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ب

  شروط النشر في المجلة

حولية تصدر عن قسم اللغة ) السلسلة اجلديدة(دراسات عربية 

�Ƣǿ®ƾǠǳ��ƨǴĐ¦�ǂȇǂŢ�ƨǼŪ�Ƥ.العربية جبامعة بايرو، كنو، نيجرييا ƷǂƫÂ

يف نطاق اللغة العربية مل يسبق نشرها، ،القادم، ببحوث علمية رصينة

Ƣđ¦®¡Â .مع االستعانة خببري لبحوث املقدمة للنشر ا ميو وتتوىل اللجنة تق

   .واحد على األقل خارج اللجنة

(A4)تطبع البحوث املقدمة للنشر على احلاسوب يف ورق مقاسه 

مع صفحة  ٢٠و ١٥يف حجم يرتاوح بني وعلى واجهة واحدة منه 

مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتني، ويتوقع من 

ثالث نسخ من البحث مع قرص حيمل يف طياته املسامهني تسليم 

¢�ǾǻƜǧ�¬Âǂǌǳ¦Â�ǞƳ¦ǂŭ¦Â�°®Ƣǐŭ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ƨǴĐ¦�ƲȀǼǷ�ƢǷ. البحث نفسه

يكون يف آخر البحث بتقدمي اسم املؤلِّف، فسنة النشر، فعنوان املؤلَّف 

وإذا كان حبثا يف . ، فدار النشر، فاملكان، فالصفحات)إن كان كتابا(

�ƨǼǈǳ¦�ǂǯ̄جملة فُيقّدم اسم ال �ǞǷ�ƨǴĐƢǧ��Ʈ ƸƦǳ¦�À¦ȂǼǠǧ��Ǯ ǳǀǯ�Ƥ ƫƢǰ

  .والعدد والصفحات

لتحقيق الرسالة امللقاة على  ماتكم العلمية ـمساه إىل أن توفينا

  .اكاهلن



ج

  هيئة التحرير

:                   رئيس القسم والتحرير

                حيىي إمام سليمان  .  د                                

ّ  الـمحـّرر                   إبراهيم أمحد مقري  .  د                :      

                حيىي إمام سليمان  .  د        :       اإلداري         السكرتير 

                بلقيس طاهر عمر         :  لي    لـما          السكرتير ا

          طاهر سيد       مـحمد  .  د  .  أ             :       األعضـاء

               شيخ عثمان أمحد  .  د                                    

   :               مستشارو التحرير

             مسبو ويل جنيد  .  د  .  أ

                       عبد الباقي شعيب أغاكا  .  د  .  أ

              مصلح حيىي تايو  .  د  .  أ

           زكريا حسني  .  د  .  أ

     املسكني    جتاين   .  د  .  أ



د

محتويات العدد

١-  ȮȯɐɦȄࢫȓɮɨɠȳʈȳȨ ȗɦȄࡧȒȳ ȷ ǷࡧȮȄȯ ɏ ǻ  ١  

ࢫ  -٢ ʎɲǵȳɜɦȄࢫ ɖ ȳݍݰȄ)ܣ ȡ Ƿ(ࢫɯ ʈȳɡɦȄࢫ ɰ ǵȳɜɦȄࢫ ɯ ʊɨɐȗɦࢫ ֺ ȫ ȯɭ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄɼȟ ɦȆțࡧȯ ɮȨ ɭࡧȯ ɮȧ ǷࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ٢  

٣-  ɻȋȲࢫȯȍɏࢫɵ ȉȄࢫȯɳɏࢫȓʊɃ ɼȳɐɦȄࢫȳǾȄɼȯɦȄ:ɝ ʊɨɐȖɼࢫɂ ȳɏࢫɤɼǷ

ɰ Ȇɮȝɏ ȹࡧ ʉȲȮǻ٢١  

٤-  ɻȉȆȗɟࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫȓʈɽȨ ɳɦȄࢫȹ ʉɼǷדࢫ ȯȍɏࢫ ȭࢫ ʊȼ ɦȄࢫȓʊɀ :ܧݵ

