصـوت " الـذال"ويغييـرون صـوت " ثلـ "بـدل " تلـ "، "ثالثـة"بدل " تالتة"و

" بيــد: "مفخمــا فيقولــون " الـدال"بصــوت " الظــاء"و" الضـاد"، كمــا يبــدلول "ذراع"بـدل " دراع"

 . ظل"بدل " دل"، و"بيض"عوض 
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حيــث يكــاد يغيــب  واملالحــظ أّن هــذه التغيــرات تنتشــر بــين الحضــر مــن أهــالي غليــزان

محلها كلها،  واملرجح " الدال"غيابا تاما لتحل " الذال والضاد والظاء"نطق ألاصوات الثالثة 

أن هذا النوع من التغيير هو نوع من امليل الستعمال اللغة الفرنسية في النطق ألن ألاصوات 

اصــل الاجتمــاعي الثالثــة املــذكورة ال توجــد فــي اللغــة الفرنســية، كمــا أن مســتعملي مواقــع التو 

، "D"واســـتعمالهم اللغـــة العربيـــة بحـــروف فرنســـية يعوضـــون هـــذه ألاصـــوات الثالثـــة بحـــرف 

أثنـــاء كتابـــة الرســـائل، ومـــن إبـــدال " T"الـــذي يعـــوض بحـــرف " الثـــاء"وكـــذلك بالنســـبة لصـــوت 

صــوت بــآخر ننتقــل إلــى تعامــل صــوتي آخــر والغــرض منــه تســهيل النطــق وهــو تخفيــف الهمــزة 

 :نختصرها فيما يلي ولهذا النوع أكال

 أشكال تخفيف الهمزة في لهجة غليزان

الحـرف )قبل التعرف على أشكال تخفيف الهمزة، البد أن نتعرف على الهمـزة وهـي 

حيــــث نبتــــدئ بــــه أثنــــاء التــــرتيبين الهجــــامي  11(العربــــي الهجــــامي ألاّول، والحــــرف ألابجــــدي ألاول 

قصـــ ى املخــارج وأدناههــا وأكثرهـــا وهــو أ 12(أقصــ ى الحلــق)وألابجــدي، والهمــزة صــوت مخرجـــه 

عمقـــا، وهـــو صـــوت مجهـــور، شـــديد، مســـتفل، منفـــتح، والهمـــزة هـــي أصـــعب ألاصـــوات نطقـــا، 

اختلفــــت اللهجــــات )ألنهــــا تحتــــاج بــــذل جهــــد عضــــلي فــــي نطقهــــا بشــــكل صــــحيح، لهــــذا الســــبب 

العربيــة القديمــة فــي الهمــز والتســهيل، فقــد جنحــت طائفــة منهــا إلــى الهمــز، علــى حــين جنحــت 

هجات العربية في العصور إلاسالمية )ولكن في الغالب ألاحيان  11(إلى التسهيلأخرى 
ّ
مالت الل

وكـــذلك اللهجـــات العربيـــة الحديثـــة يميـــل  18(إلـــى تخفيـــف الهمـــزة والفـــرار مـــن نطقهـــا محققـــة

أغلبهــا إلــى تخفيــف الهمــزة عــن طريــق حــذفها أو إبــدالها، واللهجــة الجزائريــة عامــة والغليزانيــة 

 .ا الحذو في نطق الهمزةخاصة تحذو هذ

 :إبدال الهمزة بحروف العلة في لهجة غليزان

ــــواو "حيـــــث يـــــتم حـــــذف الهمـــــزة وتعويضـــــها بأحـــــد حـــــروف العلـــــة الثالثـــــة  ألالـــــف والـ

 :في مواضع مثل" ألفا"لتسهيل نطقها، وفي اللهجة الغليزانية عندما تبدل الهمزة " والياء

 مأله تنطق في اللهجة ماله

 ة سالهسأله تنطق في اللهج

رأس و كـــأس وفـــأس حيـــث تصـــبح راس وكــــاس : كمـــا يـــتم إبـــدال الهمـــزة ألفـــا فــــي مثـــل 

 : وفاس ومن ذلك قولهم في إحدى حكمهم
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 كل هّدار مسوس ويجيب الهليكة لراسو ، يستاهل ضربة موس غيال بانو ضراسو

 : كقول الشاعر ميلودي بسايح" ياء"وقد تبدل تبدل الهمزة 

 وأذكار بمدايحنكر     تنصب الخيمة سيدي ادمحم زيار بالخيل ت

حيـــث تـــم تخفيـــف الهمـــزة وتجـــاوز نطقهـــا الصـــعب " مـــدائح"هـــو " مـــدايح"فاألصـــل فـــي صـــيغة 

 :وألامثلة في هذا املوضع كثيرة حيث يقول الشاعر في بيت آخر" الياء"بإبدالها بصوت 

 بزاف ما نقدر نذكر       قندوز نتعلم نهديلهم لشكار خصايلهم

شــــايع، مصــــايب، "وكــــذلك قــــولهم " خصــــائل"ح لهــــذه الصــــيغة هــــو فاألصــــل الفصــــي

، وكإبـــدال "شـــامع، مصـــائب، طبـــامع، عائلـــة"وأصـــلها اللغـــوي هـــو علـــى التـــوالي " طبـــايع، عايلـــة

بــــدل " املــــومن: "كقــــولهم" واوا"هنــــاك مواضــــع أخــــرى تبـــدل فيهــــا الهمــــزة " يــــاء"و" ألفــــا"الهمـــزة 

وأغلــب الكلمــات التــي تنتهــي بهمــزة ". املــرء" بــدل صــيغ" املــرو : "وقــولهم أيضــا" املــؤمن" صــيغة 

" كسا"و" عشاء"بدل " عشا"و" سماء"بدل " سما"تحذف فيها الهمزة فال تنطق أبدا فتصبح 

 . وغير هذه ألامثلة كثير يجري عليها هذا املجرى " كساء"بدل 

واملالحـظ أيظــا فــي منطــوق غليـزان خصوصــا عنــد أهــل البـدو مــنهم اســتعمال ظــاهرة 

وهــي شـــامعة بـــين  18(أنهــم يجعلـــون الهمـــزة املبــدوء بهـــا عينـــا)ظــاهرة العنعنـــة وهـــي  لغويــة، وهـــي

 : كبار السن منهم وبدأت تزول جيال بعد جيل، حيث نجدهم يقولون 

ن"
ّ
ن"عوض " عذ

ّ
 " أذ

 " آية"عوض " عاية: "ويقولون 

 " آمين"عوض " عامين: "ويقولون 

لعـين، وأثنـاء الكـالم يميـل حيث استبدلت الهمزة الواقعة في بدايـة الكلمـة بصـوت ا

مسـتعملي اللهجــة نحـو تســهيل النطـق وتيســيره، مـا يجعلهــم يختصـرون الكــالم، ويســتعملون 

 .النحت

 النحت في اللهجة الغليزانية

النـون والحـاء والتـاء )النحت في مفهومه اللغوي وكما جـاء فـي معجـم مقـاييس اللغـة 

: ويقـــال 16(ر الخشـــبة نحتهـــا نحتـــاونحـــت النجـــا. كلمـــة تـــدل علـــى بحـــر شـــ يء وتســـويته بحديـــدة

بهــــــــــــــا مــــــــــــــن كلمتــــــــــــــين أو كلمــــــــــــــات، يقــــــــــــــال)
ّ
ـــمل: "نحــــــــــــــت الكلمــــــــــــــة أخــــــــــــــذها ورك ــ ــ ــ ــ ــ ـــال" بسـ ــ ــ ــ ــ ــ : إذا قـ

ـــال" حولـــــق"أو " حوقـــــل"، و"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"  بـــــاهلل: "إذا قــ
ّ
 11"(ال حـــــول وال قـــــوة إال
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يزانيـــة وهـــو نـــوع مـــن الاختصـــار فـــي الكـــالم لتيســـير التعبيـــر، ومـــن صـــور النحـــت فـــي اللهجـــة الغل

 : قولهم

 ". ما عليك ش يء"وهي اختصار لتركيب " ماعليش"

 ". كيف أراك"فهي اختصار لجملة " كيراك: "وكذلك قولهم

وألامثلـــة فــــي " كيـــف أصــــبحت" تركيـــب " مختصـــرة مــــن " كيصــــبحت: "وقـــولهم أيضـــا

هـــذا املجـــال كثيـــرة، وكلهـــا تعـــامالت صـــوتية فـــي البنيـــة اللغويـــة القصـــد منهـــا تســـهيل النطـــق فـــي 

 .اللهجة

وفــــي ألاخيــــر يمكننــــا القــــول أن كــــل هــــذه التعــــامالت الصــــوتية مــــاهي إلــــى أســــلوب مــــن 

التغيير اللغوي في البنية الصوتية للصيغ والتراكيب الفصيحة؛ إذ الغرض ألاساس ي منها هو 

تســهيل التعامــل والتواصــل والتفاعــل بــين أفــراد املجتمــع الواحــد بلغــتهم املشــتركة بيــنهم، ألن 

 . لغة هو تحقيق العملية التواصلية لفئة مشتركة من ألافرادالهدف من ال

 :الهوامش
راعـــــــي ســـــــيدي عبـــــــد القـــــــادر "مقاربـــــــة ســـــــيميائية لقصـــــــص البطولـــــــة فـــــــي منطقـــــــة غليـــــــزان، حكايـــــــة  - 1

 .82، ص2812، جويلية 1أنموذجا، واضح عامشة، مجلة ألافق في اللغة وألادب، ع" الجيالني
 .81م، ص2883قافة، مديرية الثقافة جويلية مجلة ألوان غليزان، وزارة الث - 2
 .81-86مجلة ألوان غليزان، وزارة الثقافة، ص  - 1
 .81-86نفسه، ص - 8
املندلعة فـي منطقـة غليـزان، دمحم مفـالح، مطبعـة دار هومـة،  1468سيدي ألازرق بلحاج رائد ثورة  - 8

 .14م، ص2888دط، 
 .183، ص2م، ج1338، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط - 6
 .18م، ص2881في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة ألانجلو املصرية، دط،  - 1
، دار الفكـــر، القـــاهرة، مصـــر، 8معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ابـــن فـــارس، تـــح عبـــد الســـالم هـــارون، ج  - 4

 .188، ص1312دط، 
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 ألانساق الصوتية والداللية للحضرة

 مقاربة سيميائية

 مغاري لويزة: الباحثة

 مكي درار.د.أ:إشراف/طالبة كتوراه علوم

ة  1جامعة وهران
ّ
 أحمد بن بل

 

 :امللخص

غة العامية هي لغة التواصل اليومي في حياتنا الاجتماعية، ويكون هذا التواصل 
ّ
الل

ـــ ـــي الاســ ـــلوب عـــــادي فــ ـــــة إمـــــا بأســ تعمال اليـــــومي أو بأســـــلوب فّنـــــي وخـــــاص، أي ألالـــــوان الّتعبيرّي

غــــة 
ّ
غــــة العاميــــة فــــي هــــذا، هــــو حــــال الل

ّ
ألاخــــرى التــــي مــــن بينهــــا فــــن الشــــعر الشــــعبي، فحــــال الل

غوّيــة والوظيفّيــة
ّ
. العربيــة الفصــحى التــي تنقســم إلــى شــعر ونثــر، ولكــل  ممّيزاتــه وخصائصــه الل

ن هذا الّدور في الّتعبير والغرض الذي تؤديه الفصحى هو نفسه ب
ّ
النسبة للعامّية؛ حيث يمك

 .والتبليغ ألجل الّتواصل

عبي، املوروث الّنوادر،الحضرة، مقاربة، : الكلمات املفتاحّية
ّ
 .ألادب الش

 :تصدير

إّن اللغة وليدة الحاجة الاجتماعية لإلنسان، ووجدت ألجل الّتعبير عن مختلجات 

لعصــر، بهــدف تحقيــق الّتواصــل، وتختلــف هــذه اللغــة الــنفس وحاجاتهــا فــي مختلــف قضــايا ا

باختالف املقـام الـذي تـرد فيـه، ونقصـد بـاختالف اللغـة هـو إّمـا أن تكـون عاميـة أو فصـيحة، 

ولكل  مجالها واستعمالها، ومن أشكال التعبيـر بالعاميـة نجـد الشـعر الشـعبي الـذي هـو جـزء 

ضــف إلــى . ميــة فــي الحقبــة الاســتعماريةمــن لغتنــا وتراثنــا، وقــد كــان لهــذا الشــعر أثــر بــالغ ألاه

ذلــك أّن مـــن ال تـــراث لهــال هوّيـــة لـــه، واملـــوروث الشــعبي هـــو جـــزء مــن تاريخنـــا وماضـــينا، وكمـــا 

الحكايــة الشــعبية، ذكرنــا ســابقا فــاملوروث ألادبــي الشــعبي يشــتمل علــى فنــون أدبيــة عديــدة ك

ـــوألاغــــاني الشــــعبية، وألالغــــاز، والنّ  ـــت، والنــــوادر، ونــــداءات الباعـ ة، وشــــعارات املظــــاهرات، كـ

ـــيوالتعبيــــــرات الشــــــعبية الشــــــامعة،وتكمن أهميــــــة دراســــــة ألادب الشــــــعبي  ربــــــط الصــــــلة بــــــين  فـــ

ـــكال .املاضـــــ ي والحاضــــــر ـــا يطــــــرح إلاشــ إلــــــى أي مــــــدى ُوفّقـــــت العاميــــــة فـــــي تحقيــــــق التبليــــــغ : وهنــ
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ــا مــن مالمــح العربيــة الفصــحى؟ وإجابــة  والتواصــل الاجتمــاعي؟ وهــل نجــد فــي هــذه اللغــة بعض 

للدراسـة والتحليـل، وقـد " الحضـرة"اختـرت قصـيدة مـن التـراث الشـعبي تسـمى بــ إلاشكال عن

 :تناولت في هذه الدراسة العناصر آلاتية

 أوالـ املنطلقات وألاسس

 (آليات املقاربة)الدراسة والتحليل : ثانًيا

 :مفهوم ألادب الشعبي

ـــا ألادب الشـــــــــعبي، أو الفـــــــــن القـــــــــولي، أو ألادب التعبيـــــــــري، أو ألاد  ــ ــ ـــــفاهي كلهــ ــ ب الشــ

أدب العاميـة التقليـدي، الشـفاهي، مجهـول »: مصـطلحات تنضـوي تحـت مفهـوم واحـد، وهـو

أدب العاميــة سـواء كــان مكتوبــا أم »: وهنــاك مـن يــرى أنـه 1«املؤلـف، املتــوارث جـيال بعــد جيـل

وهنــــاك رأي آخــــر يعطــــي أهميــــة ملضــــمونه ومحتــــواه  2«منطوقــــا، ومؤِلفــــه مجهــــوال أم معروفــــا

املعبــر عــن ذاتيــة الشــعب، املســتهدف تقدمــه الحضــاري، »كله، فيعتبــره ألادب ويغفــل عــن شــ

الراسم ملصالحه، يسـتوي فيـه أدب الفصـحى وأدب العاميـة، وأدب الروايـة الشـفاهية وأدب 

ـــن  1«املطبعــــة، وألاثــــر املجهــــول املؤلــــف واملعــــروف ـــر عـ ـــعب ويعبـ ـــم أن يخــــدم مصــــالح الشـ املهـ

 .آرائهم ويلّبي حاجاتهم الّتواصلّية

الحكايـــة : وينـــدرج هـــذا ألادب العـــامي ضـــمن املـــوروث الشـــعبي كبقيـــة الفنـــون ومنهـــا

ـــا ســـــبعة، بقـــــرة ليتـــــامى: )الشـــــعبية، مثـــــل ـــة وخاوتهــ ـــم الشـــــعبية، مثـــــل..( ودعــ : وألامثـــــال والحكــ

هـــذا الـــذي كـــان لـــه ألاثـــر البـــالغ فـــي نفـــوس ... والشـــعر الشـــعبي،( حكمـــة بـــال شـــيخ مـــا تتعلمهـــا)

ا فقـــد كانـــت تـــنظم لـــه ملتقيـــات وطنيـــة ودوليـــة وأّيـــام دراســـّية، الشـــعب، ووجـــد اهتمامـــا كبيـــر 

 .ومسابقات محلّية خاصة يعرض فيها الشعر الشعبي على اختالف أغراضه

وفــــــي تراثنــــــا الجزائــــــري نجــــــد لــــــألدب الشــــــعبي مكانــــــة خاصــــــة والعديــــــد مــــــن ألاشــــــعار 

بخاّصـة فـي وقـد بـرز هـذا الشـعر . تكاد تضـمحل، فهـي جـزء مـن تراثنـا -لألسف-الشعبية التي 

غــة العربيــة؛ ألّن وظيفتــه 
ّ
الفتــرة الاســتعمارية، بســبب غلــق املــدارس وهــذا محاولــة لطمــس الل

تكمن في نشر التوعية بين أواسط الشعب، ومـن مراميـه السـامية أيضـا مسـاندة املجاهـدين 

 :في الثورة، والحث على عدم الانصياع ألكاذيب ِفرنسا مثل

َجاْهِدينَيا َسْعِدي ِكي َداُرو َجْبَرة َه 
ُ
 اُدوَك املـ

ِدين
ْ
 ُحْب الَوال

َ
ْم ِكي َعْيِنَيا َوال

ُ
ْبِغيك

َ
 ِكي ن
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ْفت الْحَمام ِفي َدار الُجْنِدي: وأخرى 
ُ
ا ش

َ
ن
َ
 أ

 والَحْرِكي ِكي الْحَمار َباع ْبِني َعُمو

ْفُتو َداْك الَباُروِدي
َ
ا ش

َ
ن
َ
 أ

اِيْت ِللُروِمي
َ
 َمْتَحَزم ِبالْرَصاص ف

 :عار للدعاء لهم بأن ينصرهم هللاوكانت تقال أيضا ألاش

ْوِري
َ
 ن

َ
اَبة ال

َ
ْوِري َيا الغ

َ
 ن

ِري ْوِليَدات الْنِبي
ْ
اَبة َواُست

َ
ْوِري َيا الغ

َ
 ن

َجاْهِدين
ُ
اَبة ْحِنيَنة َرَبات املـ

َ
 الغ

ْوِري
َ
 ن

َ
اَبة ال

َ
ْوِري َيا الغ

َ
 ن

 :وألفت قصائد للترحم على أرواح الشهداء مثل

َهَداء َوالَدم
ُ
ان َيْرَحم الش

َ
ْرق
ُ
ات الط

َ
َداَرة ْوَسْرك

َ
َسا غ

ْ
َرن
ْ
 الِلي َساَل ف

ْرَحان
َ
ة ف

َ
َسا َراْيَحة ْوَبْن َبل

ْ
ْفَرن

َ
َهَداء َوالَدم الِلي َسال

ُ
 َيْرَحم الش

تناول الشعر الشـعبي الجزائـري العديـد مـن ألاغـراض والقضـايا الشـعرية، فمنهـا مـا 

خاصـــا بـــاألقراح كالرثـــاء والتــــأبين،  كـــان خاصـــا بـــاألفراح واملناســـبات الســـعيدة، ومنهــــا مـــا كـــان

ـــف لهـــا ألاشــعار كشـــهر رمضـــان املبـــارك، ونجـــد منهـــا أيضـــا 
َّ
وحتــى املناســـبات الدينيـــة كانـــت تؤل

 .التصوف املجسد في قصيدة الحضرة التي خّصصتها كأنموذج للدراسة في هذه املداخلة

 : أوالـ املنطلقات وألاسس

 .إلاطار التاريخي للقصيدة.  1

 . لقصيدةمضمون ا.  2

 .النوع ألادبي الذي تنتمي إليه القصيدة.  1

 :إلاطار التاريخي

ألّن جماعـة مـن الّنـاس تكـون حاضـرة " الحضـرة: "سميت هذه القصيدة الشعبية بــ

في مكان واحد لتجتمع في مجموعة، وتسّمى هذه الجماعة بالدراويش، حيث يقومـون بترديـد 

بتيـارت، وانتقلـت هـذه " سـيدي عـدة"ي الصالح أبيات القصيدة في طقوس خاّصة بزاوية الول

عبّية شفويا وأصبحت تردد في مناسبات خاصة كليلـة ألاول مـن رمضـان وليلـة 
ّ
القصيدة الش

فقــد كـــان ( رحمــة هللا عليــه)العيــد، وفــي ألافــراح ولحظــة تشـــييع الجنــازة، فقــد حفظهــا جـــدي 
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ســهرون حتــى بــزوغ فجــر يــوم يجتمــع جــّدي مــع كبــار العائلــة بعــد صــالة التــراويح ليلــة العيــد، ي

العيـــد، وهـــم يهللـــون ويســـبحون هللا، وملـــا كانـــت تـــتم هـــذه الحضـــرة فـــي البيـــت حفظتهـــا جـــدتي، 

 صغارا
 
 . وكان يرددها على مسامعنا عندما كنا أطفاال

 :مضمون القصيدة

ـــــرة"قصــــــيدة  ـــامية " الحضـ ــ ـــــان سـ ـــــه مــــــن معـ ـــا تحملـ ــ ـــة، ملـ ـــة الدينيـــ ــ ـــن التربيـ ــ ــــوع مـ ــــي نــ هــ

دعيـــة، والغـــرض منهــا طلـــب املغفــرة مـــن هللا عـــز وجــل والتعـــوذ مـــن تجســدت فـــي الابتهــاالت وألا 

ـــم وصـــــف للـــــنفس ( ملسو هيلع هللا ىلص)عـــــذاب القبـــــر، فقـــــد ابتـــــدأت بالشـــــهادتين ال إلـــــه إال هللا دمحم رســـــول  ثــ

ــــعيفة ـــــذه . الضـــ ــــاني، ولهــ ــ ـــس إلايمـ ــ ـــــدان والحــ ـــــرك للوجــ ــــي محــ ـــلوب فنـــ ــ ـــرة وأســ ــ ـــــة معبــ ـــك بلغــ ــ وذلــ

ولذا فهـي تنـدرج ضـمن الشـعر  8أثير في النفس البشريةالقصيدة داللة نفسية ملا تبعثه من ت

 .الصوفي

 (:آليات املقاربة) الدراسة والتحليل 

 البنية الصوتية: أوال

. ال تخلو أي دراسة صوتية من أربعة عناصر هي املخرج والصـفة والكثافـة والـزمن 

ـــن  وقــــد اعتمــــد الشــــاعر فــــي نظــــم هــــذه القصـــــيدة علــــى ألاصــــوات ألاساســــية املجهــــورة أكثــــر مــ

دمحم رســـول ...ال الـــه إال هللا نبـــدا باســـم الجاللـــة»: املهموســـة، ويتجلـــى ذلـــك فـــي بدايـــة القصـــيدة

فأغلـب أصـوات البيتـين مـن ألاصـوات املجهـورة، مـا عـدا الهـاء والفـاء « هللا هو سيد الفضـالء

املهموسـتين، وذلــك ألن الخطـاب مرفــوع بالـدعاء إلــى هللا عــّز وجـّل، لــذا احتـاج ألصــوات قويــة 

اضـــحة مـــن حيـــث الّســـمع، وهـــذا لتـــؤدي معنـــى الابتهـــال وتقـــديس املعبـــود الـــذي ال شـــريك لـــه و 

ســـبحانه تعـــالى، ويرجـــع أيضـــا توظيفـــه ألاصـــوات املجهـــورة؛ ذلـــك أّن أغلـــب ألاصـــوات العربيـــة 

 .  مجهورة عددها تسعة عشرة صوتا

وفيمــا يخــص الصــفات الثانويــة، نجــده اعتمــد علــى ألاصــوات املتوســطة، وكمــا هــو 

روف أّن ألاصــوات املتوســطة هــي التــي بــين الشــدة والرخــاوة، فأخــذت مــن الشــدة الجانــب معــ

الفيزيولــوجي، ومــن الرخــاوة الجانــب الفيزيــامي، وألن الشــاعر فــي مقــام املناجــاة ودعــاء هللا عــز 

وجّل، لذا يحتاج إلى ألاصوات املتوسطة خاصة، ألن بها صوتين ميزتهما الّصفة الفارقة وهـي 

 
ّ
حـديث خـاص بـين العبـد وربـه، : ال في صوت املـيم والنـون ونحـن نعلـم أن املناجـاةالغنة، وتمث

بأسلوب نطقّي نغمّي يعطي إيقاعا موسيقيا يبعـث إلاحسـاس باالرتيـاح والانشـراح فـي التعبيـر 
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ويـــا ســـيدي رانـــي مـــريض وأنـــا جيـــت : )عـــن الفـــرح وألالـــم، وتظهـــر جليـــة هـــذه املناجـــاة فـــي قولـــه

 (.هلكني قمري الحمام ظل الليل ينادي: )وفي قوله أيضا (. نداوي 

إّن اعتمـــــاد املنشـــــد علـــــى ألاصـــــوات املتوســـــطة تحمـــــل فـــــي طياتهـــــا خلفيـــــة اجتماعيـــــة 

كمــا هـو موضـح فــي الصـورة، فاملنشـد يقــف فـي وســط " الحضـرة"مسـتوحاة مـن طريقــة ترديـد 

ة)الحلقة، ويسّمى بصاحب 
َ
 .في مناطق أخرى من الوطن( الَواْسط

 
ال الـه إال هللا نبـدا باسـم : لـالم يـو ي برفـع الصـوت للـدعاء فـي قولـهإّن تكرار صـوت ا

فــالالم صــوت جــانبي انحرافــي (..هلكنــي)، (لضــة:)الجاللــة، وأيضــا فــي التعبيــر عــن ألالــم فــي قولــه

ينحـــرف الهـــواء واللســـان عـــن مســـاره عنـــد النطـــق بـــه، وفـــي مجـــال الداللـــة يـــو ي صـــوت الـــالم 

ـــة ال 8بااللتصــــاق ـــي بدايـ ـــه إال هللا نبــــدا باســــم الجاللــــة" قصــــيدة فــــي قولــــهويتجلــــى ذلــــك فـ " ال إلـ

فــنالحظ شــيوع صــوت الــالم فــي هــذا البيــت، وفــي معنــى الالتصــاق هنــا داللــة علــى تلــك الصــلة 

ــا هــو فــي حاجــة ماّســة إلــى خالقــه  التضــرع إليــه عــّز و بــين العبــد واملعبــود، أي أّن إلانســان دائم 

 .وجّل 

ا هـو الهمـز  ـا يـو ي بـالقّوة فــي والصـوت الثـاني ألاكثـر بـروز  ة وهـي صـوت مجهـور فيزيائي 

 )و( إلـــه)صـــيغة 
ّ
وفـــي هـــذا هنـــاك داللـــة علـــى تأكيـــد ألالوهيـــة املطلقـــة هلل عـــّز وجـــّل ورفـــض ( إال

ــا مــا يكــون توظيفهــا للداللــة  صــارم أن يشــرك بــه، ثــّم إّن الهمــزة تحمــل القــّوة والّضــغط وغالب 

مــــن جهــــة أخــــرى فاملنشــــد بــــدأ مديحــــه علــــى أّن ألامــــر قطعــــّي ال رجــــوع فيــــه، هــــذا مــــن جهــــة، و 

 .بالشهادتين وكأنه يعلن استسالمه وخضوعه والوقوف بين يدي املولى العزيز الجّبار

 :التقطيع
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وكمــا نعلــم أن النظــام الصــوتي يحــتكم علــى التقطيــع الخــاص بــه كعلــم قــائم بذاتــه 

ة بــه، يختلــف تمامــا عــن التقطيــع العروضــ ي الشــعري، ويعــرف التقطيــع اللغــوي برمــوز  خاصــ

لقيــاس الــزمن ( بــرات)وقــد اختــرت أحــد ألابيــات وقمــت بتقطيعهــا وعرضــها أيضــا علــى برنــام  

 .والكثافة الصوتية

 ذوبوا ذوبوا ياجبال ذوبوا من قدامي

 مي دا ق من بو ذو بال ج يا بو ذو بو ذو

صــــع

 ع

صــــع

 ع

صــــع

 ع

صــــع

 ع

صــــع

 ع

صــــــ

 ع

صـــــــــــــــعع

 ص

صــــع

 ع

صــــع

 ع

صـــــــــــــــــع

 ص

صــــــ

 ع

صــــع

 ع

صــــع

 ع

 

 التعليق على الجدول 

ه تكـّون مـن مقطعـين قصـيرين نالحظ من 
ّ
: همـا ( صـع)خالل تقطيعنا لهذا البيت أن

 )و( ِج )
ٌ
هــي ألاكثــر اســتعماال ( صــعع، صــعص)فقــط، فــي حــين نجــد أّن املقــاطع املتوســطة ( ڤ

فــي ( صــععص)ســبعة مقــاطع، ونجــد مقطعــا طــويال : حيــث بلــغ عــددها فــي هــذا البيــت الشــعري 

 أّنهــا تــذوب وتنهــار مــن خشــية هللا تعــالى، داللــة علــى شــموخ الجبــال وارتفاعهــا ا( َبــاْل )
ّ
لعــالي؛ إال

ــى برنــــام  القيــــاس الحاســـــوبي  ـــا  6(praat)وســــنعرض هــــذه املقـــــاطع الثالثــــة علـــ لتحديــــد كميتهــ

 .الصوتية

و: )املقاطع هي
ُ
 )، (ِمْن )،( َباْل )، (ِج )، (ذ

ُ
 (.ڤ

و: )املقطع ألاول 
ُ
 (ذ

 
 (ِج )املقطع الثاني 
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 (َباْل )املقطع الثالث 

 
 (ِمْن )ع الرابع املقط

 
 )املقطع الخامس 

ُ
 (.ڤ

 
 

 

 :توضيح الرسوم الطيفية

 :يمثل هذا الجدول شرحا بسيطا للرسوم الطيفية للمقاطع اللغوية

 

  (pitch)درجته  (intensity)شّدته (ثا)مّدته الّزمنّية  املقطع

 13.4db 1710hz ثا8.84 ذو
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 18.16db 2143hz ثا0.10 ج

 48.86db 2233hz ثا 1.31 بال

 46.81db 1981hz ثا035. من

 18.23db 2143hz ثا0.14 ڤ

 

نالحــــظ مــــن خــــالل هــــذا التقطيــــع اللغــــوي للبيــــت، أّن جــــل املقــــاطع هــــي مقــــاطع         

متوســطة، وفــي هــذا داللــة وخلفيــة اجتماعيــة تكمــن فــي أّن الحضــرة تــتم فــي دائــرة يتوســطهم 

 .الشيخ املنشد؛ حتى يستمع إليه الجميع هذا من جهة

ومن جهة أخرى، فالشاعر املنشد هنا يعبر عن حالة شعورّية من الحسرة والحزن 

ـه يتمنـى زوال تلـك الجبـال، التـي 
ّ
نه من رؤيـة مقـام الـولي الصـالح، وكأن

ّ
وألالم بسبب عدم تمك

لــذا احتــاج إلــى مقــاطع متوســطة وأصــوات مجهــورة تفــي لوصــف . حجبــت عنــه مــا يطمــح إليــه

ــعورّية التــ
ّ
تألفــت مــن مقطعــا ( ياجبــال)ضــف إلــى ذلــك أّن صـيغة . ي تنتابـهوعكـس الحالــة الش

طـــويال مغلقـــا، وكـــأن الشـــاعر يـــدرك فـــي قـــرارة نفســـه اســـتحالة زوال الجبـــال التـــي حالـــت بينـــه 

قت عليه البـاب الـذي يـؤّدي إليـه" سيدي عدة"وبين رؤيته ملقام الولي الصالح 
ّ
وهـذا . كأّنها غل

ملتوســطة التــي اختلفــت فــي شــدتها ومــدتها الزمنيــة مــا عبــرت عنــه الرســوم الطيفيــة للمقــاطع ا

 .عن املقطع القصير ألاقل كمية صوتية واملقطعين الطويلين ألاكثر كمية صوتية

 :البنية التركيبية

ــــيدة   ـــي القصـ ـــي فــ ـــق التركيبــ ـــى النســ ــــأتي إلــ نظـــــرا الرتبـــــاط داللـــــة التركيـــــب بمفهـــــوم »ونـ

ى بعض على وجه من الوجوه النحوية الفائدة التي ال تحقق إال بائتالف الكلم وضم بعضه إل

فــنالحظ أّن الشــاعر اعتمــد علــى الجمــل البســيطة ذات ألاســلوب الخبــري الغالــب  7«.املألوفــة

ـــة الخائفــــة، نحــــو ـــه النفســــية الذليلـ ـــن حالتـ ـــر عـ ـــب فــــي التعبيـ ـــي القصــــيدة، ألنــــه ألانسـ ـــي : فـ عينـ

: نشــــامي نحــــو، كمــــا لـــم تخــــل القصــــيدة مــــن ألاســــلوب إلا(أنــــا جيــــت نــــداوي )بالدمعـــة بكــــات، و

 احفروا قبري : نحو:يا سيدي راني مريض، وكذا ألامر الذي غرضه الطلب: النداء في مثل

 :البنية الداللية
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الداللـة ( أو القاموس اللغوي الذي تتميز بـه القصـيدة ) ونقصد بها املعنى اللغوي  

ئيسـ ي منـه هـو خـاف ، الحمـام ، ذاب  الـخ، الغـرض الر : التكـرار .  الحقيقية والداللة املجازية

 .الاستمرار وإلاصرار في طلب الل يء

ونـأتي إلــى املعجـم الــداللي للقصـيدة، فــنالحظ بــأّن الشـاعر نــوع فـي الحقــول الدالليــة 

: ولــم يعتمــد علــى حقــل واحــد، فنجــد معجــم ألالــم والخــوف؛ الــذي عبــرت عنــه ألافعــال آلاتيــة

لتي تعني حجب الرؤية فلم خافت، بكات، ذوبوا، نداوي، هلكني، وكذا صيغة درقتوا، ا: مثل

ـد لديـه الشـعور بـاأللم، 
ّ
يعـد يـرى مقـام الـولي الصـالح سـيدي عـدة، وهـذا مـا حـّز فـي نفسـه وول

احفــروا قبــري، : لــيس فقــط ألافعــال املعبــرة؛ وإنمــا عبــرت عــن املعجــم بعــض التراكيــب فــي مثــل

لــــم رانــــي مــــريض، لضــــة القبــــر والحســــاب، فكلهــــا تبعــــث فــــي الــــنفس الخــــوف مــــن الحســــاب وألا

 .الجبال، وكذا الحمام: بسبب املعاص ي، ونجد معجما آخر هو معجم الطبيعة، وبرز في 

 : البعد السيميائي في القصيدة 

تخرج اللفظة ضمن هذه القصيدة عن ضيق املعنى املغلـق إلـى رحابـة املعنـى املبّيـت 

ـــــد ـــر نشـ ــ ــــطحية عبـ ـــــراءة الســ ــــأغالل القـ ـــد بــ ــ ـــــي التقيـ ـــــذي ينتفـ ـــــر املتعدد،الـ ــــى مكـ ـــــتح علــ انه املنفـ

البعدية، وهنا نتساءل ما الذي أخرج اللغة ضمن قصيدة شعبية كهذه عن ضيق املغلق إلى 

 رحابة املنفتح؟

لعبـــت الاســـتعارة بمفهومهـــا الواســـع دورا مهمـــا فـــي تفعيـــل اســـتراتجية املعنـــى املبيـــت 

وفــتح القصــيدة علــى أفــق التأويــل عبــر الــتملص عــن املعنــى الســطحي للفظــة وممــا اســتوقفنا 

فهنــا الشــاعر جمــع بــين متناقضــين إذ اســتعار " ذوبــوا ذوبــوا ياجبــال ذوبــوا مــن قــدامي" قولــه 

فعـــل الـــذوبان مـــن ألاجســـام القابلـــة للـــذوبان،  وشـــاكله بالجبـــال، ألامـــر الـــذي أكســـب العبـــارة 

وعليه فإّن الشاعر . غموضا مفتوحا على جميع الاحتماالت الن فعل الذوبان يتنافى والجبال

ـــن  ـــه ألاجســــام الصــــلبة اســــتطاع أن يخلــــق مـ ـــة للــــذوبان واملســــتعار منـ املســــتعار الجبــــل القابلـ

القابلــــة للــــذوبان اســــتعارة فخمــــة تتســــاوق واملــــؤدى املفتــــوح كمــــدى الخــــوف مــــن هللا الواحــــد 

 . ألاحد والتوحد بالخشوع إلى حد التماهي التام

ـــب الفـــــاس: )وكـــــذلك ألامـــــر مـــــع قولـــــه ـــب البـــــاال، وجيــ وهمـــــا عبارتـــــان متالزمتـــــان ( جيــ

ان املعنــــى ألاصــــلي وهــــو القبــــر، أو إلانــــذار بنهايــــة إلانســــان، وتتــــوالى الصــــور بعضــــها مــــع يحجبــــ

ســـيدي رانـــي مـــريض وجيـــت : )بعـــض لتفجـــر فـــي كـــل مـــرة خبايـــا التصـــوف والتـــرهبن ومـــن ذلـــك
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لتفعيل ماورائيات الضياع الرو ي، وألامر نفسه مع لفظـة القمـري التـي خرجـت عـن ( نداوي 

ولقـــد تخيـــر الشـــاعر ذلـــك داللـــة علـــى مســـاملته ومـــدى تعطشـــه  ســـياقها املعـــروف إلـــى ذكـــر هللا

للبراءة ودرأ كل أشكال الخبث والنفاق والتيه في البحث عن هللا ليتعرف عليه عبر التـدبر فـي 

 . خلقه

وتبعــا لــذلك يتــراءى لنــا أن القصــيدة لــم تتبــين علــى معــاني ســاذجة ســطحية؛ وإنمــا 

ارة لفــــتح القصـــيدة علــــى أفـــق املحتمــــل ألامــــر ارتكنـــت إلــــى فاعليـــة الــــنقش الغـــائر عبــــر الاســـتع

 . الذي أكسبها شعرية في قمة الروعة

 :خاتمة

ينبغـــــي الحفـــــا، علـــــى اللغـــــة العربيـــــة ألنهـــــا لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم والحـــــديث النبـــــوي، 

وضــياعها هــو ضــياعهما، وفــي املقابــل أيضــا وجــب الحفــا، علــى هــذا النــوع مــن الفلكلــور ألنــه 

ريخنــا وهويتنــا الجزائريـة، لكــن هـذا الاهتمــام ال يكـون للغــة علــى يمثـل تراثنــا وجـزء مهــم مـن تا

حسـاب أخـرى لكـل مقامهـا ومميزاتهـا؛ إذ ال يكمـن تطبيـق قواعـد اللغـة العربيـة علـى الفصـحى 

 .بشكل تام، ولكن تبقى العملية نسبية؛ ألن العامية ليست موحدة عند جميع الناطقين بها

لغـة التعبيـر اليـومي الـذي بهـا يحقـق إلانسـان  في ألاخير، نقـول إّن اللغـة العاميـة هـي

وهـي التـي تكسـبه رؤيـة . مصالحة اليومية، لـذا ينبغـي أن تطـور لكيترقـى بعقـل إلانسـان وفكـره

 .حالها في ذلك حال العربية الفصحى. جديدة ونظرة ثاقبة في مختلف املجاالت

 :ملحق

ـــــرة  الجاللة/ الحضــ

 ال اله إال هللا نبدا باسم الجاللة

 دمحم رسول هللا هو سيد الفضالء

 عيني بالدمعة بكات خافت من موالها

 خافت من لضة القبر والحساب وراها

 ذوبوا ذوبوا ياجبال ذوبوا من قدامي

 درقتوا زين املقام سيدي عبد الوالي

 وراهم عندي ذوك الناس جيب الباال وجيب الفاس

 احفروا قبري بقياس والخيط يقيس عليا
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  نبدا باسم الجاللةال اله إال هللا

 دمحم رسول هللا هو سيد الفضالء

 ويا سيدي راني مريض وانا جيت نداوي 

 دوايا ساهل من عندكم ودوايا ذكر هللا

 ال اله إال هللا نبدا باسم الجاللة 

 دمحم رسول هللا هو سيد الفضالء

 هلكني قمري الحمام ظل الليل ينادي

 هذا ماهو  حمام هذا ذكر هللا

 لطيف وانا عبدك ضعيف يا حبي يا 

 عقلي في امليزان خفيف ما نوزن بيه وقية

 راني رايح مانجيش راني رايح مانجيش 

 راني رايح مانجيش نسكن في اللحد

 يا سيدي راني مريض وانا جيت نداوي 

 دوايا ساهل من عندكم ودوايا ذكر هللا

 ال اله إال هللا نبدا باسم الجاللة

 ءدمحم رسول هللا هو سيد الفضال

  :الهوامش
الهيئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــة القــــاهرة . 1إبــــراهيم عبــــد الحافظ،دراســــات فــــي ألادب الشــــعبي، ط1

 .11م، ص2811
 .نفسه2
 .   18 - 18، ص1311ط القاهرة .أحمد رشدي صالح، ألادب الشعبي، مكتبة النهضة املصرية، د3
ب القرآنـــي، فــــي ضـــوء اللســــانيات ينظـــر، فخريـــة غريــــب قـــادر، تجليـــات الداللــــة إلايحائيـــة فــــي الخطـــا4

، ص 2811-1812/ 1املعاصـــرة ســـورة التوبـــة أنموذجـــا، عـــالم الكتـــب الحـــديث للنشـــر والتوزيـــع، ط

11 
، 1334خصـــــائص الحـــــروف العربيـــــة ومعانيهـــــا، حســـــن عبـــــاس، منشـــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب 5

 .13ص
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قيـــد التحليـــل، كمـــا  التـــي توضـــع(audio)هـــو برنـــام  حاســـوبي يعمـــل علـــى تســـجيل امللفـــات الصـــوتية6

للتفصـيل أكثـر ينظـر، إبراهيمـي . يعمل على إجراء تحاليـل صـوتية وأكوسـتيكية علـى مسـتوى املقـاطع

 .188ص رسالة ماجستير في اللغة،  بوداوود، القياسات الحاسوبية للكميات الصوتية في التراث،
وء اللســانيات املعاصــرة فخريــة غريــب قــادر، تجليــات الداللــة إلايحائيــة فــي الخطــاب القرآنــي، فــي ضــ7

 .12، ص 2811-1812/ 1سورة التوبة أنموذجا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط
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 القرائن اللفظية واملعنوية ودورها في أبنية الكلمة

 بن الدين بخولة .د

 الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي                                                

ص
ّ
 :امللخ

إن الباحــــث اللغــــوي واملطلــــع علــــى الفكــــر العربــــي يجــــد صــــعوبة فــــي تنــــاول أي جانــــب مــــن         

جوانـب الــدرس اللغــوي؛ ذلـك أنــه بمجــرد تطرقــه ملوضـوع مــا يجــد نفسـه مشــتت وقــد اخــتلط 

عليــه الكــالم وأحاطــت بــه الغــوامض ال يجــد لنفســه منهــا، محــاوال بشــتى الطــرق صــياغتها عــن 

رجيح الذي يشوبه الظن تارة وتكافـأ ألادلـة لديـه تـارة أخـرى محتاجـا فـي ذلـك علـى مـا طريق الت

 . يرفع اللبس، ويوضح املعنى املراد

فليس كل كالم ملفو، يدل على املعنى الذي يريـده املـتكلم، فقـد يكـون هنـاك معنـى آخـر        

ـــى الباحــــث الخــــ ـــة تحــــتم علـ ـــه بوجــــود أدلـ ـــى الســــطحي ال يتوصــــل إليـ ـــة غيــــر املعنـ ـــي الداللـ وض فـ

الفعليــــة للفـــــظ مـــــا دعــــا إلـــــى دراســـــة اللفـــــظ مــــن جوانـــــب عديـــــدة منهــــا العـــــام والخـــــاص، ألامـــــر 

والنهـــــي، اللفـــــظ املفـــــرد واملركـــــب هاتـــــه ألاخيـــــرة التـــــي تنطـــــوي تحتهـــــا بعـــــض الظـــــواهر الدالليـــــة 

ـــا  ـــة، فمــ ـــل اللغــ ـــم جمــ ـــى إلافصـــــاح وفهــ ـــين الباحـــــث علــ ـــي تعــ ـــتقاق والقـــــرائن التــ ـــتراك الاشــ كاالشـ

وما  مدى أهميتها فـي إزالـة الغمـوض  ألجل فهم الدرس اللغوي؟" القرائن" ألادلة حقيقة هذه

 .وإلابهام في التراكيب وإزالة التباس املعاني

 
ً
 واصطالحا

ً
 :مفهوم القرينة الداللية لغة

 : مفهوم القرنية في اللغة والاصطالح

 
ً
 :القرينة لغة

ـــَرَن )عنـــدما نبحـــث فـــي مـــادة 
َ
نـــا اللغوّيـــة القديمـــة ، نجـــدها تتضـــمن واشـــتقاقاتها فـــي معجمات( ق

ـة ، أو الُصـْحَبة)معاني عّدة ، تدور جميعهـا علـى معنـى عـام ، هـو 
َ
ق
ْ
ـِريُن :)ففـي العـين(. الِرف

َ
: الق

ك، وقولـه
ُ
وذكـر . 2(امرأتـه: وقرينـة الرجـل  …ُمَتقـارنين : ، أي  1(مقتـرنين: )صاحُبَك الذي ُيقارن

 أن معنى 
 
َرُن )أيضا

َ
 بهالحْبُل ُيْقرَ : الق

 .1(ن 

 ، فــذكر ابــن دريــد 
 
، فــالٌن قــري: )أنــه ُيقــال 8(هـــ121ت )وتــدل القرينــة علــى الرفقــة أيضــا ُن فــالن 

هُ 
ُ
َرناءُ إذا كان ال ُيفاِرق

ُ
 ( .، والَجْمُع ق



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

99 

ة : إلى معنى الرفقة معنى  آخر للقرينة ، وهو 8(هـ132ت )وأضاف ابن فارس   بقـوة  وشـدَّ
ُ
.   النتـأ

ــْرُن بــ)وفــي املجــاز 
َ
ــَك فــي الِســّن، وبالكســر : الفتح الق

ُ
ل
ْ
ــُه وهــو : ِمث

ُ
ــَك فــي الشــجاعة، وهــم أقران

ُ
ل
ْ
ِمث

 
 
رن بين الحّ ِ والُعمرة ِقرانا

َ
 …قرينُه في الِعلِم والتجارة وق

 
َرنا

َ
 6(بعيريِن مقرونين: أعطاني ق

 (قـرن )ت النحوية والبالغيـة ملـادة فيتبين مما سبق أن التعريفا
 
 ،، تـؤدي جميعهـا معنـى  واحـدا

 .املرافقة للل يء : وهي 

 
ً
 :القرينة اصطالحا

إن تعريــف القرينــة فــي الاصــطالح اللغــوي ، لــم يلــق الاهتمــام الكــافي مــن لــدن البــاحثين ، فلــم   

 ، فبعضــهم عرفهــا بشــكل عــام علــى 
 
 وواضــحا

 
 مفصــال

 
يتوصــل أحــد إلــى تعريــف القرينــة تعريفــا

  1(أمــر ُيشــير إلــى املطلــوب:)أنهــا
 
مــا يــدل )هــي : مــن الخصوصــية ، فقــال  وبعضــهم أعطاهــا شــيئا

 فيـه جليـل4على املراد
 
ظـاهرة لفظيـة أو : )القرينـة بشـكل عـام بأنهـا3، من غير أن يكون صريحا

معنويــة أوحاليــة ، يتوصــل مــن خاللهــا إلــى أمــن اللــبس الناشــ ئ مــن تركيــب املفــردات ، بعضــها 

 أومعنــى ، ثـم يــتم تــرجيح حكــم علـ
 
غيــر (. ى آخــر بوســاطتهامـع بعــض فــي سـياقات متقاربــة لفظــا

 فـــــي 
 
أّن القـــــرائن الدالليـــــة ليســـــت لفظيـــــة أومعنويـــــة أوحاليـــــة فحســـــب ، بـــــل هـــــي عقليـــــة أيضـــــا

 عن أمن اللبس
 
 . مواضع ، وُيتوّصل بها إلى املعنى فضال

أمـا القـرائن الدالليـة فهـي قــرائن تكشـف عـن املعنـى املــراد مـن اللفـظ ، وبيـان املــراد  

 بأنـــهكـــون تعوبـــذلك ي. منــه فـــي الــنص 
 
يصـــاحب الـــنص الـــدليل الــذي : ريــف القـــرائن اصــطالحا

 فيكشف معناه
 
 أم عقليا

 
 أم حاليا

 
 .، سواء أكان لغويا

 :مفهوم الداللة لدى القدماء واملحدثين 

 :مفهوم الداللة لدى القدماء ( أ ) 

 :الداللة لغة 

 : )ُيقصـــــد بالداللـــــة فـــــي الاصـــــطالح اللغـــــوي القـــــديم 
ُ
ليل : الداللـــــة بـــــالفتح مصـــــدر الـــــدَّ

ــرين أي : ومنــه .. املرشــد إلــى املطلــوب: مانســتدُل بــه ، والــدليل)وهــو 18(والكســر يــا دليــل املتحّيِ

ـــهُ  –هـــاديهم إلـــى مـــا تـــزول بـــه حيـــرُتهم 
ث
ـــُه علـــى الطريـــق َيُدل

َّ
ُه إلـــى  …وقـــد دل

َ
وَصـــل

َ
أي ســـّدددُه إليـــه أ

 12(إظهار املدلول عليه:)والداللة على الل يء، هي. 11(معرفته بِه 
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 ، أنهــا تعطــي املعنــى الــذي فــي تعريــف القــدامى للقرينــة  فــنلحظ
 
مــن التعريفــات التــي مــّرت آنفــا

  
 
  كمــــا مــــّر بنــــا ســــابقا

 
ـــة . اصــــطالحا ـــين القرينـ ـــى بـ ـــم لــــم يفرقــــوا مــــن ناحيــــة املعنـ ـــي أنهـ وهــــذا يعنـ

 .والدليل ، من حيث إنَّ كليهما يؤدي إلى املعنى 

 لدى القدماء 
ً
 :الداللة اصطالحا

فهـــا الشـــريف الجرجـــاني  أمـــا الداللـــة فـــي كـــون اللـــ يء : )، بأنهـــا(هــــ416ت )الاصـــطالح ، فقـــد عرَّ

،  11(بحالة يلزم من العلم به، العلم بل يء آخر، والل يء ألاول هو الدال  والثاني هو املدلول 

 عن التعريف اللغوي للداللة 
 
 .وهذا التعريف لم يبتعد كثيرا

 وحدة تقوم على العالقة املتبادل: والداللة هي
 
ة بين عنصرين مرتبط أحدهما بـاآلخر ارتباطـا

، همــــا الــــدال مــــن اللفــــظ أوغيــــر، وهواللــــ يء الــــذي إذا علــــم بوجــــوده  اســــتدعي انتقــــال 
 
وثيقــــا

 .18الذهن إلى وجود ش يء آخر هو املدلول أو املعنى ، وهو العنصر الثاني

عنويـة تتمثـل فـي أما املتكلمون واللغويون، فقد استعملوا الداللة بوصـفها قرينـة لفظيـة، أوم

 جعلهــــا علــــة مــــن العلــــل ألاربــــع والعشــــرين عنــــد النحــــاة، وهــــي بمعنــــى 
 
الســــياق، مــــن ذلــــك مــــثال

ك تقول : )في بيان ذلك18القرينة، ولذا قال ابن السراج ضـِرُبُه ، : أال ترى أنَّ
َ
زيٌد اضِرْبه، وزيٌد ت

ن فـــي تصـــاريف فـــإن كـــان فـــي موضـــع الفعـــل اســـم فاعـــل، لـــم تقـــل إال زيـــٌد ضـــاربه أنـــا أوأنـــت ؛ أل 

 (.الفعل ما يدل على املضمر ماهو

ـــم ، فقــــــد ذكــــــروا أمـــــا البالغيــــــون       ــــوه الداللــــــة باســ ــــوه البيــــــان)وجــ ــــاحظ (وجــ ـــال الجــ ت )، قـــ

الالت علــى املعــاني مــن لفــظ وغيــرلفظ، خمســة أشــياء ال تــنقص (:)هـــ288 وجميــع أصــناف الــدَّ

، أولهـــا اللفـــظ ، ثـــم إلاشـــارة ، ثـــمَّ العقـــد ، ثـــم الخـــ: وال تزيـــد 
 
ـــّم الحـــال التـــي تســـمى نصـــبة

ُ
، ث

ّ
ط

صبة هي الحال الّدالة  16(والّنِ

 :مفهوم الداللة لدى املحدثين( ب)

  أمـا الداللــة لـدى املحــدثين فهـي
 
، إذ ارتبطـت بعلــم الداللــة أدق وأوســع ممـا كانــت عليـه قــديما

(Semantics)،عنـــى بمعالجـــة قضـــايا الداللـــة بمفهـــوم العلـــم وبمنـــاه  بحثـــه الخاصـــة
ُ
 ، وهـــي ت

 .وعلى أيدي لغويين مختصين 

 الكلمــــة الواحــــدة فــــي التعبيــــر عــــن مــــدلوالت : )وتعنــــي الداللــــة فــــي علــــم اللغــــة الحــــديث     
ُ
قــــدرة

الــــذي :)ويســــمى العلــــم الــــذي يتناولهــــا علــــم الداللــــة ، وهــــو أحــــد فــــروع علــــم اللغــــة11(متعــــددة

 على حمل املعنى
 
 14(يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا
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وقد ظهرت بوادر هذا العلم منذ أواسـط القـرن التاسـع عشـر ، ومـن الـذين أسـهموا فـي وضـع 

الـذي كـان أول مـن اسـتعمل . في أواخر القـرن التاسـع عشـر( بريل)، ثم ( ماكس مولر)أسسه 

وكانــــت لــــه رســــالة بحــــث فيهــــا الداللــــة فــــي طائفــــة مــــن . 14لدراســــة املعنــــى (Semantic)مصـــطلح 

ــــات القدي ـــى الفصــــــيلة الهنديــــــةألفــــــا، اللغــ ـــي إلـــ ـــي تنتمـــ ـــة التـــ ـــاله . ألاوربيــــــة  -مـــ ـــم تـــ ريتشــــــاردز )ثـــ

نســب إليهمــا فــي كتابهمــا املهــم ( وأوجــدن
ُ
، ( معنــى املعنــى)اللــذان طــّورا النظريــة إلاشــارية التــي ت

ـــا فـــــي  ـــبب معالجتهمــ ـــك بســ ـــة ألالفـــــا، ، وذلــ ـــين بداللــ ـــرة لـــــدى املهتمــ ـــة علميـــــة كبيــ ـــه قيمــ ـــذي لــ الــ

واحيها املتعددة املعقدة، ويبحثانهـا فـي ضـوء الـُنظم الاجتماعيـة مشاكل الداللة من ن)الكتاب

ولـــم يكـــد ينتهـــي النصـــف ألاول مـــن القـــرن  …، وفـــي ضـــوء علـــم الـــنفس مـــن شـــعور وعاطفـــة ، 

 مـن غيـر اللغـويين يقتحمـون مجـال البحـث الـداللي ، ويـدلون فيـه 
 
العشرين حتـى شـهدنا قومـا

 13( أو تخصصوا به من دراسة بدلوهم ، متأثرين في ذلك بما احترفوه من مهن

صـــل 
ُ
وإلـــى معرفـــة تفصـــيل البحـــث فـــي هـــذا املوضـــوع ، والـــى الفـــرق بـــين الداللـــة واملعنـــى  فقـــد ف

 ، فـــــــي البحـــــــث الـــــــداللي عنـــــــد ابـــــــن ســـــــينا فـــــــي ضـــــــوء علـــــــم اللغـــــــة 
 
القـــــــول فيهـــــــا بشـــــــكل واف  جـــــــدا

 28(. اللسانيات)الحديث

 :القرينة عند القدماء

 :ـ العامل النحوي عند ابن جني1 

عــن العامــل وكــان فهمــه لــه فهمــا لغويــا مــن خــالل التراكيــب أو الــنظم ( ابــن جنــي)تحــدث         

فالـــذي ال شـــك فيـــه أن الكـــالم حـــين يتركـــب فـــي جمـــل تنشـــأ بـــين كلمـــة وأخـــرى عالقـــات نحويـــة 

وليسـت هـذه العالقـات سـوى العوامـل التـي .تؤثر على شكل الكلمة كمـا هـو الحـال فـي العربيـة

 21"أنها تنشأ بمضامة اللفظ للفظ" ء العرب، وذلك جلي في تقريرابن جنيتحدث عنها العلما

ـــل  ـــي النحـــــو العربـــــي، وال تـــــزال فكـــــرة العامــ ـــة فـ ـــل الظـــــاهر اللغويــ ـــا لتحليــ ـــل أساســ ـــر العامــ ويعتبـ

تسـتعمل فــي الــدرس النحــوي الحــديث  تحليــل هــذه الظــواهر واضــح فــي التحليــل العربــي الــذي 

أن :" يفسر املعنى على أساس العامل يقول ابـن جنـي فـي معـرض حديثـه عـن مقـاييس العربيـة

لفعـــل الـــذي يرفـــع وينصـــب، ولـــْم التـــي تجـــزم وأنَّ التـــي تنصـــب املبتـــدأ العوامـــل اللفظيـــة، أن ا

وغيرهــا مــن العوامــل التــي هــي فــي الواقــع عوامــل معنــوي فــإنَّ اللفظــة لهــا أثرهــا فــي لفظــة أخــرى 

ل   فــي الحقيقــة وبحصــول الحــديث فــإنَّ العمــل مــن رفــع ... ممتــدة إلــى إلانســان العربــي ألاوَّ
َّ
وأمــا

ما هو   22"للمتكلمونصب وجر وجزم إنَّ
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وفي موضع آخر وفي باب الرد على من اعتقد فساد علل النحـويين لضـعفه هـو فـي نفسـه         

عـــن إحكـــام العلـــة يـــورد ابـــن جنـــي نصـــا عـــن هـــذا املـــنه  الـــذي رآه اللغويـــون املحـــدثون منهجـــا 

اعلــم أن هــذا املوضــع هــو الــذي يتعســف بــأكثر مــن تــرى :"ســليما فــي دراســة النحــو حيــث قــال

ال يعـــرف أغـــراض القـــوم فيـــرى لـــذلك أن مـــا أورده مـــن العلـــة ضـــعيف وهـــو ســـاقط  وذلـــك أنـــع

يقول النحويـون أن الفاعـل رفـع واملفعـول بـه نصبــ وقـد تـرى ألامـر : غير متعال، وهذا كقولهم

ونقـوا إن زيـدا قـام فنصـبه . ضـرب زيـُد فنرفعـه وأن كـان مفعـوال بـه: بضد ذلـك أال ترانـا  نقـول 

قـد قـال هللا : بت من قيام زيد فنجرده وأن كان فاعال وتقول أيضـاعج: وأن كان فاعال وتقول 

ِمُنـون  :تعالى عز وجل
ْ
ؤ
ُ ْ
ْبـُل َوِمـن َبْعـُد َوَيْوَمِئـذ  َيْفـَرُح امل

َ
ْمُر ِمـن ق

َ ْ
ِ ألا

َّ
:( الـروم)﴿ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ّلِل

و، أال ولــو بــدا ألامــر بإحكــام ألاصــل لســقط عنــه هــذا الهــوس وذا اللغــ..ومــا يجــري هــذا املجــرى 

ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كـان فـاعال فـي املعنـى، وأن الفاعـل 

وهــو مــن 21عنـدهم إنمــا هــو اســم ذكرتــه بعــد الفعــل واســندَت ونســبَت ذلــك  الفعــل إلــى الاســم

خالل هذا النص قد حدد املعاني النحوية، فلما كان إلاعراب فاعال في املعنـى فـال شـك أن لـه 

ة جوهرية في التركيب مهمة املستوى التركيبي أن يعبر عن الفكرة ؛ أي املستوى الداللي وظيف

فلــــيس بــــين كــــال املســــتويين تطــــابق، بــــل تــــوازي، وهــــذا التــــوازي  ("لوســــيان تنيــــر" )كمــــا يقــــول 

 28".ينعكس في العالقات وفي الواقع تتمركز العالقات التركيبية من خالل عالقات داللية

 :خلدون القرائن عند ابن 

 :ألاعراب وقرائن الكالم عند ابن خلدون    

لقـــد عمـــد ألاولـــون إلـــى دراســـة العناصـــر التركيبيـــة للجملـــة قصـــد الحفـــا، علـــى مقدماتـــه        

وعناصـــره مســـتقرئين كـــالم العـــرب خصوصـــا الشـــعر منـــه وكـــان إلاعـــراب العامـــل ألاول الـــذي 

اب ولعـل مـا ذهـب إليـه ابـن خلـدون يرون أن اللغة العربية تبقى على فعاليتها مـن خـالل إلاعـر 

خــالل اســتقرائه العربيــة ومــا لحقهــا مــن تطــور وتغيــر مظــاهر إلاعــراب،  الــذي يــرى فيــه أنــه مــا 

 28كان له من حاجة إال محاولة الحفا، على القرآن والحديث

 : لقد عمد ابن خلدون إلى الكشف عن لغة العرب من ناحيتين 

 سلوبـ ناحية ألالفا،  واملعاني وألا      

 .ـ ناحية فقدان إلاعراب والاستعاضة عنه بقرائن الكالم     
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أمـــا بالنســـبة للجانـــب ألاول فهــــو يـــرى أن اللغـــة العربيـــة تســــتعمل ألالفـــا، الصـــحيحة فــــي       

معانيها املوضوعة لها، وإنها تؤدي ألاغراض واملقاصد مـن املتكلمـين والسـامعين وان أسـاليبها 

ـــر تــــؤدي بهــــا  مقتضــــيات ألاحــــوال علــــى متطلبــــات الــــذوق والبالغــــة، وبســــاط حــــين الــــنظم والنثـ

الحال يكون في اللسان العربي بأحوال وكيفيات في تراكيب ألالفـا، وتأليفهـا مـن تقـديم أوت 

أخيرأوحذف أوحركـة أو إعـراب أوالحـروف غيـر املسـتقلة، فـالقرائن هـي مـا فـي اللسـان العربـي 

م النمـــاذج آلاتيـــة مـــع مـــا يقابلهـــا باملصـــطلح مـــن الكيفيـــات فـــي تراكيـــب ألالفـــا، وتأليفهـــا وقـــدَّ 

 .الحديث

 ـ التقديم والتأخير وهي قرينة الرتبة    

 ـ الحذف مظهر من قرينة النظام   

 ـ حركة إلاعراب قرينة العالمة إلاعرابية  

 ـ الحروف غير املستقلة قرينة ألاداة  

نـــه كمـــا قـــال عبـــارة وخطـــاب ربـــط ابـــن خلـــدون فـــي أداة املعنـــى مـــا ســـماه أصـــل املعنـــى وكمـــال أل  

لــيس املقصـــود منــه النطـــق فقــط بـــل يقصــد املـــتكلم بــه أن يعيـــد ســامعه مـــا فــي ضـــميره إفـــادة 

تامــــة وبــــل بــــه عليــــه داللــــة وثيقــــة وهــــذا الــــربط فــــي أداة إلافــــادة يســــمح لدراســــة أن يضــــع تلــــك 

ه أن الكيفيـات التـي ذكرهـا عـن أداء املعنـى لتحقيـق مقتحــ ى الحـال فـي دراسـة اللغـة، وبحـق لــ

يفهـــم أيضـــا أن الجـــزء ألاخيـــر مـــن عبارتـــه الســـابقة مـــرتبط بجزئهـــا ألاول عـــن القـــرائن فإفـــادة 

املـــدلول املقصـــود فـــي الكـــالم تتحقـــق بـــأداة ألالفـــا، ملـــا عنهـــا ويتحقـــق بســـاط الحـــال بكيفيـــات 

 .الجمل وتأليفها أو العبارة أخرى بالقرائن كلها ومنها ألاعراب ال باإلعراب وحده

هذا الفهم مرة أخرى في حديثه حيث يقول ولواعتمدنا هذا اللسان العربي بهذا  وقد أكد"    

العهـــد واســـتقرينا أحكامـــه نعتــــا مـــن الحركـــات إلاعرابيــــة فـــي داللتهـــا بــــأمور أخـــرى موجـــود فيــــه 

فيكــــون لهــــا قــــرائن تخصــــها ولعلهــــا تكــــون فــــي أواخــــر علــــى غيراملنهــــاج ألاول فــــي لغــــة مضــــرفليس 

 26اللغات وملكاتها مجانا

إذا تغنــى عنــه 21ال يضــر فقــدان إلاعـراب(وهكـذا قــرر ابـن خلــدون فكرتــه وهـي فــي عبــارة قصـيرة

 (.القرائن

أما الناحية الثانية وهي ألاهـم فإنـه يقـررأن إلاعـراب قـد فقـد مـن اللغـة فـي عهـد وأن فقـدان    

ا هــذا إلاعــراب لــم يهــدم أداء اللغــة ملعناهــا الصــحيح البليــغ، بــل أنــه يمكــن أن يعتــاض عنــه ملــ



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

114 

إال داللـــة الحركـــات علـــى  -لغـــة هـــذا العهـــد-لـــم يفقـــد منهـــا:"حيـــث يقـــول ( قـــرائن الكـــالم)أســـماه 

تعــــــــين الفاعـــــــــل مـــــــــن املفعـــــــــول فاعتاضـــــــــوا عنهـــــــــا بالتقـــــــــديم أو التـــــــــأخير، وبقـــــــــرائن تـــــــــدل علـــــــــى 

 .خصوصيات املقاصد

( حالبساط ال)فاأللفا، بأعيانها دالة على املعاني بأعيانها ويبقى ما تقتضيه ألاحوال ويسمى

محتاجـا إلـى مــا يـدل عليـه ، وكــل معنـى ال بـد وأن تكتنفــه أحـوال تخصـه، فيجــب أن تعبـر تلــك 

ألاحــوال فـــي تأديــة املقصـــود، ألنهــا  صـــفاته وتلـــك ألاحــوال فـــي جميــع ألالســـن أكثرمــا يـــدل عليهـــا 

بألفا، تخصها بالوضع  وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بـأحوال وكيفيـات فـي تراكيـب 

لفــا، وتأليفهــا مــن تقــديم وتــأخير أوحــذف أوحركــة إعرابيــة وقــد يــدل عليهــا بــالحروف غيــر ألا

 " املستقلة

 :ويفهم من هذه العبارة أمور منها  

فقدان اللغة العربيـة فـي عهـده داللـة الحركـات علـى تمييـز ألابـواب النحويـة أو بعبـارة : أوال      

والقيمــــة التــــي تفصــــله كتــــب النحــــو تفصــــيال  أخــــرى لــــم يعــــد للعالمــــة إلاعرابيــــة فــــي أداء املعنــــى

 وتعطيها ألاهمية في نطق اللغة والحكم بصحتها أو فسادها

ـــا أســــماه: ثانيــــا     الــــذي يحــــيط : بســــاط الحــــال: تحــــدث بعــــد ذلــــك ممــــا تقتضــــيه ألاحــــوال أومـ

 باملعنى ليعطيه تأدية  صفة كاملة

صوصيات املقاصد، وهذه ملحة اعتاضت اللغة عنها بما أسماه القرائن الدالة على خ:ثالثا   

 24ذكية لكنها موجزة مختصرة

 :ـ القرينة املعنوية   

 ﴿ :هـــي التـــي يحكـــم بـــداللتها املعنـــى وصـــحته وذلـــك نحـــو قـــول هللا تعـــالى 
ْ
ـــت

َ
ان
َ
ك
َ
 ف
ا
ة
َ
ـــِفين ـــا السَّ مَّ

َ
أ

ِلــــــ ــــــم مَّ  َوَراءها
َ
ــــــان

َ
ِعيَ َهــــــا َوك

َ
 أ
ْ
ن
َ
َردتا أ

َ
ــــــأ
َ
َبْحــــــِر ف

ْ
ــــــي ال  ِف

َ
ــــــون

ا
 َيْعَمل

َ
َســــــاِكين

َ
ة  مِل

َ
ــــــلَّ َســــــِفين

ا
 ك

ا
ــــــذ

ا
خ
ْ
 ٌك َيأ

﴾
ً
ْصبا

َ
 .22غ

 : وهي تشمل

ــ   وهــي عالقــة املبتــدأ بــالخبر ، والفعــل بفاعلــه، والفعــل بنائبــه ، وبعــض الخوالــف :إلاســناد 1ـ

 ؛ أي العالقة التي تربط طرفي إلاسناد وهو إثبات ش يء أو نفيه18بضمائمها

 عنه أوطلبه منه 
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وهــي عالقــة ( خبــر) مسـند ( مشــرقة)و( مبتــدأ )الشــمس مسـند إليــه( الشــمس مشــرقة: )مثـال 

 (.املبتدأ والخبر) معنوية عالقة

ــــال  ـــم غـــ ــ ـــــو ال يفهــ ـــــة فهــ ـــــات الغربيــ ــــي اللغــ ـــا فـــ ــ ـــــة أمــ ــــياقية املعنويــ ـــــرائن الســـ ـــن القــ ــ ـــناد مــ ــ يعتبرإلاســ

بمساهمة نوع آخر من القرائن السياقية أو ما يعرف باألفعال املسـاعدة؛ وذلـك الن الجملـة 

ال تـأتي إال فـي صـورة الجملـة الاسـمية، لـذلك فـان ألافعـال هـي بمثابـة  في اللغو الانجليزية مـثال

الحامـــل لفكـــرة إلاســـناد والـــزمن فـــي رتبتهـــا الفـــرق بـــين إلاثبـــات والاســـتفهام ومثـــال ذلـــك ألارض 

كرويــة ، هـــل ألارض كرويـــة، فالجملـــة الاســـمية فـــي اللغـــة العربيـــة ال تشـــمل علـــى الـــزمن إال إذا 

ـــي  تجعـــــل وصـــــف املســـــند إليـــــه منظورإليـــــه مـــــن وجهـــــة نظرزمنيـــــة أدخلنـــــا عليهـــــا النا ـــــخة التــ

فتشبه في داللتها على الزمن مـا يعـرف فـي اللغـات الغربيـة باألفعـال املسـاعدة ولكنهـا ال نشـبهها 

 .فيما وراء ذلك

 :ـ التخصص2   

ـــل           ــ ــ ـــــض الجمـــ ــ ـــز بعــ ــ ــ ـــه تمييــ ــ ــ ـــل إنــ ــ ــ ـــة، وقيــ ــ ــ ـــه الخاصــ ــ ــ ـــــراد، ومنــ ــ ـــــة إلافــ ــ ــــي اللغــ ــ ــ ـــيص فـ ــ ــ التخصــ

القـــــول بالتخصـــــيص إلـــــى الرجـــــوع إلـــــى أصـــــل الكلمـــــة وهـــــي : ســـــان العـــــرب،وجـــــاء فـــــي ل11بـــــالحكم

صوصــية والفــتح 
َ
صوصــية وخ

ُ
صوصــا وخ

ُ
خصــص ويعنــي بها،خّصــه باللــ يء يخّصــه خّصــا وخ

أفــــــرده بــــــه دون غيره،ويقــــــال اخــــــتص فــــــالن بـــــــاألمر : أفصــــــح وخّصــــــيص وخّصصــــــه واختّصــــــه

لـــم يـــرد بالعـــام ،فالتخصـــيص بيـــان مــا 12وتخصــص لـــه إذا انفـــرد، وخــص غيـــره واختصـــه مّيــزه

:" لبيـــان مـــا أريـــد بـــه، وأيضـــا يـــدخل فيـــه العـــام الـــذي أريـــد بـــه الخصـــوص،وقال ابـــن الحاجـــب

 ".التخصيص قصر العام على بعض مسمياته 

ـــه الخطـــــاب بتقــــدير عـــــدم :" وقــــال الحســـــن البصــــري  التخصـــــيص هــــو إخـــــراج بعــــض مـــــا تناولـ

يس بعـام، املخصص، كقولهم خصص العام، وهذا عام مخصص، وال شك أن املخصص لـ

 11"كن املراد بكونه عاما لوال تخصصهول

ـــا       ـــه بيــــــان أن املــــــراد بالعــــــام بعــــــض مـــ ــــى تعريفــــــه بأنـــ ــــويين علــ والبــــــأس أن نــــــذكر بإجمــــــاع اللغــ

ـــك  ــــمي ذلـــ ـــه، سـ ـــا يخــــــرج منــ ــــع إلافــــــراد بإظهـــــار مــ ـــم يـــــرد جمـ ـــه لـــ ـــارع أنــ ـــين الشــ ـــمنه، فـــــإذا بـــ يتضــ

ذا ترخــــى عنــــه فهــــم أن املــــراد تخصيصــــا، ومــــن لــــوازم املبــــين أن يكــــون موصــــوال بالعــــام، ألنــــه إ

بالعام جميع أفراده، والغرض أن املراد به بعضها، فيكون الشارع قد أوقع الناس في الجهل، 

ألنـــــــه لـــــــم يقـــــــم لهـــــــم علمـــــــا يهتـــــــدون بـــــــه إلـــــــى حقيقـــــــة املـــــــراد، وهـــــــذا محـــــــال علـــــــى هللا ســــــــبحانه 
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ار ويــــرى دمحم ســــعد أن املخصصــــات بــــدل الــــبعض مــــن الكــــل والحــــال والظــــرف والجــــ18"وتعــــالى

ـــر لالنتبـــــاه، 18 واملجــــرور والتمييـــــز واملفعــــول بـــــه واملفعــــول معـــــه ـــيص تـــــأثير صــــوتي مثيــ وللتخصـ

فوقعـه التعبيـري يكـون مثيـرا للـذاكرة، وال يجــوز أن يكـون إال اسـما معروفـا، ألن ألاسـماء إنمــا 

تــذكرها توكيــدا وتوضــيحا، هنــا للمضــمر وتــذكيرا، وإذا أبهمــت أشــكل املضــمر، وبالنســبة إلــى 

ــــديره أخـــــص، إعـــــراب الا  ــــاص، لفعـــــل محـــــذوف تقـ ـــى الاختصـ ــــوب علــ ــــو منصـ ـــم املخـــــتص فهـ ســ

ويســبق املخــتص بضــميرلغيرالغائب يكــون مبتــدأ، والجملــة بعــد املخــتص فــي محــل رفــع خبـــر، 

،أمـا عـن خصائصـه فـيمكن أن نـذكر فـي 16 واملختص يكـون اعتراضـا بـين املسـند إليـه واملسـند

 :هذا املقام

 .قصد باللفظ العام التخصيص بيان ما -1            

 .التخصيص ال يكون إال لبعض ألافراد -2            

 .إن التخصيص يجوز أن يكون باإلجماع -1            

 .التخصيص على الفرد -8            

 .التخصيص ال يدخل في غير العام -8            

 .ال يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل باملخصوص -  6            

 .ال يجوز تخصيص شريعة بشرعية أخرى  -1            

 11التخصيص يبقى داللة اللفظ على ما بقي تحته حقيقي أو مجازا - 4            

 :تقسيما لهذه القرينة على النحو آلاتي"  تمام حسان"كمتقدم          

 التعدية -

ذا عديت الفعل إلى املفعول فقلت كذلك إ:" هي ممثلة في املفعول به، يقول عبد القاهر        

ضـــرب زيـــد عمـــروا، كـــان غرضـــك أن تفيـــد التبـــاين الضـــرب الواقـــع مـــن ألاول بالثـــاني ووقوعـــه 

وتنشأ هذه العالقة بين الفعل املتعدي واملفعول به، وألاصل الـداللي لهـذه العالقـة أن "عليه 

 14 زم فال يفتقر إلى ذلكالفعل املتعدي يفتقر في داللته إلى اسم يقع عليه، أما الفعل الال 

 الغائية -2

قرينـــــــــــة معنويـــــــــــة دالـــــــــــة علـــــــــــى املفعـــــــــــول ألجلـــــــــــه، أو علـــــــــــى معنـــــــــــى املضـــــــــــارع بعـــــــــــد ألادوات         

 13املذكورة،ككي، رغبة في ،وهي أيضا قرينة نصب املضارع بعد الفاء والالم وكي وحتى

 املعية -3



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

117 

ق العطــف واملالبســة والحاليــة، هــي قرينــة معنويــة تســتفاد منهــا املصــاحبة، علــى غيــر طريــ       

ال تأكـــــل :" واصـــــطالح املعيـــــة مقصـــــور علـــــى قرينـــــة املفعـــــول معـــــه واملضـــــارع بعـــــد الـــــواو، مثـــــال

  السمك
َ
 88 "وتشرَب اللبن

 الظرفية -4

تنشأ عالقة الارتباط بين الفعل والظرف بنوعيه؛ ظرف الزمان، وظرف املكان، وارتباط         

ـــل د ـــق ألن الفعــ ـــل وثيــ ـــى الحـــــدثالظـــــرف بالفعــ ،وهـــــي قرينـــــة معنويـــــة علـــــى إرادة معنـــــى 81 ال علــ

 .املفعول فيه

 التحديد والتوكيد -5

هــــي القرينــــة املعنويــــة الدالــــة علــــى املفعــــول املطلــــق ،واملقصــــود بالتحديــــد والتوكيــــد تعزيــــز     

املعنى الذي يفيده الحدث فـي الفعـل،فهي عالقـة بـين الفعـل واملفعـول املطلـق املبـين للنـوع أو 

 82 (1/الفتح) إنا فتحنا لك فتحا مبينا:نحو قوله تعالىالعدد 

 املالبسة  -6

بوسـاطة الاســم املنصــوب أو الجملــة مــع "  الحــال" هـي قرينــة معنويــة دالــة علـى إفــادة معنــى    

ـــبيل  جــــاء زيــــد راكبــــا، فــــاملعنى جــــاء زيــــد مالبســــا لحــــال الركــــوب:الــــواو وبــــدونها، فــــإذا قلــــت ،وسـ

الحال تبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل، وهذا البيان ضـروري البيان في هذه العالقة أن 

فـــي فهـــم الجملـــة، ألن املعنـــى الـــداللي املســـتفاد مـــن الجملـــة معنـــى واحـــد ال عـــدة معـــان، ويظهـــر 

 ومــــن يقتــــل مممنــــا متعمــــدا فجــــزا ه جهــــنم خالــــدا فيهــــا :هــــذا واضــــحا فــــي قولــــه تعــــالى

 (.31/النساء)

 التفسير -7

باب التمييز، ويكـون عنـد الحاجـة إلـى إلايضـاح، وال تكـون هـذه الحاجـة  قرينة معنوية على     

 :إال عند املبهم ،واملبهم الذي يفسره التمييز إما أن يكون 

 .نحو طاب دمحم نفسا: معنى إلاسناد1

 .زرعت ألارض بجرا: معنى التعدية2

 81 اشتريت مترين حريرا:اسم مفرد دال على مقدار مبهم1

 إلاخراج -8
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فاملســتثنى يخــرج مــن عالقــة إلاســناد حــين نفهــم " بــاب املســتثنى " نــة معنويــة علــى إرادة قري     

جــاء القــوم إال زيــدا، فإننــا أســندنا املجــيء علــى : هــذه القرينــة املعنويــة مــن الســياق، فــإذا قلنــا

  ،وفي إلاخراج تقييد لإلسناد وتخصيص له88القوم وأخرجنا زيدا من هذا إلاسناد

، ويمكن استخدامها فـي 88 بين القرائن املعنوية ومن قبيل القيم الخلفيةهي من املخالفة  -2

عــــدد آخــــر مــــن أبــــواب النحــــو، فتكــــون مــــثال هــــي التفســــير ملــــا يــــرد مــــن تعــــدد حركــــة املضــــارع، 

وكــــذلك حركــــة املســــتثنى املنقطــــع، ونصــــب الاســــم بعــــد مــــا أفعــــل فــــي التعجــــب، وبعــــد الصــــفة 

 .املشبهة

 :القرائن اللفظية

 :سياق على النحو ألاتيوترتب في ال  

 العالمة إلاعرابية*

 الرتبة*

 مبنى الصيغة*

 الربط*

 املطابقة*

 ألاداة*

 النغمة أو التنغيم*

 التضام ويقصد به أحد الوجهين*

الطــرق املمكنــة فــي وصــف جملــة مــا، فتختلــف طريقــة منهــا عــن ألاخــرى تقــديما وتــأخيرا أو  أ ـ

 (.التوارد) التضام يسمي تمام هذا النوع من86فصال ووصال وغيرها

( الـتالزم)ـ أن تستلزم احد العنصرين التحليلين النحويين عصـرا آخـر فسـمى التضـام هنـا ب 

 81(.التنافي)أويتنافى معه فال يتلقى منه ويسمى هذا 

 :وفي مايلي تفصيل وذكر ألهم ما قيل في القرائن اللفظية

اب ة بحيــث اهــتم بهــا النحــاة فــاإلعر وتأخــذ الحــظ ألاوفــر مــن القرينــ:العالمــة إلاعرابيــةـــ 1     

؛ إذ أنها تعمل على تحديد العالقات بعضها ببعض من حيـث هواهم ركن لربط أركان املعاني

إلاعـــــراب هــــو إلابانــــة عــــن املعـــــاني :"الفاعليــــة و املفعوليــــة وإلاضــــافة وغيرهـــــا، يقــــول ابــــن جنــــي

علمـت برفـع أحـدهما أكـرم سـعيد أبـاه وشـكر سـعيد أبـوه، : باأللفا، أال ترى أنك إذا سمعت
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ونصـــــب ألاخـــــر الفاعـــــل مـــــن املفعـــــول ولـــــو كـــــان الكـــــالم شـــــرحا واحـــــدا الشـــــبههم احـــــدهما مـــــن 

 صاحبه، ولإلعراب ثالث عالمات هي الفتحة، الضمة، والكسرة، ولكل منها تحديد وظيفي

فـي وتعتبروصفا ملوانع الكلمات في التركيب وهي إحدى القرائن التي تتضافر  :ـ  الرتبة 2          

سبل تعيين املعنى وقد تطرق عبد القاهر الجرجاني لها حيث صاغ اصطالحه الترتيب قصـد 

وإن كــانوا لــم يعنــوا بهــا تمامــا وإنمــا .. بــه شــيئين أولهمــا مــا يدرســه النحــاة تحــت عنــوان الرتبــة

ثانيهـــــا مـــــا يدرســـــه البالغيـــــون تحـــــت عنـــــوان التقـــــديم 84فرقـــــوا القـــــول فيهـــــا بـــــين أبـــــواب النحـــــو

 رتبة محفوظة ورتبة غيرمحفوظة: قسمت الرتبة إلى نوعين والتأخيروقد

 : أ ـ رتبة محفوظة 

معناهــا موقــع الكلمــة الثابــت متقــدما أومتــأخرا فــي التركيــب الكالمــي بحيــث لــو اختــل 

هـــذا املوقـــع ألختـــل التركيـــب باختاللـــه وعلـــى هـــذا ألاســـاس تعتبـــر الرتبـــة املحفوظـــة كمـــا تعتبـــر 

كلية التي بواسطتها يمكن تحديد موقع الكلمة بين أقسـام الرتبة بشكل عام من الظواهرالش

قــد أحصــ ى ابــن الســراج 83الكلـم كمــا يمكــن تحديــد ألابــواب النحويــة وبالتـالي معرفــة وظائفهــا 

الصـــلة :فالثالثــة عشـــر التــي ال يجـــوز تقــديمها “ : ثالثــة عشـــر موضــعا ال يجـــوز تقــديمها فقـــال

 مــــا جــــاء علــــى شــــريطة التفســــير، علــــى املوصــــول، واملضــــمرعلى الظــــاهر فــــي اللفــــظ وا
ّ

ملعنــــى إال

والصفة وما اتصل بها على املوصوف، وجميع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة ، واملضاف 

إليـــه ومـــا اتصـــل بـــه علـــى املضـــاف، ومـــا عمــــل بـــه حـــرف أواتصـــل بـــه حـــرف زائـــد ال يقـــدم علــــى 

لـى منصـوبه ، الحرف ، وما شّبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فال يقّدم مرفوعه ع

والفاعل ال يقّدم على الفعل ، وألافعـال التـي ال تتصـرف ال يقـّدم عليهـا مـا بعـدها ، والصـفات 

املشــبهة بأســـماء الفـــاعلين والصـــفات التـــي ال تشـــبه أســـماء الفـــاعلين ال يقـــّدم عليهـــا مـــا عملـــت 

ه معنـــى بـــه، والحـــروف التـــي لهـــا صـــدر الكـــالم ال يقـــّدم مـــا بعـــدها علـــى مـــا قبلهـــا ، ومـــا عمـــل فيـــ

 
ّ

الفعـل فـال يقـّدم املنصــوب عليـه ، وال يقـّدم التمييــز ومـا عمـل فيـه معنــى الفعـل ، ومـا بعــد إال

وحــــروف الاســــتثناء ال تعمــــل فيهــــا مــــا قبلهــــا وال يقــــّدم مرفعــــوه علــــى منصــــوبه ، وال يفــــرق بــــين 

ومعنـــى ذلـــك أّن ألاشـــياء التـــي ذكرهـــا “الفعـــل والعامـــل واملعمـــول بلـــ يء لـــم يعمـــل فيـــه الفعـــل 

حفوظة الرتبة بالتأخر ، وإذا عرفنا أّن للرتبة طرفين هما املقّدم واملؤخر عرفنـا أّن املقابـل م

ا كان محفو، الرتبة هو محفو، الرتبة بالتقّدم ، وبعملية بسيطة ال تحتاج إلى أدنى جهد 
ّ
مل

 يــدرك القــارئ ممــا ذكــره ابـــن الســراج ألاشــياء املحفوظــة الرتبـــة بالتقــّدم ، فــإذا كانــت الصـــلة
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مثال محفوظة الرتبة بالتأخر فـإن املوصـول محفـو، الرتبـة بالتقـّدم ، وهكـذا ألامـر بالنسـبة 

 . إلى باقي ألاشياء 

 : ب ـ رتبة غير محفوظة 

معناها موقع الكلمة املتغير في التركيب الكالمي متقّدما أحيانا ومتأخرا أحيانا أخرى  

ظم هذه الرتبة غير املحفوظة ومن أمثلة واصطالح التقديم والتأخير في مفهوم البالغيين ينت

هذا النوع من رتبة املبتـدأ والخبـر ، ورتبـة الفاعـل واملفعـول ، ورتبـة الضـمير واملرجـع ، ورتبـة 

الفاعل والتمييز بعد جملة املدح والذم ، ورتبة الحال والفعل املتصرف ، ورتبـة املفعـول بـه 

  88والفعل ، ورتبة الظرف والفعل

 : اللغة إلى مواضع لها عالقة بالرتبة منها وقد أشار علماء 

ـــي  ــ ـــن جنـ ــ ـــــائص البـ ــــي الخصـ ــــاء فــ رتبــــــة املشــــــتق منــــــه أن يكــــــون أســــــبق مــــــن املشــــــتق :" جــ

حـــال الوصـــل أعلـــى رتبـــة مـــن حـــال الوقـــف ، وذلـــك أّن الكـــالم إنمـــا وضـــع للفائـــدة  )و81"نقســـه

ذلك كانـــت والفائـــدة ال تجنـــى مـــن الكلمـــة الواحـــدة وإنمـــا تجنـــى مـــن الجمـــل ومـــدارج القـــول فلـــ

  82(حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف

ـــي  ألاداة  - ـــه التـــ ـــن آلتــ ـــلها واو، ولكــــــل ذي حرفـــــة أداة ، ومـــ ـــا أدوات، فألفهــــــا أصــ ـــة، وجمعهــ آلالــ

، أمـا اصــطالحا فهــي الكلمـة التــي تســتخدم للـربط بــين الكــالم ،وللداللــة 81 تسـتخدم فــي العمــل

سم، أوالاستقبال في الفعل، أوهي الحرف املقابـل لالسـم على معنى في غيرها، كالتعريف في الا 

 والفعـــل، وقــــد اســـتخدم املبــــرد لفظــــة أداة بمعنـــى آلالــــة فـــي العمــــل ســــواء كانـــت حرفــــا أم غيــــره

،وتعــد ألاداة مــن القــرائن اللفظيـــة املهمــة فــي الاســتعمال، وهـــي مــن املبنيــات إذ ال تظهــر عليهـــا 

ذات رتبة شأنها في ذلـك شـأن املبنيـات ألاخـرى، التـي العالمة إلاعرابية، ومن ثم أصبحت كلها 

وألاداة عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تمتاز 88 تعينها الرتبة على الاستغناء عن إلاعراب

بكثــرة ورودهــا وأهميتهــا الخاصــة فــي التراكيــب العربيــة، وهــي إلــى جانــب ذلــك كلــه روابــط تــربط 

ولقد تم التمييز  88العالقات الداخلية بينها أجزاء الجملة بعضها ببعض، وتدل على مختلف

 :بين نوعين منها 

ألادوات الداخلـــــــــــة علـــــــــــى الجمـــــــــــل قرينتهـــــــــــا الصـــــــــــدارة، كالنوا ـــــــــــخ،و النفـــــــــــي، والتوكيـــــــــــد،و  -أ

 .الاستفهام، والنهي،و الترجي
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ألادوات الداخلــة علــى املفــردات ورتبتهــا التقــدم، كحــروف الجــر، والعطــف،و الاســتثناء،  -ب

تحقيق، والتعجب، والتقليل، والابتداء، والنواصب والجوازم التي تجزم فعال والتنفيس، وال

واحــدا، فلهــذه ألادوات وظيفــة الــربط بــين ألابــواب املفــردة فــي داخــل الجملــة، لهــا وظيفــة أداء 

معنــى صــرفي عــام كالــذي فــي أداة التعريف،وتشــترك ألادوات جميعــا فــي أنهــا ال تــدل علــى معــان 

ى معنــى وظيفــي عــام هــو التعليــق، ثــم تخــتص كــل طائفــة منهــا تحــت معجميــة، ولكنهــا تــدل علــ

هـــــذا العنــــــوان العــــــام بوظيفــــــة خاصــــــة كــــــالنفي والتأكيـــــد وهلــــــم جــــــرا، حيــــــث تكــــــون ألاداة هــــــي 

العنصــــر الــــرابط بــــين أجــــزاء الجملــــة كلهــــا، حتــــى يمكــــن لــــألداة عنــــد حــــذف الجملــــة أن تــــؤدي 

 86 الخ… ى، أين، ربما، إّن، لعّل، ليت، لو لم، عّم، مت: املعنى كامال كالذي نراه في عبارات مثل

إن الوظيفــة ألاساســية لــألداة هــي التعليــق والــربط علــى أربعــة أوجــه أولهــا ربــط اســم باســم،     

وثانيهـــا ربـــط فعـــل باســـم، وثالثهـــا ربـــط فعـــل بفعـــل، ورابعهـــا ربـــط جملـــة بجملـــة، فـــالربط بـــين 

عـــل واســـم يتمثـــل فـــي حـــروف اســـمين أو بـــين فعلـــين يتمثـــل فـــي حـــروف لعطـــف، والـــربط بـــين ف

الجــر، والــربط بــين جملتــين يتمثــل فــي حــروف الشــرط،وحين يكــون الــربط بــين أجــزاء الجملــة 

ـــلوب " كلهـــــــا يكــــــــون معنــــــــى ألاداة هــــــــو مــــــــا يســــــــمونه  ــ ـــمائمها  "ألاســـ ــ ـــن ألادوات ضـــ ــ ـــــل أداة مـــ ،ولكـــ

الخاصة، فهي تتطلب بعدها شيئا بعينـه، فتكـون قرينـة متعـددة الجوانـب الداللـة، وهـذا مـا 

 81 يجعلها قرينة لفظية مهمة في التعليق

 :القرينة عند ألاصوليين  

اهــــتم ألاصــــوليون بدراســــة اللغــــة فــــي مقــــدمات كتــــبهم بغيــــة اســــتنباط ألاحكــــام الشــــرعية مــــن 

النصــــــــوص القرآنيــــــــة والســــــــنة ، وكــــــــان اهتمــــــــامهم باللغــــــــة نتيجــــــــة ارتباطهــــــــا الوثيــــــــق بــــــــالنص 

ين علــــى فهــــم الــــنص فهمــــا دقيقــــا تتحــــدد بــــه وألنهــــا تعتبــــر كــــأهم الوســــائل التــــي تعــــ" التشــــريعي

وذلــك بــربط ألابعــاد الدالليــة للــنص إذ أن أهميــة هــذه ألاخيــرة هــي 84"الفكــرة تحديــدا واضــحا

 .اعتماد ألاصوليون عليها

 :نظرة ألاصوليين للقرينة أوما يعرف باملزية

ل وتصـرفه إلـى القرينة كما يراه الجرجاني هي الداللة اللفظية أو املعنوية التي تمحص املدلو 

املـــراد منـــه مـــع منـــع غيـــره مـــن الـــدخول فيـــه ، وهـــي تتفـــاوت فـــي القـــوة والضـــعف مـــع مـــدلوالتها 

تفاوتا كبيرا؛ إذ تصل من القوة إلى درجة الداللة  القطعية وقد تضعف حتى تنزل داللتها إلـى 

 83مجرد الاحتمال
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 :ويقسمها ألاصوليون إلى نوعين

 :اأ ـ قرينة داخلية ويندرج تحته     

وهـــي التـــي تكـــون النســـبة بينهـــا وبـــين مـــدلوالتها ثبـــات ويســـتنتجها العقـــل دائمـــا : قرينـــة عقليـــة   

ــما  ﴿:كوجــود املســروقات عنــد املــتهم بالســرقة أو مثــل مــا فــي آلايــة الكريمــة قــول هللا تعــالى
ا
ِلك

َ
ذ

ــوَ  وها َوها ـــدا اْعبا
َ
ْيء  ف

َ
ـــّلِ ْــ 

ا
ــاِلقا ك

َ
ـــَو خ  ها

َّ
ـــَه ِإال

َ
ــْم ال ِإل

ا
ك  َربا

ا ْيء  َوِكيـــل﴾ اّللّ
َ

ـــّلِ ْــ 
ا
ــى ك

َ
فإننــا نـــدرك 66َعل

وكـــذلك قولـــه . بالعقـــل أنـــه جـــل شـــأنه خـــرج عـــن ذاتـــه  إذا القـــدير يســـتحيل تعلـــق القـــدرة بـــه 

﴾ٌ :تعــــالى
ا
ــــة
َ
ْيت
َ ْ
ما امل

ا
ــــْيك

َ
 َعل

ْ
َمــــت ّرِ

فــــاملراد مــــن آلايــــة الكريمــــة تحــــريم أكــــل امليتــــة  ملــــا فــــي ذلــــك 61 ﴿حا

 .منضر وأذية للنفس البشرية

وهــي أن  يــرد الشــرع بــنص عــام فيــه بعلــم الحــس مثــل قولــه تعــالى فــي صــفة : يةالقرينــة الحســ 

ـْوَم  ﴿:الريح العقيم
َ
ق
ْ
ْجـِزي ال

َ
ِلَك ن

َ
ـذ

َ
ْم ك ها  َمَسـاِكها

َّ
ـَرى ِإال  يا

َ
وا ال ْصَبحا

َ
أ
َ
َها ف ْمِر َرّبِ

َ
ْيء  ِبأ

َ
لَّ ْ 

ا
را ك َدّمِ

ا
ت

 
َ
ْجِرِمين

ا ْ
﴿َوِفي َعـاد  : غيرها وقوله تعـالىفإننا نعلم بالحس أنها لم تدمر ألارض والسماء و 62 امل

ِميِم﴾ٌ  ـالرَّ
َ
ـها ك

ْ
ت
َ
 َجَعل

َّ
ْيـِه ِإال

َ
 َعل

ْ
ـت

َ
ت
َ
ْيء  أ

َ
را ِمـن ْـ 

َ
ـذ
َ
َعِقـيَم ، َمـا ت

ْ
يَح ال  الّرِ

ْيِهما
َ
ا َعل

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
 أ
ْ
وكـذلك 63ِإذ

َهـــا َعـــْرٌش إ ﴿ :قولـــه تعـــالى
َ
ْيء  َول

َ
ـــّلِ ْـــ 

ا
 ِمـــن ك

ْ
وِتَيـــت

ا
ـــْم َوأ ها

ا
ْمِلك

َ
 ت
ً
ة
َ
ـــي َوَجـــدتا اْمـــَرأ ِ

ّ
فـــي 64َعِظـــيٌم﴾ٌ  ن

 68حكاية بلقيس ملة سبأ وقد خص ذلك الحس ألن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها

هــي التــي تكــون النســبة بينهــا وبــين مــدلولها قائمــة علــى عــرف وعــادة تتبعهــا : القرينــة العرفيــة 

رينـة كشـراء املسـلم الشـاة قبـل عيدألاضـحى فـإن الق 66داللتها وجودا أو عدما وتتبـدل تبـديلها

 ﴿ :عرفية على قصـد ألاضـحية وولـوال عـادة الت،ـحية ملـا كـان بـذلك قرينـة ومثـال قولـه تعـالى
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 حسب عرفهم أي عرفهم أنهم ال يعرفون املؤمن من الكافر

 :القرينة الخارجية  

 .املعنى املراد من الكالم سواء كان نصا أو لفظا غربياالتي تكون نصا ظاهرا يوضع  وهي

 ﴿: كورود نص لم يفهم املعنى املراد منه إال بقرينة مثل قوله تعالى في الزكاة: نصا ـ1  
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 :القرينة عند النحويين

وّيــــة، بوصــــف إلاعــــراب ســــمة تعــــدث قضــــّية إلاعــــراب إحــــدى القضــــايا املهمــــة فــــي الدراســــات اللغ

ا، ولهذا فقد تعّددت الدراسات التي تتناول هذه القضّية   تتصف بها اللغات البشرّية جميع 

:" فقــد ربــط أغلــب النحــاة بــين املعنــى وإلاعــراب وفــي ذلــك يقــول ابــن جنــي18مــن جميــع الجوانــب

كـون إلاعـراب هـو ألالفـا، مغلقـة علـى معانيهـا حتـى ي:" ويضـيف 11إلابانة عن املعاني باأللفـا،

 "الذي يفتحها ، وإن ألاغراض كامنة فيها حتى يكون هو املستخرج لها

. قّســـم الدارســـون العـــرب إلاعـــراب إلـــى أنـــواع، وجـــاءت هـــذه ألانـــواع نتيجـــة لفهمهـــم لإلعـــراب،

ـــا معّينـــة يعتمــد عليهـــا فـــي تقســـيمه  بــع أسس 
ّ
وقــد تعـــّددت تلـــك التقســيمات، وكـــان كـــّل دارس يت

. حظة خمسة تقسيمات ينطلق كـل تقسـيم منهـا مـن فهـم خـاص لإلعـرابويمكن مال . إلاعراب

ويبــدو أّن ســبب الاخــتالف بــين تقســيم وآخريعــود إلــى اخــتالف الرؤيــة التــي يحــّددها كــل واحــد 

ا وبنى عليه تقسيمه ا معّين   . منهم في تصّوره لإلعراب؛ وكأّن كل دارس قد الحظ جانب 

  :ويمكن إجمال تلك التقسيمات فيما يأتي 

كــاإلعراب الظــاهر، : تقســيم إلاعــراب علــى أســاس ظهــور العالمــة إلاعرابيــة أو اختفائهــا1

ي، وإلاعراب املحكي
ّ
 . وإلاعراب املقّدر، وإلاعراب املحل

كـــإعراب الرفـــع، : تقســـيم إلاعـــراب وفـــق الحالـــة إلاعرابيـــة، واختالفهـــا مـــن جملـــة ألخـــرى 2

 . وإعراب النصب، وإعراب الجّر، وإعراب الجزم

ـــ1 ـــاإلعراب : يم إلاعـــــراب وفـــــق إلادراك العقلـــــي للقواعـــــد املســـــتخدمة أثنـــــاء الكـــــالمتقســ كــ

 . الحدس ي، وإلاعراب إلادراكي

تقســيم إلاعـــراب بنـــاء علـــى طريقـــة تناولـــه، ومـــنه  دراســـته وتعليمـــه، وأســـلوب مناقشـــة 8

 . كاإلعراب النظري، وإلاعراب التعليمي، وإلاعراب التطبيقي: قضاياه

ـــى وفهمـــــهتقســـــيم إلاعـــــراب علـــــى 8 ـــكلي، : أســـــاس داللـــــي يـــــرتبط بـــــأداء املعنــ ـــاإلعراب الشــ كــ

 . الداللي/وإلاعراب الداللي، وإلاعراب الشكلي
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ِظــــر مــــن خاللــــه إلــــى 
ُ
والاخــــتالف بــــين تلــــك التقســــيمات نــــابع مــــن اخــــتالف املــــدخل الــــذي ن

 : إلاعراب، وفيما يلي بيان لهذه التقسيمات

 التقسيم ألاول  -6-3-1

ظـــر فـــي هـــذا التقســـيم إلـــ
ُ
ى ظهورالعالمـــات إلاعرابيـــة أواختفائهـــا علـــى آخـــر الكلمـــات املعربــــة، ن

وقّســموا إلاعــراب بنــاء  علــى هــذا ألاســاس؛ فســّموا إلاعــراب الــذي يظهــر علــى الكلمــات املنتهيــة 

بحــروف صــحيحة بــاإلعراب الظــاهر، فــي حــين ســّموا إلاعــراب الــذي يجــري علــى الكلمــات التــي 

ـــهم نــــوعين 12 ة عليــــه بــــاإلعراب املقــــّدراليصــــلح آخرهــــا لظهــــور الحركــــة إلاعرابّيــــ وأضــــاف بعضـ

ــي، وإلاعـــراب املحكـــي، منطلقــين مـــن أســـاس آخــر، هـــو نـــوع الكلمـــة : آخــرين همـــا
ّ
إلاعـــراب املحل

التــــي تكــــون موضــــع إلاعــــراب، فــــإن كانــــت معربــــة فإعرابهــــا ظــــاهرة أو مقــــّدر، وإن كانــــت مبنّيــــة 

ا وإن جاءت الكلمة أو الجملة على هيئتها فإعرابها محلي،  دون تغيير كان إعرابها محكي 

ها هوالنظر إلى الكلمة من جهة موقعها 
ّ
ويمكن القول إّن ألاساس الذي يشمل تلك ألانواع كل

رة بالعوامـل الداخلـة عليهـا فهـي إّمـا أن تكـون معربـة وإّمـا أن 
ّ
إلاعرابي؛ فإن كانت صورتها متأث

ا أو  ا، وإن كانــــت مبنّيــــة فإعرابهــــا تكـــون مبنّيــــة، فــــإن كانــــت معربــــة فإعرابهــــا يكــــون ظــــاهر  مقــــّدر 

ي
ّ
رة بالعوامل الداخلـة عليهـا فيـرد اللفـظ كمـا هـو دون . محل

ّ
وإذا كانت صورة الكلمة غير متأث

 . تغيير فإّن إعرابها إعراب محكّي 

ــد وجودهــا، وبــّين ضــرورة  
ّ
واخــتالف البــاحثون فــي تلــك ألانــواع، فمــنهم مــن أقّرهــا وأك

فض تعليمها، وقد كان النوع ألاول محّل اتفاق بينهم، بل قصر تعليمها، ومنهم من أنكرها ور 

 . بعضهم إلاعراب عليه، في حين كانت ألانواع ألاخرى موضع نقا  واختالف

 :وعموًما فأنواع إلاعراب في هذا التقسيم هي

 : إلاعراب الظاهر-61 

أن الكلمــات  هــو مــا تظهــر العالمــة إلاعرابيــة بمختلــف أنواعهــا علــى آخــر الكلمــات فيــه؛ وذلــك

ـــــا بــــــ . التــــي يظهرعليهـــــا هـــــذا إلاعــــراب تكـــــون معربـــــة وصــــحيحة آلاخـــــر إلاعـــــراب »وقـــــد ُســــّمي أيض 

وهـــــو يقابــــل النـــــوعين آلاخـــــرين مــــن إلاعـــــراب وهمـــــا إلاعــــراب التقـــــديري، وإلاعـــــراب 11 «اللفظــــي

ي
ّ
 . املحل

خـتالف العوامـل وقد أشارإلى هذا النوع القائلون بأّن إلاعراب تغّيرآخر الكلمة فـي الجملـة ال     

الداخلة عليها، وكذلك القائلون بأّن إلاعراب أثر ظاهرأو مقّدر يجلبه العامل في آخر الكلمـة 
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املعربـــــــة؛ فـــــــال يـــــــتم تغّيـــــــر آخـــــــر الكلمـــــــة إال بظهـــــــور العالمـــــــة إلاعرابيـــــــة وهـــــــي املقصـــــــودة بـــــــاألثر 

 18الظاهر

 : إلاعراب املقّدر 62

عرابّية علـى آخـر الكلمـات، وهـو مقابـل لإلعـراب هوإلاعراب الذي التظهر فيه العالمات إلا      

ـه . الظـاهر
ّ
ألاثـر غيـر الظــاهر الـذي يجلبـه العامـل علـى آخــر »وقـد عّرفـه عصـام نــور الـدين بأن

فتكـــون العالمـــة إلاعرابّيـــة ... الكلمـــة املعربـــة، والتـــي ال يصـــلح آرهـــا لظهـــور عالمـــة إعـــراب عليـــه

 18 «مقّدرة؛ ألنها غير ملحوظة

 :بالنحوعالقة الداللة 

إن عالقــة النحــو بالداللــة قديمــة قــدم النحــو نفســه، وقــد ارتــبط كــل واحــد منهمــا بــاآلخر 

ومن ثم كان النحو كله داللة سواء أكان عالمات إعرابية أم أساليب كالمية . بأقوى ألاسباب

 16أم حروفا وأدوات نحوية أم قرائن وسياقات

املعنى، يعتّد به، وبأثره في التقعيـد، يمـّد ولقد كان النحو العربي منذ نشأته ألاولى مهتما ب

ـــا،  ــــدد عناصــــــر معناهـــ ـــالمة، ويحــ ـــا الصــــــحة والســـ ـــذي يكفــــــل لهـــ ـــا ألاساســــــ ي الـــ ـــة بمعناهـــ الجملـــ

 11ويكشف تركيبها، الن الجملة هي الغاية ألاولى لكل نظام نحوي 

والنحــــومرتبط بــــاملعنى ارتباطــــا كليــــا فــــإذا كــــان النحــــو هــــو وصــــف العالقــــات التــــي تــــربط   

الجملــة الواحــدة بعضــها بــالبعض آلاخــر؛ فــإنَّ املــنه  اللســاني الحــديث ال يتوقــف فــي عناصــر 

دراســـته لتركيــــب الجمـــل وأنماطهــــا عنـــد العالقــــات الشــــكلية التـــي اهــــتم بهـــا الــــدارس املعيــــاري 

 14وإنما يتعدى ذلك إلى البحث عن املعاني التي تعبر عنها تلك التراكيب

بذاتــه، وبمج ــئ اللســانيات الحديثــة علــى يــد دي فمنــذ نشــأة علــم الداللــة كعلــم مســتقل  

أصـــبح املعنـــى بعـــد املشـــكلة املطروحـــة، فكـــان سوســـير أول مـــن أهـــتم ( 1313-1481)سوســـير

بمســألة الثنائيــات حيــث اعتبــر العالمــة اللســانية مركــب يتكــون مــن وجهــين ال يمكــن الفصــل 

الـــذي (  معنــى املعنــى)بــهثــم أوجـــد اوجــدن وريتشــارد وكتا( املعنــى)بينهمــا وهمــا الــدال واملــدلول 

تطرق فيه إلى التحليل املزدوج الذي يتناول العالقة بين الكتابات وألافكار مـن جهـة وألاشـياء 

املشـــار إليهـــا مـــن جهـــة آلخـــرى، وتوالـــت الكتابـــات فـــي مجـــال النحـــو والداللـــة معـــا، وهـــذا كبنـــاء 

صحيحة نحويا ودالليا النظريات الداللية ونحو العربية محاور ترتكز عايها الجملة التي تعد 
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وهـي وظـائف نحويـة بينهـا عالقـات أساسـية تمـد املنطـوق بـاملعنى ألاساسـ ي مفـردات بينهـا وبـين 

 .الاختيار لشغل الوظائف النحوية

 ـ عالقات داللية متفاعلة بين الوظيفة النحوية واملفردات املختارة

 13ـ السياق الخاص الذي ترد فيه الجملة لغويا كان أو غير لغوي 

على أنَّ املعنى النحوي هو جماع عناصر هامة ال ينبغي إغفـال أحـد منهـا فهـو يتكـون مـن  ـ

وخير دليل على ذلك مـا قالـه تمـام ( املقام) السياق+املعنى املعجمي+ مجموع املعنى الوظيفي

 :حسان

ْرِن     ِسق بطاسية البا
َ
ْرَسة الـ     ـفاخي فلم َيت

َ
 قاِص التجين ِشماله بت

العربيــــة وهــــي حــــروف محافظــــة علــــى املبــــاني الصــــرفية وعلــــى العالقــــات فحــــروف الجملــــة 

النحويـة إال أن ألفاظهــا ال معنــى لهــا فـي املعجــم وبالتــالي ال يمكــن أن تكـون هــذه الجملــة عربيــة 

رغم أنه يمكن إعرابها بطريقة صحيحة، فاملعنى الكلمة املفردة وال املعنى الـذي يحـدد املقـام 

نى الـــوظيفي وهـــذا يعنـــي أنـــه إذا كـــان املعنـــى النحـــوي الـــداللي هـــو مـــا يمكـــن التوصـــل إليـــه بـــاملع

مجمــوع املعنــى الــوظيفي واملعجمــي والســياق فــإن إلاعــراب وحــده ال يكفــي لتفســيره إذا ال يعــد 

هذا ألاخير إال قرينة من مجموع القرائن إلي تجمع لتوضيحه وبيانه، فاملعنى النحوي الداللي 

ـــ ــ ــ ـــالم وأجـ ــ ــ ـــر الكـ ــ ــ ــــافر عناصـ ــ ـــــاج تضــ ــ ـــــو نتـ ــ ـــــاءهـ ــ ــــوت فالبنـ ــ ـــن الصــ ــ ــ ـــــدأ مـ ــ ـــي تبـ ــ ــ ـــــرف، ) زاءه التـ ــ الصـ

فـــاملعجم، باإلضـــافة إلـــى كبـــرى القـــرائن هـــي املقـــام وهكـــذا بـــين لنـــا أن هـــذه ( النحـــو)فالتركيـــب

املعاني السابقة كلها التي  تمثل املعنى الداللي لكالم اللغة  أحدهما وآلاخر إال لغايات الدرس 

 .التحليلي

 :دماءنماذج تطبيقية على القرينة عند الق

 :تفسير الاسناد 

ُفور ٌ  :قال هللا تعالى 
َ
َ َعِزيٌز غ

َّ
َماء ِإنَّ اّلل

َ
ُعل
ْ
َ ِمْن ِعَباِدِه ال

َّ
ى اّلل

َ
ل 

ْ
َما َيخ   24: فاطر )﴿ِإنَّ

علــى املفعوليــة ورفــع لفــظ العلمــاء علــى الفاعليــة أجلــى وأظهــر ( هللا)نصــب لفــظ الجاللــة

ـــيته إال العلمـــــاء ـــق خشــ ـــ ى هللا حــ ـــه ال يخلــ ـــى أنــ ـــــى : وقولـــــه املعنــ
َ
ْمـــــُتْم ِإل

ُ
ا ق

َ
 ِإذ

ْ
ـــــِذيَن آَمُنـــــوا

َّ
َهـــــا ال يث

َ
﴿أ

ْعَبــ
َ
ك
ْ
ــى ال

َ
ـْم ِإل

ُ
ك
َ
ْرُجل

َ
ْم َوأ

ُ
وِســك

ُ
 ِبُرؤ

ْ
َراِفـِق َواْمَســُحوا

َ ْ
ــى امل

َ
ْم ِإل

ُ
ْيــِدَيك

َ
ْم َوأ

ُ
 ُوُجـوَهك

ْ
وا
ُ
ِســل

ْ
ـالِة فاغ يِن  الصَّ

كـم)فمن يقرأ  86املائدة
َ
هـي الغسـل، بالنصـب عطفـا علـى وجـوهكم يكـون حكمهـا الفق( وأرجل
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، وخيـر دليــل علــى تــأثير عطفــا علــى رؤوسـكم جــل حكمهــا املســح بــالجر( وأرُجلكـم)أمـا مــن يقــرأ

 العالمة 

التنغيم يؤثر في املعنى حيث أن له عـدة أشـكال تنطـق بهـا الجملـة الاسـتفهامية أو املنفيـة 

واملثال أو املؤكدة أو جملة النداء ، فلكل واحدة من هذه الجمل صيغة تنغيمية خاصة بها، 

 .املوالي آلاية الكريمة تظهر أنواع من هذا التنغيم

ــــالى ــ ــ ـــال هللا تعـ ــ ــ ْجـــــــــِزي :قــ
َ
ِلَك ن

َ
ـــــــــذ

َ
ها ك

ا
ـــــــــَو َجـــــــــَزا  ها

َ
ِجـــــــــَد ِفـــــــــي َرْحِلـــــــــِه ف ها َمـــــــــن وا

ا
 َجـــــــــَزآ 

ْ
وا

ا
ـــــــــال

َ
﴿ق

﴾
َ
ين امِلِ

َّ
  (75: يوسف)الظ

 .فمن خالل التنغيم تنقسم إلى جملتين؛ إذ أن كل جملة تختلف عن ألاخرى 

 من وجد في رحله فهو جزاؤه التنغيم هنا إثبات/جزاؤه:الجملة ألاولى 

 .من وجد في رحله فهو جزاؤه التنغيم هنا إثبات/فهو جزاء :الجملة الثانية

ُه ﴿وقوعها بعد قوله تعالى( جزاؤه)الذي يجعلنا نفهم الاستفهام في جملة 
ُ
َمـا َجـَزآؤ

َ
 ف
ْ
وا
ُ
ـال
َ
ق

اِذِبيَن 
َ
نُتْم ك

ُ
 (74: يوسف ) ﴾ِإن ك

لقد كان الاهتمام بالقرينـة لـدى جمهـور علمـاء ألاصـول ملـا لهـا مـن أثـر فـي :ينعند ألاصولي

إثــراء املعنــى، وقــد اصــطلح عليهـــا بالــدليل أو املزيــة كمــا هــو الحـــال عنــد الجرجــاني وهــي أنـــواع 

 :وفي ما يلي بعض ألامثلة( عقلية، حسية، عرفية) داخلية 

ـــذ﴿ :قـــال ع تعـــالى
َ
ـــْم ال ِإل

ُ
ك ُ َربث

ّ
ـــُم اّلل

ُ
ــــّلِ ِلك

ُ
ـــى ك

َ
اْعُبـــُدوُه َوُهـــَو َعل

َ
ْيء  ف

َ
ـــّلِ شـــ 

ُ
ــــاِلُق ك

َ
 ُهـــَو خ

َّ
ـَه ِإال

ْيء  
َ

 .إدراك عقلي بأنه جل شأنه خرج عن ذاته صفاته(162: ألانعام )﴾ش 

َهــــا َعــــْرٌش َعِظــــيٌم﴾  :قــــال تعــــالى
َ
ْيء  َول

َ
ــــّلِ ْــــ 

ا
 ِمــــن ك

ْ
وِتَيــــت

ا
ــــْم َوأ ها

ا
ْمِلك

َ
 ت
ً
ة
َ
ــــي َوَجــــدتا اْمــــَرأ ِ

ّ
﴿ِإن

ايـــة عـــن بلقـــيس ملكـــة ســـبأ وقـــد خـــص ذلـــك الحســـن ، الن مـــا كـــان فـــي يـــد فـــي حك(  23: النمـــل)

 48سليمان لم يكن في يدها

أن القرينــــة مــــن بــــين املواضــــيع املهمــــة فــــي الــــدرس اللغــــوي حيــــث أن لهــــا  وخالصــــة القــــول 

 :جملة من ألادوار هي

 دور القرينة في تجلية املعنى وإيضاحه  -ـ  

 ئز لفهم الدرس اللغوي للقرائن دور في تحديد ألاسس والركا -ـ  

رغـــم تنـــوع القـــرائن غيـــر أنهـــا تصـــب فـــي قالـــب واحـــد يبـــرز أهميتهـــا فـــي كونهـــا ترفـــع اللـــبس  -ــــ  

 والغموض عن الكالم
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 ـ أهمية القرينة في الدراسات اللغوية وغير اللغوي املنطوقة واملكتوبة - 

 .ـ تنوع القرائن وتعددها سهم في تنوع املعنى واتساعه -

 

 :حاالتالهوامش والا 

 
ِرِنيَن :من قوله تعالى (1)

َ
 ُمْقت

ُ
ة
َ
لـِئك

َ ْ
ْو َجاَء َمَعُه امل

َ
َهب  أ

َ
 ِمْن ذ

ٌ
ْسِوَرة

َ
ْيِه أ

َ
ِقَي َعل

ْ
ل
ُ
ْوال أ

َ
ل
َ
 . 81/الزخرف ف

َرَن ) 1818-1/1863العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي  (2)
َ
 ( .ق

َرَن ) 1/1864العين  (1)
َ
 ( .ق

 ( .رقن) 2/884جمهرة اللغة ، ابن دريد  (8)
 ( .قرن ) 6/16معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس : ينظر  (8)
َرَن ) 888: أساس البالغة ، الزمخشري   (6)

َ
، ومعجم مفردات ألفا، القرآن الكريم ، الراغب ( ق

  661: ألاصفهاني 
 . 8/118التعريفات ، الشريف الجرجاني  (1)
 . 1/111دائرة معارف القرن العشرين ، دمحم فريد  (4)
 . 8( : رسالة ماجستير)القرائن النحوية ،  (3)
 ( .دل) 1/831العين  (18)

، والكليات ، (دلل) 283-11/281، ولسان العرب ، ابن منظور ( دل) 111( : الراغب)مفردات  (11)                    

 .128-1/121، وتاج العروس في جواهر القاموس ، الزبيدي 148: أبو البقاء 

رسالة )البحث الصوتي والداللي عند الفيلسوف الفارابي، رجاء عبد الرازق الرفاعي : ينظر (12)                    

 .  118( : ماجستير
 . 2/248كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي : ، وينظر  61: التعريفات  (11)
رسالة )زق الرفاعي البحث الصوتي والداللي عند الفيلسوف الفارابي، رجاء عبد الرا: ينظر (18)

 . 118( : ماجستير
 . 1/48ألاصول في النحو ، ابن السراج  (18)

 . 1/16البيان والتبيين ، الجاحظ  (16)                    
 . 11: علم الداللة ، الدكتور أحمد مختار عمر  (11) 

 . 22 – 21: املصدر نفسه : ينظر (14)                    
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 . 22 – 21: نفسه  املصدر: ينظر (14) 
 . 8: داللة ألالفا، ، إبراهيم أنيس  (13)
، مشكور ( اللسانيات)البحث الداللي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر (28)

، جامعة بغداد ، كلية آلاداب ، والبحث الداللي في التبيان ( رسالة ماجستير)الخ ،  – 21: العوادي

، ( أطروحة دكتوراه)ر دمحم بن الحسن الطوس ي ، ابتهال كاصد الزيدي ، في تفسير القرآن ألبي جعف

 16-18:  2888كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 
فقه اللغة في الكتب العربية، عبده  الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  (21)

 .184لبنان، ص، 
  84، ص، 1341، 2ر الكتب اللبنانية، بيروت، طنظريات في اللغة، أنيس فريحة، دا (22) 
، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، 1الخصائصن ابن جني، تح، دمحم على النجار، ط (21) 

 .148/146ص، 
ك 1سعيد حسن بحيري، مكتبة ألانجلو مصرية، ط/نظرية التبعية في التحليل النحوي، د (28) 

 .81، ص1344
سانية في نظر ابن خلدون، دمحم عيد أستاذ مساعد بكلية العلوم ، جامعة القاهرة، امللكة الل ( (28) 

 .83، شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ص، 14عالم الكتب للنشر، 
 .181امللكة اللسانية في نظر ابن خلدون، دمحم عيد، ص (26)
 .182املصدر نفسه،  (21)
 .188ية، ص، ، وامللكة اللسان1248مقدمة ابن خلدون، ص (24)
 13الكهف، آلاية،  (23)
 .138اللغة العربية، معناه ومبناها، تمام حسان، ص،  (18)
 .  11مباحث التخصيص عند ألاصوليين والنحاة، منشأة املعارف، إلاسكندرية، ص: دمحم سعد (11)
 .48، ص2لسان العرب املحيط، مادة خصص، املجلد : ابن منظور  (12)
 .12املرجع نفسه، ص (11)
 .11مباحث التخصيص، ص: دمحم سعد (18)
 .88املرجع نفسه، ص (18)
 .128النحو الوظيفي، ص: صالح بلعيد (16)
 .18-18مباحث التخصيص، ص: دمحم سعد (11)
 .166نظام الارتباط والربط، ص: مصطفى حميدة (14)
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 .136العربية معناها ومبناها، ص (13)
 املصدر نفسه، ن ص (88)
 ن صاملصدر نفسه،  (81)
 .134العربية معناها ومبناها، ص (82)
 .133العربية معناها ومبناها،  (81)
 .133املصدر نفسه، ص (88)
وقد تكون بين املعنى واملعنى فتصبح معنوية، وقد تكون بين املبنى واملبنى : القيم الخالفية (88)

 . فتصبح لفظية
 288معناه ومبناها، تمام حسان، ص، / اللغة العربية (86) 
 .88الخصائص، ابن جني، ص،  (81)
 .211اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، ص،  (84)
 . 141( / رسالة دكتوراه)أقسام الكالم العربي من حيث الشكل واملضمون  (83)
 144/ أقسام الكالم العربي من حيث الشكل واملضمون  (88)
 18/  2الخصائص   (81)
 211/  2السابق  (82)
ألادوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، كلية العلوم، جامعة : بو السعود حسين الشاذليأ (81)

 .1343، 1القاهرة، ط
 .228العربية  معناها ومبناها، ص (88)
 .28ألادوات النحوية، : حسين الشاذلي (88)
 .228لعربية معناها ومبناها، ص (86)
 .228العربية معناها ومبناها، ص  (81)
لتصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، سيد أحمد عبد الغفار، كلية آلاداب ، جامعة ا ( (84)

 .13، ص، 1336تاتسكندرية، دار املعرفة الجامعية، تر، بش موشير، اسكندرية، 
 .181حاضرات في تاريخ املذهب املالكي في الغرب الاسالمي، د، عمد الجيدي ، ص،  (83)
 182الانعام،  (68)
 81، املائدة (61)
 28الاحقاف،  (62)
 81/82الذاريات  (61)
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 21النمل،  (68)
أصول الفقه الاسالمي، وهبة الزجيلي، استاذ الفقه إلاسالمي، جامعة دمشق ، دار الفكر ،  ( (68)

 286، ص، 1318 1مطبعة النحلة، ط
 188محاضرات في تاريخ املذهب املالكي في املغرب الاسالمي، د، عمر الجيدي، ص (66)
 31البقرة،  (61)
 البقرة،  (64)
 البقرة،  (63)

لقد نشطت بحوث كثيرة في شّتى املجاالت التي تتناول جوانب إلاعراب، ولعّل من آخرها الندوة  (18)              

متها كلية آلاداب (. املفهوم واملنه : إلاعراب)الدولية التي ُعقدت عن 
ّ
التابعة  –سايس  –وقد نظ

وتناولت البحوث املقّدمة عّدة مجاالت تتصل بهذه . عبدهللا بفاس باملغرب لجامعة سيدي دمحم بن

 . م1338من ديسمبر، سنة  1، 2، 1القضّية، ُعقدت أيام 
 .18، ص، 1الخصائص، ابن جني، ط (11) 
ة، وألاسماء املضافة إلى ياء : يشمل إلاعراب املقّدر ( (12)

ّ
الكلمات املنتهية بحرف من حروف العل

م،
ّ
عبده الراجحي، التطبيق : انظر. وألاسماء املسبوقة بحرف جّر زائد أو شبيه بالزائد املتكل

عصام نور الدين، إلاعراب : ، وانظر24-21، ص ص(1344، (دار النهضة العربّية: بيروت)النحوي 

 .121، وص114، وص181، ص13313دار الفكر اللبناني، : بيروت)والبناء 
و ، إلاعراب والب: انظر (11)

ّ
 .168ناء، صعل

              (18)  
ّ
، وعبدالرحمن 66، ص24في النحو العربي، قواعد وتطبيق،ص: املخزومي في كتابه: منهم مثال

العالمة إلاعرابية، : ودمحم حماسة عبداللطيف في كتابه. 88دراسات نقدية، ص: أيوب في كتابه

 .  162ص
 .182نورالدين، إلاعراب والبناء، ص (18) 
 1/دمحم عامر معين .ونظرية النحو العربي الداللة (16)
 .1-3/دمحم حماسة عبد اللطيف .د.النحو والداللة مدخل لدراسة املعنى النحوي الداللي  (11)
 211-216مبادئ اللسانيات، أحمد قدور، ص،  (14)
 .214-211مبادئ اللسانيات، أحمد قدور، ص، (13)
يْ :من قوله تعالى (48)
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 الصوائت العربية عند علماء التجويد

 طاهري عيس ه: الباحث

 طالب دكتوراه 

 كلية آلاداب واللغات والفنون 

 سيدي بلعباس -جامعة جياللي اليابس 

 

 :امللخص

يل أصوات اللغة البشـرية؛ يجـد أن تصـنيفها يتخـذ أشـكاال عندما يتصدى الدارس لتحل       

متعددة، من شأنها أن تسـهل دراسـتها، والتعـرف علـى خصائصـها، وملـا كـان الهـدف واملوضـوع 

ألاساس ي لعلم التجويد هو دراسة مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها التركيبية، مما يسميه 

تخــل مؤلفــات علمــاء التجويــد مــن التعــري   فلــم" علــم ألاصــوات اللغويــة " املحــدثون اليــوم بـــ 

ــــوائت " علـــــــى دراســـــــة التقســـــــيم الثنـــــــامي املشـــــــهور  ــــوامت والصـــ ـــر " الصـــ ــ ـــر العنصــ ــ ـــذي يعتبــ ــ والــ

ألاساس ي في بناء التراكيب اللغوية أو النسي  اللغوي، وما يعنينا في هذه الدراسة هو محاولة 

ز مــرجعيتهم فــي ذلــك، وهــذا إلبــراز جهــود علمــاء التجويــد فــي دراســة الصــوائت العربيــة مــع إبــرا

تســـميتها وعـــددها ومخارجهـــا وصـــفاتها، ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تغييـــرات صـــوتية تنشـــأ : مـــن حيـــث

إلامالـة، الفـتح، الاخـتالس، : عنها صوائت فروع ناتجة عن التنويعات النطقية واللهجية مثـل

 . وغيرها من الظواهر الصوتية... إلاشباع

 .جويد، أسماع العرب، النسي  اللغوي، علم ألاصواتالصوائت، الت: الكلمات املفتاحّية

 الصوائت العربية عند علماء التجويد

لقـد اهــتم العلمـاء العــرب بدراســة أصـوات اللغــة العربيــة اهتمامـا منقطعــا النظيــر؛ 

حيــث تميــزت دراســتهم لــذلك بالدقــة والتمّيــز حرصــا علــى ســالمة لغــة القــرآن الكــريم ونقائهــا؛ 

م فــي بقــاع ألارض مشــرقا ومغربــا، وتــأثر أســماع العــرب بلغــات غيــر خاصــة بعــد انتشــار إلاســال 

العـــرب وأصـــواتها؛ وخشـــية العلمـــاء مـــن انحـــراف أصـــوات هـــذه اللغـــة الشـــريفة؛ لغـــة القـــرآن 

 .الكريم بتأثرها بأصوات تلك اللغات

وملــا تواصــلت الفتوحــات إلاســالمية، وبلــغ إلاســالم مشــارق ألارض ومغاربهــا، ودخــل فــي إلاســالم 

يس بعربــي، بـدأ فشــو ظــاهرة اللحـن فــي كــالم العــرب، ولـم يقتصــر علــى ذلـك بــل امتــد إلــى مـن لــ
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ـــالل الـــــتالوة وأحكامهـــــا ـــن خــ لهـــــذه ألاســـــباب املجملـــــة اهـــــتم العلمـــــاء العـــــرب . القــــرآن الكـــــريم مــ

بالحركات لحل هذه املشكلة أو التقليل منها، فظهر اهتمام منقطع النظير عند القدامى من 

ــــاثهم املتنـــــا ـــالل أبحـ ثرة هنـــــا وهنـــــاك، وحـــــاولوا تأصـــــيل بعـــــض ألاصـــــول وإلاشـــــارة إلـــــى بعـــــض خــ

القواعــــد الضــــابطة لــــذلك، فكــــان صــــون اللغــــة العربيــــة وحمايتهــــا مــــن اللحــــن خاصــــة القــــرآن 

الباعــــث لالهتمــــام بالصــــوائت العربيــــة، وهــــذا مــــا جعــــل أئمــــة الدراســــات القرآنيــــة  الكــــريم،

ل مبـــاحثهم التـــي انتظمتهـــا كثيـــر مـــن واللغويـــة يعنـــون بـــذلك مـــن خـــالل مؤلفـــاتهم، أو مـــن خـــال

 .ألابواب والفصول 

ومــــــن هنــــــا ســــــأحاول مــــــن خــــــالل تضــــــامين هــــــذه الدراســــــة إلاشــــــارة إلــــــى أهميــــــة الصــــــوائت        

وخطورتها في الوقت نفسه؛ لذلك ما هي نظرة علماء العربية إليهـا؟ ومـا هـي أهـم املسـائل التـي 

ـــاهو ألاســـــاس تطـــــرق إليهـــــا علمـــــاء التجويـــــد والقـــــراءات بخصوصـــــها مـــــن خـــــ الل مؤلفـــــاتهم؟ ومــ

 املعرفي الذي بنوا عليه دراساتهم؟   

ولإلجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤالت البـــد مـــن تســـليط الضـــوء علـــى إلاشـــارات الثمينـــة التـــي بـــادر بهـــا 

نخبـــة مـــن أجـــالء العربيـــة؛ والتـــي رســـمت مـــن أول إشـــارة لهـــا البدايـــة الفعليـــة الهتمـــامهم بهـــذا 

 .ربيةالقسيم الثاني ألصوات اللغة الع

   :الصوائت عند العلماء العرب القدامى

املطلــع لكتــب القــدامى يجــد أنهــم قــد اتفقــوا علــى تســمية الصــوائت بالحركــات، واســتدل         

الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره، وتجتذبـه إلـى "ابن جني على تسميتها بذلك؛ ألّن 

ئت بالحركـــات مــرده للخاصــية وبالتــالي فســبب تســمية الصــوا 1".جهــة الحــرف التــي هــي بعضــه

تسـاهم فـي تغييـر موضـع الحـرف بصـورة كليـة نحـو  -الحركـات–النطقية التي تمتاز بها، كونها 

شكل بعضا منه
ُ
 .الحرف الذي ت

ـــة لغــــة، فهــــي تمثــــل عنصــــرا      ـــي القســــيم الثــــاني الرئيســــ ي ألصــــوات أيـ وإذا كانــــت الصــــوائت هـ

الحركـات أهــم :"ت، بـل يمكــن القـول بــأّن أساسـيا فـي تــأليف الصـيغ املتفرعــة عـن هــذه ألاصـوا

مـــن الحـــروف فـــي بنـــاء الكلمـــات، ولكـــن العلمـــاء العـــرب اهتمـــوا بـــالحروف، وصـــنعوا لهـــا رمـــوزا 

 2".مستقلة، في حين ظلت الحركات بدون رموز إلى أن وضع أبو ألاسود الدؤلي نقط إلاعراب

ة الفعليــــة لدراســـــة الــــذي يظهــــر مـــــن خــــالل هـــــذا النقــــل عــــن حســـــام البهنســــاوي أن البدايـــــ     

ذي الـــذوق  -أبـــي ألاســـود الـــدؤلي–الصـــوائت وفصـــلها عـــن الصـــوامت كانـــت علـــى يـــد العبقـــري 
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الرفيع والحس القوي؛ في وضع هذا النظام الجديد الخاص برموز الحركات، إذ ُيعد صنيعه 

 بداية اهتمام العلماء العرب بالحركـات وتنـبههم إلـى دورهـا وقيمتهـا فـي ضـبط اللغـة وإحكامهـا،

كمـــا ُيعـــد إدراكـــا مـــن أبـــي ألاســـود بـــدور الشـــفتين وأحوالهمـــا مـــن فـــتح وضـــم وكســـر فـــي التمييـــز 

بينها، حيـث اختـار كاتبـا فطنـا مـن بنـي عبـد القـيس، اسـتعان بـه فـي نقـط املصـحف الشـريف، 

إذا رأيتنــــي لفظــــت بــــالحرف، فضــــممت شــــفتّي فاجعــــل أمــــام الحــــرف نقطــــة، فــــإذا : "وقــــال لــــه

قطتـــين فـــإذا رأيتنـــي قـــد كســـرت شـــفتي فاجعـــل أســـفل الحـــرف ضـــممت شـــفتّي بغنـــة فاجعـــل ن

نقطــة فــإذا كســرت شــفتي بغنــة فاجعــل نقطتــين، فــإذا رأيتنــي قــد فتحــت شــفتّي فاجعــل علــى 

 1".الحرف نقطة، فإذا فتحت شفتّي بغنة فاجعل نقطتين

ـــه يرجـــع للخليـــل الـــذي ( الصـــورة الكتابيـــة)أمـــا مـــن حيـــث الشـــكل        
ّ
للصـــوائت، فالفضـــل كل

خطوة بارعة في الاستغناء عن نقاط الشكل التي أتى بها أبو ألاسود الدؤلي، حيث إنه ملا خطا 

ســواء الخـاص بــالحروف –رأى الخليـل أن الخـط العربــي أصـبح مــثقال بعـدد كبيـر مــن الـنقط 

ألامــر الــذي عّســر القــراءة وعّقــدها، فأدخــل علــى الخــط العربــي مــا  -أو الحركــات( الصــوامت)

يـــــنأ"ســــّماه ابــــن جنــــي بـــــ
ّ
ـــك العالمــــات  8"بعـــــاض حــــروف املـــــّد والل ـــكل تلـ ـــتبدل بنقـــــاط الشـ واسـ

 )َ  ِ  ُ( املعروفة لنا آلان 

أمــــا ســــيبويه فقــــد أورد مصــــطلح الحركــــات أثنــــاء العــــرض والتفصــــيل لألبــــواب النحويــــة 

مــــا توالـــت الحركــــات كــــان : "... والصـــرفية، ومــــن أمثلـــة ذلــــك قـــول ســــيبويه فـــي بــــاب إلادغـــام
ّ
وكل

وزعــم الخليـل أّن الفتحــة والكســرة والضـمة زوائــد وهــّن : "، وقولـه أيضــا 8..." إلادغـام أحســن

ـــل إلـــــى الـــــتكلم بـــــه ـــر، : "وقـــــال أيضـــــا 6"يلحقـــــن الحـــــرف ليتوصــ ـــر والكســ ـــتح، والجــ ـــب والفــ النصــ

 .1..."والرفع والضم 

عنايـة خاصــة أثنـاء دراســة " الحركـات"فيعـد أول مــن أعطـى مصــطلح : أمـا ابـن جنــي

دراسة صوتية مدى اهتمامه بهذا املصطلح ومعالجته له معالجة هذا الصنف من ألاصوات 

 -بــال منــازع–، ولــذا يعتبــر ابــن جنــي "ســر صــناعة إلاعــراب"و" الخصــائص"واســعة فــي مؤلفيــه 

ـــة والكســــرة والضــــمةأول مــــن أطلــــق علــــى الصــــوائت القصــــيرة  ـــا  الفتحـ ـــات بمفهومهـ بالحركـ

التزامــا باألمانــة العلميــة، وإظهــارا الصــوتي الــدقيق، ولكنــه لــم ينســب لنفســه هــذا املصــطلح، 

فمصـــطلح الحركـــات ورد قبـــل ابـــن جنـــي فـــي معالجـــة ألابـــواب النحويـــة "لجهـــود الســـابقين لـــه، 

والصـرفية، وعنــدما أطلقـه ابــن جنــي علـى هــذه ألاصـوات عنــد معالجتهــا فـي ألابــواب الصــوتية، 
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فية والصوتية مع نظر إليه على أنه مصطلح مشترك في التسمية بين ألابواب النحوية والصر 

 4".وجود الفارق في معالجته في كل باب عن آلاخر

أمـــــا مـــــن حيـــــث إشـــــارته لعـــــدد الحركـــــات القصـــــيرة ومقابلتهـــــا الطويلـــــة فهـــــو يقـــــول فـــــي هـــــذا        

اعلــم أن الحركــات أبعــاض حــروف املــد واللــين، وهــي ألالــف واليــاء والــواو، فكمــا أن : "الصــدد

ـــة هـــــذه الحـــــروف ثالثـــــة، فكـــــذلك الحركـــــات ثـــــال  ـــة والكســـــرة والضـــــمة، فالفتحــ ـــي الفتحــ ث، وهــ

بعض ألالف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كـان متقـدمو النحـاة يسـمون 

الفتحة ألالف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك 

 3".على طريق مستقيمة

الفتحـة "ن جنـي قـد اكتشـف بـأن الصـوائت القصـيرة ونلتمس من خالل هـذا القـول أّن ابـ      

-علــى الترتيــب، وهــي " ألالــف والــواو واليــاء"هــي أصــول للصــوائت الطويلــة " والضــمة والكســرة

ونخلــــص مــــن خــــالل هــــذه النظــــرة الســــريعة لجهــــود . توابــــع لهــــا وناشــــئة عنهــــا -علــــى حــــّد تعبيــــره

لـدرس بنــاء علـى مــا يملكونـه مــن علمـاء العربيـة القــدامى بـأنهم قــد أولـوا الصــوائت عنايـة مــن ا

مالحظـة ذاتيـة وحـس مرهـف فقـط، فكانــت بـذلك دراسـة نوعيـة جـديرة باإلشـادة أو التثمــين 

 . وعدت تمهيدا وقواعد أساسية بنيت عليها الدراسات الالحقة

 :الصوائت عند علماء التجويد

ج الحـــــروف إذا  كـــــان موضـــــوع علـــــم التجويـــــد ألاساســـــ ي املتميـــــز واملحـــــدد هـــــو دراســـــة مخـــــار      

فلـــم تخــل مؤلفـــات  علـــم ألاصــوات اللغويــةوصــفاتها وأحكامهــا التركيبيـــة، ممــا نســميه آلان 

مـن  -وحتى الفالسـفة املسـلمين -قدماء ومحدثين–علماء التجويد كغيرها من كتب اللغويين 

. بـل اعتبـره د" الصوامت والصـوائت"التقسيم ألاساس ي لألصوات اللغوية، والثنامي املشهور 

قدوري الحمد أهم تصنيف يتصدر كتب التجويد، وهذا التقسيم يعتمـد أساسـا علـى غانم 

وما يعنينا في هذه الدراسة هو تسليط الضوء علـى أهـم  18.كيفية مرور النفس في آلة النطق

 .القضايا التي عالجها علماء التجويد بخصوص الصوائت

للتعبيـر عـن هـذا النـوع استخدم علماء التجويد مصطلحات عديـدة : من حيث التسمية - 1

 : من ألاصوات أهمها

الصــــوت الـــذائب هــــو صــــوت : "فــــي مقابـــل ألاصــــوات الجامـــدة؛ حيــــث إن: ألاصـــوات الذائبــــة-أ

يتميــز بأنــه الصــوت املجهــور الــذي يحــدث فــي أثنــاء النطــق بــه أن يمــر الهــواء حــّرا طليقــا خــالل 
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مجـرى الهـواء ضـيقا مـن الحلق والفم، من غير أن يقف في طريقه أي عائق يؤدي إلى تضييق 

 11".شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا

لــم يختلــف  -غــانم قــدوري الحمــد.بحســب د–إن مفهــوم الصــوائت عنــد علمــاء التجويــد        

ـــروا أن الصــــفة ألاساســـــية  -قــــديما وحــــديثا –عمــــا جــــاء بــــه الدارســـــون اللغويــــون  الـــــذين اعتبـ

وح، ولهذا نجـدهم يعّرفـون الصـائت املميزة لنطق الصوائت تقوم على شكل ممر الهواء املفت

 12.صوت مجهور، ال يسمع عند انتاجه احتكاك أو انفجار: بأنه

وإنمـــا ســـميت مصـــوتة ألن (: "هــــ461ت )قـــال عبـــد الوهـــاب القرطبـــي :مصـــطلمل املصـــوتة  -ب

 11".النطـــق بهـــن ُيصـــوت أكثـــر مـــن تصـــويته بغيـــرهن التســـاع مخـــارجهن وامتـــداد الصـــوت بهـــن

ـــ ـــمية الصـــــوائت بــ راجـــــع إلـــــى أن هـــــذه املجموعـــــة مـــــن ألاصـــــوات تحـــــدث " املصـــــوتة"ـفســـــبب تســ

 .تصويتا أثناء إنتاجها أكثر من غيرها من ألاصوات

ســـميت ممــدودة ألن الصـــوت يمتـــد بهـــا بعـــد : "وفـــي ذلـــك يقـــول أبــو عمـــرو الـــداني :املمــدودة-ج

ســبب تســمية هــذه  (هـــ437ت )ويعلــل مكــي بــن أبــي طالــب القيســ ي  18".إخراجهــا مــن موضــعها

مــــد الصــــوت ال يكــــون فــــي شــــ يء مــــن ألاصــــوات إال : "موعــــة مــــن ألاصــــوات باملمــــدودة بقولــــهاملج

 18".فيهن، وألنهن يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان

من خالل القولين السابقين يظهر أن تسمية الصوائت باملمدودة أو بأصوات املد، راجع        

غيرها، وهذا بخالف ألاصوات الصامتة أو الجامدة،  إلى امتداد الصوت أثناء النطق بها دون 

ـــا أطلـــــق عليهـــــا علمـــــاء التجويـــــد وتجـــــدر إلاشـــــارة إلـــــى أن بعـــــض علمـــــاء التجويـــــد اســـــتخدم . كمــ

وهمــا مــن مصــطلحات الخليــل بــن أحمــد، واللــذان يشــيران " الهوائيــة"و" الجوفيــة"مصــطلحي 

الـنفس معهـا حـرا طليقـا إلى أهم خاصية من خصـائص ألاصـوات الذائبـة واملتمثلـة فـي خـروج 

 16.من غير أن تعترضه عوائق من شأنها أن تعيقه أو تمنعه عن انسيابه خالل الحلق والفم

وقـــــد جمـــــع محمـــــود الُحصـــــري هـــــذه التســـــميات الســـــابقة الـــــذكر مضـــــيفا إليهـــــا مصـــــطلح        

المتـــدادها فـــي لـــين وعـــدم  حـــروف مـــد ولـــينتســـمى هـــذه الحـــروف : "وذلـــك بقولـــه" الخفيـــة"

 11".وخفيــة لخفــاء النطــق بهــا، فهــي أخفــى الحــروف، وأخفــاهن ألالــف ثــم اليــاء والــواو كلفــة،

مصــــطلح مناســــب للكيفيــــات العارضــــة لهــــذه الصــــوائت، وفــــي مقـــــدمتها " الخفيــــة"فمصــــطلح 

 .الاختفاء عند النطق بها

 :عدد ألاصوات الذائبة عند علماء التجويد -2
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ـــيأجمــــع علمــــاء التجويــــد علــــى أن الحــــروف الذا        اليــــاء والــــواو وألالــــف، قــــال : ئبــــة ثالثــــة وهـ

اليـــاء املكســـور مـــا قبلـــه، والـــواو املضـــموم مـــا : والحـــروف الذائبـــة ثالثـــة: "أحمـــد بـــن أبـــي عمـــر

قبله، وألالف وال يج ئ إال مفتوحا ما قبله، وهذه الحروف حروف املد واللين، سميت بذلك 

وقـال مكـي بـن 14 ."وال يـذوب وال يمتـد ألنها تذوب وتلـين وتمتـد، ومـا عـداها جامـد، ألنـه ال يلـين

حـروف املـد واللـين، وهـي ثالثـة أحـرف، ألالـف السـاكنة  التـي قبلهـا فتحـة، والـواو : "أبي طالب

ـــي قبلهــــا كســــرة ـــي قبلهــــا ضــــمة، واليــــاء الســــاكنة التـ : وقــــال محمــــود الحصــــري  13".الســــاكنة التـ

ـــا، والــــواو الســــاكنة ألالــــف اللّينــــة، وال يكــــون مــــا قبلهــــا إ: حــــروف املــــد واللــــين ثالثــــة" ال مفتوحـ

 28".بشرط أن يكون ما قبلها مضموما، والياء الساكنة بشرط أن يكون ما قبلها مكسورا

ــــاء         ــــي نظـــــر أغلـــــب علمــ ـــة فـ ــــوات الذائبــ ــــالفة الـــــذكر أن ألاصـ ــــوال السـ ـــن ألاقـ ونســـــتخلص مــ

عليهــــا املســـبوقة بحركـــة مـــن جنســـها، والتـــي أطلـــق  ألالـــف والـــواو واليـــاءالتجويـــد هـــي ثالثـــة 

مـــن قولــــه " وأوِتيَنـــا: "القـــدامى بحـــروف املـــد واللـــين، وقـــد اجتمعـــت هـــذه ألاصـــوات الثالثـــة فـــي
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 :أصوات املد بالحركات عند علماء التجويدعالقة  -3

تعرض علماء التجويد لدراسة العالقة بين أصوات املـد والحركـات، والبحـث عـن معرفـة        

ألاصــل والفــرع منهمــا، فــأدركوا بــذلك عالقــة الكليــة والجزئيــة التــي تــربط بينهمــا، فتوصــلوا إلــى 

ذي يســـتغرقه النطـــق بكـــل منهمـــا وقـــد أّن الاخـــتالف بينهمـــا يكمـــن فـــي الكميـــة، بمعنـــى الـــزمن الـــ

أمــا الحركــات فهــي : "عــرض عبــد الوهــاب القرطبــي فكــرة ارتبــاط الحركــات بحــروف املــد، قــائال

أبعـاض حــروف املــد واللـين، التــي هــي ألالـف، وال يكــون مــا قبلهـا إال مفتوحــا، والــواو واليــاء إذا 

ن الحركـــــات التـــــي هـــــي كـــــان مـــــا قبلهمـــــا منهمـــــا، وإذا كانـــــت هـــــذه الحـــــروف ثالثـــــة، وجـــــب أن تكـــــو 

أبعــــاض لهــــا ثالثــــا، وهــــي الضــــمة والكســــرة والفتحــــة، فالضــــمة بعــــض الــــواو، والكســــرة بعــــض 

والــذي ينبغــي أن يعتمــد القــارئ مــن : "ثــم قــال فــي موضــع آخــر 21".اليــاء والفتحــة بعــض ألالــف

ذلـــــك أن يحفـــــظ مقـــــادير الحركـــــات والســـــكنات، فـــــال ُيشـــــبع الحركـــــة بحيـــــث تصـــــير ألفـــــا، وال 

تخـــــرج واوا، وال الكســــرة بحيــــث تتحـــــول يــــاء، فيكــــون واضـــــعا للحــــرف موضـــــع  الضــــمة بحيــــث

ـــا  ـــ ى النطـــــق بهــ ـــا، ويتالشــ ـــها ويبـــــالغ فيضـــــعف الصـــــوت عـــــن تأديتهــ ـــا ويختلســ ـــة، وال يوهنهــ الحركـ

 28."وتتحول سكونا
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يت،ح من خالل هذين القولين، أن علماء التجويد أدركوا الاختالف الصوتي بين حروف        

ملتمثــل أساســا فــي الــزمن الــذي يســتغرقه النطــق بكــل منهمــا، فموضــع نطــق املــد والحركــات، وا

بمجـرد أن يطيـل النـاطق زمـن مـرور الـنفس ( ألالـف)الفتحة مثال ينت  عنه كذلك حرف املد 

ـــاج الفتحــــة ـــا يحتاجــــه إنتـ ـــر ممـ وال يخفــــى علــــى أي دارس فــــي علــــم اللغــــة  أن فكــــرة عالقــــة . أكثـ

ومـن هنــا . العربيــة أمثـال ابـن جنـي السـالفة الـذكرحـروف املـد بالحركـات، موروثـة عـن علمـاء 

يظهـــر جليـــا مـــدى تـــأثر عبـــد الوهـــاب القرطبـــي، وموافقتـــه ملـــا قـــرره بـــن جنـــي مـــن أن الحركـــات 

 .أبعاض حروف املد واللين

كما حاول علماء التجويد ضبط الزمن الذي يسـتغرقه نطـق ألاصـوات الذائبـة، فتمكنـوا       

ـــات، ــــدير كميـــــات الحركـــ ـــن تقــ ــــذلك مـــ وحــــــروف املـــــد عــــــن طريــــــق نســـــبة الصــــــوت إلــــــى نظيــــــره،  بـ

( هــ321ت)، وهذا مـا أثبتـه القسـطالني 28فالفتحة مثال نصف ألالف وألالف ضعف الفتحة

وا الفتحــة ألالــف : "بقولــه ووزن الحركــة فــي التحقيــق نصــف الحــرف املتولــد عنهــا، ولــذلك َســمث

الحركــــة عمــــا أجمــــع  الصــــغرى، والكســــرة اليــــاء الصــــغرى، والضــــمة الــــواو الصــــغرى، فــــنقص

وبهــذا اســتطاع علمــاء التجويــد التمهيــد للدارســين املحــدثين، مــن أجــل ضــبط   26".عليــه لحــن

 .قياس زمن ألاصوات الذائبة بالثانية وأجزائها وهذا بفضل معطيات العلم الحديث

 :من حيث الصفات -4

بقلـة عـددها ووضـوح  -فـي نظـر علمـاء التجويـد–تتميز ألاصوات الذائبة في اللغـة العربيـة        

أنواعها، فعلى الرغم من إمكانيـة آلـة النطـق إنتـاج عـدد كبيـر منهـا، فـإن العربيـة الفصـحى لـم 

ـــن . تســـــتخدم إال ثالثــــــة أصــــــوات ذائبـــــة، وســــــتة إذا أخــــــذنا الطــــــول والقصـــــر فــــــي الُحســــــبان ومـــ

 : "مميزاتها أيضا املد الذي يميزها عن باقي ألاصوات الجامدة ؛  قال محمود الُحصـري 
ُ
ـت خ صَّ

هذه الحروف باملد دون غيرها، ألنها أنفاس قائمة بهواء الفـم وحركاتهـا فـي غيرهـا، فلـذا قبلـت 

 21".الزيادة بخالف غيرها، فإن لها حّيزا محققا، وحركاتها في نفسها فلم تقبل الزيادة

 ومنه فالصفة ألاساسية لألصوات الذائبة، تتمثل في جريان النفس بطالقة في مخارجهـا       

ــــوات . دون أدنـــــى اعتـــــراض أو تضـــــييق ملجـــــراه بخـــــالف ألاصـــــوات الجامـــــدة ـــزات ألاصـ ـــن مميــ ومــ

الصــــوت الــــذائب يتميــــز بأنــــه الصــــوت : "غــــانم قــــدوري الحمــــد.الذائبــــة كــــذلك الجهــــر، قــــال د

يخـــرجن مـــن اللفـــظ فـــي لـــين، مـــن غيـــر "ويـــرى مكـــي بـــن أبـــي طالـــب أن أصـــوات املـــد  24".املجهـــور 

مــا يتســللن عنــد النطــق بهــن انســالال كلفــة علــى اللســان واللهــوات، بخــ
ّ
الف ســائر الحــروف وإن
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وفي كالمه هذا إشارة دالة على وضوح أصوات املد في النطق، وسهولة إنتاجها  23"بغير تكلف

 .من غير تكلف، بخالف ألاصوات الصامتة

 : من حيث املخارج   -5

جـــوف الحلـــق، فقـــد أجمـــع أغلـــب علمـــاء التجويـــد علـــى أن مخـــرج ألاصـــوات الذائبـــة هـــو مـــن  

النشـر : "، عنـدما تحـدث عـن مخـارج الحـروف فـي كتابـه(هــ411ت)وهذا ما أثبته ابن الجزري 

وهو لأللـف والـواو السـاكنة : "فعّد املخرج ألاول الذي هو الجوف فقال" في القراءات العشر

املضــــموم مــــا قبلهــــا، واليــــاء الســــاكنة املكســــور مــــا قبلهــــا، وهــــذه الحــــروف تســــمى حــــروف املــــد 

 18".ن، وتسمى الهوائية والجوفيةواللي

 : وإلى ذلك أشار في مقدمته بقوله

 31فألف الجوف وأختاها وِهْي       حروف َمّد  للهواء تنتهي

ولعـــل مـــا أشـــار إليـــه ابـــن الجـــزري أخـــذه عـــن مـــا اشـــتهر بـــه الخليـــل مـــن آرائـــه الدالـــة علـــى        

روف ومخارجهـا، وذلـك ملـا قـال عبقريته، وسبقه في الكثير من املباحث الخاصـة بدراسـة الحـ

ِسبن إلى الجوف ألنه آخر انقطاع مخرجهن: "عن حروف املد واللين
ُ
 12".وإنما ن

وقــد . وقـد عــّد علمــاء التجويــد هــذا املخــرج مقــدرا، ألنــه ال يمكــن تحديــده فــي نقطــة معينــة       

ـــا الحـــظ أن أصـــوات املـــد تخـــرج مـــن.اعتـــرض د
ّ
مخـــرج  غـــانم قـــدوري الحمـــد علـــى هـــذا الـــرأي  مل

 واحد وهو الجوف، فما الذي جعل أصواتها تتمايز في السمع؟

ـــ1818ت)ولنــــــا أن نلمــــــس الجــــــواب عــــــن هــــــذا التســــــاؤل فــــــي قــــــول علــــــي القــــــاري         ــ إنهــــــّن (: "هــ

بالصــوت املجــّرد أشــبه مــنهن بــالحروف، ويتميــزن عــن الصــوت املجــّرد بتصــعد ألالــف وتســفل 

ـــراض الــــواو ـــكل الــــذي يتخــــذه اللســــان وفــــي هــــذا القــــول إشــــار 11".اليــــاء واعتـ ة واضــــحة إلــــى الشـ

 .والشفتان أثناء انتاج كل صوت من أصوات املد

 :التغيرات الصوتية للصوائت العربية -5

تطرأ على الصوائت ألاصول تغيرات صـوتية؛ تتشـكل منهـا صـوائت فـروع نتيجـة تنويعـات        

صوات فرعية سبب أنهـا إنما هي أ: "غالب فاضل املطلبي. نطقية عند بعض اللهجات، قال د

نشـــأت مـــن جـــراء تعامـــل أصـــوات املـــد العربيـــة ألاساســـية فيمـــا بينهـــا، فـــي هـــذه اللهجـــات، ولـــم 

تسـتقل هـذه ألاصــوات يومـا مــا، لتعبـر عــن قـيم فونيميــة خاصـة بهــا، بـل بقيــت صـورة نطقيــة 

 .18"حسب، تميز لهجة من لهجة أخرى، من غير أن تشير إشكاال دالليا أو صرفيا



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

131 

م يغفـــل علمـــاء التجويـــد عـــن الاهتمــــام بمثـــل هـــذه التلونـــات الصـــائتية، حيـــث تخللــــت ولـــ       

الكثير من ثنايا فصول وأبواب مؤلفاتهم، بل اتخذت عناوين بعـض مؤلفـات املحـدثين نـذكر 

ويمكــن . لعبــد العزيــز علــي ســفر" إلامالــة والتفخــيم فــي القــراءات القرآنيــة : "علــى ســبيل املثــال

ـــ ـــم التغيــ ـــى أهــ ـــير إلــ ـــي عالجهـــــا علمـــــاء أن نشــ ـــة التــ ـــن الظـــــواهر اللهجيــ ـــة عــ رات الصـــــائتية الناتجــ

 :التجويد

 :إلامالة-1

تعـــد إلامالـــة مـــن املصـــطلحات اللغويـــة التـــي أوالهـــا علمـــاء اللغـــة و القـــراء اهتمامـــا كبيــــرا،        

حيــــث درســــها أهــــل اللغــــة باعتبارهــــا ظــــاهرة صــــوتية، كالتصــــغير والنســــب وإلادغــــام، فــــي حــــين 

باعتبارهــا وجهــا لقــراءة قرآنيــة، فدرســوها مقرونــة باآليــات القرآنيــة الكريمــة، عالجهــا القــراء 

 . مع ذكر مذاهب القراء وآرائهم بشأنها

العدول إلى الل يء وإلاقبال عليه، وكذلك : امليل: "من امليل، جاء في اللسان :لغةوإلامالة        

جــاء فــي شــرح املفصـــل أن  :حااصــطال أمــا . 18"املــيالن، ومــال اللــ يء يميــل مــيال وممــاال وممــيال

عـدول بـاأللف عـن اسـتوائه ووضـوح بـه إلـى اليـاء، فيصـير مخرجـه بـين مخـرج ألالـف : "إلامالة

املفخمـــة ومخـــرج اليـــاء، وبحســـب قـــرب ذلـــك املوضـــع مـــن اليـــاء تكـــون شـــدة إلامالـــة، وبحســـب 

 .16"بعدها تكون خفتها

باإلشـــارة إليـــه مـــن حيـــث مفهـــوم ولـــم يختلـــف علمـــاء القـــراءات عمـــا ســـبق علمـــاء العربيـــة        

وإلامالــة تنحــو بالفتحـــة نحــو الكســرة، وبـــاأللف نحــو اليــاء كثيـــرا، : "إلامالــة قــال ابــن الجـــزري

( وقلـــيال)وهــو املحــض، ويقــال لــه إلاضـــجاع، ويقــال لــه الــبطح، وربمــا قيـــل لــه الكســر أيضــا، 

ا الاعتبــار تنقســم التقليــل والتلطيــف وبــين بــين، فهــي بهــذ: وهــو بــين اللفظــين، ويقــال لــه أيضــا

ـــة : أيضــــا إلــــى قســــمين إمالــــة شــــديدة وإمالــــة متوســــطة، وكالهمــــا جــــائز فــــي القــــراءة جــــار فــــي لغـ

فاإلمالـــة إذن عنــد ابـــن الجــزري هـــي أن تميـــل الفتحــة نحـــو الكســرة، وألالـــف نحـــو . 11"العــرب

... املحــض وإلاضــجاع والــبطح: اليــاء، وقــد أشــار إلــى بعــض املصــطلحات التــي تطلــق عليهــا مثــل

 .14جدر إلاشارة إلى أن إلامالة لغة بني تميم، ويقابلها الفتح وهو لغة أهل الحجازوت

تظهر فائدة إلامالة في سهولة النطق، وذلك ألن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر : فائدة إلامالة

، فيتفـــــادى 13باإلمالـــــة، والانحـــــدار أخـــــف علـــــى اللســـــان مـــــن الارتفـــــاع، فلهـــــذا أمـــــال مـــــن أمـــــال
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وبة النطـق الناتجــة عـن تنــافر ألاصـوات، فيحــدث بـذلك توافقــا صـوتيا فــي النـاطق بـذلك صــع

 .ألاداء

تعددت آراء الدارسين اللغويين بشأن أسباب إلامالة، ومع ذلـك يتفـق جلهـم : أسباب إلامالة

دون أن نغفـل عــن عـاملي البيئـة واملحــيط . 88علـى أنهـا تعـود لشــيئين اثنـين همـا الكســرة واليـاء

متــى كــان ســبب إلامالــة موجــودا : "ويــرى املــالقي أنــه. فــي الظــواهر اللغويــةفإنهمــا يــؤثران كــذلك 

فـــي اللفـــظ، فـــإن إلامالـــة أقـــوى ممـــا إذا كـــان الســـبب مقـــدرا، وإلامالـــة لســـبب مقـــدم أقـــوى منهـــا 

لســـــبب متـــــأخر، ومتـــــى كـــــان الفصـــــل بـــــين الســـــبب ومحـــــل إلامالـــــة أقـــــل، كانـــــت إلامالـــــة أقـــــوى، 

 .81"مالة للكسرة العارضةوإلامالة للكسرة الالزمة أقوى من إلا 

ويتبــين مــن خــالل هــذا القــول، أن شــدة إلامالــة تكــون بحســب القــرب أو البعــد مــن املــؤثر        

ــــَحى﴿: فكلمــــا كانــــت قريبــــة منـــه كانــــت شــــديدة، مثــــل( اليـــاء أو الكســــرة) وكلمــــا ازداد   82 َوالضث

 81.عدد الفواصل بينها و بين املؤثر خفت إلامالة

 :م إلامالة إلى قسمين أساسيينتنقس: أقسام إلامالة

ومعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء كثيرا، ويقال لها : إمالة شديدة-1

 88 طه﴿: املحضة وإلاضجاع، وربما قيل لها الكسر، ومثال ذلك قوله تعالى

بـــين  وهــي أن تنحـــو بالفتحـــة نحــو الكســـرة وبــاأللف نحـــو اليـــاء قلــيال، وهـــي: إمالــة متوســـطة-2

 .88اللفظين، ويقال لها أيضا التقليل والتلطيف وبين بين

  ( :التفخيم)الفتح  -2

حيـث أفـرد مكـي ابـن أبـي " التفخـيم"استخدم علماء التجويد مصطلح الفـتح للتعبيـر عـن       

بابـــا بعنـــوان بـــاب تـــذكر فيـــه علـــل الفـــتح ( "الكشـــف)فـــي كتابـــه ( هــــ811-188) طالـــب القيســـ ي 

اعلـــم أن أصـــل الكـــالم كلـــه الفـــتح، وإلامالـــة : "قـــال فـــي مســـتهله" ين اللفظـــينوإلامالـــة ومـــا هـــو بـــ

تـــدخل فـــي بعضـــه، فـــي بعـــض اللغـــات لعلـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك أن جميـــع الكـــالم، الفـــتح فيــــه 

ســـامغ جـــائز، وليســـت إلامالـــة بداخلـــه إال فـــي بعضـــه، فـــي بعـــض اللغـــات لعلـــة، فاألصـــل مـــا عـــم 

مقـابال لإلمالـة، و أن " الفـتح"ي ابـن أبـي طالـب مصـطلح وبالتالي فقـد اعتبـر مكـ. 86"وهو الفتح

 .ألاصل في الكالم هو الفتح، أما إلامالة فهي فرع في الكالم

والفـــتح عبـــارة عــن فـــتح القـــارئ : "ولــم يغـــب مصــطلح الفـــتح عنـــد ابــن الجـــزري حيـــث قــال       

يـــل لــــه لفيـــه بلفـــظ الحــــرف، وهـــو فيمــــا بعـــد ألــــف أظهـــر، ويقــــال لـــه أيضــــا التفخـــيم، وربمــــا ق
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ـــتح شـــــديد وفـــــتح متوســـــط ـــم إلـــــى فــ ـــب، وينقســ وهنـــــا أورد ابـــــن الجـــــزري املصـــــطلحين  81"النصــ

 ".التفخيم والنصب: "املرادفين للفتح وهما

والتفخيم في الاصطالح عبارة : "إلى التفخيم فقال" جهد املقل: "وأشار دمحم املرعل ي في مؤلفه

ـــم بصــــداه، والتفخـــــيم  ـــم الحـــــرف، فيمتلـــــئ الفــ ـــن ســـــمن يـــــدخل جسـ والتســـــمين والتجســـــيم عـ

والتغليظ بمعنى واحد، والترقيق عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف، فـال يمتلـئ الفـم 

 -مقابـل نظيـره-فالتفخيم في نظر املرعلـ ي هـو مـا امتلـئ فيـه الحـرف بصـدى الفـم . 84"بصداه

 .الترقيق

ثبتت عنهم إلامالـة وتجدر إلاشارة إلى أن الفتح ينسب ألهل الحجاز، أما قبائل نجد فقد        

فــي كالمهــم، كمــا أن القبائــل العربيــة قبــل إلاســالم وبعــده قــد انقســمت إلــى شــعبتين، الشــعبة 

ألاولى تؤثر الفتح، أو بعبارة أخرى ال تستقيم ألسنتها بغيره، أما الشعبة الثانية فقـد شـاعت 

ـــال83فيهـــــا إلامالـــــة ـــا قــ ـــن يعـــــيش ملــ ـــه ابــ ـــة تمـــــيم، وا: "، وهـــــذا مـــــا أثبتتــ ـــة لغــ ـــل إلامالــ ـــتح لغـــــة أهــ لفــ

 .88"الحجاز

يعـــد الاخــتالس مـــن الظــواهر الصــائتية الخاصـــة بالحركــات العربيـــة، : الاخــتالس وإلاشــباع-3

ـــة، ويـــــراد بـــــاالختالس ـــيران إلــــى لهجـــــات عربيــ ـــا يشــ ـــه نجـــــد إلاشـــــباع، وكالهمــ إخفـــــاء : "وفــــي مقابلــ

 81."الحركـــة وإضــــعاف الصـــوت بهــــا، ولــــيس ســـلبها إذ الحــــرف املخــــتلس حركتـــه بزنــــة املتحــــرك

فأمــــا الــــذين يشــــبعون فيمططــــون، : "وأشــــار ســــيبويه إلــــى كــــل مــــن الاخــــتالس وإلاشــــباع بقولــــه

ـــا واو ويــــاء ـــه لــــك املشــــافهة، وذلــــك قولــــك. وعالمتهـ ـــا ... يضــــربها، ومــــن مأمنــــك: وهــــذا تحكمـ وأمـ

وذلــــــــك قولــــــــك يضــــــــربها ومــــــــن مأمنــــــــك يســــــــرعون . الــــــــذين ال يشــــــــبعون فيختلســــــــون اختالســــــــا

ل أن الفرق بين إلاشباع والاختالس مرده إلى املقدار الزمني الظاهر من خالل القو  82."اللفظ

ــــمي بــــــذلك  ـــا ســ ــــعيفا أو خفيـــ ـــان هــــــدا املقــــــدار ضــ ـــا كـــ ـــة، فكلمـــ ـــق بالحركـــ ــــتغرقه النطـــ ـــذي يســ الـــ

 .اختالسا، أما إذا استغرق هذا النطق زمنا أطول من حقه عَد إشباعا

الس تكـــون أقصــر زمنـــا، وتنبــه بعــض الدارســـين املحــدثين إلـــى أن مقــدار الحركــة فـــي الاخــت       

وغالبا ما يكون الاختالس في الضم  81وتكاد تفقد الجهر مثلما يحدث في إلاسرار أو الوشوشة

واعلـــم أن الحركـــات التـــي تكـــون : "والكســـر ويكـــون فـــي الفـــتح علـــى قلـــة، قـــال أبـــو علـــي الفارســـ ي

ـــــتالس: للبنـــــــــاء وإلاعـــــــــراب تكـــــــــون علـــــــــى ضـــــــــربين ــ ـــــر الاخــ ــ ـــــيط، وآلاخــ ــ ـــــباع والتمطــ ــ ـــــدهما إلاشــ ــ  أحــ

والتخفيــف، وهــذا الاخــتالس والتخفيــف إنمــا يكــون فــي الضــمة والكســرة، أمــا الفتحــة فلــيس 
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جــــمل، : فيهــا إال إلاشـــباع، ولـــم تخفـــف الفتحــة بـــاالختالس كمـــا لـــم تخفــف بالحـــذف، فـــي نحـــو

سبع وكتف، وكما لم يحذفوا ألالف في الفواصل والقوافي من حيث : وجبل، كما خفف نحو

وكما لم يبدل ألاكثر من التنوين  اليـاء وال الـواو فـي الجـر والرفـع ... احذفت الياء و الواو فيهم

ـــي النصـــــب ـــا أبـــــدلوا فــ ـــا  88."كمــ ـــي الضـــــمة والكســـــرة بينمــ ــــي حركتــ ــــالي ينحصـــــر الاخـــــتالس فـ وبالتـ

 .يتضاءل مع الفتحة

يعتبر إلاشمام والروم ظاهرتين لغوتين اهتم بهما علماء اللغة والتجويد  :إلاشمام والروم  -4

 الزمان واملكان  على مر

تهيئة العضو إلخراج الصوت الذي هو الضم ليدل عليه، وليس بخارج :"ويراد به: إلاشمام-أ

 88."إلى اللفظ

 86.إلاتيان في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة: فيقصد به: الروم -ب

مـن وظاهرتا الروم وإلاشمام من الظواهر الصوتية التـي عالجهـا علمـاء التجويـد كغيـرهم        

اعلــــم أن الــــروم وإلاشــــمام إنمــــا اســــتعملتهما :"الدارســــين اللغــــويين، قــــال مكــــي ابــــن أبــــي طالــــب

وقـد تنبـه الدارسـون النحويــون  81."العـرب فـي الوقـف لتبيـين الحركـة، كيـف كانـت فـي  الوصـل

فأمـا ": القدامى إلى أن الصوائت تلحقهما ظاهرتا الـروم وإلاشـمام عنـد الوقـف، قـال سـيبويه

باإلشــمام، وبغيــر إلاشـــمام كمــا تقـــف : ضــموم فإنـــه يوقــف عنــده علـــى أربعــة أوجـــهاملرفــوع وامل

 84."عند املجزوم والساكن، وبأن تروم الحركة التحريك، وبالتضعيف

ولــم يخــالف علمــاء التجويــد علمــاء العربيــة القــدامى فــي هــذا الــرأي حيــث أثبتــه أبــو عمــر        

وقف على الكلم املتحـرك فـي الوصـل، إذا كانـت اعلموا أن ألاصل أن ي: "الداني تفصيال بقوله

حركـــاتهن إعرابـــا وبنـــاء وبالســـكون ألن الوقـــف ضـــد الوصـــل، ألن معنـــى الوقـــف أن يوقـــف عـــن 

واختـــار عامـــة شـــيوخنا ورؤســـاء . وقفـــت عـــن كالمـــك، أي تركتـــه: الحركـــة أي تترك،كمـــا يقـــال

اللة على كيفية الحركـة أئمتنا في مذهب الجماعة الوقف على ذلك باإلشارة؛ ملا  فيها من الد

ويبــــدو مــــن  83".تكــــون رومــــا، وتكــــون إشــــماما: وإلاشــــارة علــــى ضــــربين. فــــي الوصــــل، طلبــــا للبيــــان

خـالل القـولين السـابقين أن الــروم وإلاشـمام إنمـا اســتعمال فـي كـالم العــرب فـي الوقـف لغــرض 

 .إظهار الحركة وفي هدا دليل قاطع عن حرص العرب على إبانة ما للحرف من حركة

أصـل الـروم "أما من حيث الفرق بين الروم وإلاشمام فقد أشار مكي بن أبي طالـب إلـى أن      

أظهــر للحركــة مــن أصــل إلاشــمام، ألن الــروم يســمع ويــرى، وإلاشــمام يــرى وال يســمع فمــن رام 
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وبالتـــالي فـــالروم إضـــعاف الصـــوت  68"الحركـــة أتـــى بـــدليل قـــوي علـــى أصـــل الحركـــة فـــي الوصـــل

ة، وهذا النطق يدركـه ألاعمـى والبصـير، بخـالف إلاشـمام الـذي هـو عبـارة أثناء النطق بالحرك

 .عن إشارة بالشفتين إلى الضمة من غير تصويت، فيدرك بالعين دون السمع

يعـد املـد مـن الظــواهر الصـوتية الكميـة، والتـي أوالهــا علمـاء التجويـد عنايـة خاصــة،  :املـد -5

الكثـرة والزيـادة : واملـد فـي اللغـة. ف القـراء فيـهوهذا نظرا لتنوع أسبابه وتتعدد درجاته واخـتال 

يـزدكم، جـاء فـي : بمعنـى 61﴿ويمـددكم ربكـم : ومنـه قولـه تعـالى مددت اللـ يء إذا زدتـه،: يقال

يقـــال وادي كـــذا يمـــد فـــي نهـــر كـــذا، أي يزيـــد ... املـــد كثـــرة املـــاء أيـــام املـــدد: "معجـــم تهـــذيب اللغـــة

وبالتــالي فتطويــل  61."ت بحــرف مــن حــروف املــدإطالــة الصــو :" أمــا اصــطالحا فاملــد هــو 62"فيــه

 .هو ما سماه علماء التجويد باملد –زيادة على ما فيه من مد طبيعي -الصوت باملد 

ويشـمل حـروف املــد واللـين الثالثـة وهــي ألالـف التــي  ألاول :وتنقســم إلـى قســمين  : حـروف املـد

الـواو : فيشـمل حرفـي اللـين لثانياأما . قبلها فتحة، والواو التي قبلها ضمة، والياء التي كسرة

 68.ش يء وســوء: والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما نحو

الهمــزة والســكون، : أجمــع علمــاء التجويــد علــى أن املــد يعــود لســببين اثنــين وهمــا: ســبب املــد

أمــا املــد فهــو حكــم يجــب لحــروف املــد واللــين : " وقــد فصــل عبــد الوهــاب القرطبــي هــذا بقولــه

وكالضــالين، . كالسـماء، والبنـاء، وقائـل، وبـامع: ا همـزة أو سـاكن مـدغم أو مظهـرإذا كـان عقبهـ

والعـــادين، والصـــاخة، ونســــتعين، وألابـــرار، ويوقنــــون، ويعلمـــون، إذا وقفـــت عليهــــا ومـــا أشــــبه 

وفي هذا القول إشارة واضحة على أن مد حـروف اللـين يكـون عنـد مالصـقتهن لهمـزة . 68"ذلك

ـــر مشــــــدد، ــــاء  66أو ســـــاكن مشــــــدد أو غيـــ ــــماه علمــ ـــد ســ ـــد، وقـــ ــــبب ألاساســــــ ي للمـــ وهــــــذا هــــــو الســ

 : 61هذا وقد قسم علماء التجويد املد إلى قسمين رئيسيين .التجويد بالسبب اللفظي

وهو الذي ال تتحقق ذات الحرف إال به، وذلك بإطالة زمـن الصـوت فـي حـرف : املد ألاصلي -أ

 : املد، وهذا القسم ينقسم بدوره إلى ستة أنواع وهي

 ألالفات  -6التمكين  -5-الصلة الصغرى  -4البدل   -3العوض  -2لطبيعي ا -1

 : وينقسم إلى نوعين: املد الفرعي - أ

 :وينقسم إلى :مد فرعي بسبب همز بعده  1

 املد املتصل : ويشمل واجب -أ 

  املد املنفصل ومد الصلة الكبرى : ويشمل جائز -ب
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  د فرعي بسبب سكون الزمم -أ: مد فرعي بسبب السكون وينقسم إلى صورتين 2

 68مد فرعي بسبب سكون عارض -ب

 : خاتمة 

يمكــن لنــا أن نخلــص فـــي ألاخيــر إلــى أّن مـــنه   علمــاء التجويــد لــم يختلـــف عــن مــا اعتمـــده        

علمــاء العربيــة القــدامى بشـــأن دراســة الصــوائت، حيــث توصـــلوا إلــى أن ألاصــوات الذائبــة فـــي 

لضـمة والـواو، والفتحـة وألالـف، والكسـرة واليـاء، وسـتة ا: العربية ثالثة من حيث النوع وهـي

الفتحة والضمة والكسرة، : ألالف والواو والياء، وقصيرة وهي: من حيث الكمية؛ طويلة وهي

وقد استوعب علماء التجويد نظرية هـذا التصـنيف وفهموهـا، وأضـافوا إليهـا إضـافات قّيمـة 

مـــا بعـــد مـــن اســـتنباط مقـــاييس عامليــــة نالـــت إعجـــاب الدارســـين املحـــدثين؛ الـــذين تمكنــــوا في

وبالتـالي ُيعـد  63تقاس بها أصـوات اللغـات املختلفـة فـي العـالم والتـي ُعرفـت بالحركـات املعياريـة

مـــــا حققـــــه علمـــــاء التجويـــــد فـــــي مجـــــال دراســـــة ألاصـــــوات الذائبـــــة انجـــــازا علميـــــا كبيـــــرا، متميـــــزا 

الذاتية فقـط، وافتقـارهم يستحق كل التثمين، رغم اعتمادهم في دراساتهم على مالحظاتهم 

 .ملعطيات العلم الحديث

وهـذه النظـرة السـريعة والاطـالع املـوجز لألصـوات الصـائتة عبـر التـراث العربـي دليـل قـاطع      

ـــــذا  ــــوائت، وهـ ـــــد بالصــ ـــــاء التجويـ ـــــذا علمـ ـــــدامى، وكـ ــــويين القـ ـــــاة واللغــ ــــام النحـ ـــدى اهتمــ ــ ــــى مـ علــ

اللغــة العربيـــة، الســـيما دورهـــا فـــي الاهتمــام ُيـــنم عـــن وعـــي تـــام بأهميــة هـــذا النـــوع مـــن أصـــوات 

وملا كانت اللغة العربية لغة تصريفية، فقد وجـب . التغيرات املورفولوجية للوحدات اللغوية

ــــوائت : "الاهتمـــــام بالقســـــم املســـــؤول عـــــن مثـــــل تلـــــك التغيـــــرات ـــه حـــــدث مـــــع الصـ فـــــاألمر نفســ

ـــي أدت  ـــيرة التـــ تضــــــيه وظيفــــــة حفــــــظ درجـــــات الترتيــــــب النطقــــــي وفــــــق مــــــا يق -وال تــــــزال–القصــ

القانون الصرفي، ومثله الحفا، على وظائف الوحدات اللغوية داخل التراكيـب للتمييـز بـين 

 18".املعاني

ـــة         ــ ـــة ودالليــ ــ ـــة ونحويـ ــ ــــائف نطقيـ ـــن وظـــ ــ ــــوائت مـ ـــا الصــ ــ ـــي تؤديهـ ــ ـــة التــ ــ ـــــة البالغـ ـــــذه ألاهميـ فلهـ

وصـــــرفية، كلهـــــا كانـــــت دافعـــــا وراء هـــــذه العنايـــــة مـــــن الدراســـــة بهـــــذا الصـــــنف مـــــن ألاصـــــوات، 

ت باهتمـــام علمـــاء العربيـــة القـــدامى، وعالجوهـــا بدقـــة رغـــم اعتمـــادهم علـــى املالحظـــة فحظيـــ

الذاتيــة، ووضــعوا لهــا أسســا وقواعــد بنــى عليهــا املحــدثون فيمــا بعــد أفكــارهم وطّوروهــا وفقــا 

 .ملعطيات العلم الحديث
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 :الهوامش
أحمد راشدي ، سر صناعة إلاعراب،تقديم دمحم حسن إسماعيل و (أبو الفتح عثمان)ابن جني 1

 .28، 13، ص 1،ج2881، 2بحاتة عامر ، دار الكتب العلمية،بيروت ، لبنان ،ط
 .11ص حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء 2

 م ،2888،  1العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء الشرق،القاهرة ، مصر ، ط 
صاحف، تحقيق الدكتور عزة حسن، دار أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، املحكم في نقط امل1

 .1-6م، ص 1331هـ، 1814، 2ط الفكر املعاصر، بيروت، لبنان،
، الكتاب ، تحقيق و شرح عبد السالم دمحم هارون ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) سيبويه ،8

 .21، ص 8م ،ج1344ه، 1884، 1،مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر، ط
 .818ص  ،8سيبويه، الكتاب، ج8
 .281املرجع نفسه، ص 6
 .16، ص 1سيبويه، الكتاب، ج1
زيد خليل القرالة، الحركات في اللغة العربية،دراسة في التشكيل الصوتي ،عالم الكتب 4

 .83م ، ص 2888، 1الحديث،إربد ،ألاردن،ط
 .11، ص  1ابن جني ،سر صناعة إلاعراب ،ج3

دار عمار للنشر والتوزيع،  -اسة صوتية ميسرةدر –غانم قدوري الحمد، علم التجويد .د: ينظر18

 .88م، ص 2888-هـ1826، 1عمان، ألاردن، ط
 .88املرجع نفسه، ص 11
حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار املعرفة الجامعية، إلاسكندرية، دط، .د: =ينظر12

 .61م، ص 2888
نم قدوري الحمددار عمار للنشر عبد الوهاب بن دمحم  القرطبي، املوضح في التجويد، تحقيق غا11

 .31م، ص 2888هـ،1821، 1والتوزيع ،عمان ألاردن،ط
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، التحديد في إلاتقان والتجويد، دار عمار للنشر 18

 .181م، ص 2888هـ،1821، 1والتوزيع،عمان ألاردن،ط
رعاية لتجويد القراءة وتحقيق أبو دمحم مكي بن أبي طالب القيس ي تحقيق أحمد حسن فرحات، ال18

 .128م، ص 1336هـ، 1،1811لفظ التالوة دار عمار للنشر والتوزيع،عمان ألاردن،ط
  126.1مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة، ص : ينظر مثال16
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محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، املكتبة امللكية، دار البشائر إلاسالمية، .د11

 .284م، ص 1333، 8ط
أبو عمرو عثمان بن سعيد ، التحديد في إلاتقان والتجويد،دار عمار للنشر والتوزيع، ( الداني) 14

 .181م، ص 2888ه ، 1،1821عمان ، ألاردن ، ط 
 .128مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة، ص 13
 .284محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ص 28
 .82ورة النمل، آلاية س21
 83سورة هود ، آلاية 22
 .131عبد الوهاب القرطبي، املوضح في التجويد، ص 21
 .131املرجع نفسه، ص 28
 .161غانم قدوري الحمد، الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، ص .د: ينظر28
رات لفنون ، لطائف إلاشا(القسطالني)أحمد بن دمحم بن أبي بكر  شهاب الدين أبو العباس 26

القراءات تحقيق الشيخ عامر عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين، مطابع ألاهرام،القاهرة، 

 .141، ص 1م، ج1312هـ، 1132مصر، د ط، 
 .284محمود الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ص 21
عمان، دار عمار للنشر والتوزيع، ، ،علم  التجويد، دراسة صوتيةميسرةغانم قدوري الحمد.د24

 .88م ص 2888ه ،  1826,  1ط ،ألاردن
 .126مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة، ص 23
دمحم علي : أبو الخير دمحم بن دمحم بن الجزري، النشر في القراءات العشر، مراجعة وتصحيح ألاستاذ18

 .133، ص1الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ج
متن الجزرية في التجويد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د :  بن دمحم بن الجزريأبو الخير دمحم11

 .8ط، د ت، ص
 .68، ص 1الخليل، العين، ج12
غانم قدوري الحمد، الدراسة .، نقال عن د83علي القاري، املنح الفكرية على منح الجزرية، ص 11

 .118الصوتية عند علماء التجويد، ص 
طلبي، في ألاصوات اللغوية، دراسة في أصوات املد ، دار الحرية للطباعة ، غالب فاضل امل. د18

 .162: م، ص1348بغداد، العراق ، دط ، 
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النشر، بيروت،لبنان ، و ، لسان العرب،دار بيروت للطباعة ( جمال الدين ابن دمحم)ابن منظور 18

 .616: ، مادة ميل، ص11دط،دت ، ج
اميل يعقوب، دار .شرح املفصل، تحقيق د: على ابن يعيشموفق الدين أبو البقاء يعيش ابن 16

 .144: ، ص8، ج2881، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .18-23: ، ص2النشر في القراءات العشر، ج: ابن الجزري11
مصطفى ديب البغا، دار ابن . الاتقان في علوم القرآن، تحقيق د: جالل الدين السيوطي: ينظر14

 .248: ، ص1336، 1ان، طكثير، بيروت، لبن
 .18: ، ص2النشر في القراءات العشر، ج: ابن الجزري: ينظر13
، نجلو املصرية ، القاهرة ، مصر دطفي اللهجات العربية، مكتبة ألا : إبراهيم أنيس. د: ينظر88

عبد البديع النيرباني، الجوانب الصوتية في كتب إلاحتجاج للقراءات : و ينظر.81:، ص 2881

 .141ص .م2886هـ،1،1821، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، سوريا، طالقرآنية
، شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( عبد الواحد بن دمحم بن علي بن أبي دمحم املالكي ) املالقي81

 .883-884: م ، ص 2881،  1،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبينان ،ط
 1: سورة الضحى، آلاية82
شير إلى أن الدارسين املحدثين صنفوا أسباب إلامالة إلى عشرة مواضع بالتفصيل ، ينظر مثال ن81

عبده الراجحي ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،دار املعرفة الجامعية إلاسكندرية، مصر :

      111-116: ، ص1333، د ط، 
 1سورة طه ، آلاية88
مالة و التفخيم في القراءات القرآنية،دراسة مع تحقيق كتاب إلا : عبد العزيز علي سفر. د: ينظر88

 .113-114:، ص1، ج 2883الاستكمال البن غلبون ،دار التراث العربي ، الكويت ، دط ، 
 .164: ، ص1الكشف عن وجوه القراءات، ج: مكي ابن آبي طالب86
 .23: ، ص1النشر في القراءات العشر، ج: ابن الجزري81
عبد الغفار حامد هالل، الدراسة الصوتية عند . ، نقال عن د18: جهد املقل، ص: دمحم املرعل ي84

 .288: علماء التجويد، ص
 .81: إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص. د: ينظر83
 .88: ، ص3ابن يعيش، شرح املفصل،ج88
 1111،ص 1عبد الوهاب القرطبي ،املوضح في التجويد ،ج :ينظر81
 261،ص2ب ،ج الكتا:  سيبويه 82
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 118أثر القراءات في ألاصوات و النحو العربي، ص :  عبد الصبور شاهين : ينظر 81
 41،ص2الحجة للقراء السبعة ،ج : أبو علي الفارس ي88
 212،ص1الحجة للقراء السبعة ،ج :  أبو علي الفارس ي88
 122،ص 1الكشف عن وجوه القراءات ،ج: مكي بن أبي طالب: ينظر 86
 122،ص 1الكشف عن وجوه القراءات ،ج: طالب مكي بن أبي81
 164، ص 8الكتاب،ج: سيبويه84
 81-82التحديد ص: أبوعمر الداني 83
 122،ص 1الكشف عن وجوه القراءات ،ج: مكي بن أبي طالب68
 128:آلاية : آل عمران 61
دار معجم تهذيب اللغة ، تحقيق رياض زكي قاسم ، ( : أبو منصور دمحم بن أحمد ) ألازهري 62

 1161، ص  8، ج 1،2881املعرفة، بيروت، لبنان، ط
 288الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات ،ص : عبد البديع النيرباني61
 88،ص1الكشف عن وجوه القراءات ،ج:  مكي ابن أبي طالب: ينظر 68
 166املوضح في التجويد ، ص  : عبد الوهاب القرطبي 68
 88،ص1الكشف عن وجوه القراءات ،ج:  مكي ابن أبي طالب : ينظر 66
تجدر إلاشارة إلى أن علماء التجويد صنفوا ظاهرة املد على شكل بجرة ذات فروع كثيرة، 61

دمحم بن رأفت بن زلط ، أحكام التجويد والتالوة، : ومضبوطة تبعا ألحكام التجويد، ينظر مثال 

   84م،  ص 2886رطبة، ألاندلس، مراجعة عبد الحكيم بن عبد اللطيف بن عبد هللا ، مؤسسة ق
 83دمحم بن رأفت بن زلط ، أحكام التجويد و التالوة ، ص : ينظر64
 .283، وإبراهيم أنيس، ألاصوات اللغوية، ص 143كمال بشر، علم ألاصوات، ص : ينظر مثال63
 أمينة طيبي، علم أصوات اللغة العربية، حامل بيداغوجي، جامعة الجياللي اليابس، سيدي.د18

 .88م، ص 2886-2888بلعباس، الجزائر، 
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 معاني ألافعال املزيدة ودالالتها في غربة الراعي

 صرفيةإحسان عباس، دراسة 

م الشيخ عيد.د
ّ

 إبراهيم أحمد سال

 فلسطين –جامعة ألاقص ه غزة 

 

   :ملخص البحث

ـــا فــــي غربــــة الرا"يتنــــاول البحــــث املوســــوم بــــــ         ـــال املزيــــدة ودالالتهـ  -عــــي إحســــان عبــــاسألافعـ

بالدراســــــة والتحليــــــل معــــــاني ألافعــــــال الثالثيــــــة والرباعيــــــة املزيــــــدة وأوزانهــــــا " دراســــــة صــــــرفية

املتعددة؛ فاملعاني سـماعية، توصـل الصـرفيون إليهـا نتيجـة الاسـتعمال الغالـب عنـد العـرب، 

 .ولهذا فهي متداخلة تستنت  من السياق

 .فعال املزيدة، الثالثية، الرباعيةمعاني، أوزان، ألا  ،داللة: املصطلحات ألاساسية

Abstract:  

This research that known as ” The increase verbs and its connotations in grba 

alraai “Ihsan Abaas”- Grammatical study “deals with study and analysis of 

meaning of increase triple and quadruple verbs with its multiple significances; 

all grammatical reached to phonetic meanings due to common use among 

Arab, so it’s overlapping and derive from the context. 

Basic terms: connotation,meaning,significance,increase verbs,triple , 

quadruple. 

 : مقدمة

إحســان عبــاس، دراســة : اني ألافعــال املزيــدة، ودالالتهــا فــي غربــة الراعــيمعــ"يتنــاول البحــث      

ا كـلَّ ألافعـال املزيـدة الـواردة "صرفّية ، ويهدف الكشف عـن تناولـه لألفعـال املزيـدة مستقصـي 

فــي مــنه  وصــفّي  تحليلــّي  يقــوم علــى اســتجالء معــاني ألافعــال الثالثيــة " غربــة الراعــي"فــي ســيرة 

 . عرضـــه علـــى مـــا اســـتقرَّ عليـــه نظـــاُم الصـــرف العربـــّي والرباعيـــة املزيـــدة، و 
ٌ
وهـــذا البحـــث ثمـــرة

ــا بــين  لجهــد متواضــع، يقــوم علــى أســاس حصــر الدراســة فــي اســتعماالت ألافعــال املزيــدة مواِزن 
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غويــة لــه فــي 
ث
ا لكــّلِ فعــل مــن أجــل توضــيح الســمات الل

باعيــة، ومستشــهد  ألافعــال الثالثيــة والرث

 .يةضوء الدراسات الصرفية العرب

 ما دور ألافعال املزيدة في سيرة غربة الراعي؟: مشكلة الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على ألافعال املزيدة بنوعيها: أهداف الدراسة

الثالثية املزيدة؛ بحرف وله ثالثة أوزان، أو بحرفين وله خمسـة أوزان، أو بثالثـة أحـرف ( أ)  

 .زيدة؛ بحرف وله وزن واحد، أو بحرفين وله وزنانالرباعية امل( ب. )وله أربعة أوزان

اعتمد الباحث فـي بحثـه املـنه  الوصـفّي التحليلـّي الـذي يعنـي بدراسـة ألافعـال : منهج البحث

 .املزيدة، والوقوف على معانيها ودالالتها املختلفة في غربة الراعي

ملوضـــوع بشـــكل تناولـــت هـــذا ا -علـــى حـــّدِ علمـــي-عـــدم وجـــود دراســـات : ســـبب اختيـــار البحـــث 

 .مباشر ومستقل ملعاني ألافعال املزيدة في غربة الراعي

ا مــن أعمــدة النحــو والصــرف : أهميــة البحــث  تكمــن أهميــة البحــث فــي كونهــا تتنــاول موضــوع 

ــــا أمــــام الدارســــين للكشــــف عــــن معــــاني ألافعــــال املزيــــدة فــــي 
 
العربــــي، وقــــد تفــــتح الدراســــة آفاق

 .الغربة الراعي

الدراســـــة علـــــى تتبـــــع معـــــاني ألافعـــــال املزيـــــدة بأوزانهـــــا، ومعانيهــــــا  اقتصـــــرت: حـــــدود الدراســـــة

 .املتعددة، واستعماالتها املختلفة في غربة الراعي

ــا للمــادة العلميــة، وطبيعــة البحــث يســعى الباحــث إلــى دراســة معــاني : خطــوات الدراســة وفق 

 :ألافعال املزيدة ودالالتها في غربة الراعي في مبحثين

الثالثـــّي : التعريـــف بالكاتـــب، وتعريـــف الفعـــل املزيـــد بنوعيـــه: ب النظـــري الجانـــ -املبحـــث ألاول 

 .والرباعّي وأوزانهما ومعانيهما

 .معاني ألافعال املزيدة ودالالتها املختلفة في غربة الراعي: الجانب التطبيقي -املبحث الثاني

 .التعريف بالكاتب، وتعريف ألافعال املزيدة: الجانب النظري  -املبحث ألاول 

إحســـان رشـــيد عبـــد القـــادر عبـــاس، (: م2663-1226)إحســـان عبـــاس : لتعريـــف بالكاتـــبا 

ـــــام  ــ ـــد عــ ــ ــ ـــا 1328ولــ ــ ــ ـــم فيهـــ ــ ــ ـــا، تعلــ ــ ــ ـــــا يافــ ــ ـــــق حيفـــ ــ ــــى طريــ ــ ــ ــــع علـ ــ ــ ـــي تقـ ــ ــ ـــــزال التـــ ــ ـــين غــ ــ ــ ـــة عــ ــ ــ ــــي قريـــ ــ ــ م فـ

وِفــــــَد للكليـــــة العربيـــــة بالقــــــدس 
ُ
الابتدائية،وإلاعداديـــــة، فـــــي صـــــفد ثــــــم درس فـــــي حيفـــــا وعكـــــا، أ

وِفـــَد لدراســـة ألا 
ُ
ـــم فيهـــا، وتعـــّرف فحصـــل علـــى الثانويـــة، وأ

ّ
دب العربـــي فـــي جامعـــة القـــاهرة، تعل

م، وعلــــى 1383فيهــــا علــــى شــــوقي ضــــيف وأحمــــد أمــــين، حصــــل منهــــا علــــى إلاجــــازة بــــاألدب عــــام 
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ـــــام  ـــــتير عــ ــــقلية"م فـــــــي رســـــــالته عـــــــن 1381املاجســ ــــي صـــ ـــــي فـــ ـــــاة ألادب العربــ ــــى "حيــ ـــــل علـــ ، وحصــ

ـــة م، ومكــــــث يــــــدرس ويشــــــرف علــــــى رســــــائل فــــــ1388الــــــدكتوراه مــــــن جامعــــــة القــــــاهرة  ــ ي جامعـ

ـــى  ــــوم حتـــ ا فــــــي جامعــــــة 1361الخرطــ ا زائــــــر 
 
ــــات املتحــــــدة ( برنســــــتون )م، وعمــــــل أســــــتاذ ــــي الواليــ فــ

، انتقـــل بعـــدها إلـــى التـــدريس فـــي الجامعـــة ألامريكيـــة فـــي (م1311-1318)ألامريكيـــة بـــين عـــاَمي 

 .1م2881م، ثم انتقل إلى عمان، ومكث فيها حتى وفاته1346بيروت حتى 

بجـــــدارة فـــــي إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، حيـــــث أرفـــــد املكتبـــــة العربيـــــة  ُيعـــــدث مّمـــــن أســـــهم: مملفاتـــــه

ــف قرابــة 
ّ
ا غيــَره مــن ألاســاتذة، مثــل" مائــة"بعشــرات الكتــب، وأل

 
ا أو مشــاِرك فــن : كتــاب منفــرد 

موســوعة فــي ( 82)الشـعر، وفــن القصــة، وفــن املســرحية، وتــاريخ النقـد ألادبــي، وحقــق حــوالي 

 .2م1336ربة الراعي ألادب العربي، وكتب السيرة، وسيرته غ

ربــة الراعــي؟  
ُ
حيــث عــا  إحســان عبــاس حيــاة الغربــة بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن : غربــةِلــَم غ

؛ البعــد عــن ألاهــل  والــوطن حيــث الشــعور بــالحزن وألاســ ى واملــرارة، وربمــا املقصــود أن  معــان 

ن  يعبـــر عــــن الشــــعور بالغربــــة لـــدى إلانســــان الفلســــطيني الــــذي يعـــاني مــــرارة البعــــد عــــن الــــوط

ـــة إلـــــى غربـــــة ـــن غربــ ـــل فـــــي الشـــــتات مــ ـــأ فـــــي أســـــرة : الراعـــــي. والتنقــ ـــث نشــ ــــي حيــ ـــار الراعـ ـــا اختيــ أمــ

فلســــطينية ريفيـــــة تعتمـــــد علـــــى الزراعـــــة، وتربيـــــة الحيوانـــــات، وربمـــــا ارتبـــــاط الكلمـــــة بـــــديوان 

غـــرم إحســـان 
ُ
الرعـــاة الـــذي اطلـــع عليـــه إحســـان عبـــاس ، وفيـــه أحـــد الرعيـــان الرومـــان الـــذي أ

أّمـا صـياغة . املستعمرين ألاعداءن خالله عن معاناة شعبه من قبل عباس بشعرهم ليعبر م

ـــق فيـــه الكاتـــب، حيـــث صـــيغ فـــي كلمتـــين
ّ
ا ملبتـــدأ محـــذوف تقـــديره : العنـــوان فقـــد وف ألاولـــى خبـــر 

ا إليــه لتكمــل املعنــى "هــذه غربــة"
 
والعنــوان يــو ي بــالجو ".  هــذه غربــة الراعــي"، والثانيــة مضــاف

 .1"أويلي يثير في املتلقي هاجَس إلامعان في قراءة النصمفتاح ت"النفس ي املناسب، وهو 

مجـرد، ومزيـد ؛ فـاملجرد إمـا ثالثـّي، وإمـا ربـاعّي، وكـل : ينقسم الفعل إلـى: أقسام الفعل املزيد

 
 
 :منهما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف؛ فتكون أنواع املزيد فيه خمسة

عـــل)الـــوزن ألاول : انبحـــرف ولـــه ثالثـــة أوز ( أ)مزيـــد الثال ـــي  -النـــوع ألاول  
ْ
ف
َ
أكـــرم : ، نحـــو(أ

 : التعديـــة -1: وأقـــام، ومـــن معـــاني هـــذا الـــوزن
 

 ألصـــل الفعـــل مفعـــوال
 

وهـــي جعـــل مـــا كـــان فـــاعال

ي بــــالهمزة ثالثــــة أنــــواع؛ : ملعنــــى تصــــير، نحــــو ــــا، والفعــــل املتعــــّدِ ا؛ أي جعلتــــه ذاهب 
أذهبــــت زيــــد 

ي إلـــى واحـــ ا إلـــى واحـــد، واملتعـــّدِ ي  ا إلـــى اثنـــين، نحـــوفـــالالزم يصـــير بهـــا متعـــّدِ ي  : د يصـــير بهـــا متعـــّدِ
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ا إلــى ثالثــة، وقــد ينحصــر هــذا  ي  ي إلــى اثنــين يصــير بــالهمزة متعــّدِ ا املســألة، واملتعــّدِ أفهمــت زيــد 

ا: ، نحو(أعلم وأرى )النوع في  ا مسافر  ا زيد  ا، وأريت محمد  ا علّيا فاهم   .أعلمُت محمد 

ا، نحـــو      ي  ــا ومتعــّدِ ــِتَن أخــوك): وقــد يجــيء الثالثــي الزم 
َ
ــا وفتنتــه إذا أدخلـــت ( ف إذا صــار مفتتن 

وقـد يجـيء  . أسـرع وَسـُرع، وأبطـأ وبطـؤ: وقد يجيء الثالثي واملزيد منه الزمين، نحـو. فيه الفتنة

ــا، نحـــو ا واملزيــد فيـــه الزم  ي  أكـــّب : أقشـــع الغــيم؛ إذا زال  وقشـــعته الــريح، ونحـــو: الثالثــي  متعـــّدِ

عــل)ملعنــه الغالــب فــي والتعديــة هــي ا. علــى وجحــه وكببتــه
ْ
ــا أو  -1(.أف الــدخول فــي اللــ يء زمان 

ــا، نحــو أقســط الرجــل؛ إذا أزال عــن : الســلب وإلازالــة، نحــو -2.أصــبح، وأوحــد، وأصــحر: مكان 

ا؛ أي أزلـــــُت شــــكواه أشــــفيُت املـــــريض؛ أي : الــــدعاء، نحــــو -1.نفســــه الجــــور، وأشــــكيُت محمــــد 

 .دعوت له

ــــو -8 ـــيرورة، نحــ ـــــرأة؛ أي صــــــا: الصـــ ـــت املـ ــ ــــو -8.رت ذات طفــــــلأطفلـ ـــــتحقاق، نحــ أزوجــــــت : الاسـ

رتــــه فــــأفطر، : املطاوعــــة، نحــــو -1.أظبــــأ املكــــان: الكثــــرة، نحــــو -6.الفتــــاة؛ إذا حــــان زواجهــــا
ّ
فط

ـــه؛ أي : أرهنــــت املتــــاع؛ أي عرضـــــته للــــرهن، ونحــــو: التعــــريض، نحـــــو -4.وبشــــرت فأبشــــر أقبرتــ

ا  .جعلت له قبر 

ّعــــــل: ) الــــــوزن الثــــــاني
َ
ـــــل ،(ف ـــــه .فــــــّرح، كــــــّرم، شــــــّوق : مثــ ـــــن معانيـ ــــو: ومــ ـــر، نحــ ــ طـــــــّوف، : التكثيـ

ا منـك، والسـلب، نحـو: جّدعتـه؛ أي قلـت: فّرحت علّيا، والدعاء، نحو: والتعدية، نحو : جـدع 

ــل، وكّبــر، والنســبة، نحــو: قشــرت الفاكهــة، واختصــار الحكايــة، نحــو
ّ
كّفرتــه، والتوقيــت، : هل

 . هّجر وصّبح: نحو

ــــو، (فاعـــــل: ) الـــــوزن الثالـــــث ـــل، وجـــــالس،  : نحـ ـــن معانيـــــهقاتــ ــــو: ومــ ـــاركة، نحـ ضـــــاربته : املشــ

 .ضاعفت الل يء، وغير ذلك: وضاربني، والتكثير، نحو

ــى، : ، نحــوتفّعــل: ألاول  :بحــرفين، ولــه خمســة أوزان( ب)مزيــد الفعــل الثال ــي  
ّ
تقــّدم، وتزك

 .املطاوعة، والتكلف، والاتخاذ، والتجنب، واملعاودة، والصيرورة، واملبالغة: ومن معانيه

ــــواعـــــــل، تف: الثـــــــاني ـــــه: نحـــ ـــن معانيــ ــ ـــل، ومــ ــ ـــل، وتجاهــ ــ التشـــــــارك، وإلابهـــــــام، واملطاوعـــــــة، : تقاتــ

انفعــــل، وهــــو : الثالــــث. 8"تيقنــــت واســــتيقن: كمــــا شــــاركت تفاعلــــت تفّعلــــت، نحــــو"والتــــدرج؛ 

َعــل
َ
: اجتمــع واتصـــل، ومــن معانيـــه: ، نحــوافتعـــل: الرابــع. صــرفته فانصـــرف: ، نحـــومطــاوع ف

ــــو ــ ـــة، نحــ ــ ــ ـــــا: املطاوعـ ــ ــــامتزج، والاتخـ ــ ـــه فــ ــ ــ ــــومزجتـ ــ اعتــــــــدت الصــــــــبر، وامتطيــــــــت الّدابــــــــة، : ذ، نحــ
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ــــو: والتشـــــارك، نحـــــو ـــة، نحــ ــــي واختصـــــما، واملبالغــ ــــف دمحم وعلــ ـــدر: اختلـ : الخــــــامس. قـــــدر واقتــ

 .احمّر ، واعوّر وهو الزم: نحوافعّل، 

استخرج، ومن معاني : ، نحواستفعل -1:بثالثة أحرف، وله أربعة أوزان( ج)مزيد الثال ي  

ـــتفعل ــ ــــوالســــــؤال والطلــــــ( أ: )اسـ ــــتغفر: ب، نحــ ـــب، : التحــــــول، نحــــــو( ب) .اســ ــ ـــــتفحم الخشـ اسـ

 .استأجره، وغير ذلك من املعاني: الاتخاذ، نحو( ج.)واستحجر الطين

 .اخشوشن: املبالغة والتأكيد، نحو( أ:)احدودب، ويأتي ملعنيين هما: ، نحوافعوعل -2

ا: الصيرورة، نحو( ب)   .احلول؛ إذا  صار حلو 

 .افعوعل: أتي للمبالغة، مثلاعلّوط، وي: ، نحوافعّول  -3

 .ويأتي للداللة على اللون والعيب. احماّر، واخضاّر : نحو افعاّل، -4

ولـــه وزن واحـــد، هـــو مزيـــد الربـــاعي بحـــرف، ( أ: )مزيـــد الربـــاعي، وهـــو قســـمان -النـــوع الثـــاني

ي، نحــــو .تــــدحرج: تفعلـــل، نحــــو مزيــــد ( ب) .دحرجتــــه فتــــدحرج: ويــــأتي ملطاوعــــة فعلــــل املتعــــّدِ

احـــرنجم، افرنقـــع؛ وهـــذا : افعنلـــل، نحـــو -الـــوزن ألاول  5:بحـــرفين، ولـــه وزنـــان، همـــا الربـــاعي

ي، نحـــــو  -الـــــوزن  الثـــــاني  .احرنجمـــــُت إلابــــل فاحرنجمـــــت: الــــوزن يـــــأتي ملطاوعـــــة فعلــــل املتعـــــّدِ

 .اقشعّر؛ وهذا الوزن يأتي للمبالغة والتأكيد: افعلّل، نحو

    -  
َ
يـــاَدة، ف َعـــال فتلحقهـــا الّزِ

ْ
ف
َ ْ
مـــا ألا

َ
أ
َ
ِفْعـــل علـــى ف

ْ
ـــَل )يكـــون ال

َ
َفْعل

َ
ـــِذي َيقـــع علـــى ( ت

َّ
ِفْعـــل ال

ْ
َوُهـــَو ال

ـــــــــَل )
َ
ْعل
َ
ِلــــــــــَك، نحــــــــــو( ف

َ
ْقــــــــــِدير: َوذ ـــــدر : تـــــــــدحرج وتســــــــــرهف؛ ألّن التَّ ــ ــــدحرج، واملصـــ ــ ــ ـــه فتــ ــ ــ دحرجتــ

ا(الَتْفُعلـــــــل) ْوِلـــــــك تكســـــــر تكّســـــــر 
َ
ق
َ
ـــــــل ك ـــــدر . ، ومصـــــــدر تفّعـــــــل التفعث َمـــــــا ُهـــــــَو ( تَفاعـــــــل)ومصــ ِإنَّ

فاعـــُل )  تغا: ، نحـــو(التَّ
 

ال
ُ
َمـــا اْســـَتَوت . فـــل تغـــاف

َ
حركـــة؛ ك

ْ
ون َوال

ُ
فاســـتوت مصـــادر َهـــذه ِفـــي الّســـك

 .6أفعالها

أصـــولها مـــن زوائـــدها، وذاك أن الفعـــل إذا خـــرج مـــن الثالثـــة إنمـــا  ":بـــاب معرفـــة ألافعـــال"    

؛ كمــا كانــت بنــات 
 

يخــرج لزائــد يلحقــه، إال أن يكــون مــن بنــات ألاربعــة، فيكــون فــي ألاربعــة أصــال

 .الثالثة

، فيكــــون الفعــــل     
 

َعــــل) فأمــــا بنــــات الثالثــــة فــــإنَّ الهمــــزة تلحقهــــا أّوال
ْ
ف
َ
. أخــــرج وأكــــرم: ؛ نحــــو(أ

ِرمُ : ويكون املستقبل؛ نحو
ْ
ِعـل)وكان ألاصـل أن يكـون وزنـه . ُيخرِج وُيك

ْ
ف
َ
، فحـذفت الهمـزة؛ (ُيؤ

ـه كــان يلزمــه إذا أخبــر عــن نفســه أن يجمــع همـزتين وذلــك ممتنــع دة، وكانــت فلّمــا كانــت زائــ. ألنَّ

 املضارع الهمزة
ُ
ِبعْت حروف

ْ
ت
ُ
ه حذفت، وأ

ُ
زم ما ال يقع في الكالم مثل

ْ
ل
ُ
 .1"ت
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 ( النـون )أّمـا  :باب ما تسـكن أوائلـه مـن ألافعـال املزيـدة -    
ُ
 سـاكنة فتلزمهـا ألـف

 
فتلحـق أوال

َفعـل َيْنفعـُل، ويكـون ُيْفعـُل منـه علـى ُيْنَفَعـ
ْ
ِعـَل الوصل في الابتداء، فيكون الحرف على ان

ُ
ُل، وف

، إال أنَّ املـيم مضـمومة ، ومفعولـه علـى ُمْنَفَعـل  ُفِعَل، ويكون الفاعل منه على ُمْنَفِعل 
ْ
، 4على ان

َفعـــل"
َ
 إال فـــي ان

 
 ( التـــاءُ )وتلحـــق . وال تلحـــق النـــوُن أّوال

ُ
ثانيـــة، ويســـكن أوُل الحـــرف فتلزمهـــا ألـــف

تَعــَل َيْفَتِعــل فــي جميــع 
ْ
وال تلحــق . مــا ُصــّرِفت فيــه ِاســتفَعلالوصــل فــي الابتــداء، وتكــون علــى اف

تعَل 
ْ
 والتـاُء بعـدها، ثـمَّ ( السيُن )وتلحق . التاء ثانية والذي قبلها من نفس الحرف إال في اف

 
أوال

 الوصــــل فــــي الابتــــداء، ويكــــون الحــــرف علــــى اْســــَتْفعل َيْســــَتْفعُل، 
ُ
تســــكن الســــيُن فتلزمهــــا ألــــف

ألافعال املزيـدة لـيس بـين ُيْفعـُل منهـا وَيْفَعـَل بعـد وجميع هذه . ويكون ُيْفَعُل منه على ُيْسَتفعُل 

 الحرف الذي قبل آخر حـرف وفتَحُتـه، إال مـا كـان علـى َيَتفاعـُل 
ُ
ضمة أولها وفتحِته إال كسرة

لحـــق بــه، نحـــو: وَيَتَفعــّل ومـــا جــاء مـــن هــذا املثـــال، نحــو
ُ
يتحوقــل، فإنـــه ملــا كـــان : يتـــدحرُج ومــا أ

ــرك فــي ُيْف 
ُ
ــا فــي َيْفَعــُل ت . َيْســَمُع وُيْســـَمُع : َعــُل، كمــا تفعـــل ذلــك فــي غيــر املزيــد، نحــو قولــكمفتوح 

َرُج : وذلك قولك
ْ
َرَج وُيْسَتخ

ْ
َرَج وَيْسَتخ

ْ
ِعل منه على اْسُتْفِعل، وفعل من جميع . اْسَتخ

ُ
ويكون ف

َعـــَل فـــي الحركـــة والســـكون إال أنَّ الثالـــث 
َ
 الوصـــل علـــى مثـــال ف

ُ
هـــذه ألافعـــال التـــي لحقتهـــا ألـــف

 إال في هذا وال. مضموم
ٌ
 وقبلها زائدة

 
 في اْسَتْفَعَل، وال التاُء ثانية

 
 .3تلحق السيُن أوال

مــا اشــتمل علــى بعــض أحــرف الزيــادة، ويعــرف الحــرف الزائــد، باالســتغناء عنــه فــي : املزيــد"    

ا ـــن . بعـــــض التصـــــريفات، مـــــع تأديـــــة الكلمـــــة بعـــــد ســـــقوطه معنـــــى مفيـــــد  ــــال يمكــ ـــا ألاصـــــلي فـ أمــ

ا بعده في ألاغلب الاستغناء عنه؛ إذ ال  . تؤّدي الكلمة معنى مقصود 

ــــا علــــى ثالثــــّي ألاصــــول، نحــــو    
 
ــــاَرَج، أو حــــرفين، نحــــو: ومزيــــد الفعــــل قــــد تكــــون زيادتــــه حرف

َ
: خ

ا علـى ربـاعّي ألاصـول، نحـو: تخارج، أو ثالثة، نحو
 
يـدحرج، أو : يتخارج، وقد تكون زيادته حرف

والزيـادة التـي تـدخل ألافعـال . يـادة سـتة أحـرفيتدحرج، وال يتجاوز الفعـل بالز : حرفين، نحو

 .18"املختلفة، وأنواع املشتقات ألداء معنى  معين، قياسية بالطريقة التي تشير اللغة بها

مـــا كانـــت أحرفـــُه : إمـــا ثالثـــّي ألاحـــرِف، وهـــو -ِبحَســـِب ألاصـــِل -الفعـــُل (: املجـــرد واملزيـــد فيـــه")    

 
 
 بالزائد، مثل. ألاصلية ثالثة

َ
َن، وَهدى واسـتهدى: وال ِعبرة حسَّ

َ
وهـو مـا : وإمـا ُرباعّيهـا". َحُسَن وأ

 بالزائــد، مثــل
َ
 وال عبــرة

 
ــُه ألاصــلية أربعــة

ُ
حرف

َ
وكــلا ". دحــَرَج َوتــَدحرَج َوقشــعَر واقشــعرَّ : "كانــت أ

ٌد وإما مزيٌد فيه  .منهما إما مجرَّ

ها أصلية؛ أي : فاملجردُ     
ث
 ماضيه كل

ُ
 ".ذهَب ودحرَج : "مثل ،(ال زائَد فيها)ما كانت أحرف
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ا على ألاصل، مثل: واملزيُد فيه      ".أذهَب َوتدحرَج : "ما كان بعُض أحرِف ماضيِه زاِئد 

 يجمعهـــا قولـــك
ٌ
ـــَرة

َ
 الزيـــادة عش

ُ
 كـــان الزائـــُد مـــن ". ســـألُتمونيها: "وحـــروف

َّ
وال ُيـــزاُد مـــن غيرهـــا إال

َم واحَمرَّ 
َّ
 .جنس أحرف الكلمة كَعظ

ـــ زيـــُد فيـــه قســـمان أيض 
َ
الثـــي، وهـــو مـــا زيـــَد علـــى أحـــرف ماضـــيه الثالثـــة : اوامل

ث
مزيـــٌد فيـــه علـــى الث

 واحــــٌد، مثــــل
ٌ
، مثــــل"انطلــــَق : "، أو حرفــــاِن، مثــــل"أكــــرمَ : "حــــرف ".  اســــتغفَر : "، أو ثالثــــة أحــــرف 

 واحـــٌد، 
ٌ
بــاعي، وهــو مــا زيــَد فيــه علــى أحــرف ماضــيه ألاربعــة ألاصــليِة حــرف وَمزيــٌد فيــه علــى الرث

زلزَل : "نحو
َ
 .11"احرنجَم : "رفان، نحو، أو ح"ت

 .سبعة وثالثون بناء -مجردها، ومزيدها، وملحقها -فللماض ي من ألافعال 

ُعــَل )ال يجــيء بنــاء ( 1) :معــاني ألابنيــة
َ
إال للداللــة علــى غريــزة أو طبيعــة أو مــا  -بضــم العــين-( ف

ـــْدُرهُ : أشــبه ذلـــك، نحــو
َ
ــَر ق

ُ
ط
َ
ــالٌن بـــاألمر، وخ

ُ
ـــُب مــ. َجـــُدَر ف ن فعـــل أو املــدُح بـــه وإذا أريــد التعجث

مه: ُحّول إلى هذه الزنة، نحو
َ
َضاه وما أعل

ْ
َم، بمعنى ما أق

ُ
ُضَو الرجل وَعل

َ
 .12ق

ِعــَل ( 2)    
َ
ُه وَبِلــَ  : للداللــة علــى النعــوت املالزمــة، نحــو -بكســر العــين-ويجــيء بنــاء ف

ُ
ِرَب لســان

َ
ذ

، نحو داللة على كبر ُعْضو، جرب وعرج وعمص ومرض، أو لل: جبيُنُه، أو للداللة على َعَرض 

، نحــــو  مــــن ألفــــا، أعضــــاء الجســــم املوضــــوعة علــــى ثالثــــة أحــــرف 
َ
ِخــــذ

ُ
ِبــــَد : وذلــــك إذا أ

َ
َرِقــــَب وك

 
ُ
ِحَل وَجِبَه، وعجزِت املرأة

َ
 .ظمئ، ورهب: ويأتي لغير ذلك، نحو. وط

َعـَل ( 1)    
َ
جمـع وحشـر وحشـد، أو علـى : للداللـة علـى الجمـع، نحـو -بفـتح العـين-ويجيء بناء ف

حــــبس : مـــنح ونحــــل، أو علـــى املنــــع، نحـــو: بــــذر وقســـم، أو علــــى إلاعطـــاء، نحــــو: تفريـــق، نحـــوال

قهــــر وملــــك، أو علــــى : أبــــى وشــــرد وجمــــح، أو علــــى الغلبــــة، نحــــو: ومنــــع، أو علــــى الامتنــــاع، نحــــو

: رحــل وذهــب، أو علــى الاســتقرار، نحــو: نقــل وصــرف، أو علــى التحــول، نحــو: التحويــل، نحــو

تر، نحو: نحو ثوى وسكن، أو على السير، حجب وخبأ، أو علـى غيـر : ذمل ومل ى، أو على السَّ

 .ذلك مما َيْصُعُب َحْصُرُه من املعاني

ــَل للداللــة علــى الاتخــاذ، نحــو( 8)   
َ
ْعل
َ
ْرَمْضــُت؛ أي اتخــذت : ويجــيء بنــاء ف

َ
ــْرُت الكتــاب وق

َ
ْمط

َ
ق

ا،أو للداللة على املشابهة، نحو ْرُموض 
ُ
ا وق ُق دمحم: ِقْمطر 

ُ
ل
ُ
ل خ

َ
ـم؛ أي أشـبه الحنظـل َحْنظ

َ
ق
ْ
 وَعل

ْرَجس الدواَء؛ أي جعـل فيـه : والعلقم، أو للداللة على جعل ش يء في ش يء، نحو
َ
عْنَدم ثوبه ون

وَبــــــُه : الَعْنــــــَدم والنــــــرجس، أو للداللــــــة علــــــى إلاصــــــابة، نحــــــو
ُ
َصــــــَمُه؛ أي أصــــــاب ُعْرق

ْ
ل
َ
َبــــــه وغ

َ
َعْرق
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َصــمَتُه، أو الختصــاراملركب للداللــة علــى حكايتــه، 
ْ
بســمل وســبحل وحمــدل وطلبــق، : نحــووغل

 .11أولغير ذلك

ــا أو : مزيــد الفعــل الثال ــي -ألاول  :تعريــف الفعــل املزيــد
ً
الفعــل الثال ــي يمكــن أن يــزاد حرف

  .حرفين أو ثالثة أحرف
ً

 :وله ثالثة أوزان: مزيد الفعل الثال ي بحرف واحد -أوال

 .أخرج، أكرم: لأفعل، مث: زيادة همزة القطع في أوله ليصير على وزن -1    

 . كّبر، رّوح: فّعل، مثل: زيادة حرف من جنس عينه؛ أي تضعيفها ليصير على وزن -2    

ـع، واَعـد: فاَعـل، مثـل: زيادة ألف بين الفاء والعين ليصير على وزن -1    
َ
وملزيـد . 18جـاَدل، داف

، ألاول   أبنيــة 
ُ
ــل : الثالثــي بحــرف واحــد ثالثــة عَّ

َ
م، والثــانيق: نحــو –بتضــعيف َعْيِنــه-ف ــع وقــدَّ

َّ
: ط

َعـَل : قاتَل وخاصَم، والثالـث: ، نحو-بزيادة ألف بين الفاء والعين-فاعل 
ْ
بزيـادة همـزة  قبـل -أف

َرمَ : نحو -الفاء
ْ
 .18أْحَسَن وأك

َعَل )املعاني التي تزاد لها الهمزة * 
ْ
ا، فالفعـل : التعدية -1(: أف ي  أي يجعـل الفعـل الـالزم متعـّدِ

 (خرج)
 

 بـه، مثـلفعـل ال : ، مثال
 

ا؛ : زم ال يأخـذ مفعـوال ي  خـرج زيـٌد، فـإذا زدتـه همـزة جعلتـه متعـّدِ

ا: فتقول   .أخرجت زيد 

ا ملفعـــول واحـــد صـــار  -أ     ي  ا ملفعـــولين؛  -بزيـــادة الهمـــزة-فـــإذا كـــان الفعـــل املجـــرد متعـــّدِ ي  متعـــّدِ

 يتعــــّدى ملفعــــول واحــــد، وأنــــت تقــــول ( لــــبس)فالفعــــل 
 

ــــا، فــــإذا زدتــــ: مــــثال ه همــــزة لــــبس زيــــٌد ثوب 

ا ملفعــــولين؛ فتقــــول  ي  ــــا: جعلتــــه متعــــّدِ ا ثوب  ا ملفعــــولين  -ب. ألبســــُت زيــــد  ي  وإذا كــــان الفعــــل متعــــّدِ

ا إلـــى ثالثـــة مفاعيـــل، مثـــل -بزيـــادة الهمـــزة-صـــار  ي  ـــا: متعـــّدِ ا كريم  فـــإذا زدتـــه همـــزة، . علمـــُت زيـــد 

ا إلى ثالثة مفاعيل، مثل ي  ا: جعلَته متعّدِ ا كريم  ا زيد   .أعلمُت َعمر 

 .دخل في مصر: دخل في الصباح، وأمَصر: أصبح: الدخول في الزمان أو املكان -2    

ـــى صــــفة معينــــة -1    ـــ يء علـ ا، تعنــــي: الداللــــة علــــى أنــــك وجــــدت اللـ ا : أكرمــــت زيــــد  وجــــدت زيــــد 

ا  .كريم 

أعجمــــــُت : الداللـــــة علـــــى الســـــلب، ومعنــــــاه أنـــــك تزيـــــل عـــــن املفعــــــول معنـــــى الفعـــــل، مثـــــل -8    

رُت الفاكهة؛ أي أزلت قشَرتها. تهالكتاب؛ أي أزلت عجم
ّ
 . وقش

رعُ : الّداللة على استحقاق صفة معينة -8     ْحَصَد الزَّ
َ
 .استحق الحصاد: أ

 .كثر بجره: أبجر املكان: الداللة على الكثرة -6    
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: أبْعـُت املنـزل : وذلـك، مثـل: الداللة على التعريض؛ أي أنك تعرض املفعول ملعنـى الفعـل -1    

 .لبيععّرضته ل

صـار ذا : أثمـر البسـتان: الداللـة علـى أن الفاعـل قـد صـار صـاحب شـ يء مشـتق مـن الفعـل -4

 . ثمر

َمَس العدد: الداللة على الوصول إلى العدد -3 
ْ
خ
َ
 . 16صار خمسة: أ

َعل للتعدية،    
ْ
أجلس وأخرج وأقام، أو للداللة على أن الفاعل قد صار : نحو ويجيء بناء أف

ُتقَّ م
ْ
َمَر البستان، أو للداللة على املصادفة، : نه الفعل، نحوصاحب ما اش

ْ
ِت الشاة، وأث

َ
َبن
ْ
ل
َ
أ

ـــُت شـــكواُه : أبخلتـــه وأعظمتـــه، أو للداللـــة علـــى الســـلب، نحـــو: نحـــو
ْ
أشـــكيته وأقذيتـــه؛ أي أزل

أصـــحر وأعـــرق وأْتهـــم وأنجـــد : وقـــذى عينـــه، أو للداللـــة علـــى الـــدخول فـــي زمـــان أو مكـــان، نحـــو

و للداللــة علــى الحينونــة، وهــى قــرب الفاعــل مــن الــدخول فــي أصــل وأصــبح وأمســ ى وأضــحى، أ

 .11أحصد الزرع وأصرم النخل؛ أي قرب حصاده وصرامه، أو لغير ذلك: الفعل، نحو

َعــل)وللمزيــد مــن الثال ــي "
ْ
ا، و(: للتعديــة: )وهــو( أف ــّد البعيــر؛ (: للصــيرورة)كأخرجــت زيــد 

َ
كأغ

ــــــدة
ُ
ـــكايتهكأشــــــكته؛ أي أزلــــــ(: والّســــــلب. )أي صــــــار ذا غ ــــــا إذا (: والتعــــــريض. )ت شـــ كأقتلــــــت فالن 

كأحمـــدُت (: ووجـــود اللـــ يء علـــى صـــفته") 14عّرضــته للقتـــل، وأبعـــت اللـــ يء إذا عرضـــته للبيـــع

ا بالحمـــد، والبخـــل، والُجـــبن ـــا، وأْحببنتـــه؛ أي وجدتـــه مّتصـــف  ـــا، (: وإلاعانـــة. )فالن  كأحلْبـــت فالن 

رْعيُتــــه؛ أي
َ
ــــب والرعـــــي: وأ

ْ
ـــى ) .أعنتـــــه علـــــى الَحل َعـــــَل وبمعنــ

َ
ه، : كأحزنــــه بمعنـــــى(: ف

َ
ـــــغل

ْ
َحَزنـــــُه، وأش

ه وأحّبه بمعنى َحّبهُ 
َ
غل

َ
َعُت الّريح الّسحاب ( ومطاوعته. )بمعنى ش

َ
َبْبُت الرجل فأكّب، وقش

َ
ك
َ
ك

شــــَع 
ْ
ا( وإلاغنــــاء عنــــه. )فأق ا ســــريع  ــــل، وأْعَتــــق؛ أي ســــار ســــير 

َ
أثــــم، وأقســــم : وأذنــــب بمعنــــى. كأْرق

ف: بمعنى
َ
 .13َحل

ّعل)د لها تضعيف العين املعاني التي يزا* 
َ
 :وأشهر هذه املعاني(: ف

 .أكثر الطواف: طّوف: الداللة على التكثير واملبالغة -1    

حْتـــــهُ : التعديـــــة -2     ـــــرَِح زيـــــٌد، وفرَّ
َ
ّدْبـــــُت الَصـــــبي، : ونحـــــو" 28.ف

َ
ـــر)أ كفّتحـــــُت ألابـــــواب، (: والتكثيــ

ـــــنَم 
َ
مْتـــــُه؛ (: والّســـــلب. )وذّبحـــــُت الغ

ّ
(: والتوّجـــــه. )أي أزلـــــت قـــــراده وحلمـــــهكقـــــرْدُت البعيـــــَر، وَحل

ـر؛ أي توّجـه، نحـو ف، وبصَّ َر، وكـوَّ ـّرب، وغـوَّ
َ
ـرَّق، وغ

َ
ـْور، والكوفــة، : كش

َ
ـرق، والغـرب، والغ

ّ
الش

 .21والبصرة

ا: شّرق : الداللة على التوجه -1    
 
 .توّجه شرق
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ا بل يء مشتّق من الفعل، مثل -8     صار : لطينحّجر ا: الداللة على أن الل يء قد صار شبيه 

 .مثل الحجر

بته: الداللة على النسبة، مثل -8    
َّ
 .نسبته إلى الكذب: كذ

ف إذا قــال: "اختصــار الحكايــة -6     ــل، وأّيــَه، وســّبح، وســوَّ
ّ
آمــين، وال إلــه إال هللا، : كــأّمن، وهل

ر. "22ويأّيها، وسبحان هللا، وسوف  .21هللُا أكبُر : قال: وكبَّ

ــل لل"     عَّ
َ
ــُت، أو للتعديــة، نحــو: داللــة علــى التكثيــر، نحــوويجــيء بنــاء ف

ْ
ف وَّ

َ
ــُت وط

ْ
ل ْجُتـــُه : َجوَّ رَّ

َ
خ

ْحُتــُه، أو للداللــة علــى نســبة املفعــول إلــى أصــل الفعــل، نحــو رَّ
َ
كذبتــه وفســقته، أو للداللــة : وف

قــردت البعيـر وقشــرت الفاكهـة؛ أي أزلــت قـراده وقشــرها، أو للداللـة علــى : علـى الســلب، نحـو

شــرق وغــرب وصــعد، أو الختصــار حكايــة املركــب، : ا أخــذ الفعــل منــه، نحــومــ: التوجــه، نحــو

: كبـــر وهلـــل وحمـــد وســـبح، أو للداللـــة علـــى أن الفاعـــل يشـــبه مـــا أخـــذ منـــه الفعـــل، نحـــو: نحـــو

ْهُر علّي؛ أي انحنى حتى أشبه القوس، أو للداللة على غير ذلك من املعاني
َ
َس ظ وَّ

َ
 . 28"ق

 (:فاعل)ن الفاء والعين املعاني التي تزاد لها ألالف بي*

ـــا، مثــلاملشــاركة -1     ضـــرب : ، وهـــي الداللــة علـــى أن الفعــل حـــادث مــن الفاعـــل واملفعــول مع 

ا؛ أي أن الضــرب حــادث مـن زيــد وحــده، أمــا  ا ضــرب َعمـر  ا، كــان معنـى الجملــة أن زيــد  زيـٌد َعمــر 

ا، : إذا قلت ا ضـَرب َعْمـر  ا، كان معنى الجملة أن زيـد  ا، ضاَرَب زيٌد َعمر  ا ضـرب زيـد  كمـا أن َعمـر 

 .فالضرب حادث من الاثنين

 .تابعُت الدرس: ، وهي الداللة على عدم انقطاع الفعل، مثلاملتابعة -2    

ا صــار صــاحَب صــفة يــدل عليــه الفعــل، مثــل الداللــة -1     جعلــه ذا : عافــاه هللاُ : علــى أن شــيئ 

َعل)على معنى ( فاعل)ويدل . عافية
َ
 .28جاوز  -هاجر -سافر: ، مثل(ف

َفاَعلــة، نحـو    
ُ
اَعــل للداللـة علــى امل

َ
ْوَبـُه، أو للداللــة علــى التكثيــر، : ويجـيء بنــاء ف

َ
ــا ث جاذْبــُت علي 

ْرُت إحســـاني عليـــه، أو للداللـــة علـــى املـــوالاة، نحـــو: نحـــو
َ
ـــاث
َ
اَبْعـــُت : ضـــاَعْفُت أْجـــَر املجتهـــد، وك

َ
ت

ْوَم، أو لغير ذلك ْيُت الصَّ
َ
، ووال

َ
 .26القراءة

 : إذا زيد الثال يا حرفين فإنه يأتي على خمسة أوزان: مزيد الفعل الثال ي بحرفين -ًياثان    

َعَل " -1    
َ
ف
ْ
وبزيـادة همـزة وصـل ونـون قبـل . "21"انفـتح -انكسـر: بزيادة ألالـف والنـون، مثـل: ان

َعَب : الفاء، نحو
َ
ش
ْ
َسَر وان

َ
ك
ْ
 .24"ان
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َعـَل  -2    
َ
ت
ْ
بزيــادة همـزة وصـل قبـل الفــاء، "و.  23"اشـتاق -تحافتـ: بزيـادة ألالـف والتــاء، مثـل: اف

 .18اجتمع واتصل: نحو –وتاء بين الفاء والعين

اَعـــــَل  -1    
َ
ف
َ
ـــاهر. )للمشـــــاركة؛ كتضــــــارب زيـــــد وعمـــــرو : ت ــــــه، (: وللتظـــ

َ
كتغافـــــل، وتجاهـــــل، وتَبال

 (: ومطاوعـــــة فاعـــــل. )وتمـــــارض، وتطـــــار 
َ
. كباَعــــــد فتَباعـــــد، وضـــــاعفُت الحســـــاب فتضــــــاَعف

َعـــ)
َ
ى وَعـــال(: لوبمعنـــى ف

َ
ـــى، وتعـــال

َ
ى، وون

َ
فـــإن تعـــّدى . )كتثـــاءب، وتمـــاَرى (: وإلاغنـــاء عنـــه. )كتـــوان

ــــو ـــل، (هـــ ــ ـــــــل دون التـــــــاء الثنـــــــين)؛ أي تفاعــ ــــولين(أو تفعَّ ــ ـــــا) ؛ أي مفعـ ؛ أي التـــــــاء يتعـــــــّدى (فمعهــ

كنازعُتــــه الحــــديث، وناســــْيته البغضــــاء؛ أي تنازعنــــا الحــــديث، وتَناســــْينا البغضــــاَء، ( لواحــــد)

ْمُتـه ال
َّ
بــهُ وعل ـَر فتجنَّ

َّ
ْبُتــه الش مَهـا، وجنَّ

َّ
 . )ّرمايــة فتعل

ّ
: ، معهــا(لــزم) بــأن تعـدى ُدونهــا لواحـد( وإال

ا، وتضـــــارب زيـــــد وعمـــــرو، وأدبـــــت الصـــــبّي، وتـــــأّدب الصـــــبيث  بزيـــــادة التـــــاء . "11كضـــــارَب زيـــــد عمـــــر 

 .12"تشاكى -تقاتل: وألالف، مثل

َل  -8      عَّ
َ
ف
َ
ى؛ أي أعرض: ت

َّ
ول
َ
ى بمعنى ت

َّ
م بمعنى: كر بمعنى وف. كول ر، وَيمَّ

َّ
فك

َ
م: ت يمَّ

َ
 .ت

َد فـــي القتــــال؛ أي ( وإلاغنـــاء عنهمــــا)     ، وعيــــره باللـــ يء؛ أي: كَعــــرَّ ــــرَّ
َ
: أعابــــه، وعــــّول عليــــه؛ أي: ف

 
ُ
ا: اعتمـد، وكعجـزت املــرأة ـل: )وهــو" 11صـارت َعجـوز  عَّ

َ
متــه، ( ملطاوعـة ف

َّ
ككســرته فتكسـر، وعل

م
َّ
م، وتصـ(: والتكلف. )فَتعل

َّ
ـم والصـبر والشـجاعة، وكـان غيـر كتحل

ْ
ـف الِحل

َّ
ع إذا تكل ر، وتشـجَّ بَّ

بيّ (: والاتخاذ. )مطبوع عليها يُت الصَّ
َّ
راَب : كتبن

ث
ْدُت الت ا، وتوسَّ  : اتخذتُه ابن 

 
 .18اتخذته ِوساَدة

ى( والتكــوين بمهلـــة)  ع، وتعـــرَّف، وتجــرَّع، وتحســـ ّ ســـمَّ
َ
ــر، وت م، وتبصَّ م، (: والتجنـــب. )كـــتَفهَّ

َّ
كتـــأث

ـــدوتحـــ ـــب إلاثـــم، والحـــَرج، والهجـــود: ّرج، وتهجَّ كتأّيمـــت املـــرأة، وتحّجـــر (: والصـــيرورة. )إذا تجنَّ

ـــى اســــتفعل. )الطــــين، وتجــــّبن اللــــبن ــــم(: وبمعنـ
َّ
ــــر، وتعظ ـــى فعــــل. )كتكبَّ ى اللــــ يء (: وبمعنـ كتعــــدَّ

ى(: وإلاغنــــاء عنــــه. )وَعــــداه، إذا جــــاوزه، وتبــــّين وبــــان صــــدَّ
َ
م ، وت

ّ
 وبزيــــادة" 18أي عــــن فعــــل كــــتكل

عــَل )ويكــون الِفْعــل علــى " 16تقــّدم -تكّبــر: التــاء وتضــعيف العــين، مثــل فَّ
َ
: فيكــون علــى ضــربين( ت

ــع، وكّســرته فتكّســر:  فــال يتعــّدى؛ نحــو قولــك( فّعــل)علــى املطاوعــة مــن 
َّ
عتــه فتقط

َّ
فهــذا . قط

وألاصــل . تقّحمـت عليـه، وتقــّدمت إليـه: ويكـون علــى الزيـادة فـي ِفْعــل الفاعـل؛ نحــو. للمطاوعـة

 . 11"إنما هو قّحمته فتقّحم، وقدمته فتقّدم

َعلَّ  -8    
ْ
، ( لأللوان) وهو: اف  .كاْحَولَّ ( والعيوب)كاحمرَّ واْسَودَّ

: ال رمح معـه فـي الحـرب: في رجل أجم بالجيم؛ أي: فال يقال( وال ُيْبَنى من مضاَعف العين) -    

الم)من ( وال. )أْجَممَّ ملا فيه من الثقل
ّ
مي، وهو ألاسمر الشـفتين فال( معتّل ال

ْ
 يقال في رجل أل
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َميَّ 
ْ
وبزيـادة همـزة وصـل قبـل الفـاء، وتضـعيف " 14احمـاّر، وأحـواّل : ، نحـو(وتلـي عينـه ألـف. )ال

، والرابـــع: الـــالم، نحـــو ـــَل : اْحَمـــرَّ واْصـــَفرَّ َفعَّ
َ
: نحـــو –بزيـــادة تـــاء قبـــل الفـــاء، وتضـــعيف العـــين-ت

ع، والخـــامس م وتصـــدَّ فاَعـــَل : تقـــدَّ
َ
: نحـــو –يـــادة التـــاء قبـــل فائـــه، وألـــف  بـــين الفـــاء والعـــينبز -ت

اَصَم 
َ
خ
َ
َل وت

َ
ات
َ
ق
َ
 .88ارعَوى  -احمّر : بزيادة ألالف وتضعيف الالم، مثل" 13"ت

فَعــل: * وهــذه الزيــادات لهــا معــان  
ْ
ــا)وهــو : ان َعــل عالج 

َ
َصــْرفته فانصــرف، : ، نحــو(ملطاوعــة ف

َســبَك 
ْ
ســْمَته فانقســم، وَســْبكُته فان

َ
فَعــل ( نــىوال ُيبْ . )وق

ْ
؛ أي مــن غيــر مــا يــدّل علــى (مــن غيــره)ان

ســـَمع: عـــالج مـــن ِفْعـــل ثالثـــّي فـــال يقـــال
ْ
جَهـــل، وال َســـِمعُته فان

ْ
عرف، وال َجِهلْتـــه فان

ْ
 .عَرفتـــه فـــان

ـــا ال يقـــال كمـــل: وكـــذا لـــو دلَّ علـــى معالجـــة، ولـــم يكـــن ثالثي 
ْ
حكَم، وال أكملْتـــُه فان

ْ
. أحكمُتـــه فـــان

، نحـــــــو
ّ
َف : وشـــــــذ

ْ
متـــــــه فـــــــان حَّ

َ
ـــــــا ألبـــــــي علـــــــّي ( وال. )َحم، وأدخلتـــــــه فانـــــــدخلف

 
ُيْبنـــــــى مـــــــن الزم؛ خالف

ـــو  وخـــرج علـــى أنـــه مطـــاوع: الفارســـ ّي؛ فإنـــه زعـــم أنـــه قـــد جـــاء مـــن الزم، نحـــو
َ
أهوْيتـــُه : ُمْنهـــو  ُمْنغ

 .81وأغويته

ـــا، مثــل -     ـــا: وهــذا الـــوزن ال يكـــون إال الزم  ا وزيـــد ألف  ي   انطلـــق، فـــإذا كـــان الثالثــيث املجـــرد متعـــّدِ

ـــا، وفائـــدة املطاوعـــة أن أثـــر الفعـــل يظهـــر علـــى مفعولـــه، فكأنـــه اســـتجاب لـــه،  ـــا صـــار الزم  ونون 

 82كســرت اللــ يء فانكســر، وفتحتــه فــانفتح: ولــذلك ُســّميت هــذه النــوُن نــوَن املطاوعــة، مثــل

ي  َفَعل للداللة على املطاوعة، وأكثر ما تكون مطاوعـة هـذا البنـاء للثالثـي املتعـّدِ
ْ
ويجيء بناء ان

َعـَل، نحـو: احد، نحولو 
ْ
ه فانقاد، وقد يأتي ملطاوعة صـيغة أف

ُ
ْدت

ُ
ه فانكسر، وق

ُ
َسْرت

َ
أغلقـت : ك

ا فـانزع  َهـا . "81الباب فانغلق، وأزعْجُت علي  نَّ
َ
ـى مفعـول أل

َ
 تتعـّدى ِإل

َ
فَعـاٌل ال

َ
وأفعـال املطاوعـة أ

ا تريده من فاعلها َبار َعمَّ
ْ
ْير ِزَياَدة. ِإخ

َ
ِفْعل ِبغ

ْ
اَن ال

َ
ِإذا ك

َ
َفَعل)فمطاوُعُه َيقع على  ف

ْ
 .88(ان

عـــــَل * 
َ
ــــوافت ـــــا، وشـــــواء  : كـــــأذبح، وأطـــــبخ، واشـــــتوى؛ أي(: لالتخـــــاذ: )، وهـ

 
. اتخـــــذ ذبيحـــــة، وطبخ

ــــــــر عنــــــــه بالتســــــــبب كاْعتَمــــــــل واكتســــــــب(: والتصــــــــّرف) ـــــب: ويعّب ــ ـــل والكسـ ــ ــ ــــي العمـ ــ ــــبب فــ ــ . إذا تســ

َصــْفُتُه فانتصــف، وأشـعلت النــار فاشــتعل(: واملطاوعـة)
ْ
ـر. )كأن كانتخــب، واصــطفى ،  (:والتخيث

ــــــى
َ
َتق
ْ
ـــــل. )وان ـــى تفاعـ ــ ــــــتوُروا، وتشــــــاَورُوا(: وبمعنـ

َ
ـــــل. )كاش بَســــــم(: وتفعـ

َ
ـــتفعل. )كاْبتســــــم وت ــ (: واسـ

ـــم ــ ـــم واستعصــ ــ ـــــل. )كاعتصــ ـــــــدر(: وفعــ
َ
ـــــتلم (: وإلاغنـــــــاء َعْنـــــــه. )88كاقتـــــــدر، وق ـــــل كاســ ـــن فعــ ــ أي عــ

ُجل  .86الحجر، والتحى الرَّ

، م: املطاوعـــة -1:وأشـــهر معانيـــه جمعتـــه، فـــاجتمع، ويطـــاوع الثالثـــّي : ثـــلوهـــو الفعـــل الثالثـــيث

ـــــالهمزة  ـــد بــ ــ ـــــل)املزيــ ـــــل(أفعــ أنصـــــــفته فانتصـــــــف، وأســـــــمعته فاســـــــتمع، ويطـــــــاوع الثالثـــــــّي : ، مثــ
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اشــترك : ، مثــلالاشــتراك -2. قّربتــه فــاقترب، وســّويُته فاســتوى : ، مثــل(فّعــل)املضــعف العــين 

 : تـالاتخـذ مطيـة، اك: امتطـى: ، مثلالاتخاذ -1.زيد وعمرو، اختلف زيد وعمرو 
 

 -8.اتخـذ كـيال

 .81اقتلع، اكتسب، اجتهد: في معنى الفعل، مثل املبالغة

َتَعَل للداللة على املطاوعة، ويطاوع الثالثي، نحـو    
ْ
َمْمتـه : ويجيء بناء اف

َ
َجَمْعُتـُه فـاجتمع، وغ

َعَل، نحو
ْ
، ويطاوع بناء أف َتمَّ

ْ
َصْفته فانتصـف: فاغ

ْ
ـَل، نحـو 84أن عَّ

َ
ُت : ويطـاوع بنـاء ف

ْ
الـرمح  َعـدل

: اشـتوى واختـتم، أو للداللـة علـى التشـارك، نحـو: فاعتدل، ويأتي للداللـة علـى الاتخـاذ، نحـو

ــــَتَوَرا، أو للداللــــة علــــى التصــــرف باجتهــــاد ومبالغــــة، نحــــو"اْجَتــــَوَرا و
ْ
اكتســــب واكتتــــب، أو : اش

 .83انتقى واصطفى واختار، أو لغير ذلك من املعاني: للداللة على الاختيار، نحو

 .تجادل زيد وعمرو : بين اثنين فأكثر، مثل املشاركة -1: وأشهر معانيه: لتفاع*

 .تكاسل، تجاهل: ، ومعناه الادعاء باالتصاف بالفعل مع انتفائه عنه، مثلالتظاهر -2    

ا، مثـــــل الداللـــــة -1     ا فشـــــيئ  تزايـــــد املطـــــر، وتـــــواردت : علـــــى التـــــدرج؛ أي حـــــدوث الفعـــــل شـــــيئ 

 .ألاخبار

، ويجـيء بنـاء 88باعدته فتباعد، واليته فتـوالى: ، مثل(فاعل)وهو يطاوع وزن  ،املطاوعة -8    

َفاَعل للداللة على املشاركة، نحو 
َ
تجاهـل : تخاصما وتعاركـا، أو للداللـة علـى التكلـف، نحـو: ت

اَعـَل، نحـو
َ
اَبْعُتـُه : وتكاسل وتغابى، أو للداللـة علـى املطاوعـة، وهـو يطـاوع ف

َ
ـُه فتباعـد وت

ُ
َباَعْدت

 .81تابعفت

م: ، مثل(فّعل)وهو يطاوع : املطاوعة -1:وأشهر معانيه: تفّعل*
ّ
 .أّدبته فتأّدب، علمته فتعل

، وهـــو الداللـــة علـــى الرغبـــة فـــي حصـــول الفعـــل لـــه اجتهـــاده فـــي ســـبيل ذلـــك، وال التكلـــف -2    

ــد، تكــّرم؛ أي أن ال يكــون مــن : يكــون ذلــك إال فــي الصــفات الحميــدة، مثــل
ّ
تصــّبر، تشــّجع، تجل

 .صفات مكروهة كالجهل أو الُقبح أو البخل

 .اتخذه وسادة: توسد ذراعه: ، مثلالاتخاذ -1    

ب -8    
ّ
 .ترك الحرج: تحّرج: وهو داللة على ترك معنى الفعل والابتعاد عنه، مثل: التجن

ـــَل، نحـــو     عَّ
َ
ـــَل للداللـــة علـــى املطاوعـــة، وهـــو يطـــاوع ف َفعَّ

َ
َب : ويجـــيء بنـــاُء ت

ّ
ْبُتـــه فتهـــذ

َ
وعلْمُتـــُه  َهذ

م، أو للداللـــة علـــى التكلـــف، نحـــو
ّ
تعظـــم : تكـــرم وتشـــجع، أو للداللـــة علـــى الطلـــب، نحـــو: فـــَتعل

ا وذا يقين، أو لغير ذلك من املعاني  .82وتيقن؛ أي طلب أن يكون عظيم 
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ة على ألالـوان والعيـوب بقصـد : افعّل *
ّ
ا، ويأتي من ألافعال الدال وهذا الوزن ال يكون إال الزم 

َعــلَّ مــن ألافعــال الدالــة علــى  81اســمّر، ابــيّض، اعــرّج، اعــوّر : فيهــا، مثــلاملبالغــة 
ْ
ويجــيء بنــاُء اف

اْحَمـــرَّ واْصــــَفرَّ واْعــــَورَّ : لـــون أو َعْيــــب  لقصـــد الداللــــة علـــى املبالغــــة فيهـــا، وإظهــــار قوتهـــا، نحــــو

 .88واْحَولَّ 

ـــا
ً
َعَل *:ويـــأتي علـــى أربعـــة أوزان، هـــي :مزيـــد الفعـــل الثال ـــي بثالثـــة أحـــرف -ثالث

ْ
ف
َ
بزيـــادة : اْســـت

اله قبل . "استغفر، استرض ى: ألالف والسين والتاء، مثل
َ
واستفعل يكون املطاوع ِفيِه على ِمث

ــوُب مــن فعلــه
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
ــاَن امل

َ
َيــاَدة ِإذا ك حقــُه الّزِ

ْ
ن تل

َ
ــَق، واســتكتمته فكــتم، . أ

َ
َنط

َ
ِلــَك اســتنطقته ف

َ
َوذ

اَن من غير فعله َجاَء عل
َ
ِإن ك

َ
خرج ف

َ
ـك : ى لفظ آخر، نحوواستخرجته ف نَّ

َ
بر، أِل

ْ
ـأخ

َ
استخبرته ف

ِريــــُد 
ُ
اِنَيــــة فَجــــاء : ت

َّ
لف الث

ْ
ــــاَن فعلــــه أخبــــر ِبــــاأل

َ
ِبَرنــــي َوك

ْ
ن ُيخ

َ
لتُه أ

َ
ْيــــِه َســــأ

َ
ــــاَن َعل

َ
، علــــى ِمْقــــَدار َمــــا ك

َعــــال
ْ
ف
َ ْ
ــــاُه مــــن َهــــِذه ألا

َ
كْرن

َ
ا يْجــــِري َمــــا ذ

َ
ْعلمِني، فعلــــى َهــــذ

َ
ــــأ
َ
ِلَك اســــتعلمُته ف

َ
ــــذ
َ
 ويجــــيء بنــــاءُ . 88َوك

ـول مـن : اْسَتْفَعل للداللـة علـى الطلـب، نحـو اسـتغفرُت هللا واْسـتوَهْبُتُه، أو للداللـة علـى التحث

، واســــتحجَر : حــــال إلــــى حــــال، نحــــو
ُ
ْتَيَســــِت الشــــاة

َ
اســــتنوَق الجمــــُل، واستنســــَر البغــــاُت، واست

ـــة : الطــــــيُن، أو للداللـــــــة علـــــــى املصــــــادفة، نحـــــــو ــ ـــــار حكايــ ـــمنته، أو الختصــ ــ ـــتكرمته، واستسـ ــ اســ

 .86إنا هلل وإنا إليه راجعون، أو لغير ذلك من املعاني: استرجع، إذا قال: كب، نحواملر 

ـوُب مـن فعلـه"    
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
ـاَن امل

َ
َياَدة ِإذا ك حقُه الّزِ

ْ
ن تل

َ
اله قبل أ

َ
. واستفعل يكون املطاوع ِفيِه على ِمث

اَن م
َ
ِإن ك

َ
خرج ف

َ
َق، واستكتمته فكتم، واستخرجته ف

َ
َنط

َ
ِلَك استنطقته ف

َ
ن غيـر فعلـه َجـاَء َوذ

ِريُد : على لفظ آخر، نحو
ُ
ك ت نَّ

َ
بر، أِل

ْ
أخ

َ
لف : استخبرته ف

ْ
اَن فعله أخبر باأل

َ
ِبرِني َوك

ْ
ن ُيخ

َ
لتُه أ

َ
َسأ

ا يْجـــِري َمـــا 
َ
ْعلمِني، فعلـــى َهـــذ

َ
ـــأ
َ
ِلَك اســـتعلمُته ف

َ
ـــذ
َ
ْيـــِه ، َوك

َ
ـــاَن َعل

َ
اِنَيـــة فَجـــاء علـــى ِمْقـــَدار َمـــا ك

َّ
الث

 
ْ
ف
َ ْ
اُه من َهِذه ألا

َ
كْرن

َ
كاستغفر، واستعان، واستطعم؛ (: للطلب( )استفعل)وهو؛ أي . 81"َعالذ

ــــام ـــة، وإلاطعــ ــ ـــــران، وإلاعانــ ـــــأل الغفـ ـــــاث؛ أي(: والتحـــــــول . )أي سـ ـــــر البغــ ا، : كاستنسـ صــــــار ِنســـــــر 

يُن 
َ
ا(: والاتخاذ. )واستحجَر الط ا، واسـتأجر أجيـر  ْمُته(: والوُجـود. )كاستعبَد عْبـد 

َ
إذا : كاسـتعظ

ــــــــا ــــــــه عظيم 
ُ
ــــى.)وَجدت ــ ـــــل وبمعنــ ــ رع، واحْتَصــــــــد(: افتعـ ـــــه. )كاستحصــــــــَد الــــــــزَّ ــ َمــــــــه (:ومطاوعتـ

َ
كأْحك

َم 
َ
ِعل)وبمعنى. )فاْسَتْحك

َ
 .84كاستحيا واستأثر(: وإلاغناء عنه. )كاْستغَنى وأغَنى(: ف

َعْوَعـــَل * 
ْ
: كثـــرت خشـــونته، واعشوشـــب املكـــان: اخشوشـــن اللـــ يء: ، نحـــو(للمبالغـــة)وهــو  :اف

ا، واحقوقــف الجســم والهــالل صــار كــل : كــاحلولي اللــ يء(: والصــيرورة. )كثــر عشــبه صــار حلــو 

ا  .منهما أحقف؛ أي ُمْنحِني 
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عّيـَل * ) 
ْ
َل، واف

َ
عول

ْ
ل، واف ذ(نـوادر)أبنيـة ( وافعوَّ إذا محـ ى وأسـرع فـي السـير، واعلـّوط : ، كـاجلوَّ

ـــر ــــَروط بهــــم الســــير: البعيـ
ْ
ُه، واخ

َ
ــــق بعنقــــه وَعــــال

ّ
وَج  البعيــــر: إذا تعل

َ
أســــرع، : إذا اشــــتد وكــــاْعث

خ الرُجلواْه  ّبر: بيَّ
َّ
 83.تك

َعْوَعَل "
ْ
 .اخشوشن: بزيادة ألالف والواو وتكرير العين، مثل": واف

َعاّل * 
ْ
 .اخضاّر : بزيادة ألف الوصل، ثم ألف وتكرير الالم، مثل :اف

َعّوَل * 
ْ
، مثل :اف

 
َز : بزيادة ألالف وواو مضعفة، وهو يستعمل قليال وَّ

َ
 .68("أي أسرع)اْجل

، أشهرها له :استفعل: فائدة  .طلب الغفران: استغفر: ، مثلالطلب -1:معان 

ا، استأسد فالن: استحجر الطين: ، مثلوالتشبه التحول  -2      .تشبه باألسد: صار حجر 

ا: استكرمُته: ، مثلاعتقاد الصفة -1      .اعتقدته كريم 

 .أحكمته فاستحكم: ، مثل(أفعل)وهو يطاوع  املطاوعة، -8    

ا إليه راجعون : قال: استرجع: ، مثلةاختصار الحكاي -8 
ا هلل وِإنَّ  .ِإنَّ

ّر في املكان واستقّر : وقد يأتي هذا الوزن بمعنى وزن الثالثي، مثل -  
َ
 أنس واستأنس-ق

 .61أيقن واستيقن -أجاب واستجاب: ، مثل(أفعل)وقد يأتي بمعنى  - 

، ألاول       أبنيـــة 
ُ
بزيـــادة همـــزة الوصـــل، والســـين -ْفَعَل اْســـتَ : ومِلزيـــد الثالثـــي بثالثـــة أحـــُرف  أربعـــة

َعْوَعَل : استغفر واستقام، والثاني: والتاء قبل الفاء، نحو
َ
بزيادة همزة الوصل قبل الفاء، -اف

ـــَب، والثالـــث: ، نحـــو-وتضـــعيف العـــين، وزيـــادة واو بـــين العينـــين
َ
ْوش

َ
ـــَدْوَدن واْعش

ْ
ل : اغ َعـــوَّ

ْ
-اف

ـــالمبزيــــادة همــــزة الوصــــل قبــــل الفــــاء، وواو مشــــددة بــــي ـــين والـ ، : ، نحــــو-ن العـ
َ
ط ــــوَّ

َ
 واْعل

َ
ذ ــــوَّ

َ
اْجل

َعــالَّ : والرابــع
ْ
: ، نحــو-بزيــادة همــزة الوصــل قبــل الفــاء، وألــف بعــد العــين، وتضــعيف الــالم-اف

 .62اْحَمارَّ واْعَوارَّ 

ا أو حرفين: مزيد الرباعي: الثاني
ً
 .الرباعّي املجرد يزاد حرف

 
ً

ــا واحــًدا -أوال
ً
ــَل )تي علــى وزن واحــد هــو، يــأالربــاعّي الــذي يــزاد حرف

َ
َفْعل

َ
. بزيــادة تــاء فــي أولـــه( ت

ـــل املجــــرد، وذلــــك مثــــل ـــى مطاوعــــة الفعـ ــــه فتبعثـــــر: وهــــو يــــدل علـ
ْ
. 61َدْحَرجْتــــُه فتــــدحرج، بعثرت

ــــَل )فيكــــون علــــى مثــــال . وتلحــــق ألافعــــال الزوائــــد"
َ
َفْعل

َ
 : ، وذلــــك؛ نحــــو(ت

َ
َســــرْهف

َ
. 68تــــدحرج، وت

ـــَل )ويجـــئ بنـــاُء "
َ
َفْعل

َ
 ( ت

َ
ـــَل، نحـــوملطاوعـــة بنـــاء ف

َ
ـــْرُت الحـــبَّ : ْعل

َ
 فتـــدحرجْت، وَبْعث

َ
دحرجـــُت الكـــرة

 .68فتبعثر
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ــــــَل  -1:الربــــــاعي الــــــذي يــــــزاد حــــــرفين يــــــأتي علــــــى وزنــــــين -ثانًيــــــا
َ
ل
ْ
َعن

ْ
ويكــــــون بالزوائــــــد علــــــى : "اف

ـــال ــ ـــــــَل )مثــ
َ
َعْنل

ْ
ــــو( اف ــ ـــك؛ نحـ ــ َم : وذلــ

ْ
ـــــــَرنط

ْ
َجم واخ

ْ
ـــــرهف. )اْحـــــــَرن ـــــذاءه، (: ســ ـــن غــ ــ ـــه وأحســ ــ إذا نعمــ

ــــــا علــــــى . 66"إذا غضــــــب: اجتمــــــع، اخــــــرنطم: احــــــرنجم وبزيــــــادة ألالــــــف والنــــــون، وهــــــو يــــــدل أيض 

َجَمْت : مطاوعة الفعل املجرد، مثل
ْ
 .61َحْرَجْمَت إلابل؛ أي جمعتها فاْحَرن

ـــّل  -2     
َ
َعل

ْ
ـــلَّ للداللـــة علـــى املبالغـــة، نحـــو: "اف

َ
َعل
ْ
، : ويجـــيء بنـــاُء اف زَّ

َ
ـــَمأ

ْ
ـــيِه، واش

ْ
ـــَمَعّل فـــي َمش

ْ
اش

ــَعرَّ 
َ
ش
ْ
، واق نَّ

َ
َمـأ
ْ
، : وبزيــادة ألالــف والم ثالثـة فــي آخــره، ويــدل علـى املبالغــة، مثــل. "64"واط اطمــأنَّ

 .63"اقشعّر، اكفهّر 

 فـــــي ألافعـــــال ليســـــت لســـــائر الزوائـــــد، وهـــــنَّ     
 
واعلـــــم أنَّ للهمـــــزة واليـــــاء والتـــــاء والنـــــون خاصـــــة

ْمضه
ُ
فعُل  :وذلك قولك. يلحقن أوائَل في كل فعل مزيد وغير مزيد، إذا عنيَت أنَّ الفعل لم ت

َ
أ

ن شـــركة الزوائـــد وغيـــُر شـــركتها فـــي ألاســـماء وألافعـــال مـــن بنـــات . وَيَفعـــُل ونفعـــُل وتفعـــل وقـــد ُبـــّيِ

ـــ ى ـــة فيمــــا محـ علــــول، نحــــو: تقــــول . "18الثالثـ
ُ
ــــَرك الــــواو فــــي هــــذا املوضــــع، : ف

ْ
، فاليــــاُء تش ُبهلــــول 

 فـــي ِحِليــت  وشـــمالل  
ُ
. أفكـــل  : َعــٌل، نحـــوأف: وتقـــول . وال تلحــق التـــاُء رابعــة ههنـــا وال املــيم. وألالــف

ا  أبـد 
 

 أوال
 
، والـواو ال تلحـق رابعـة

 
لحُق رابعة

َ
ْن لـه . فهـذا الـذي عنيـت فـي الشـركة. فالياء ت

َّ
فـَتَفط

ـــه يتبـــين فـــي الفصـــول فيمـــا أشـــِرك بينـــه فاعرفـــه فـــي هـــذا املوضـــع بعـــدد الحـــروف، ومـــا لـــم . فإنَّ

 " 11"يشرك َبْيَنه فاعرفه بخروجه من ذلك املوضع
َ ْ
ن وتلحق َبَناِت ألا

َّ
ا، وُيسـك  آخر 

ُ
َياَدة ْرَبَعة الّزِ

ــام ُيْدِركــُه، 
َ
ْدغ ِ

ْ
ن إلا

َ
 أ

َّ
ــَل ِإال

َّ
َعل
ْ
لــْت واف

َّ
عل
ْ
ِفْعــل علــى اف

ْ
يكــون ِبَنــاُء ال

َ
َوْصــل، ف

ْ
َهــا فتلحقهــا ألــف ال

ُ
ّول
َ
أ

ِلـــــــَك نحـــــــو
َ
ـــــــْعَرَر . اقشـــــــعررت واقشـــــــعّر : َوذ

َ
ش
ْ
ه اق

ُ
صـــــــل

َ
ـــــــاَن أ

َ
ـــــــة احمـــــــاررت . َوك

َ
ث
َ

ال
َّ
فنظيـــــــره مـــــــن الث

فرس واشهاببت،
ْ
َوْزن َواِحد. واشهاّب ال

ْ
ن ال

َ
 .12ومصدره كمصدره، أل

ــــَل . )كتــــدحرج( تفعلــــل: )وملزيــــد الربــــاعي ثالثــــة أوزان"    
َ
َعْنل

ْ
. َحــــْرجم: كــــاْحرنجم وألاصــــل( واف

ــــــل)
َّ
َعل
ْ
، وألاصــــــل ( واف ــــــعرَّ

َ
ش
ْ
ــــــَعَر : كاق

ْ
ش
َ
ــــوم. )ق َجم ال بنــــــاء  : وقــــــالوا( وأنكــــــره قــ

ْ
هــــــو ملحــــــق بــــــاْحَرن

ا بـدليل مجـي ـَل . )ء َمْصـدره كمصـدرهمقتضب 
ّ
َعل
ْ
َس، : بتشـديد الـالم ألاولـى، نحـو( وزيـد اف ـَرمَّ

ْ
اخ

مز  .11ويظهر لي أنه من مزيد الثالثي غير امللحق، وغير املماثل: قال أبو حيان. واْجرَّ

 ألافعال املزيدة ودالالتها في غربة الراعي: الجانب التطبيقي -املبحث الثاني

ـــة ا  ـــال املســــتخدمة فــــي غربـ ـــيألافعـ ، ومجمــــوع الصــــيغ التــــي ذكــــرت فــــي غربــــة ( 1388)لراعـ
 

فعــــال

 ( 111)الراعي  لألفعال املزيدة
 

مزيـد الثالثـي فـي غربـة الراعـي  :وردت فـي الصـفحات آلاتيـة. فعـال

 : بحـرف
 

عـل؛ : أوال
ْ
  66)مــا جـاء علــى وزن أف

 
، 3: فــي( مــرة 18ذكـرت )أصــبح . 11أطلـق ص(:فعــال
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11 ،28 ،18 ،126 ،111 ،113 ،186 ،182 ،163 ،112 ،141 ،146 ،144 ،138 ،134 ،

281 ،288 ،288 ،286 ،283 ،211 ،216 ،214 ،213 ،224 ،218  ،211 ،288 ،282 ،

ــــاب3أدرك  - .212، 262، 281، 286 ــــس 21، أطـــــال 12، أصـ ـــم 83، أقـــــام 288، 82، أحـ ، ألقــ

ـــم 11 ــ ـــل 211، 64، أعلــ ــ ـــم 43، أهمــ ــ ــــش 188، أغـــــــرق وأدخـــــــل 64،211، أعلــ ـــــع 183، أدهـــ ، أقنــ

، 133، أفحــــ ى 131، أنعــــش 183، أذهــــل 134، 186، أنفــــق 188، ألــــّح 186، أنبــــأ 182، 128

 .268، أخفى 221، أبقى 228، أوصل وأحاط 218، أصدر 212، أعجب282أرجع

 علــى 
 

عــل)جــاء فــي  غربــة الراعــي ســتة وســتون فعــال
ْ
، وهــذا هــو النــوع ألاول مــن مزيــد الثالثــي (أف

 .بحرف

ّعــــل؛
َ
ـــا، مــــا جــــاء علــــى وزن ف   11)ثاني 

 
م 21، قــــّدم 14 ــــّجل (:  فعـــال

ّ
ــــم 28، ســــل

ّ
، 188، 186، عل

ـــق 228، قــــرط 221،268، جـــــدد 283 ــــخر  ، 223( وردت مـــــرتين)، خصــــص 223،261، حقــ

 .266، ركز 288، نّوه281ضحى

ا، ما جاء على وزن فاعل
 
  88)ثالث

 
، واكب 11، صارح 23، مارس214،  281، 11ساعد (: فعال

، سـافر 262، 281، 213، 222، 288، 183، 81، 168، 141، شـارك 38، 88، 14، غادر 16

، واجـــه 48، فاجـــأ11، داهــم 18، ثـــابر186، 11، 63، فــارق 223، 286، 162، 118،  11، 82

، 188، رافــــق 181، عـــارض 111، وزان 261، 123، تــــابع 113، صـــاحب 38، قـــاطع 214، 48

، 134، وافــق 131، فــاتح 138، عــانى 118، 161، هــاتف 136،166، هــاجر 118، 188حــاول 

 .261، ناقش 288، حاكى 268، 221، 21، حاول 288خاطب 

، مـــا جـــاء علـــى وزن تفّعـــل : مزيـــد الثالثـــي بحـــرفين
 

  82)أوال
 

، توجــــه 16، تـــولى 18توصـــل(: فعـــال

، 11، تخـرج 28، تسـلم 28، تبـين 21، تكفل 28، 11، تكرر 226، ،284، 188، 118، 41، 14

ــــبت 286، 61، 13تخلـــــى  ، تـــــورط 18، تعـــــرف 226، 11، تملـــــك18، تلـــــبس 63، تمنـــــع 81، تشـ

، تعلــق 123، تقبــل 131، 141، 181، 128، تخلــص 111، تصــدع 111، تقــدم 34، تخلــل 36

ـــــبع 118، تجــــــــوز 111 ــ ـــد 188، تشـ ــ ــ ـــــف 218، 113، تحــــــــول 111، تولـ ــ ، تــــــــزوج 136، 141، توقـ

، تعلــم 281، 286، تــذكر281، تلكــأ 131، تســلل 143، تحــرك 144، تعــرف 148، توســع 141

 .226، تملك 221، تنهد 218، تجول 222

، 188، تجاهـل 182، تعاهـد 88، تنـاول 11، تحامـل 3تجـافى (: أفعـال 6) ما جاء على تفاعل  -

 .288تجاوز 
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  18)مــا جــاء علــى وزن انفعــل  -
 

،  16، انعطــف 216، 181، 38، 66، انضــم 81انكســر (: فعــال

ـــل  ــ ــ ــ ـــــرف 42انفتــ ــ ــ ـــق 211، 184، 111، 43، انصــ ــ ــ ــ ـــــاب 128حب ، انســـــــــــ188، انطلــ ــ ــ ، 121، انســ

 .111انضاف 

  31)مــا جــاء علــى وزن افتعــل  -
 

، اتعــظ 148، 111، 13، اقتــرب 14، انتقــل 12احتفــى (:  فعــال

، اعترى 86، احترق 82، التقى 18، اقترح 11، اصطحب 131، 118، 83، 11، 28، اختار21

، 186، 61، امتأل 62، احتدم 81، اصطدم86، اشتاق 181، 48، 88، اشترى 88، ابته  84

ــــبس ــ ــــطر 118، 18، اجتمــــــــع288، 38، 11اقتــ ــ ــــطرب 288، 288، 42، 18، اضــ ــ ، 41، 11، اضــ

ـــى  ـــت 48، 14انتهـــ ــ ـــــف 46، ارتمــــــى 42، التفـ ـــترك 262، 133، 118، 41، اكتشـ ــ ، 284، 32، اشـ

ـــل 218 ــ ــ ــ ــ ـــــى 221، 211، 186، 38، اتصــ ــ ــ ــ ـــد 34، امتطــ ــ ــ ــ ــ ـــق 33، امتــ ــ ــ ــ ــ ـــى 181، التحــ ــ ــ ــ ــ ، 183، انتمــ

ــــو   ـــــى 114احتــ ـــــاز 168، 181، 122، ارتفــــــع 268، 281، 284، 128، التقـ ، 128، 122، اجتـ

ـــــطفى  ـــه 288، 128اصــ ــ ـــد 118، اقتـــــــرن 211، 218، 168، 188، 126، اتجــ ــ ، 188، 111، اتحــ

ـــتبك 181، امتنــــع 111، 181اكتمــــل  ، اقتطــــع 218، 218، 138، 148، 168، اتفــــق 162، اشـ

ـــترط 131، اكتســــب 132، اعتــــرض 142  ،281، اختــــزل 221، انتــــدب 226، اهتــــدى 228، اشـ

 . 211، احتقر 286اعتنى 

َعّل 
ْ
 .18ال يوجد، وهذه الصيغة يكثر استعمالها في ألالوان والعيوب: ما جاء على اف

  68)مزيـــد الثال ـــي بثالثـــة أحـــرف 
ً

َعل -(:فعـــال
ْ
ف
َ
، 128، 24اســــتمتع  :مـــا جـــاء علـــى وزن اســـت

ـــــتخرج،  ــ ـــــتدعى11، 11اسـ ــ ـــــتقل 282، 11، اسـ ــ ـــتمر 38، 61، اسـ ــ ــ ــــتولى 142، 62، اسـ ــ ، 18، اســ

ـــهد 111 ــ ــ ــ ـــــتأنف114، 48، استشــ ــ ــ ـــــتقبل113، 181، 41، اســ ــ ــ ـــتطاع 141، 38، اســ ــ ــ ــ ، 188، اســ

ـــر 281، 221، 284، 146، 142، 148، 161، 184، 184، 118، 121، 118 ــ ــ ــ ــ ــ ، 111، استفسـ

ـــتقال 182، استشــــاط 114، اســــتطال 116اســــتعان  ـــتراح 181، اسـ ، 184، اســــتقر 181، اسـ

ـــلم 281،  286، 148، 148 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتوقف 183، استســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتأجر 281، 181، اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 161، 83، اســـ

ـــــتفاد 218، 131، 148، 161،161 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتوفى 114، اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتعمل 146، اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 281، 141، اســـ

، 218،  اســــتغرق 284، اســــتحال 286، اســــترجع 281، 288، اســــتقطب 216، 132استبشــــر

 . 218، استثبت 228، استوعب 213استشار

 .ال يوجد في غربة الراعي: ما جاء على وزن افعوعل -2

ل  ما جاء على وزن -1 َعوَّ
ْ
 .ال يوجد في غربة الراعي: اف
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َعاّل  -8
ْ
 .ال يوجد في غربة الراعي: ما جاء على وزن اف

َل : مزيد الرباعي بحرف
َ
َفْعل

َ
 .ال يوجد في غربة الراعي: ما جاء على ت

َعْنلل -1:مزيد الرباعي بحرفين
ْ
 .ال يوجد في غربة الراعي: ما جاء على اف

ّل  -2
َ
َعل
ْ
 .3،12،46اطمأن (: ة أفعالثالث)ما جاء على وزن اف

 علـى  
 

عـل)جاء فـي  غربـة الراعـي سـت وسـتون فعـال
ْ
، وهـذا هـو النـوع ألاول مـن مزيـد الثالثـي (أف

 .بحرف

عل في غربة الراعي
ْ
 ملعنى "وهي : التعدية -1:معاني أف

 
 ألصل الفعل مفعوال

 
جعل ما كان فاعال

ا؛ أي: التصــــيير، نحــــو قولــــك ــــا: أذهبــــت زيــــد  ا ذاهب  ، فزيــــد مفعــــول ملعنــــى الجعــــل 18جعلــــت زيــــد 

 .والتصيير الذي استفيد من الهمزة، وهو في الوقت نفسه فاعل في املعنى للذهاب

ي بالهمزة إلى ثالثة أنواع   :ويمكن تقسيم الفعل املتعّدِ

أطلــق، أقــام، : فعــل الزم عــّدي بــالهمزة إلــى مفعــول واحــد، ومثــال ذلــك فــي الغربــة: النــوع ألاول 

أبقـــى، أخفـــى، أدرك، أصـــاب، أطـــال، أحـــس، –أرجـــع، أعجـــب، أصـــدر أغـــرق، أدهـــش، أقنـــع، 

: فعل عّدي بـالهمزة مـن مفعـول واحـد إلـى مفعـولين: النوع الثاني. أهمل، أنفق، أذهل، أنعش

 .أدخل، أوصل

ا إلــى اثنــين، وألافعــال : النــوع الثالــث ي  فعــل عــّدي بــالهمزة إلــى ثالثــة مفاعيــل، وكــان قبلهــا متعــّدِ

 .أنبأ –أعلم : هي

 لم تؤثر فيها الهمزة تعدية؛ منهاوق
 

 .أفح ى، ألح: د وجد الباحث أفعاال

والتعديــــة هــــي املعنــــى "وقـــد أفــــادت الزيــــادة فــــي هـــذه ألافعــــال الداللــــة علــــى املبالغــــة فـــي املجــــرد، 

عل)الغالب في 
ْ
 16("أف

 .11"وصول الفاعل إلى الزمان املشتق منه الفعل"بمعنى : الدخول في الزمان -1

ا وثالثين مرة( أصبح) وقد جاء الفعل  .في غربة الراعي أربع 

املشـــتق منـــه الفعـــل، وجـــاءت فـــي  14"وصـــول الفاعـــل إلـــى املكـــان"بمعنـــى : الـــدخول فـــي املكـــان -2

 .أطلق، أقام، أغرق، أد خل، أرجع، أوصل، أبقى، أخفى، أدرك: غربة الراعي أفعال، نحو

: ا جاء على ذلك في غربـة الراعـيبمعنى التضرع بإجابة أصل الفعل للمفعول، ومم: الدعاء -1

 .أنعش، وأطال

 .أقنع، أذهل، أدهش، أعجب: أي أن الفاعل صار صاحب ش يء، نحو: الصيرورة -8
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 .أعجب، أوصل –أقنع :ومما جاء بهذا املعنى . 13إلاثبات وإلايجاب -8

ــل فــي غربــة الراعــي عَّ
َ
، وي: معــاني ف

 
ّعــل ســبعة عشــر فعــال

َ
مكــن ورد فــي غربــة الراعــي علــى وزن ف

 :حصر املعاني التي جاءت عليها في

م، فّرط: التكثير في الفعل، نحو -1
ّ
م، نّوه، سل

ّ
 .عل

ر،  ّجل، و: التكثير في املفعول، نحو -2
ّ
 .48"التكثير هو املعنى ألاغلب في فّعل"قّدم،  خ

 الزمـــة متعّديـــة لواحـــد، نحـــو: التعديـــة -1
 

م،  ـــّجل، : تضـــعيف العـــين جعـــل أفعـــاال
ّ
قـــّدم، ســـل

م: ردت أفعال متعدية لواحد، أصبحت بعد التضعيف متعدية إلى اثنين، نحووقد و 
ّ
 .عل

 .ضّحى: املبالغة في الفعل، نحو -8

خصـص بمعنـى عـّين، نـّوه بمعنـى أشـار، قـّرط بمعنــى : إلاغنـاء عـن أصـله لعـدم وروده، نحـو -8

ر بمعنى أذل
ّ
 .قصر،  خ

 .حقق، جدد: إلازالة، نحو -6

 علـى وزن فاَعـل، ويمكـن : عيمعاني فاَعل في غربة الرا
 

جاء في الغربة خمسـة وخمسـون فعـال

 :إرجاع املعاني التي جاءت عليها هذه ألافعال إلى ما يأتي

واملشــاركة تــدل . "ســاعد، شــارك، صــارح، عــارض، رافــق، نــاقش، صــاحب: املشــاركة، نحــو -1

ا  .41"على أن الفعل جاء من الفاعل واملفعول مع 

 .تابع، حاول، واكب: ى ذلكومما جاء عل: املتابعة -2

غـــادر، فـــارق، ســـافر، حـــاول، شـــارك بمعنـــى : وذلـــك لعـــدم وروده، نحـــو: إلاغنـــاء عـــن أصـــله -1

 .بعد، هجر، رحل، كرر، ساعد

داهــم بمعنــى دهــم، حــاكى بمعنــى حكــى، هــاتف بمعنــى : إذا ورد بمعنــى أصــله، نحــو: املبالغـة -8

 .هتف، صاحب بمعنى صحب

 .42ثابر –لك سافر، هاجر، حاول ومن ذ: ويجيء بمعنى فعلت -8

ـــى " -6  علــــى ( فاَعــــل)ومعنـ
 

َعــــَل )إذا كــــان داخــــال
َ
ــــك ( ف أنَّ الفعــــل مــــن اثنــــين، أو أكثــــر وذلــــك؛ ألنَّ

َعَل )فإن لم يكن من ... ضاربَت : ضربت، ثمَّ تقول : تقول 
َ
عاقبت : فهو ِفْعٌل من واحد، نحو( ف

 .وازن  –غادر  –بع، عانى، ثابرسافر، حاول، تا: ومثال ذلك من الغربة ما يلي 41"اللص

ّعل في غربة الراعي
َ
ف
َ
 على صيغة تفّعل ، ويمكن : معاني ت

 
جاء في الغربة اثنان وخمسون فعال

ـا لفّعـل " املطاوعـة بـأن  -1:حصر معاني الزيادة في هذه الصيغة على النحـو آلاتـي يـأتي مطاوع 
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: قدمته فتقدم، تعرف:دم علقته فتعلق، تق: وتعلق. وجهته فتوجه: توجه: نحو 48"املضعف

ـــه فتعــــــرف، ومثلهــــــا ـــد . تخلـــــى، تــــــولى، تــــــزوج، تخـــــرج، تــــــورط، توســــــع، تصـــــدع: عرفتــ ـــد "وقـــ تفيـــ

 .تكرر، تشبع، تجول : ومنها 48"املطاوعة التكثير

تنهد، تعلم، تسلل، تحول، تخلل، : بمعنى الداللة على معاناة الفاعل، ومن  ذلك: التكلف -2

أتي في الصـفات التـي يحـب الفاعـل أن تحصـل لـه كـالعلم وهذا املعنى ي. تخلص، تعرف، تذكر

 .والتعرف والتذكر

تزوج، تكفل، : بمعنى أن الفاعل اتخذ املفعول فيما يدل عليه الفعل، ومن ذلك: الاتخاذ -1

 .تلبس، تعلق

 .تمنع، تحّول : أي الداللة على أن الفاعل ترك أصل الفعل، نحو: التجنب -8

ـــــاودة -8 ـــى: املعــ ــ ـــــة علــ تعـــــــّرف، : تكـــــــرر الفعـــــــل وحصـــــــوله مـــــــرة بعـــــــد مـــــــرة، ومـــــــن ذلـــــــك أي الداللــ

 . تبين،تكرر 

ـــيرورة -6 ـــا : الصــ ــله"واملـــــراد بهــ ـــس أصـــ ـــير اللـــــ يء نفــ ـــن ذلـــــك 46"أن يصــ ـــدع: ومــ أي صـــــار ذا : تصــ

 .أي صار ذا ورطة: تورط. صدع

تبـــين بمعنـــى بـــان، تـــولى بمعنـــى ولـــى، : إذا كانـــت الصـــيغة بمعنـــى املجـــرد، ومـــن ذلـــك: املبالغـــة -1

 .توقف، تذكر، تقبل، تخلص: ومنه. نى ملك، تلبس بمعنى لبستكفل بمع

تبـــين، واســـتبين، تكفـــل واســـتكفل، توقـــف : وقـــد وردمنـــه للطلـــب، نحـــو: مرادفـــة اســـتفعل -4

ـــم واســـــتعلم ــــتوقف، تعلــ ــــى صـــــفة" كمـــــا ورد منـــــه. واسـ ـــ يء علـ ــــي اللــ ــــو 41"لالعتقـــــاد فـ ــــولى : نحـ تـ

 .واستولى، توسع واستوسع، تمنع واستمنع، تلكأ واستلكأ

 .تخلل، تحرك، تحول، تشبت، تسلل: إلاغناء عن املجرد وذلك لعدم وروده؛ ومن ذلك -3

اَعـــل فـــي غربـــة الراعـــي
َ
ف
َ
: جـــاء فـــي غربـــة الراعـــي ســـتة أفعـــال علـــى هـــذه الصـــيغة، وهـــي  :معـــاني ت

 .تناول، تجافى، تحامل، تجاوز، تجاهل، تعاهد

لـــة علـــى أن الفاعـــل يظهـــر الفعـــل واملـــراد بـــه الدال: إلايهـــام -1:معـــاني الزيـــادة فـــي هـــذه الصـــيغة

ا لغيره أنه متصف به، مع أنه منتف  عنه في الواقع، ومن ذلك . تحامـل، تجاهـل، تجـافى: إيهام 

 .وهذه الصيغة تفيد أن الفاعل يقصد إيهام غيره لغرض في نفسه

 .تناول ، ناوله فتناول : في فاعل، ويظهر في الفعل: املطاوعة -2
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وقد جاء  أنه ال فـرق مـن حيـث املعنـى بـين فاَعـَل وتفاَعـل . "تعاهد :ويبدو في الفعل: التدرج -1

ا  .44"في إفادة كون الل يء بين اثنين فصاعد 

َعــل فــي غربــة الراعــي
َ
ف
ْ
 علــى هــذه الصــيغة؛ : معــاني ان

 
جــاء فــي غربــة الراعــي خمســة عشــر فعــال

ــا" صــيغة انفعــل، ي وزيــادة الهمــزة والنــون  علــى  43"وهــذا الــوزن ال يــأتي إال الزم  الثالثــي املتعــّدِ

ــا َعــل) وهــو فــي ألاغلــب مطــاوع"  .تجعلــه الزم 
َ
الثالثــي بشــرط أن يكــون مــن ألاحــداث الظــاهرة ( ف

 .38"التي  تراها العيون كالقطع والجذب والكسر

كســـرته : صـــرفته فانصـــرف، انكســـر: انصـــرف: وممـــا ورد مـــن ذلـــك فـــي غربـــة الراعـــي مـــا يـــأتي    

ا حبته فانسحب، ومن: فانكسر، انسحب  .انفتل، انضم: ه أيض 

َعـــل) ويــأتي انفعــل لغيـــر مطــاوع    
َ
عــل، نحـــو( ف

ْ
ف
َ
أضـــفته : انضــاف: بقلــة، ومـــن ذلــك مطاوعـــة أ

 .أطلقته فانطلق: فانضاف، انطلق

َعل في غربة الراعي
َ
ت
ْ
، وأكثـر بنـاء  :معاني اف

 
ورد في الغربة على هذا الوزن ثالث وتسعون فعـال

ي  :نتاج معاني افتعل فيما يأتيويمكن است .هذا الوزن من املتعّدِ

ا ، ومـــن ذلـــك: املطاوعـــة -1 انتقـــل، ارتمـــى، ارتفـــع، اقتطـــع، امـــتأل، : حيـــث يطـــاوع الثالثـــي كثيـــر 

ـــل " احتـــــــرق، اصـــــــطدم، امتنـــــــع، اقتــــــــبس، اتعـــــــظ، اتصـــــــل، اقتــــــــرن، اجتمـــــــع، اشـــــــتبك، ــ وافتعـــ

ا  .31"للمطاوعة غالب 

: بهـذا املعنـى فـي الغربـة مـا يـأتيومما جـاء . 32"بمعنى اتخاذك أصل الفعل لنفسك:" الاتخاذ -2

 .اصطحب، اصطفى، انتدب، اختار. امتطى أي اتخذه مطية

اصـطدم ، : بمعنى وقوع الفعل من جانبين  أو أكثر، ومما جاء بهذا املعنى ما يلـي: التشارك -1

 .اشترك، اتفق، اصطحب، اشتبك

حتـــدم، اشـــترك، اضـــطر، اضـــطرب، احتفـــى، ا: إذا ورد بمعنـــى أصـــله، ومـــن ذلـــك: املبالغـــة -8

 .اقترح، امتطى

انتقل و تنقل، اتحد وتوحد، اعترض وتعـرض، اجتمـع : فيأتي بمعناه، نحو: مرادفة تفّعل -8

 .وتجمع، اقترب  وتقرب، اتصل وتوصل، امتطى وتمطى

اهتـــدى واســـتهدى، اكتشـــف واستكشـــف، اكتمـــل : فيـــأتي بمعنـــاه، نحـــو: مرادفـــة اســـتفعل -6

واستكســـب، اقتطـــع واســـتقطع، ارتمـــى واســـترمى، ومـــن  واســـتكمل، ارتفـــع واســـترفع، اكتســـب

 .امتنع، امتد، احتقر، التحق: ذلك
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َعّل،أما  
ْ
 .فلم يأِت في الغربة أي فعل على ذلك صيغة اف

 علـى وزن اسـتفعل، وقـد جـاء هـذا الـوزن  معاني استفعل
 

ورد في الغربـة ثمانيـة وسـتون فعـال

ـــن ذلـــــكالســـــؤال وال -1:ملعـــــان  عـــــدة فـــــي غربـــــة الراعـــــي؛ ومنهـــــا ـــب، ومــ ـــر، استشـــــار، :  طلــ استفســ

 .استعان، استدعى

 .استطال، استشاط، استحال: التحول والصيرورة، ومن ذلك -2

 .استأجر، استقر: الاتخاذ، نحو -1

عل، نحو: املطاوعة -8
ْ
ا ألف  .استقل، استوقف، استفاد: فيأتي مطاوع 

َعـــل؛ فيـــأتي بمعنـــاه ، نحـــو -8
ْ
ف
َ
ر، اســـتفاد، اســـتغرق، اســـتقال، اســـتوقف، استبشـــ: مرادفـــة أ

 .استوفى، استحال

 .استرجع: اختصار الحكاية، نحو -6

 .استأنف، استقبل، استشهد، استغرق : إلاغناء عن أصله لعدم وروده، نحو -1

ـــي: مرادفـــــة تفّعـــــل -4 ـــك فــ ـــت، اســـــتوقف : فيـــــأتي بمعنـــــاه، وذلــ ـــتأجر وتـــــأجر، اســـــتثبت و تثبــ اســ

وممـا 31،"متعـّد  وغيـر متعـّد  : لى ضربينواستفعل ع. "وتوقف، استوفى وتوفى، استبشر وتبشر

ا فـــــــي الغربـــــــة ي  ــــــتقبل، : جـــــــاء متعـــــــّدِ ـــــتعمل، اسـ ــــتوقف، اســ ـــــتدعى، اســـ ـــتأجر، اســ ــ ــــتأنف، اســ اســـ

 .استشار

، نحــــو     اســــتطال، اســــتقر، اســــتفاد، اســــتراح، استشــــهد، استبشــــر، : وممــــا جــــاء غيــــر متعــــد 

ــــاط ا وغيـــــــر متعـــــــّد  . "استشـــ ي  ي فـــــــي. 38"ويكـــــــون فعـــــــل منـــــــه متعـــــــّدِ ــــو فاملتعـــــــّدِ ـــة، نحـــ ــ ـــل : الغربــ ــ عمــ

ي، نحو. واستعمل، دعا واستدعى  .وقف و استوقف،  شار واستشار: وغير املتعّدِ

 .افعوعل، افعّول، افعاّل : وقد خلت الغربة من الصيغ آلاتية -

 .على تفْعلل 38"وزن وحيد" وبالنسبة ملزيد الرباعي بحرف؛ فلم يرد في الغربة له وزن، وهو -

ــَل، وهــي وعــن مزيــد الربــاعي بحــرف -
َ
َعل
ْ
ين؛ فلــم أجــد فــي الغربــة إال صــيغة  واحــدة جــاءت علــى اف

 3:التي تدل على املبالغة، وذلك في ثالثة مواضع في الغربة في الصفحات آلاتية( اطمأّن )كلمة 

،12 ،46. 

َل  فلم تذكر في الغربة -
َ
َعْنل

ْ
 .وعن صيغة اف

 الخاتمة
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فقـــــد تنـــــاول البحـــــث املوســـــوم بالدراســـــة هلل الحمـــــد والشـــــكر علـــــى مـــــا أنعـــــم ويّســـــر، وبعـــــد؛     

، "دراســــة صــــرفية –" إحســــان عبــــاس"ألافعــــال املزيــــدة ودالالتهــــا فــــي غربــــة الراعــــي "والتحليــــل 

وبعـد دراســة مفصــلة ملزيــد الفعــل الثالثــي، ومزيــد الفعــل الربــاعي، خلــص الباحــث إلــى النتــائ  

 )صـــيغة ( أ: )خلـــّو غربـــة الراعـــي مـــن بعـــض الصـــيغ آلاتيـــة -1: آلاتيـــة
ْ
وهـــي للثالثـــي املزيـــد ( َعـــّل اف

بحرفين، وهذه الصيغة تكون لأللوان والعيوب؛ للداللة علـى قـوة اللـون أو العيـب، وأرى أنـه 

هـذه الصـيغ ( افعوعـل، افعـّول، افعـاّل ) صـيغ ( ب. )ال يتناسب مـع حكايـة  سـيرة غربـة الراعـي

الفعــــل، وهــــي قليلــــة الثالثــــة ملزيــــد الفعــــل الثالثــــي بثالثــــة أحــــرف، تــــدل علــــى املبالغــــة فــــي أصــــل 

صــــيغة ( ج. )الاســـتعمال، وقـــد يكـــون ذلـــك لعســـر النطــــق بهـــا، وعـــدم مالئمتهـــا لعـــرض الســـيرة

َل، وهي للفعل الرباعي املزيد بحرف واحـد
َ
َفْعل

َ
صـيغة افعنلـل  وهـي للفعـل الربـاعي املزيـد ( د. )ت

 بحرفين

واطن، وهــذا يــدل فعــل واحــد فــي ثالثــة مــ( افعلــّل ) ذكــر ملزيــد الربــاعي بحــرفين علــى صــيغة  -2

 .على ندرة استعمال هذا الوزن في الغربة، وهذا البناء يدل على املبالغة

، فـي (  1388)ألافعـال املسـتخدمة فـي غربـة الراعـي -1
 

ـا، فـأكثر إحسـان عبــاس ( 11)فعـال عنوان 

، ثــــم الفعــــل املضــــارع ( 8288)مــــن اســــتخدام الفعــــل املاضــــ ي
 

، بينمــــا فعــــل ( 1664)فعــــال
 

فعــــال

، ومجمــوع الصــيغ التــي ذكــرت لألفعــال املزيــدة ( 18)الاســتخدامألامــر قليــل 
 

 ( 111) فعــال
 

فعــال

 %.8.114بنسبة مئوية 

ــــو -8 ــ ــ ـــرة، نحــ ــ ــ ـــــرت بكثـــ ــ ـــــيغ ذكـــ ــ ـــــض الصـــ ــ ـــل : بعـــ ــ ــ ـــــيغة افتعـــ ــ ـــــرة( 31)صـــ ــ ـــــيغة %28.312= مـــ ــ ــ ، وصـ

َعـــل %14.218= مـــرة( 64)اســـتفعل
ْ
ف
َ
( 88)،و صـــيغة فاعـــل%11.184= مـــرة( 68) ، و صـــيغة أ

ّعـل %11.381= مرة( 82) ّعل، وصيغة تف%18.188= مرة
َ
، %8.881= مـرة( 11)، و صـيغة  ف

 %.8.821= مرة( 18)وصيغة انفعل  ذكرت 

( 1)، وصــيغة افعلـــّل %1.684= مـــرات( 6)صــيغة تفاعـــل ذكــرت : قلــة بعـــض الصــيغ، نحـــو -8

 .%.488= مرات

تــي لغــة الســيرة فصــيحة بســيطة؛ ألنهــا موجهــة إلــى القــارئ العــام، مــع قليــل مــن العاميــة ال -6

ـــم  ـــل، ويتســ ـــيرة قليـ اقتضــــاها الســــياق فــــي بعــــض ألامثــــال وألاغــــاني الشــــعبية، والحــــوار فــــي السـ

 .بالقصر، ومع ذلك فهو يعكس الشخصية ويحدد مالمحها
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يستخدم في معظم سيرته ضمير املتكلم، لكنه عند الحديث عن طفولته يستخدم ضمير  -1

حلـــة، وتتســـم ســـيرة غربـــة الراعـــي الغائـــب؛ ليقلـــل مـــن مركزيـــة حضـــوره فـــي الســـيرة فـــي تلـــك املر 

لكـــل حـــرف مـــن حـــروف الزيـــادة معنـــى يؤديـــه، وفائـــدة  -4. بالصـــدق الفنـــي، والتعبيـــر إلابـــداعي

يجلبهـــا معـــه؛ فزيـــادة الهمـــزة فـــي أول الفعـــل الثالثـــي قـــد تفيـــد نقـــل معنـــى الفعـــل إلـــى مفعولــــه، 

، مثل
 

ف عين الفعل وتضعي. خفي القمر، وأخفى السحاب القمر: ويصير بها الفاعل مفعوال

. علمـــت الراغـــب، وبصـــرته بالحقـــائق: قـــد تفيـــد التكـــرار والتمهـــل، نحـــو -غيـــر الهمـــزة-الثالثـــي 

وزيـادة السـين والتـاء علـى . قـد تفيـد الداللـة علـى املشـاركة" فاعـل: "وتحويل الفعل إلـى صـيغة

 .الفعل الثالثي قد تفيد الطلب، أو الصيروة، أو النسبة إلى ش يء آخر

ـــل بالزيــــادة ســــتة أحــــرفال يتجــــاوز ال -3 ـــة، وأنـــــواع . فعـ ـــي تــــدخل ألافعــــال املختلفـ والزيــــادة التـ

 .املشتقات ألداء معنى معين، قياسية بالطريقة التي تشير اللغة بها

 :الهوامش
م، 1344دار صادر، : إحسان عباس، املوسوعة العربية، الحضارة العربية، التاريخ، بيروت1

 .املجلد الثاني عشر
م، 2886مكتبة املسيرة،: نقد النثر العربي في كتابات إحسان عباس، ألاردنعصام أبو شندي،  2

 .11ص
مجلة الجامعة : ،ألاردن"محمود الزهار.دراسة فنية في رواية الرصيف، د"كمال أحمد غنيم،  1

 .، العدد الثالث11م، املجلد 2888ألاردنية، العلوم إلانسانية والاجتماعية، 
الم دمحم َهاُرون، : قنبر سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرحأبو بشر عمرو بن عثمان بن  8 عبدالسَّ

 .8/11م،1331: 1دار الجيل، ط: بيروت
دمحم نور الدين : الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب في الصرف، تحقيق 8

 .1/111م،1318دار الكتب العلمية ، : وآخرين، بيروت
د ، املقتضب، تحقيقأبو العباس دمحم بن يزيد ا 6 عالم : دمحم عبد الخالق عضيمة، بيروت: ملبّرِ

 .2/184، (ت.د)الكتب، 
 .1/12املرجع نفسه،  1
 .241 -8/242سيبويه ، الكتاب،  4
 .248، 8/241املرجع نفسه،  3

 .183-8/184م، 1348: 8دار املعارف، ط: عباس حسن، النحو الوافي، مصر 18
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 .88-81م، ص2888دار الحديث، : روس العربية،القاهرةمصطفى الغالييني، جامع الد 11
دمحم مح ي : عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق 12

 .261-8/262م،1348: 28دار التراث، ط: الدين عبد الحميد،القاهرة
 .8/262املرجع نفسه،  11
، 18م، ص1348دار النهضة العربية، : ، بيروت"بتصرف"عبده الراجحي، التطبيق الصرفي،  18

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : وأحمد بن دمحم الحمالوي ، شذا العرف في فن الصرف، مصر

 .14م، ص1368: 16الحلبي، ط
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  18
، وأحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، 18-11عبده الراجحي،التطبيق الصرفي، ص 16

 .82-81ص
 .8/261عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  11
عبد العال : عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق 14

 .6/22م،1348دار البحوث العلمية ،: سالم مكرم،الكويت
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  13
، وأحمد  بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في 18-18-11عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  28

 . 88-81فن الصرف، ص
 .6/21عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع،  21
 .6/28املرجع نفسه، 22
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 18-18-11عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  21

 .88-81الصرف، ص
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  28
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 18عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  28

 .81-82الصرف، ص
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  26
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 16عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  21

 .13-14الصرف، ص 
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  24
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 الحمالوي، شذا العرف في فن ، وأحمد بن دمحم16عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  23

 .13-14الصرف، ص 
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  18
 .6/28عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع،  11
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 16عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 12

 .13-14الصرف، ص
 .6/28لرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع، عبد ا 11
 .6/28املرجع نفسه،  18
 .6/26املرجع نفسه،  18
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 16عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  16

 .13-14الصرف، ص 
 .1/14أبو العباس دمحم بن يزيد املبرد، املقتضب،  11
 .6/24ين السيوطي، همع الهوامع، عبد الرحمن جالل الد 14
 .8/283عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  13
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 16عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  88

 .13-14الصرف، ص 
 .6/21عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع،  81
 .88شذا العرف في فن الصرف، ص أحمد بن الحمالوي، 82
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  81
 .2/188املقتضب، ، أبو العباس دمحم بن يزيد املبرد 88
 .6/26عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، همع الهوامع،  88
 .6/21املرجع نفسه،  86
حمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن ، وأ14-11عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  81

 .88-88الصرف، ص
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  84
 .8/261املرجع نفسه،  83
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 13-14عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 88

 . 86الصرف، ص
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 .8/268عقيل، شرح ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن ابن 81
 .8/268املرجع نفسه،  82
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 13عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  81

 .86-88الصرف، ص
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  88
 .2/186أبو العباس دمحم بن يزيد املبّرِد،املقتضب،  88
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  86
 .2/186أبو العباس دمحم بن يزيد املبّرِد، املقتضب،  81
 .6/24همع الهوامع، ، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي 84
 .6/23املرجع نفسه،  83
رف في فن ، وأحمد بن دمحم الحمالوي ، شذا الع88-13عبده الراجحي، التطبيق الصرفّي، ص 68

 .13الصرف، ص
-81، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف، ص81-88عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 61

84. 
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  62
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 82-81عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 61

 .13الصرف، ص
 .1/41أبو العباس دمحم بن يزيد املبرد، املقتضب،  68
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  68
 .1/41أبو العباس دمحم بن يزيد املبرد، املقتضب، 66
، وعبده الراجحي، التطبيق 8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  61

 .13د بن الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، ص، وأحم82-81الصرفي، ص 
 .8/268عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  64
، وأحمد بن دمحم الحمالوي، شذا العرف في فن 82-81عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص 63

 .13الصرف، ص
 .8/241أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب،  18
 .8/244جع نفسه، املر  11
 .8/183أبو العباس دمحم بن يزيد املبرد، املقتضب،  12
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 .28-13/ 6همع الهوامع، : عبد الرحمن جالل الدين السيوطي 11
 .1/112الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  18
 .1/46املرجع نفسه،  18
، و أبو البقاء ابن علي بن 1/41ابن الحاجب،  الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية 16

: 1دار الكتب العلمية، ط: إيميل بديع يعقوب، بيروت: يعيش، شرح املفصل، تحقيق

 .6/183م،2811
 .1/38الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  11
 .1/31املرجع نفسه، 14
: 1دار الكتب العلمية، ط: اب، بيروتأبو الفتح عثمان بن جني، سّر صناعة إلاعر  13

 .1/13م،2888
 .1/32الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  48
 .18، وعبده الراجحي،التطبيق الصرفي، ص8/63سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،  41
 .6/183أبو البقاء بن علي بن يعيش، شرح املفصل،  42
 .11-1/12يزيد املبرد، املقتضب، أبو العباس دمحم بن  41
 .1/188الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  48
 .1/188املرجع نفسه،  48
 .1/181املرجع نفسه،  46
 .1/186املرجع نفسه،  41
 .1/181املرجع نفسه،  44
 .1/184املرجع نفسه،  43
 .1/184املرجع نفسه،  38
 .1/184املرجع نفسه،  31
 .1/183املرجع نفسه،  32
 .6/161أبو البقاء بن علي بن يعيش، شرح املفصل،  31
 .6/161املرجع نفسه،  38
 .1/111الرض ي دمحم بن الحسن إلاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  38
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 املعجم املتخّصص ومكانته في البحث املعجعي الحديث

 قراءة في املفهوم، الخصائص وألانواع

 محمـدحاج هني .أ

 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي

 :ملخص

يسعى هذا البحث إلى التعريف باملعجم املتخّصص، وإبراز مكانته في الصناعة  

 من رصد أهم املصطلحات الدالة عليه في الدراسات 
 
املعجمية الحديثة؛ وذلك انطالقا

أهم الفروق اللسانية الحديثة، مع بيان مفهومه لدى أهل الاختصاص، وبعدها يتم تحديد 

املوجودة بينه وبين سائر ألانماط املعجمية ألاخرى؛ على غرار املوسوعة، واملعجم 

املوسوعي، واملسرد، وامِللفظة، ثم يتم الانتقال لبيان الخصائص املميزة للمعجم 

املتخّصص؛ وذلك بمقارنته باملعجم؛ بغية استخالص أهم مالمح التمايز بينهما؛ سواء 

، أو النشأة، أو املادة، أو الوضع، أو الرصيد املعجمي، أو القارئ تعلق ألامر بالعلم

املستهدف، أو درجة الاستقرار، أو نسبة التداول، مع توضيح الضوابط املنهجية لهذا 

عدد اللغات، والحجم، : املصّنف؛ من خالل كشف أهم أنواعه، بناء  على ثالثة معايير هي

 . وشكل إلاصدار

عجم املتخّصص، صناعة املعاجم، البحث املعجمي الحديث، امل: الكلمات املفتاحية

 .املفهوم، الخصائص

 :مقدمة

يعرف مجال صناعة املعاجم العديد من ألانماط املعجمية، التي تتباين مضامينها  

بتنوع أهدافها، وتختلف مناهجها بحسب نوعية القارئ املستهدف، فباإلضافة إلى املعجم 

بين هذه املصّنفات؛  ه املتمّيزةيأخذ املعجم املتخّصص مكانت العام، واملوسوعة، واملسرد،

 ملا يؤديه من وظائف معرفية 
 
 بالغة ألاهمية في هذا الحقل اللغوي؛ نظرا

 
فهو يحتل مكانة

وحضارية، من شأنها مساعدة املختصين في شتى الحقول املعرفية على معرفة املصطلحات 

رى ما هو املعجم املتخّصص؟ وفيم تتجلى  العلمية، وإلاملام بمفاهيمها بكل سهولة؛
ُ
فيا ت

 خصائصه؟ وما هي أهم أنواعه؟ 

 (Dictionnaire spécialisé) :املعجم املتخّصص -1
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 : املصطلمل -أ

اختلفت الدراسات املعجمية الحديثة حول تسمية هذا النوع من   

من يسميه املعاجم، وتباينت املصطلحات التي أطلقها الباحثون العرب عليه؛  فهناك 

، وفريق ثالث يطلق عليه املعجم 2، وهناك من يسميه املعجم الخاص1املعجم املختص

، ويسمي آخرون هذه املصّنفات 8، وفريق رابع ينعته بمعجم املصطلحات1املتخّصص

 .8معاجم التخصص

املعجم "ولكن املصطلح الشامع في الدراسات املعجمية الحديثة هو   

، استخدم تسعة ( 21)وعشرين ؛ فمن بين واحد "املتخّصص
 
 معجميا

 
فا
َ
منها هذه ( 3)مؤل

التسمية للداللة على هذا املعجم؛ وذلك لكونه يعال  مصطلحات تخصص ما، أما 

 . فوردت بنسب ضئيلة -الخاص واملختص واملصطلحات -املصطلحات ألاخرى 

ا لهذه العّينة فإّن التسمية الشامعة لهذا املعجم لدى الباحثي   ن واستناد 

، وواضعه هو من تخّصص في علم، أو أدب، أو فن؛ وهذا "املعجم املتخّصص"العرب هي 

ا" ما يدعمه املعجم الوسيط؛  ألّن من معاني تخّصص خصّصه : ُيقال. انفرد وصار خاص 

، 6"قصر عليه بحثه وجهده: تخّصص في علم كذا: ويقال. انفرد به، وله: فتخّصص، به وله

ملعجم الذي ينفرد بمعالجة مصلحات مجال معرفي محدد، فهو وهو ما ينطبق على هذا ا

ص  .                                                                              متخِصّ

 :املفهوم -ب

املحدثون عّدة تعاريف للمعاجم املتخّصصة؛ فهذا عبد هللا  أعطى الدارسون  

 
ّ
يفرع فيه لخدمة الاختصاص وحده، فتوضع ألفاظه "ه العاليلي يقّدم املعجم العلمي على أن

ه أهل الاختصاص ليأتي على صورة وافيه
ّ
 . 1"مبنّية على شرح تخريجّي يتوال

تهتّم بحصر مصطلحات علم "في حين يرى حسن ظاظا أّن املعاجم املتخّصصة   

، 4"بهمعّين أو فّن قائم بذاته وشرح مدلول كّل مصطلح حين استعمال أهله واملختصين 

 من ماّدته ووظيفته؛ فهو
 
 -حسبه –ويتوّسع علي القاسمي في تعريف هذا املعجم انطالقا

 من املفردات املختّصة بأحد فروع املعرفة بهدف مساعدة القارئ على "
 
 واحدا

 
يعال  قسما

 .3"معرفة معاني لغة حقل معّين من حقول املعرفة ومصطلحاته
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التي تقّدم ألالفا، الخاّصة بفرع "املعاجم  أّما محمود فهمي حجازي فيرى أنه من 

أو ما  -يرتكز القاموس املختّص " وفي نفس املساق يسير املسدي إذ، 18"من فروع العلم

على محاولة إحصاء املنظومة الاصطالحّية التي يقوم عليها علم من  -يسّمى بالقاموس الفّني

 . 11"العلوم

م  هذا النوع من املؤ  
ّ
معاجم تهتم برصيد " لفات بكونهاويعرف الجياللي حال

، في حين يرى جواد حسني سماعنة أّن 12"مفرداتي في مجال من املجاالت العلمية الخاصة

 " املعجم املتخّصص عبارة عن
 
 ترتيبا

 
با  ملوضوع ما مرتَّ

 
 مصطلحّيا

 
كتاب يتضمن رصيدا

 
 
زا  بالتعريفات الدقيقة املوجزة، ومعزَّ

 
، ومصحوبا

 
ببعض الوسائل البيانّية  -ما أمكن –معّينا

افات، سياقات، صور، جداول )املرافقة 
ّ
التي تساعد على توصيل املفهوم إلى املتلقي ( كش

 .11"بأفضل صورة ممكنة

ى اتفاق الدارسين حول اختصاص هذا املعجم بحقل معرفي  
ّ
ومما سبق يتجل

ذي تضّمن معّين، مع ضبط مصطلحاته بشروح وافية، ولكن باستثناء التعريف ألاخير ال

 
 
ة عناصر املعجم، فإّن جّل التعاريف ألاخرى لم تشر إلى قضية الترتيب التي تعّد عنصرا

ّ
كاف

 كان نوعه
 
 في بناء املعجم أّيا

 
 .أساسيا

ف يختّص بحقل معّين من  
َّ
وبناء على ما تقّدم، فإّن املعجم املتخّصص هو مؤل

دها بتعاريف دقيقة، مع حقول املعرفة، يرصد مصطلحاته وفق ترتيب معّين، ويحّد 

 .الاستعانة ببعض الوسائل التوضيحّية كالصور والجداول 

 :املعجم املتخّصص وألانماط املعجمية ألاخرى  -2

   ،
 
 جذريا

 
يميز املعجميون بين خمسة أصناف معجمية؛ تختلف فيما بينها اختالفا

   .امِللفظةاملعجم، واملوسوعة، واملعجم املوسوعي، واملسرد، و : وهذه ألانماط هي

 (Encyclopédie) :املوسوعة -أ

مة"، أو "دائرة املعارف"ومن تسمياتها كذلك   
َ
عل
َ
، ويقابلها املصطلح الغربي "امل

(encyclopédie) املشتق من اللغة اليونانّية، وبالضبط من الجملة (ENKUKLIOS 

PAIDEIA) أولهما : املكونة من جزأين(ENKUKLIOS ) اشتمل على ما "و " دائري "ومعناه

، ولم 18"التربية واملعارف الخاصة بعلم أو فن"ومعناه ( PAIDEIA) ، والثاني هو"دائرة تامة
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 في حدود القرن الثامن عشر امليالدي من خالل 
ّ
يشع استعمال هذا املصطلح في أوروبا إال

 .18"املوسوعة أو املعجم العقالني للفنون "صدور أول موسوعة غربية موسومة بـ 

عمل يضّم معلومات عن مختلف " ملعجم الوسيط قد حدد مفهومها بأنهاوكان ا  

 
 
 هجائّيا

 
 ترتيبا

 
با
ّ
 . 16"ميادين املعرفة، أو عن ميدان خاّص منها، ويكون عادة مرت

قاموس عام لكّل فن "بأّنها " دائرة املعارف"وعّرفها بطرس البستاني في مؤلفه   

اء عادة، مشتمل على موضوعات شّتى في كتاب ضخم متعدد ألاجز "؛ فهي بذلك 11"ومطلب

ألادب، والفّن، والعلم، والتاريخ، وغيرها من العلوم واملعارف إلانسانّية، متضمنة 

ى صور ألاعالم والرسوم، والجداول املحّصالت التي انتهى إليها رجال الاختصاص، إضافة إل

 .14"ت، وغيرهاإلاحصائّية، والخرائط الجغرافّية، والصور التوضيحّية، والحيوانا

 بإظهار معانيها واشتقاقاتها، فإّن " النحو"فإذا كان املعجم يفّسر مادة   
 
مثال

املوسوعة تعّرف بعلم النحو، وتبين نشأته، ومراحل تطوره، وأهم رجاالته، ومصادره 

 .ومراجعه، فهي بذلك مرجع للتعريف باألعالم والشعوب والبلدان والوقامع

عاّمة استيعابّية تشتمل على علوم ومعارف شّتى؛ مثل  يمكن أن تكون املوسوعة  

ملحمد فريد وجدي، كما تكون متخّصصة في مجال بعينه؛ " دائرة معارف القرن العشرين"

 . دائرة املعارف إلاسالمية، واملوسوعة الطبية الحديثة: على غرار

 (Dictionnaire encyclopédique: )املعجم املوسوعي -ب

سان  
ّ
يون املحدثون العالقة بين املجموعة واملوسوعة، انتهوا إلى وجود ملا بحث الل

 :ثالثة مستويات

 .وهي تقدم معلومات عن العالم أو الكون : ألاّول هو املوسوعة

 .ويقدم معلومات عن اللغة التي تستعمله الجماعة اللغوية: هو املعجم اللغوي : الثاني

 .13ستويين ألاّول والثانيوهو جامع بين امل: وهو املعجم املوسوعي: الثالث

 :ويحدد جورج مونان ماهية هذه املستويات وفق هذه املعادالت  

 .موسوعة مواد[ = لغة -[ ]موسوعة]+  -1

 . معجم موسوعي[ = لغة[ ]+موسوعة]+  -2

 .28معجم لغوي [= لغة[ ]+موسوعة -] -1
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القاموس  القاموس اللغوي واملوسوعة على طرفي نقيض، وأّن "وهكذا يتجلى أّن   

ه يهتم بوصف ألاشياء 
ّ
 ألن

 
 خالصا

 
 لغوّيا

 
املوسوعي يأخذ من الاثنين، فليس هو قاموسا

ه يهتّم باللغة أيضا
ّ
، وليس هو موسوعة خالصة ألن

 
 .21"أيضا

 تحدد مفهوم املعجم املتخّصص؛ وذلك   
 
 رابعة

 
م الجياللي معادلة

ّ
ولقد أضاف حال

ه يكتفي بإعطاء الداللة الاصطالح
ّ
ية دون الثقافة املوسوعية؛ التي ترتبط باألعالم، ألن

وألاشياء، وآلاثار، أو اللغة التي تمثل النظام اللساني، وما يتصل باملدخل من معلومات 

 :صوتية، وصرفية، واشتقاقية، ونحوية، كما في هذا الشكل

 .22معجم متخّصص[= داللة اصطالحية [ ]+ نظام لساني  -[ ]موسوعة  -] -د

 عن املعجم واملوسوعة؛ وذلك فاملعج  
 
م املتخّصص نمط معجمي مختلف تماما

يتم تداولها بين أهل الاختصاص  ،Termes))ألّن مداخل رصيده املعجمي هي مصطلحات 

 .في مجال معرفي محّدد

 : (Glossaire)املسرد  -ج

 :يدّل على( Glossaire)يرى جورج مونان أّن   

ف -
َّ
ما، ويعطي قائمة أبجدّية لكلمات معجم املفردات  قوائم معجمّية تقع في نهاية مؤل

 .املتخّصص املستخَدم

 .قواميس موجزة مزدوجة اللغة موضوعة في ختام مقتطفات مدرسية -

 .21قوائم أبجدّية ملعجم مفردات متخّصص أو لهجيّ  -

معجم يأخذ شكل ترجمة بسيطة : "فهو أّما مفهومه في معجم ديبوا  

، تجمع "، وهو كذلك 28"غير املعروفة ملعاني الكلمات النادرة أو
 
قائمة ألفبائية، غالبا

، كما تأتي املسارد عادة في 28"املصطلحات املستعملة في حقل ما من املعرفة مع شرح لها

 . 26شكل مالحق للمصّنفات اللغوية الحديثة، والسيما املترجمة منها

 : ومما سبق يمكن القول أّن املسرد  يأخذ أحد الشكلين  

قائمة ألفبائية تشرح الكلمات الصعبة أو الغامضة الواردة في ذيل كتاب أو نّص، بغرض  -

 .تيسير الفهم

 .أو قائمة ألفبائية ملصطلحات مجال معرفّي معّين، إّما أحادّية اللغة أو ثنائيتها -
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  –وعليه فاملسرد 
 
عبارة عن قائمة ألفبائية للمصطلحات أو الكلمات  -عموما

وَضع 
ُ
 الستيعاب مفاهيمهالصعبة، ت

 
 لالستفادة منه، وتيسيرا

 
ف ما تسهيال

َّ
 .في نهاية مؤل

ظة -د
َ
ف
ْ
 (Vocabulaire: )امِلل

قائمة أحادّية اللغة، تحص ي املصطلحات الواردة في "ومفهومها في املصطلحيات   

 
 
 أو تصنيفّيا

 
 إّما ألفبائّيا

 
 بالتعاريف ومرتبة

 
يد ؛ فهي بذلك رص21"ميدان ما وتكون مصحوبة

 
 
 دقيقا

 
 . مصطلحّي يحدد مفاهيم قطاع معرفّي، ويضبطها ضبطا

" دليل املصطلحية"ومن نماذجها ما أورده خالد ألاشهب في ختام ترجمته لكتاب   

ملؤلفْيه سيلفيا بافيل وديان نوليت؛ إذ يرصد مصطلحات حقل املصطلحيات مرتبة 

 مع تعريفها؛ ومثال ذلك
 
قة أحادية بين مفهوم مختص عال: أحادية املعنى: "ألفبائيا

ل سوى املفهوم املعني
ّ
 .24"واملصطلحات التي تسميه حيث كل تسمية ال تمث

 على ما سبق، يمكن استنتاج عّدة فروق بين ألانماط املعجمية حينما   
 
وتأسيسا

ترتبط بحقل معّين، سواء من حيث طبيعتها، أو نوعية مداخلها، أو عدد لغاتها، أو نمط 

 :23تعريفها

 

 التعريف لغاته مجاله مداخله طبيعته النمط

املعجم 

 املتخّصص

 + متعّدد/أحادي خاص مصطلحات كتاب  

دات  املوسوعة
ّ
 /ألفا، مجل

 مصطلحات

 +++ متعّددة/أحادية شامل

املعجم 

 املوسوعي

 /ألفا، كتاب 

 مصطلحات

خا/عام

 ص

 ++ متعّدد/أحادي

مصطلح/ألفا، قائمة املسرد

 ات

-  متعّدد/أحادي خاص

فظة
ْ
 + أحادي خاص مصطلحات قائمة امِلل

يت،ح من الجدول أّن املعجم املتخّصص يقتصر على إيراد مصطلحات مجال   

معرفي مرتبة معّرفة، بخالف املوسوعة التي تتسم بالشمولية في رصد أكبر قدر من 
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املداخل، مع تعريفها بإسهاب، ويشكل املعجم املوسوعي حلقة وسيطة تربط بين 

ين؛ فهو يستفيد من املعجم الترتيب، ويأخذ من املوسوعة الاستطراد، في حين النقيض

 غايته شرح ألالفا، الصعبة، أو إعطاء املقابل املصطلحي في 
 
 معجمّيا

 
يشكل املسرد نمطا

تخّصص ما، شأنه في ذلك شأن الحواش ي التي توضع في هوامش الكتب، أّما امِللفظة فغايتها 

  .ّي وتعريفهاحصر مصطلحات ميدان معرف

 : املمّيزة للمعجم املتخّصص الخصائص -3

إّن تحديد السمات املميزة للمعجم املتخّصص يتطلب مقارنته باملعجم العاّم،  

 .وذلك قصد استخالص مالمح الاختالف بينهما

 : العلم -أ

يرى أهل الاختصاص أّن املعجم العام ينتمي إلى املعجمية العامة، التي تتفرع  

لى معجمية عامة نظرية وأخرى تطبيقية، بينما ينتمي املعجم املتخّصص إلى بدورها إ

تتفرع إلى معجمية مختّصة نظرية، وهي املصطلحية النظرية، "املعجمية املختّصة، والتي 

التي تبحث في املصطلحات من حيث هي كيانات مجردة معقدة، لها مكوناتها ومفاهيمها 

املصطلحية "ة، ومعجمية مختّصة تطبيقية، وهي ومناه  توليدها وخصائصها التمييزي

 "التطبيقية
 
، تبحث في املصطلحات من حيث مناه  تقييسها، ومناه  تكنيزها، جمعا

، سواء بتأليف املعاجم العلمية والفنية املختّصة، أو بالتخزين في الحواسيب
 
 .18"ووضعا

طلح بشقيه وعليه يمكن القول إّن املعجم املتخّصص من اهتمامات علم املص 

 .النظري والتطبيقي

 : النشأة -ب

؛ وذلك الرتباط نشأته بتفسير النّص  
 
 أصيال

 
 لغويا

 
إذا كان املعجم العام مبحثا

القرآني وغريبه، فإّن تأليف املعاجم املتخّصصة مبحث مستحدث في الثقافة العربية، 

على ألاقل تسمى منتم  إلى صنف العلوم التي قد ظلت حتى أواخر القرن الرابع الهجري 

 11علوم العجم
 
، وعليه يمكن القول إّن املعجم العام العربي مبحث عربي صرف، خالفا

 
 
 دخيال

 
 لغويا

 
 .للمعجم املتخّصص الذي يعّد مبحثا

 : املادة -ج
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، عكس (املصطلحات)يتألف املعجم املتخّصص من الوحدات املعجمية الخاصة  

ل من الوحدات املع
َّ
جمية العامة، وبين هذين النوعين من الوحدات املعجم العام املشك

 :12عّدة فروق يمكن إيرادها في هذه العناصر

 املصطلحات الوحدات املعجمية العامة الخصائص

 التصنيف

 الانتماء املقولي

 البنية الصرفية

 الداللة

 (Mots)ألفا، عامة 

 تتواتر ألافعال والصفات والظروف

 وحدة معجمية بسيطة

 بلة للتعدد والتعميمداللة معجمية قا

ألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 

 (Termes)متخّصصة

 
 
 تتواتر ألاسماء غالبا

وحــــــــدة معجميــــــــة مركبــــــــة أو 

 معقدة

داللــــــــــــة مفهوميـــــــــــــة أحاديـــــــــــــة 

 .محّددة خاصة

 : الوضع -د

 من وضع اللغويّين املعجميّين، في املقابل تكون املعاجم  
 
تكون املعاجم العامة غالبا

الفنون، ولكن ينبغي إلاشارة إلى أّن املعجم املتخّصصة من وضع املختّصين في العلوم و 

املتخّصص الوظيفي هو الذي يساهم في صناعته املختّصون واللغويون؛ حتى يستوفي كل 

 
 
، ويحقق الشروط اللغوّية وضعا

 
 .مفاهيم العلم جمعا

 : الرصيد املعجعي -ه

بنى املعاجم العربية العامة 
ُ
عاجم على النقل، وخاصة عن امل -قديمها وحديثها -ت

املولدات املستحدثة للتعبير عن "، بينما يتشكل رصيد املعاجم املتخّصصة من 11السابقة

املفاهيم العلمية، أي من املصطلحات التي يولدها ألافراد واملؤسسات لسّد الخانات 

، فاالختالف واضح بين املعجم املتخّصص ونظيره 18"الفارغة في مجاالت علمية خالصة

 .لرصيد املعتَمد في صناعة نوع معجمي معّين خدمة لقارئ مقصودالعام بشأن قضية ا

 : املستهدف القارئ  -و

إّن املعاجم العامة موجهة لجميع مستعملي اللغة بدون استثناء؛ فمجاله هو  

النحوية، الصرفية، والداللية، بينما املعجم املتخّصص يستهدف : اللغة بكل مستوياتها

 بعينه؛ فغايته ضبط امل
 
 من عنوان قارئا

 
فاهيم العلمّية لتخّصص واضح، ويظهر ذلك جليا
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املعجم الفلكي فهو في خدمة دارس ي الفلك، ونفس ألامر بالنسبة : املعجم؛ فإّن قيل

 .للمعجم الطبّي، وهكذا دواليك مع باقي التخّصصات

 :الاستقرار درجة -ز

 تعّمر ال"يتشكل املعجم املتخّصص من مصطلحات مجال معرفي، وهذه ألاخيرة  

، بل سرعان ما تتغّير دالالتها نتيجة التطّور العلمي والتقني السريع
 
، بينما تتمّيز 18"كثيرا

مفردات املعجم العام بدرجة عالية من الاستقرار؛ ألّنها هي أساس التواصل بين أفراد 

ما ارتبطت بمعتقدات ألامة، ومظاهر حياتها ال
ّ
سان الواحد، ويزداد ثباتها أكثر كل

ّ
 .فكريةالل

 : نسبة التداول  -ح

تظل "املعجم املتخّصص من مجموعة مصطلحات؛ وهذه ألاخيرة  يتألف 

محصورة لدى طائفة من العلماء في مجال من مجاالت الاختصاص، وتكون محدودة 

ا، وبخاّصة إذا كان ذلك   نادر 
ّ
الانتشار، وال تدخل املصطلحات املعجم اللغوي إال

 عن الواقع 
 
 في فئة اجتماعية أو حرفة بعينهاالاختصاص بعيدا

 
، 16"العملي، أو محصورا

وبخالف ذلك فإّن مفردات املعجم العام متداَولة بين جميع متكلمي اللغة، على اختالف 

 .أعمارهم وطبقاتهم، وذلك للحاجة املاّسة الستعمال اللغة في التعبير عن مختلف ألاغراض

 :الضوابط املنهجية للمعجم املتخّصص -4

 :نواعألا  -أ

ف املعاجم املتخّصصة إلى عّدة أصناف تبعا لثالثة ملعايير، هي  صنَّ
ُ
عدد اللغات، : ت

 .الحجم، شكل إلاصدار

ن من التمييز بين :عدد اللغات -1
ّ
 :يمك

رح: املعجم املتخّصص أحادي اللغة -
ّ
 .وتكون فيه لغة املدخل هي نفسها لغة الش

رح وفيه لغة: املعجم املتخّصص ثنامي اللغة -
ّ
 للغة الش

 
 .املدخل مغاِيرة تماما

 : املعجم املتخّصص متعدد اللغات -
 
 .يتضمن ثالث لغات فصاعدا

 :يسمح بتقسيم املعاجم املتخّصصة إلى ثالث فئات، هي: الحجم -2

تشمل كافة مصطلحات املجال املعرفي، وفيها يتّم رصد (: شاملة)معاجم متخّصصة كبيرة  -

 .كّل املصطلحات املمكنة

 .ينتقي واضعها املصطلحات املهمة في ذلك الاختصاص: معاجم متخّصصة متوسطة -
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تقتصر على إيراد املصطلحات ألاساسّية في ذلك العلم أو : معاجم متخّصصة صغيرة -

 .الفن، وغرضها التحكم في ممارسة التخّصص

 :يتم الّتمييز بين نوعين من املعاجم وبفضله: شكل إلاصدار -3

  :ورقية ةمتخّصص معاجم -
 
 .تأتي في شكل مطبوع، وهي ألاكثر تداوال

 :وتتخذ أحد هذه ألانماط :إلكترونية متخّصصة معاجم -

 .معاجم في أقراص مضغوطة -أ 

 .معاجم إلكترونّية ُمدمجة داخل الحاسوب -ب 

 (.إلانترنت) معاجم إلكترونّية ُمتاحة على الشابكة -ج 

 :خاتمة

الباحثين العرب املحدثين حول املصطلح اختالف  وفي الختام يمكن تسجيل 

، الذي "املعجم املتخّصص"الدال على املعجم املتخّصص، ولكّن املصطلح الشامع هو

ف يهتّم بمعالجة مصطلحات مجال معرفّي معّين، مع ترتيبها 
ّ
ه مؤل

ّ
يتحّدد مفهومه على أن

تلف هذا املصّنف وتعريفها؛ لتقديمها ألهل الاختصاص في قالب يسهل الاستفادة منها، ويخ

عن املوسوعة، واملعجم املوسوعي، واملسرد، وامِللفظة من ناحية الرصيد املعجمي، ونوعية 

التعريف، ومجال البحث، كما يمكن التمييز بين املعجمْين، العاّم واملتخّصص؛ سواء من 

صيد، حيث الانتماء املعرفّي، واملاّدة املعالجة، وأصل النشأة، وأسس الوضع، ونوعّية الر 

وطبيعة القارئ املستهدف، ودرجة الاستقرار، ونسبة التداول، وتنقسم املعاجم 

 .لغة املدخل، وحجم املصّنف، وشكل إلاصدار: املتخّصصة تبعا لثالثة معايير هي

 :الهوامش
، 1:دراسات في املعجم العربي، إبراهيم بن مراد، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط: ينظر1

العلمي العربي املختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري،  واملعجم ،8:، ص1341

، وقاموس 6 :، ص1331، 1:إبراهيم بن مراد، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط

مع مقدمة في علم املصطلح، عبد السالم املسدي، الدار ( عربي-فرنس ي/فرنس ي-عربي)اللسانيات

قراءة في التأسيس النظري، الجياللي  -املعاجمية العربيةو ، 41 :م، ص1348العربية للكتاب، د ط، 

م، ديوان املطبوعات الجامعية، وهران، ط
ّ
 .16:م، ص1331-ه1814، 1:حال
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من قضايا اللغة العربية، حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، والدار الشامية،  -كالم العرب: ينظر2

ديث، أحمد مختار عمر، عالم صناعة املعجم الحو ، 122:م، ص1338-هـ1818، 2:بيروت، ط

، دمحم علي (عربي -إنجليزي )معجم علم اللغة التطبيقيو  ،13:م، ص1334 -ه1814، 1:الكتب، ط

املعجمية العربية في ضوء مناه  و ، 111:م، ص1346، 1:الخولي، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط

، دار هومه، الجزائر، د ط، البحث اللساني والنظرية التربوية الحديثة، ابن حويلي ألاخضر ميدني

 .181:م، ص2818
املعاجم املتعددة الثنائية التي العربية إحدى لغتيها، أحمد شفيق الخطيب، مكتبة لبنان، : ينظر 1

علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، جامعة امللك سعود، ، و 11:م، ص1332، 1:بيروت، ط

دراسة التراث املعجمي، حلمي خليل، دار ، ومقدمة ل86:م، ص1331 -ه1811، 2:السعودية، ط

، والترجمة والتواصل، دمحم الديداوي، املركز الثقافي 141:م، ص2881املعرفة الجامعية، د ط، 

، والجهود اللغوية في املصطلح العلمي 68:م، ص2888، 1:العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط

 -، واملعجم العربي68:، ص1334، 1:، طالحديث، دمحم علي الزركان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق

التطورات ، و 28:م، ص2883-ه1818، 1:تطور وتاريخ، البدراوي زهران، دار آلافاق، القاهرة، ط

املعجمية واملعجمات اللغوية العربية الحديثة، صفية زفنكي، منشورات دار الثقافة، دمشق، 

لقرن التاسع عشر حتى عام تطور املعجم العربي من مطلع ا، و 48:م، ص2881، 1:سورية، ط

من ، و 282:م، ص2882-هـ1821، 1:، حكمت كشلي، دار املنهل اللبناني، بيروت، لبنان، ط1388

، 1:قضايا املصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادرة، عالم الكتب الحديث، ألاردن، ط

 .68:، ص1:م، ج2881-هـ1828
  والتطبيق، رياض زكي قاسم، دار املعرفة، بيروت، بحوث في املادة واملنه -املعجم العربي: ينظر8

، ودراسات في علم اللغة، فتح هللا سليمان، دار آلافاق العربية، القاهرة، 11:م، ص1341، 1:ط

املصطلح العلمي في اللغة العربية، رجاء وحيد دويدري، دار ، و 113:م، ص2884 -هـ1823، 1:ط

 .188:م، ص2818 -هـ1811، 1:الفكر، دمشق، ط
رحلة في الجذور، التطّور والهوّية، عزة حسين غراب، مكتبة نانس ي  –املعاجم العربية: ينظر8

، وألاملعية في الدراسات املعجمّية، العمري بن رابح بال عدة القلعي، 21:م، ص2888دمياط، د ط، 

م، 2888دار الوعي للنشر والتوزيع، ومركز الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر، د ط، 

 .88:ص
حسن : إبراهيم أنيس وآخرون، إشراف: املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إخراج 6

 261:، ص1:، د ت، ج2:علي عطية ودمحم شوقي أمين، ط
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 العاليلي، دار الجديد، بيروت، لبنان، ط 1
ّ

: م، ص1331، 2:مقدمة لدراسة لغة العرب، عبد اّلل

118. 
 .188:، حسن ظاظا، صللغة العربيةمن قضايا ا -كالم العرب4
 .86: علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، ص3

الاتجاهات الحديثة في صناعة املعجمات، محمود فهمي حجازي، مجلة مجمع اللغة العربية  18

 .188:م، ص1311، 88:بالقاهرة، ج
 .41:قاموس اللسانيات، عبد السالم املسدي، ص 11
م، ص -املعاجمية العربية 12

ّ
 .16:قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حال

 ة، جواد حسني سماعنة، مجلة مجمع اللغة العربي(املنه  واملصطلح) -املعجم العلمي املختص11

، 24/11/1333-28" إقرار منهجية موّحدة لوضع املصطلح" بدمشق، عدد خاص بندوة

 .368-368: صم، 2888(أكتوبر)تشرين ألاول  –ه1821، رجب 8:، ج18املجلد
18 Dictionnaire grec –français, A, Bailly, paris, 26ed, 1963, p : 573. 

 عن
 
 -هـ1811، 1:دار الغرب إلاسالمي، تونس، طمن املعجم إلى القاموس، إبراهيم بن مراد، : نقال

  .36:ص م،2818
لس، لبنان، د املوسوعات العربية، أنطونيوس بطرس، املؤسسة الحديثة للكتاب، طراب: ينظر18

 .18-3:، ص2881ط، 
 .126:، ص1:املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج16
، 1:م، ج1388دائرة املعارف، بطرس البستاني، مؤسسة مطبوعات إسماعليان تهران، د ط، 11

 .8:ص
 .84:املوسوعات العربية، أنطونيوس بطرس، ص14
 .33:مراد، ص من املعجم إلى القاموس، إبراهيم بن: ينظر13

28voir :dictionnaire de la linguistique, George Mounin, quadrige presse universitaires 

de France, 1974,  4 éd, 2004,  p : 125.   
 .33: من املعجم إلى القاموس، إبراهيم بن مراد، ص 21
م، ندوة مقاربة في ألاصناف واملناه  -املعجم العربي القديم املختص: ينظر 22

ّ
، الجياللي حال

، أشرف على 1331أفريل  13 -11، جمعية املعجمية العربية بتونس، "املعجم العربي املختص"

 .82:، ص1336، 1:إبراهيم بن مراد، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط: نشره
21 Voir : Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, p :155. 
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28Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, 1973, 

p :234 .  
دار العلم للماليين، بيروت، ، رمزي منير بعلبكي، (عربي-إنجليزي )معجم املصطلحات اللغوية 28

 .212:ص، 1338، 1:لبنان، ط
دراسة الصوت ، و 818-141:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص: ينظر26

 .116 -186:اللغوي، أحمد مختار عمر، ص
، املنظمة العربية للتربية والثقافة (عربي -فرنس ي -إنجليزي )املعجم املوّحد ملصطلحات اللسانيات21

، م2882، 2:ديدة، الدار البيضاء، طوالعلوم، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة النجاح الج

 .166:، ص1114املصطلح 
خالد ألاشهب، وزارة ألاشغال العمومية : يا بافيل وديان نوليت، ترجمةفملصطلحية، سيلدليل ا24

 .181:م، ص2881واملصالح الحكومية، كندا، 
 .يدل على طبيعة التعريف؛ من حيث التوّسع، والاعتدال)+( عدد عالمات 23
 .13:، ص1331، 1:مسائل في املعجم، إبراهيم بن مراد، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط18
املعجم العلمي العربي املختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري، إبراهيم بن : ينظر11

 .88:مراد، ص
 .13-12:مسائل في املعجم، إبراهيم بن مراد، ص: ينظر12
قضية املصادر في جمع مادة املعجم، إبراهيم بن مراد، مجلة مجمع اللغة العربية : ينظر18

، جمادى ألاولى 1:، ج14، املجلد28/18/2881-22"املعجم العربي"ص بندوة بدمشق، عدد خا

 .482:م، ص2881(يوليو)تموز  -هـ1828
 .488:املرجع نفسه، ص18
م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د 18

ّ
تقنيات التعريف باملعاجم العربية املعاصرة، الجياللي حال

 .46:، ص1333ط، 
 .48:املرجع نفسه، ص16
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 االبنية الحملية والوظيفية واملكونية في النحو الوظيفيتشابك 

 الدين لعناني عز.أ

 2جامعة سطيف

ص
ّ
 :امللخ

تحوز الجملة في النحو الوظيفي بنية حملية وبنية وظيفية وأخرى مكونية؛ وهاته البنى        

تكمل بعضها بعضا لضمان الن، ؛فما إن تستقر الجملة بنية حملّية من خالل إجراءات 

اعد ألاساس التي تؤطر القضايا الداللية، حتى تن،  بنية وظيفّية من خالل إجراءات قو 

إسناد الوظائف التركيبّية والتداولّية، لتكون الجملة من خالل البنيتين تحمل قضايا 

داللّية وتداولّية وتركيبّية تجّسد في النحو الوظيقي  البنية التحتية، وتتحّقق هاته البنية 

 من خالل البنية املكونّية عن طريق قواعد التعبير التي تحمل على ألاخيرة  وجو 
 
ا ظاهرا د 

 على القواعد الصوتّية. عاتقها تقديم الن،  املكوني للجملة
 
. لتحال هذه البنية أخيرا

وبهذا إلاشكال سنحاول الّدخول في وعليه؛ ماهو حال بنى الجملة في النحو الوظيفي؟ 

 .الالّتفاصيل من خالل هذا املق

 .مشتق، البنية الحملية ،قواعد التعبير، التداولّية، النحو الوظيفي: الكلمات املفتاحّية

 :البنية الحملية

وتعّد إجراءات ألاساس وإجراءات الوظائف وإجراءات التعبير إمكانات خصبة تتدرج         

اس هو عبارة ألاس"بالجملة للن،  إذ؛ تمثل مراحل الانتقال التدرجي للجملة الناضجة، فـ 

أصل أو )عن خزان للمفردات يمّد باقي قواعد النحو بمصدر الاشتقاق، وهو مدخل معجمي

ممثل له في شكل إطار محمولي، يرصد توزيع محالت محمول املفردة ألاساس، ( مشتق

وخصائصها الداللّية، وينقل هذا إلاطار املحمولي إلى بنية حملّية تامة التحديد، بإجراءات 

بإضافة الحدود اللواحق، ومخّصصات الّسمات الجهية  -إذا تطلب ألامر ذلك  -التوسيع 

 .والزمنّية للمحمول 

 لقواعد إسناد الوظائف، فتحّدد الوظائف التركيبّية          
 
الفاعل )هذه البنية، تّتخذ دخال

فّية، وفيها فتنت  بالتالي البنية الوظي...( املحور والبؤرة)، ثم الوظائف التداولّية (واملفعول 

تتوافر املعلومات الداللّية والتركيبّية والتداولّية التي تستلزمها قواعد النسق الثالث؛ أي 

قواعد التعبير التي تحّقق من خاللها البنية املكونّية، حيث تتحّقق فيها عناصر البنية التي 
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ماج املعلقات تشتمل على القواعد الصرفّية، وقواعد إسناد الحاالت إلاعرابّية وقواعد إد

من جهة، وقواعد تحديد رتبة مكونات الجملة، أي قواعد املوقعة من جهة أخرى، فيكون 

نات  ذلك بنية تتوفر فيها املعلومات الالزمة التي تّتخذ دخال للقواعد الصوتّية التي يتّم 

 .1"بواسطتها التأويل الصوتي املناسب

لذي يثمر البنية الحملّية، وذلك من خالل وعليه؛ تمثل قواعد ألاساس املحيط الحيوي ا     

املعجم وقواعد تكوين املحموالت والحدود، فاملعجم يتصّدى بتقديم املادة ألاصلّية، فيفرز 

ألاطر الحملّية والحدود ألاصول في حين تضطلع باملهّمة الثانية، أي تقديم املادة املشتقة؛ 

 -، فتغدو البنية الحملّية 2واعد التكويناملتمثلة في ألاطر الحملّية والحدود غير ألاصول ق

تتكّون من محمول وعدد من الحدود تتضافر عالقات، وال يمكن للعالقات  -والحال هذه 

 إذا استنجدت باملعطيات التالية
ّ
 إال

 
 :أن تن،  تضافرا

 .املحمول كواقعة -1

 (.فعل، اسم، صفة، ظرف)املقولة التي يحملها املحمول  -2

 (.سن..... ،²، س¹س)ة املرموز إليها باملتغيرات املحالت الحّدي -3

ضوابط الانتقاء الصادرة عن املحمول والتي تلبيها محالت الحدود املتمثلة في الوظائف  -4

ة،)الداللية 
ّ
 1...(املنفذ، املتقبل، املستقبل ، املكان، الزمان، الحائل، املتموضع، القّوة، العل

ل له في النحو الوظيفي  -ملي إلاطار الح"وبهذا الفعل؛ يتكّون    
ّ
بنية تصورن  -كما يمث

يسهم في إحداثها عدد معين من "( حالة"أو" وضعا"أو" حدثا"أو" عمال" )"واقعة"

ل لذلك . 8"املشاركين
ّ
ولعل هذه التغطية الّنظرّية تستدعي تغطية باملثال تصّدقها، ولنمث

فالفعل . متق((²س)مقروء: ²س)منف (( ¹س)إنسان: ¹س)قرأ ف. باإلطار الحملي للفعل قرأ

محمول فعلي يكّوِن عالقة مع موضوعين اثنين، موضوع منفذ وموضوع متقبل، '' قرأ''

، وهذا "مقروء" و" إنسان"يلبيان قيدي الانتقاء الصادرين عن املحمول واملتمثالن في 

رفية يمثل الصيغة الص" قرأ"املثال، يندرج ضمن إلاطار الحملي ألاصلي، ذلك أّن؛ الفعل 

 ".فعل''

ه '' املتوكل''ولقد تنّبه         
ّ
غة العربية، "في دراساته للعربّية أن

ّ
، في الل

 
تعّد مفردات أصوال

ل"و" فُعل"و" فِعل"و " فَعل"املفردات الفعلية املصوغة على هذه ألاوزان ألاربعة 
َ
ْعل
َ
" ف

 
ّ
ل أبسط مفردات الل

ّ
غة العربية معنى باعتبار املفردات املصوغة على هذه ألاوزان تشك
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ألاّم، والتي تقبل التوالد والتناسل /ومن خالل هذا، تعّد هذه الصّيغ املادة ألاصلية. 8"ومبنى

على هذا الصنف من املحموالت '' املتوكل''إذا ما تم تحريضها بقواعد التكوين، فيعلق 

ء وتعتبر هذه املحموالت ألاصلية مصادر اشتقاق بالنسبة للمحموالت ألاخرى، سوا"

الاشتقاق : "املحموالت الفعلية أم غيرها، ويمكن أن نمّيز داخل الاشتقاق بين نوعين اثنين

َعل"فاملحموالت املصوغة على وزن ". الاشتقاق غير املباشر"و" املباشر
ْ
ووزن " ... أف

مشتقة بطريقة مباشرة من املحموالت ألاصلية آلانفة الذكر، أّما " افتعل"و وزن "... فاعل"

فهي مشتقة بطريقة مباشرة من املحموالت " تفّعل"و" تفاعل"ت املصوغة على وزن املحموال 

ل"ووزن " فاَعل"املصوغة على وزن  وبطريقة غير مباشرة من املحموالت املصوغة على " فعَّ

َعل"وزن 
َ
ِعل"و" ف

َ
والذي " قرأ"وبذلك يمكن أن يتحول إلاطار الحملي ألاصل للفعل . 6"...."ف

 .متق(( ²س)مقروء: ²س(( )¹س)إنسان: ¹س)منف( °س)أقرأ ف: لفظه املعجم إلى 

وتّم ذلك بتحريض من قواعد تكوين املحموالت وبالضبط من خالل قاعدة التعدّية التي    

 : 1على الشكل التالي'' املتوكل''صاغها 

 (س ن(....)¹س)ف        {فَعل، فِعل} Ω: دخل

ل}  Ω: خرج   ( س ن(...) ¹س)منف( °س)ف        {أفَعل، فعَّ

 من خالل ربطها بين  -والحال هذه  -، 4فقواعد التكوين
ّ
ال يمكن لها مقاربة الّصحة إال

ألاصول والفروع تزامنيا، وكذا تحقيق الحيوية إلانتاجّية، فالقواعد هذه البّد أن تحّقق 

 .أكبر قدر من العناصر 

ين املحموالت العلّية قواعد تكو  -تمثيال ال حصرا  -وتدرج تحت هذه الخصيصة         

والتي تضطلع  -في حين أّن الحدود املشتقة ... واملحموالت العكسّية، واملحموالت الانعكاسية

(....: س) ҽ(:س)1ع:س س:   )فتمتثل للبنية التالّية -دائما قواعد التكوين بتقديمها 

ҽمخصص حّد اعتباطي و= حيث س((. س)نҽ =محمول اعتباطي. 

ا أسلفنا فاملعجم أضحى الطاقة ألاصلّية الكامنة، التي تقّدم خزانة من وانطالقا مّم         

والتي تتصورن في إطار حملي أصلي قابلة ( محموالت وحدود أصول )العناصر ألاصلية 

ا ،  للمباشرة بغية التكاثر والتوالد، وما إن تباشر بقواعد التكوين حتى تنت  عناصَر فروع 

بين املعجم '' املتوكل''صلّية إلى صيغة مشتقة، ويفّرق فقواعد التكوين تحّول الصيغة ألا 
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 أّن التمييز بين املعجم وقواعد التكوين، بين التمثيل ملا يتعلمه : "وقواعد التكوين قائال
ّ
إال

ا لقواعد معينة -املتكلم  ا وما يقوم باشتقاقه طبق   .3"السامع تعلم 

الحملية، مع البنية /الل العالقات إلاسناديةوبهذا الفعل؛ تتحد البنية الحملّية من خ         

يقول . الداللية املنطقية التي تروم جعل العالقات إلاسنادّية الحملّية تتفّجر حيوّية

البنية الحملّية وتتجسد في بنيتين مّتحدتين، هما بنية الحمل : "''يحي بعيطيش''الباحث 

ي مقولته الصرفية إلى الفعل أو الاسم ويدّل فيها املحمول الذي يمكن أن تنتم: وبنية الداللة

ه حدث في عالم من 
ّ
أو الصفة أو الظرف على واقعة ، أي ش يء يمكن أن يقال عنه أن

بها 
ّ
العوالم املمكنة، يمكن إدراكه حسّيا، وتأطيره في الزمان واملكان، وتدل الحدود التي يتطل

فيها بدور معين، هو  ذلك املحمول على املشاركين في تلك الواقعة، حيث يسهم كل حّد 

 .18"وظيفته الداللّية

ا، هي عوٌد للحمل بحذفنا لالحقة  ، والحمل يحّقق (ية)والبنية الحملية إذا أردناها إيضاح 

فالعبارات ( اللواحق/املوضوعات)نفسه من خالل إسناد محمول إلى عدد من الحدود 

 :املوالّية تمثل لذلك

 
ن خالل العالقة بين املحمول والحدود، إذ نلحظ أّن كل يحّقق هذا إلاسناد حيويته م         

تتمثل في أّن " أخذ"له عالقة بـ " حيدر"حّد  يرتبط بعالقة داللّية خاصة به مع املحمول، فـ 
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كونها كانت " أخذ"تقبلت " ألامتعة"أخذ، في حين نجد / املحمول /منفذ الواقعة " حيدر"

 .وهكذا(. ... أخذ)هدفا له، أي 

املتوكلي 'دمنا عكفنا على توضيحالبنية الحملية فال بأس أن نستأنس، بالقول  وما      

ا لقول الباحث  ا مصطلحي  ، ومن ثمة فاالستئناس ''يحي بعيطيش''املوالي والذي يعّد توسيع 

باملصطلحات املوجودة فيه من شأنها أن توّضح داللة املحمول أكثر وحدوده، يقول 

'' ديك''، والوقامع في رأي ( state of offraires" )واقعة"حمل على يدل محمول ال: "''املتوكل''

وحاالت ( POSITIONS)وأوضاع( PROCESSES)وأحداث ( Actions)أعمال : أربعة أصناف

(STATES .) ،ا في الواقعة الدال عليها املحمول فيكون ويلعب كل حّد  من حدود الحمل دور 

 أو م( Goal")متقبال "أو ( Agent")منفذا"
 
 ( Recipient)ستقبال

 
( Beneficiary)أو مستفيدا

ويسند إليه (.... Locative" )مكانا"أو ( Temporal" )زمانا"أو ( Instrumental)أو أداة 

.... في مستوى إلاطار الحملي ( على حد تعبير ديك" وظيفة داللية"أو )بالتالي، دور داللي 

" لواحق-حدود "و( arguments) "موضوعات -حدود"تنقسم حدود املحمول إلى قسمين 

(satellites .) ا"تعتبر ا " موضوعات -حدود   "الحدود التي تلعب دور 
 
" مركزيا"أو " أساسيا

بالنسبة للواقعة التي يدّل عليها املحمول أو بعبارة أخرى، الحدود التي يقتضيها تعريف 

ا ف. الواقعة ذاته واحق فهي الحدود التي تلعب دور 
ّ
ي تخصيص الظروف أّما الحدود الل

املحيطة بالواقعة كالحّد املخّصص للمكان والحد املخصص للزمان والحد املخصص 

 . 11"لألداة وغير ذلك

ع إلاطار الحملي، وهو ما دّل على         ل الروح التي تجّمِ
ّ
من هذا وشرحا، يغدو املحمول يمث

على شكل  -رى ديك كما ي -واقعة تحدث في عالم من العوالم املمكنة وتنوجد الواقعة 

ضرب املعلم التلميذ، وعلى شكل : كسر البرُد الزجاج، وعلى شكل عمل مثل: حدث مثل

 .أنا مستاء: يجلس املعلم في املكتب، وعلى شكل حالة مثل: وضع مثل

وهذه الواقعة تشارك في تحقيقها مجموعة من الحدود، تنقسم هذه الحدود بدورها         

ا ذات دور مركزي في إلى حدود موضوعات يفرض  عليها املحمول قيود انتقائه، وتعّد حدود 

التعريف بالواقعة، وحدود لواحق تسهم بدور هامل ي يتمثل في تخصيص الظروف، 

ا حملّية نووية، وتتغير هذه التسمّية إلى ألاطر  ويسمى املحمول والحدود املوضوعات أطر 

واحق عن طريق الحملّية املوسعة، وذلك بتوسيع إلاطار الحملي الن
ّ
ووي بإضافة الحدود الل
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ر الحملية وتحّقق هذه البنية حيويتها الداللية وذلك من خالل تفجيرها 
ُ
ط
ُ
قواعد توسيع ألا

رضية لقيود الانتقاء بواسطة قواعد إدماج الحدود، فتصير هذه املفردات 
ُ
باملفردات امل

وتتمثل الوظائف الداللية كما الحدوُد تمثل قوة داللية وذلك بدورها أو وظيفتها الداللية، 

املنفذ، املتموضع، املتقبل، املستقبل، املستفيد، املكان، الزمان، ألاداة، : تبّين الخطاطة في

 .فالوظائف الداللية هذه تجعل من إلاطار الحملي يتفجر داللة... الحال، العلة 

 أنّ       
ّ
ها تظل تشحب جزئية، وهي وبهذا تكون البنية الحملية الجزئّية قد حّققت نفسها، إال

إذا؛أخذت بقواعد تحديد مخّصصات املحمول، وقواعد تحديد مخصصات الحدود تكون 

ُص املحمول املقوالت املعروفة :" إذ. تستكملنفسها ّصِ
َ
، "...الزمن" و" الجهة"و" الصيغة"ُيخ

صصات الحدود فهي إحدى املقوالت التالية
ّ
س التعريف والتنكير والعدد والجن:"أّما مخ

ولتجميع مقوالت الصيغة والجهة والزمن يقترح النحو الوظيفي ". 12وإلاشارة والتسوير

 :11القواعد التالية
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م املتوكل أمثلة لتوضيح مخّصصات الحدود، إذ؛ يتناول مؤشراتها بالكلمات       ويقّدِ

 :التالية

 والتي يمثل لها حمليا" مسلمات"، "مسلمون "، "الطالبان"،"الكتاب" 

ن ج ث )، ((1س)مسلم: 1ن ج م س)، (( )طالب: م   2ع)، ((¹س)كتاب:   م1ع)

ا، وتعّد البنية 11((¹س)مسلم:¹س وبهذه القواعد ألاخيرة تستكمل البنية الحملية نفسها تمام 

 :الحملية التالية تمثيال لذلك

: ¹ث ص1متق ع((²س)دروس: ²منف ع ج م س((  )معلمان: م  2ع)مض أخذ ف]تا]تد]

 :18، وتتمظهر إلاجراءات الداللّية في هذه البنية على الشكل التالي[[[مز (¹ص)بارحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساس

 قواعد تكوين معجم
احملموالت 

 وحدود

 حمموالت
 مشتقة

 حدود
 مشتقة

 حدود
 أصول

حمموال
 ت

 أصول

 املرحلة النوويّة

 قواعد توسيع األطر احلملّية

قواعد حتديد /قواعد حتديد خمصصات احملمول/قواعد إدماج احلدود
 خمّصصات احلدود

 أطر محلّية موسعة

 البنّية احلملّية التامة
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 :البنية الوظيفية

ا، رغم إلاجراءات التي          إن الاستقرار الداللي الذي تتمّتع به البنية الحملية يظل شاحب 

ساس إلى إلاطار الحملي فمن ألا  -اعتمدتها البنية الحملية، والتي تتميز بالتتالي والتوالد 

ه بوجهه الداللي الشاحب  -النووي إلى إلاطار الحملي املوسع إلى البنية الحملية التامة
ّ
 أن
ّ
إال

 وأرضية خصبة لتوالد وتتال  جديد، فمن خالل التخصيب الداللي التي 
 
هذا يعّد دخال

ة جديدة، إذ؛ يفّجر تتمّتع به البنية الحملية، يعتقد أّنها تزداد تخصيبا إذا غامرت بهجر 

الداللي بقواعد إسناد الوظائف التركيبّية والتداولّية، وإن كانت الوظائف /البناء الحملي

ألاصلية /التداولية كمكّوِن أصلي تسهم في هذا التفجير أكثر، إذ؛ بتقلّدها املكانة الرسمية

م التواصل مع أصبحت تملك أن تفعل تأثيرات مركزية في الجملة، وبهذا إلاسناد الذي يرو 

متتالية /عالقات وظيفية/البناء الحملي تستقر الجملة في هجرتها الثانية بنية وظيفية

البنية الحملية إلى بنية وظيفية عن طريق ... تنقل" استقرار تداولي تركيبي، فـ/وظيفية

قواعد تحديد "و 18"إسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل واملفعول ثم الوظائف التداولية

، ننطلق ونحن نشير ضرورة إلى أّن البناء الوظيفي قد استأنف نفسه 16"خصص الحملم

في البنية الحملية، فكان هذا الاستئناف يسعى لتحقيق بناء داللي، فأسندت الوظائف 

 : الداللّية، واملتمثلة في

ده في ، وذلك على نحو ما نج....<الزمان<املكان<ألاداة<املستفيد<املستقبل<املتقبل< املنفذ

منفد ((¹س) ي: ¹س)أخذ ف: واملتمثلة في البنية الحملية" أخذ املعلم الدرس"الجملة 

وأّما الحال بالنسبة للوظائف التركيبية والتداولّية، فتستأنف . متقـ(( ²س)مدروس:²س.)

ا في البنية الوظيفية الوظائف /وتجدر إلاشارة هنا كثيرا إلى أّن هذه املفاهيم. نفسها إسناد 

ا، أعني 11مركزية في بناء الجملة/غير مشتقة/اهيم أولىهي مف ، لكن هذه الوظائف جميع 

 كليةالداللّية والتداولّية والتركيبّية، تنماز عن بعضها، إذ؛ الوظائف التركيبية مفاهيم غير 

 بالنسبة '' املتوكل''فيقدم .14بالنظر إلى الوظائف الداللّية والتداولّية التي هي وظائف كلية

تعّد الوظائف التركيبية مفاهيم واردة في النظرية كإواليات :"حو الوظيفي املوقف التاليللن

أوصاف )للوصف تستخدم حين تّمس الحاجة إليها، بمعنى أّنها تستعمل في أنحاء خاصة

 .13"وال تستعمل في أنحاء خاصة أخرى ( خاصة
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 أو  -كما أسلفنا–يقّدم         
 
ا أو املحمول كواقعة قد تكون عمال ا أو وضع 

 
حدث

ا من الحدود، لكن هذه الواقعة تستند على الوجهة فـ " حالة،ويشارك هذه الواقعة عدد 

م الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل حسب وجهة معّينة، أي حسب ( perspective)تقدَّ

 الحدود التي تكّون 28"وجهة أحد حدود الحمل
ُ
 ، والواقعة إذ؛ تستند على الوجهة؛فُتْضَبط

بين (1978ديك)يمّيز"، وعليه "الحدود الوجهية" مجال الوجهة وتسّمى هذه الحدود 

ا منها للواقعة الدال عليها محمول الحمل
 
املنظور : "منظورين للوجهة التي تقدم انطالق

 .21"املنظور الثانوي "و" الرئيس ي

 من ، تقدم مشهدا يتفجر حيوية داللّية، فتستدعي عدد  -كما أسلفنا-والواقعة    
 
ا هائال

الحدود تشاركها الداللة، فينتقي املحمول حّدين فقط، يتحمّل هذين الحدين مسؤولية 

م املعلم الدرس البارحة"الوفاء لهذا الاختيار، فيمثالن منظوري الوجهة؛ فالجملة 
ّ
" عل

ا م فـ: املمثل لها حملي 
ّ
: ²س)منف ((¹س) ي: ¹س)عل

 زم((¹ص)البارحة:¹ص)متق((²س)مدروس

م''فيها الفعل  ينتقي
ّ
املمثل للواقعة التعليمية حّدين يشكالنه، أي يحّددان وجهته، '' عل

فيأخذ املنفذ املنظور الرئيس ي واملتقبل املنظور الثانوي، في حين يستغني عن بقية الحدود 

وتظل " املفعول "و" الفاعل"إلى هذين الحدين، تسند بالتوالي، الوظيفتان التركيبيتان "فـ

 .22"الوجهية بدون وظيفة تركيبيةالحدود غير 

: الوظائف التركيبية في النحو الوظيفي، وظيفتان اثنتان:"فـ -شرفة ما تقدم-وعلى    

ّعّرف هاتان الوظيفتان (object" )املفعول "والوظيفة ( subject")الفاعل"الوظيفة 
ُ
، وت

ذي
ّ
ن يشكالن املنظور التركيبيتان انطالقا من الوجهةإذ؛ تسندان إلى الحدين الوجهيين الل

على هذا ألاساس يمكن صوغ تعريفي الفاعل واملفعول ... الرئيس ي واملنظور الثانوي بالتوالي

 :كما يلي

تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكل املنظور الرئيس ي للوجهة  :تعريف الفاعل. 

ا منها الواقعة الداّل عليها محمول الحمل
 
 .التي تقدم انطالق

تسند الوظيفة املفعول إلى الحد الذي يشكل املنظور الثانوي للوجهة التي  :عول تعريف املف

ا منها الواقعة الدالث عليها محمول الحمل
 
 .21"تقدم انطالق

 :وإذ ذاك تكون البنية الحملية السابقة بنية وظيفية جزئية كالتالي
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م ف]تا]تد]
ّ
) ف1ع)متق(( ²س)درس: ²م س1ع)منفد فا(( ¹س)معلم: ¹م س1ع)مص عل

 .زم ((¹ص)البارحة : ¹ص

د الوظيفتان التركيبيتان :"وعليه  املنطلق منها في تقديم " الوجهة" "واملفعول " الفاعل"تحّدِ

 .28"الواقعة التي يدّل عليها املحمول 

واستنتاجا مّما سبق، نلتمس أّن الوظائف الداللّية والتركيبّية تنحصر وظيفتها         

نية، فهي أي الجملة تكون إذاك تعقد عالقات داللّية تركيبّية التحليلية للجملة في الب

عن الوظائف ... تمتاز"بنيوية، وعليه تستكمل نفسها بإسناد الوظائف التداولية التي 

التركيبّية والوظائف الداللّية بكونها عالقات تقوم بين مكونات الجملة على أساس البنية 

إلى ...تسند: "مكن أن تقارب جميعها تعريفا كالتالي، ومنه ي28"إلاخبارية املرتبطة باملقام

ا للطبقات املقامّية التي يمكن أن  املكونات حسب املعلومات إلاخبارية التي تحملها وطبق 

 .26"تنجز فيها الجملة

ا بالنسبة  ''ديك''وقد رّبعت الوظائف التداولّية في نموذج           داخلي 
 
فكانت بؤرة ومحورا

 و 
 
مست في النسخة العربّية املتوكلية للحمل ومبتدأ

ُ
 أّنها خ

ّ
 بالنسبة للحمل، إال

 
 خارجيا

 
ذيال

فأصبحت خمس وظائف، إذ؛ بإضافة املتوكل للمنادى أصبحت الوظائف التداولية 

 
 
'' ديك''يقترح :"الخارجّية ثالثية وأصبح املجموع كله خمس وظائف، يلملم املتوكل هذا قائال

: ثالث، مستوى الوظائف التداولية، أربع وظائفبالنسبة للمستوى الوظيفي ال

، ويعتبر الوظيفتين ألاوليين ( topic)، واملحور (focus)والبؤرة ( tail)والذيل( theme)املبتدأ

فتين الثانيتين وظيفتين وظيفتين خارجيتين بالنسبة للحمل، ويعتبر الوظي

ا، أن تضاف إلى الوظيفتين التداوليت....داخليتين ين الخارجيتين وظيفة ونقترح بخصي 

غة العربية فحسب بل 
ّ
املنادى التي نعتبرها واردة بالنسبة لنحو وظيفي كاف ال لوصف الل

غات الطبيعية عامة
ّ
 .21"كذلك لوصف الل

ا لنفسها وهي مجتمعة، بأّنها عالقات تسند إلى       وإذا كانت الوظائف التداولية قدّمت فهم 

ه من الضروري أن تقدم نفسها وهي املكونات حسب البنية إلاخبارية امل
ّ
رتبطة باملقام، فإن

نا نستوعب خصوصية كل وظيفة وأداءها الفردي 
ّ
م نفسها متفردة فإن متفردة، وهي إذ؛ تقّدِ

تليها داخليا ثم خارجيا.بالنسبة ملبدئها الجماعي الذي ذكرناه
ُ
تسند إلى "البؤرة -: داخليا. ون
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 في الجملةاملكون الحامل للمعلومة ألاكثر أهميّ 
 
مثل حاضر ألاستاذ  24"ة أو ألاكثر بروزا

 .البارحة، فالبارحة هي املكون املبأر

داخل " املحدث عنه"تسند وظيفة املحور إلى املكون الدال على ما يشكل : "املحور  -

 .مثل أبي في غرفته، فاألب هو املكون املحور . 23"الحمل

الذي يعتبر ( universe of discourse)هو ما يحّدد مجال الخطاب: " املبتدأ-: خارجيا

ا( predication)الحمل  املعلم جاء ابنه، فاملعلم هو : مثل 18(relevant)بالنسبة إليه وارد 

 .املبتدأ

أعجبت : مثل12"املعلومة التي توّضح معلومة داخل الحمل أو تعّدلها"هو: الذيل -

 .بالجاحظ، جدله، فجدله هو املكون الذيل

يا : مثل. 11"وظيفة تسند إلى املكون الّدال على الكائن املنادى في مقام معين" هو: املنادى -

 . فاملكون يا دمحم هو املنادى!  دمحم، العجلة العجلة

 :وبإسناد الوظائف التداولية تصير البنية الوظيفية الجزئية السابقة كالتالي   

مت (( ²س)درس: ²م س1ع)منف فا مح ((¹س)معلم: ¹م س1ع)مض علم ف]تا]تد]

 [[[زم بؤجد(( ¹ص)بارحة: ¹ث ص1ع)مف

ص الحمل، فتستكمل   إذا أضيفت لها قواعد تحديد مخّصِ
ّ
تظل البنية الوظيفية جزئية إال

 .18مخّصصا للحمل القّوة إلانجازية التي تواكبه"بنية وظيفية تامة، ونملك أن نعدَّ 

وذلكللشروط املقامية، سواء وفي مستوى البنية الوظيفّية فقط يؤشر للقّوة إلانجازية      

ا الانتقال من إلانجاز الحرفي إلى  أكانت القّوة إلانجازية حرفية أو مستلزمة، ويشترط دائم 

'' أَو رسبت زينب؟'': مثل الجملة'' سورل''إلانجاز املستلزم إجراءات مقامية كإجراءات 

                                                              :               18املمثل لها في البنية الوظيفية الكاملة التالية

  [بؤ بقا [[منف فا مح(( ¹س)زينب:¹ث س1ع)مض رسب ف]تا]تد]نك]سهـ] 

 :16وتتمظهر البنية الوظيفية في الخطاطة التالية

 

 

 

 

 قواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداولية
 

 بنية حملية
 

 بنية وظيفية
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 :البنية املكونية

لّية عن استعدادها بأن تعلن البنية التحتية الداللّية التداو  -الذي منذ قليل -وبهذا     

 إذا عانقت قواعد /مكونّية/تتمظهر بنية تركيبّية صرفّية
ّ
فوقّية، وال يتحّقق لها ذلك إال

التعبير، وبمعانقة قواعد التعبير تجهز الجملة تماما، و تتضامن من أجل هذا التمام 

نجازية قواعد صياغة الحدود واملحمول وإدماج مؤشر القّوة إلا :قواعد التعبير التالية

 . واملوقعة وإسناد النبر والتنغيم

 تاركة         
 
وإذا كانت البنية الحملية قد قيّدت وخّصصت الحد فإّنها لم تستكمله صياغة

إّياه إلى إجراءات البنية املكونّية املتمثلة في قواعد صياغة الحد، فينقل الحد إلى مركب 

[   خص، رأس، فض:"]11''لاملتوك''يتحقق في القاعدة التالية التي اقترحها 

 : ويمكن أن نسجل املالحظات التالية شرحا للقاعدة السابقة  [فض^رأس^خص]

ه  -
ّ
قد يالزم الحد مقّيدا واحد أو يالحقه عديد املقّيدات، أّما إذا كان مقيد واحدا فإن

كب بالضرورة يترأس املركبات في حين تتزاحم املقّيدات في الحالة الثانية على رئاسة املر 

ا لها  .14فينتقي املقّيد ألاول رأس 

التعريف، التنكير، العدد، : وكما أشرنا سابقا في البنية الحملية أّن املخّصصات تشمل -

ا للقاعدة. الجنس، إلاشارة، التسوير : مثال حيث. ع      ال13وتدم  هذه املخّصصات تبع 

 ."خص"التي تمثل" ع"تتموقع ال أو املخّصصات ألاخرى في مكان 

في حين أّن قواعد صياغة املحمول التي تتخذ البنية الحملية وبالضبط مخّصصات         

ومقولته الصرفية اسم، صفة، فعل، مركب ظرفي، " الصيغة، والجهة، والزمن"املحمول 

 
 
تشتمل مجموعة القواعد املتعلقة بالشكل الذي يتحّقق به املحمول في "مركب حرفي دخال

صيغة املبني /صيغة املبني للفاعل)ة على القاعدة التي تحّدد صيغتهمستوى البنية املكوني

والقاعدة التي تحّدد مطابقته للفاعل والقواعد التي تحّدد ما يندرج في ألانحاء ( للمفعول 

، أّن املعجم وقواعد 88"التوليدية، تحت مقولة املساعد
 
، نفهم من هذا كثيرا

ملحمول لم تضمن له النشأة النهائّية، إذ؛ التي خّصصت بمخّصصات ا( الاشتقاق)التكوين

ال بد من قواعد صياغة املحمول التي تروم التكفل بالن،  املحمولي، أي تحقيق الصيغة 

ا أو /وعليه إذا أردنا أن نمثل للفعل.الصرفية النهائية له ه يكون ماضي 
ّ
املحمول صياغة، فإن

 مجّرد وغير مجّرد من املساعد
 
 :ملثالين التاليين على التوالي، يّصدق هذين ا81مضارعا
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 .تابعت دراستي العليا -أتابع دراستي العليا،       -1

 .كنت قد تابعت دراستي العليا -أظل أتابع دراستي العليا،    -2

ا بقواعد املطابقة إذ؛ يتراض ى املحمول والفاعل بهذه          ويتواب  املحمول مع فاعله كثير 

غوي العربيتخّص هذه املطا" القواعد فـ
ّ
، 82"بقة الجنس فقط حين يتعلق ألامر بالنسق الل

شيد الوطني: مثال ذلك
ّ
 .نظم مفدي زكريا الن

لكن لن نبرح املكونات التي تتفاعل في الجملة على شكل عالقات داللّية تركيبّية تداولّية دون 

 :81إسناد الحالة إلاعرابية لها والتي يصوغ قاعدتها املتوكل كاآلتي

 
ا للتركيبة هذه؛ نستأنس باألسباب التي = Ωوظيفة، و=حيث ، حالة إعرابية، وشرح 

 :88عقّدتها على هذه الشاكلة إذ؛ السلمية املتوكلية التالية هي التي مظهرتها

 .الوظائف التداولّية< الوظائف الداللّية<الوظائف التركيبّية

ةبأّنها أشّد في استضافة نشير إلى شراهة الوظائف التركيبيّ  فالوظائف وهي تتفاعل،     

فإذا كان املكّون يتوفر على .الحاالت إلاعرابية بالنسبة للوظائف الداللية والتركيبّية

ه يأخذ 
ّ
الوظائف الثالث، أو الوظيفة التركيبّية مع الداللية أو التركيبّية مع التداولّية فإن

ملفعول، أّما إذا حمل الحالة إلاعرابية حسب الوظيفة التركيبية، فيرفع الفاعل وينصب ا

ه يأخذ الحالة إلاعرابّية تبعا 
ّ
 فإن

 
ى أو ذيال  أو مناد 

 
املكون وظيفة داللّية فقط ولم يكن مبتدأ

 .للوظيفة الداللّية أي النصب، والجر إذا سبق بحرف جر  

أّما بالنسبة للمكونات الحاملة للوظائف التداولية فإّن املبتدأ والذيل واملنادى تأخذ الحالة 

ا إلى الوظيفة التداولية فقط، ويصدق هذا على البؤرة واملحور إذا لم إلا  عرابية استناد 

تسند إليها وظيفة داللية وتركيبية وفي حال إسناد وظيفة داللية وتركيبية إلى املحور 

والبؤرة فتأخذ الحالة إلاعرابية حسب هذه الوظيفة، أّما إذا زاحمت الوظيفة الداللية 

تخذ تبعا للوظيفة التركيبية التي بدورها تخفي وظيفة تركيبية ف
ُ
إّن الحالة إلاعرابية ت

 Ωوبالتالي نكون قد فككنا الرمز ،  88الوظيفة الداللية
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ه يمكن فك شفرة الرمز      
ّ
الذي يوجد تحت رأس املركب بالقول الصريح  Ωغير أن

سندة إل: "للمتوكل
ُ
ه من املالحظ أّن الحالة إلاعرابية امل

ّ
 أن

ّ
ى املركب برمته تظهر على إال

" مطابقة"أّما الحالة إلاعرابية التي تظهر على فضلة املركب فإّنها حالة ....العنصر الرأس

، 86"تأخذها الفضلة عن طريق التبعية بالنظر إلى الحالة إلاعرابّية الظاهرة على الرأس

 .تستسلم لرغبة الرأس غالبا -والحال هذه-فالفضالت إعرابيا

ال يوثق إلاقامة عليها عند هذا الحد، بل تتوق ألن  -والحال هذه-ة املكونية فالبني     

تستكمل نفسها بقواعد إدماج مؤشرات القوة إلانجازية وألادوات الدامجة، وقد قّدم 

 :81خطاطة املكونات التي تتصدر الحمل بإطالق في الخطاطة التالية'' املتوكل''

 
 تدم  في املراحل ألاولى الشتقاق الجملة، بالنسبة ألسماء الاستفهام         

 
فإّنها تعّد حدودا

قات الدامجة فيستأنف إدماجها في البنية 
ّ
أّما بالنسبة ملؤشرات القوة إلانجازية واملعل

ل لذلك بإدماج 84املكونّية بإحدى قواعد التعبير
ّ
هل جاء "من خالل الجملة " هل"، نمث

ا كا" العميد  :آلتيفتصبح الجملة خاضعة مكوني 

 رفع[ بؤ جد[جاء ف العميد منف فا مح] هل[    ] جاء ف العميد منف فا مح بؤ جد]سهـ]
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 :83وقد تّم هذا البناء املكوني من خالل القاعدة املتوكلية آلاتية

 [بؤ جد([ س ن....)¹س)ع]سه: ]دخل

 [بؤ جد( س ن...)¹س)ع] هل : ]خرج

 
 
ق ،أخذنا هذه الجملة تمثيال

ّ
ه العنصر الذي يقوم بدور : "والذي يعرف في حين أّن املعل

ّ
بأن

، ''استأنف عمر عمله الذي يوشك أن ينهيه'': مثل 88"التعليق بين مكونين أو بين حملين

ق الحمل 
ّ
 ''يوشك أن ينهيه''بالحمل ''استأنف عمر عمله ''فالذي يعل

 
بموجب : 81، فمثال

 موصول ( ل س ح)القاعدة  

ذان} وموصول     : والقاعدة
ّ
= 2.مفرد= 1. موصول = ل: حيث((  ح)ــــــ :ذ س ح2لع / )الل

 . معرفة= ع. نكرة= ن. مؤنث= ث. مذكر=  ذ . جمع= ج. مثنى

ثنا الصبيحة :" تصبح الجملة ذان َحدَّ
ّ
ا" فرح الالعبان الل  :دامجة للمعلق كاآلتي/مكّوني 

 (( س ي)نا: ع س ي)مض حّدث ف ]تا( ] ح)العب:س ح 2ع )مض فرح ]نا]

 

منف (( س ح[[[ )زم(( س ك)صبيحة: ع س ك)متق مف ( 2س)اللذين : 2ذس2ل)فا منف

 [[[فابؤجد

 

ما تضيف إلى تتاليها 
ّ
ا ال تقف عند هذا الحد وهي تتسلسل بنفسها، وإن غير أّن الجملة مكوني 

ا للن،  املكوني ا دائم  نات طلب  الصرفي التركيبي، وتتموقع املكّونات في /قواعد موقعة املكّوِ

ا للقواعد التالّية، وذلك على التواليالج  : 82ملة الفعلّية والاسمّية والرابطّية طبق 



 العدد الثّالث –مجلّة الكلم 
 

 

 

197 

 
 

وتفاعل الوظائف ( اسمية، فعلية، رابطية)تتشارك في هذه الصياغة أنماط الجمل     

فقبل أن تصاغ القاعدة السابقة .ودرجة التعقيد املقولي( التداولّية والتركيبّية والداللّية)

 :81ة املتفاعلةخضعت للسلمي

فهذه الوظائف تتزاحم على . الوظائف الداللية<الوظائف التركيبية<الوظائف التداولية

املوقعة لكن الوظيفة التداولية تتغلب على الوظيفة التركيبية التي بدورها تتغلب على 

 وقبل أيضا أن تنجز الصياغة السابقة ينظر إلى درجة التعقيد املقوليإذ؛.الوظيفة الداللية
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إّن أقل املقوالت تعقيدا تنزع إلى احتالل الّرتب ألاولى في الجملة في حين أّن املقوالت املعقّدة  "

تنزع إلى التأخر، حيث إن أكثر املقوالت تعقيدا في الجملة، تفضل موقعتها في الرتبة 

 "رتبة املكونات املفضلة املستقلة عن اللغات"صوغ مبدأ ''ديك ''اقترح:"، حيث88"ألاخيرة

 :على النحو التالي

مركب <مركب اسمي<فعل<مركب حرفي<مركب اسمي<ضمير منفصل<ضمير متصل -1

 .جملة مدمجة<حرفي

 ح س<بالنسبة لكل مقولة س،س -أ -2

 س وس<بالنسبة لكل مقولة س،س -ب   

 .88("ص)س<بالنسبة لكل مقولتين س و ص، س -جـ 

ع، فدرجة التعقيد املقولي تصبح تسابق وبهذا الفعل ألاخير، ُيملك أن تتغّير سلمّية املواق

ا الريادة التداولّية  الوظائف الثالث في السلمّية السابقة، وهي بمسابقتها تزيح تأخير 

 :86والتركيبّية والداللّية، فّتتصدر الّريادة، وإذ ذاك تتعّدل السلمية كاآلتي

 .ليةالوظائف الدال>الوظائف التركيبية>الوظائف التداولية>التعقيداملقولي

 (:1)بالنسبة للجملة ( 2)حيث تتزعزع الجملة :ومثال ذلك

 .ساء الجمهور الفرنس ي أن زين الدين زيدان نطح الالعب إلايطالي( 1)

 .زين الدين زيدان نطح الالعب إلايطالي ساء الجمهور الفرنس ي( 2)

 يحتل ال:"وتستكمل قواعد املوقعة استقرارها بضبط قيد أحادّية املوقعة الذي ينّص على

لحن الجملة81"املوقع الواحد أكثر من مكّون واحد
ُ
ا جاء؟: ، إذ ت اسم ( ) بنبر متى)متى حيدر 

 (بؤ مقا+ استفهام

ا   للَتلفعاملكوني ألاخير، إذ تتلَفع أخير 
 
تشكل القواعد ألاخيرة؛ أي قواعد املوقعة دخال

لّنبر يسند إلى املكون فا.بقواعد إسناد النبر والّتنغيم الذي يكون خرج القواعد السابقة

 :                                           الحامل للوظيفة البؤرة مثل

 ( بنبر البارحة)البارحة جاء الرئيس الفرنس ي للجزائر

 بؤ مقا منبورة

ا مثل ا : أما التنغيم فيسند إلى القوة إلانجازّية سواء الحرفية أو املستلزمة أو القّوتين مع  غد 

 .لى أمريكاستسافر إ
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 منغمة

 استهزاء بشخص غير مؤهل للسفر وغير '' ستسافر''فنقول هذه الجملة بتنغيم       
 
مثال

وبهذه املوسيقى التنغيمّية تكون البنية املكونّية قد أعلنت  .84قادر على تحمل غربة السفر

تالي قواعد وكنتيجة عامة؛يلملم الشكل ال تمامها وجاهزيتها ألن تتبادل بين ألافراد أصواتا

 :83الجملة من البنية الحملّية إلى البنية املكونّية

 

 
 (ما قبل التمثيل الصوتي)  
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 :الهوامش
عــــرض وتأصــــيل مفهــــوم الفعــــل اللغــــوي  -الفعــــل اللغــــوي بــــين الفلســــفة والنحــــو : "يح ــــى بعيطــــيش -1

ال اللغـة، عـالم التـداوليات علـم اسـتعم: ضـمن كتـاب"  -لدى فالسفة اللغة ونظرية النحو الـوظيفي 

 . 121ص 2811، 1الكتب الحديث، ألاردن، ط
،  -مقاربــات وظيفيــة لــبعض قضــايا التركيــب فــي اللغــة العربيــة  -البنيــة و الوظيفيــة : أحمــد املتوكــل -2

 .12ص 1344الرباط، املغرب، 
ســـانيات الوظيفّيـــة: يح ـــى بعيطـــيش -1

ّ
 نحـــو نظريـــة وظيفيـــة للنحـــو العربـــي، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي الل

 .139،ص2886الحديثة، جامعة منتوري، قسنطينة،
 .12البنية و الوظيفية، ص: أحمد املتوكل -8
سانيات الوظيفية : أحمد املتوكل -8

ّ
 .129منشورات عكا،، املغرب، ص -مدخل نظري -الل

غــة العربيــة، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، املغــرب،ط: أحمــد املتوكــل -6
ّ
، 1الوظــائف التداوليــة فــي الل

 .13، ص1348
 .14الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -1
 .130ص -مدخل نظري  -أحمد املتوكل، اللسانيات الوظيفية -4
 .131املرجع نفسه، ص -3

 .139نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص: يحي بعيطيش -18
الـــوظيفي،دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، املغـــرب، دراســـات فـــي نحـــو اللغـــة العربيـــة : أحمـــد املتوكـــل-11

 .34-33ص 1346، 1ط
دراســـــة نقديـــــة فـــــي املصـــــادر وألاســـــس النظريـــــة -اللســـــانيات العربيـــــة الحديثـــــة : مصـــــطفى غلفـــــان -12

واملنهجيـــــة، ، جامعـــــة الحســـــن الثاني،عينالشـــــق،كلية آلاداب والعلـــــوم إلانســـــانية، سلســـــلة رســـــائل، 

 .262-261ص
 .135،ص -مدخل نظري  -اللسانيات الوظيفية : كلينظر أحمد املتو  -11
 - ر، ث= مذكر، ن= جمع، م= مثنى، ج= 2مفرد، = 1معرف، = ع: يقول املتوكل

ّ
 .مؤنث= منك

 .136، ص -مدخل نظري -اللسانيات الوظيفية : أحمد املتوكل -18
م إلانســــــانية، ألامــــــر والنهــــــي فــــــي اللغـــــة العربيــــــة، منشــــــورات كليــــــة آلاداب والعلــــــو : نعيمـــــة الزهــــــري  -18

ألامـر والنهـي فـي : ، جامعـة الحسـن الثـاني، عـين الشـق نعيمـة الزهـري 2:سلسلة ألاطروحات والرسـائل

 .223اللغة العربية، ص
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، دار -الوظيفــة املفعــول فــي اللغــة العربيــة -مــن البنيــة الحمليــة إلــى البنيــة املكونيــة : أحمــد املتوكــل -16

 .6،ص1997، 1ط الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،
 .136،ص -مدخل نظري -اللسانيات الوظيفية : أحمد املتوكل-11
 .27دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، ص: أحمد املتوكل-14
 -  أي غيــــر واردة بالنســــبة لوصــــف اللغــــات الطبيعيــــة جميعهــــا، فهنــــاك لغــــات ال تحتــــاج فــــي وصــــفها

 .للفاعل واملفعول 
 .16نحو اللغة العربية الوظيفي، صدراسات في : أحمد املتوكل -13
 .137، ص -مدخل نظري  -اللسانيات الوظيفية : أحمد املتوكل -28
 . 17من البنية الحملية إلى البنية املكونية، ص: أحمد املتوكل -21
                                                        .                                                                                 18ص: املصدر نفسه -22
مــــــن خــــــالل مجــــــال الوجهــــــة، . 138، ص -مــــــدخل نظــــــري -أحمــــــد املتوكــــــل، اللســــــانيات الوظيفيــــــة  -21

'' فيلمـــور ''يســـتخلص : "وعمليـــة الانتقـــاء للمنظـــور الرئيســـ ي والثـــانوي تـــم تقلـــيص الوظـــائف التركيبيـــة

حيــث ال ضــرورة فــي أن ( التركيبيــة)اللّيــة للجملــة وبنيتهــا النحويــةمــن هــذا أّن ثمــة فرقــا بــين البنيــة الد

أحمـــد املتوكــل، مـــن : ينظــر. تتضــّمن البنيــة الثانيـــة جميــع عناصـــر البنيــة ألاولـــى عناصــر البنيــة ألاولـــى

وملزيــد مــن الاطــالع حــول تقلــيص الوظــائف التركيبّيــة . 20،21البنيــة الحملّيــة إلــى البنيــة املكونيــة ص 

 .20،21أحمد املتوكل، من البنية الحملية إلى البنية املكونية ص : ملفعول ينظرإلى الفاعل وا
 .20-19أحمد املتوكل، من البنية الحملية إلى البنية املكونية، ص  -28
 .58، صأحمد املتوكل، من البنية الحملية إلى البنية املكونية -28
 .139أحمد املتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص -26
 .139نفسه، ص املصدر -21
 .17أحمد املتوكل ، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص -24
 28الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -23
 .69الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -18
 . 115ص: املصدر نفسه -11
 .147ص: املصدر نفسه -12
 .161ص: املصدر نفسه -11
وننبــــه إلــــى أن الحمــــل ال يشــــمل . 144، ص -مــــدخل نظــــري -أحمــــد املتوكــــل، اللســــانيات الوظيفيــــة  -18

 .على املبتدأ والذيل واملنادى ، فهي مكونات خارجة عنه
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 .146-145،-مدخل نظري -اللسانيات الوظيفية : أحمد املتوكل -18
-  انكار=استفهام، نك=سهـ: حيث. 
 .237لنهي في اللغة العربية، صألامر وا: نعيمة الزهري  -16
 .181، ص-مدخل نظري -للسانيات الوظيفية : أحمد املتوكل -11
- فضـــلة= فـــض. مخّصـــص= خـــص . 183/181حيـــث حســـب املتوكـــل وفـــي نفـــس املصـــدر ص .  =

رمــز يؤشــر بتقــّدم املخّصــص علــى الــرأس والــذي بــدوره يتقــدم علــى الفضــلة ويــتم هــذا باللغــات ذات 

 .الرأس ثم الُفضالت كالعربّية مثالاملجال البعدي، أي 
 .239ألامر والنهي في اللغة العربية، ص: نعيمة الزهري  -14
 .21الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -13
 .21الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -88
 .155اللسانيات الوظيفية، ص: املتوكل: ينظر -81
 .241ألامر والنهي في اللغة العربية، ص: نعيمة الزهري  -82
 .154، ص-مدخل نظري -اللسانيات الوظيفية: أحمد املتوكل -81
 .19الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص: أحمد املتوكل -88
الوظــائف التداوليــة : وينظــر أيضــا.152، ص-مــدخل نظــري -أحمــد املتوكــل، اللســانيات الوظيفيــة-88

 .19العربية، ص في اللغة
 .154اللسانيات الوظيفية، ص: أحمد املتوكل -86
 .157اللسانيات الوظيفية، ص: أحمد املتوكل -81
 . 245ألامر والنهي في اللغة العربية، ص: نعيمة الزهري  -84
 .131، ص1344، 1الجملة املركبة في اللغة العربّية، منشورات عكا،، ط: أحمد املتوكل -83
-  ومــــــا 157، ص -مـــــدخل نظــــــري  -أحمــــــد املتوكـــــل، اللســــــانيات الوظيفيــــــة: طـــــالع ينظــــــرملزيـــــد مــــــن الا

 .وما بعدها 127ص: أحمد املتوكل، الجملة املركبة في اللغة العربية: بعدها، وينظر
 .153نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص: يحي بعيطيش -88
 .84ربية، صالجملة املركبة في اللغة الع: أحمد املتوكل -81
 .22-21الوظائف التداولية، ص: أحمد املتوكل:ينظر -82
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