ۜܣࢫʎȌȳɔɮՌɦȄࢫ" ʅࢫȆɘɦȄ؟ ȮȄȳȣ ɮՌɦȄࢫȓɭɽɌ ɳɭࢫȦȳȻ)ࢫȔࡧ)"ه٧٨٠

�ɰɽ ɦ؈فࡧȼ Ȋ٤٤  

٥-  ȓʊȋȳɐɦȄࢫʏࢫࢭɝ ȸ ɴɦȄࢫə Ɉ ɏ:ȓʈɽɔɦࢫȓȷ ȄȲȮ

  ȳɮɏ٧٨ࡧʎɲȆțࡧɗڧʏ.د

ȓʊɱȄȳȣࢫ  -٦ ɳɦȄࢫȓݤݨɨɦȄࢫȔ ȄȮȳɘɭࢫɅ ɐȍɦࢫʏַڲȯɦȄࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȳɸȆɌ ɭ

�ȯɳɏࢫ
Վ
Ȇȡ Ȱɽɮɱࢫɰ Ȅȳȣ ՌɱࢫȓɐɭȆȡ ȔࢫȓʊɨɠࢫɦȄفȓʊȉࢫࢭʏࢫ ȆȍɦȆɇ

Ȕ.د Ȇɘʆȯ ȼ ɦȄࡧȯ ʈɽ ɏ ɯࡧ ʊȧȳɦȄࡧȯ ȍɏ Ȯɽࡧ ɨȫ١١١  

ɰࢫ  -٧ ʊȋɽɨȷ؈ כ ɖࢫ ȄȳȨ ɱט ɼࢫȲȆʊȗȫט ɰࢫ ɪࢫȉ؈ ȫ ȄȯȗɦȄࢫȓɨɢȼ ɭ

ȯࡧ�ʅȳɜɭ.د ɮȧ Ƿࡧɯ ʊɸȄȳȉǻ١٦٤  

ۗܣࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫ  -٨ ɐȼ ɦȄࢫȈ ȆɈ ࢫȄݍݵ ՓȔ ȄǴȆՑɄ
Ց
ɘ ՓɦࢫʎɲȆȸ ɨɦȄࢫ Ւɪ ʊՓɡȼ

զ
ȘɦȄ

Ɏ Ȅȯȉל ɼࢫ ՓɁ
զɳɦȄࢫɰ Ȳɽࡧȉ؈ ȗɟȯ ɦȄȳɄ ݵ ֺࡩʏࡧݍ ȼ ȧ١٨١  
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  كلمة العدد
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  إعداد

محمد ثالثالدكتور أحمد 
، كلية اآلداب والدراسات اإلسالميةحاضر بقسم اللغة العربيةـم

   نيجرييا – كنو،جامعة بايرو

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على النيب الكرمي

  :مقدمة

احلمدهللا الذي خلق بين آدم وجعلهم شعوبا وقبائل، ليتعارفوا، وأنـزل 

العــريب األمــي ـ صــلى اهللا عليــه القــرآن بلســان عــريب مبــني، وأرســل النــيب 

.وسلم ـ إىل الناس كافة، العريب منهم والعجمي

�ǶȈºººǴǠƬƥ�ǪººǴǠƬȇ�ƢºººǷ�¾ȂººƷ� Ȃºººǔǳ¦� ƢººǬǳ¤�ń¤�» ƾºººē��̈ǂººǐƬű�ƨºººǫ°Â�ǽǀººǿ

الحـرف القرآنـي " :احلرف العريب يف لغات املسلمني غري الغـرب، بعنـوان

."مدخال لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية ) أجمي(

بنية على أساس فكـرة مشـروع احلـرف القـرآين، الـذي يقصـد والورقة م

بــه كتابــة لغــات الشــعوب اإلســالمية بــاحلرف العــريب، املعــروف بــأمجي يف 

غــــرب إفريقيــــا، والــــذي تبنتــــه املنظمــــة اإلســــالمية للرتبيــــة والعلــــوم والثقافــــة 



٣
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، واحتاد جامعات العامل اإلسـالمي، والبنـك اإلسـالمي جبـدة، )إسيسكو(

تابــــة اللغــــات بــــاحلرف العــــريب، جامعــــة إفريقيــــا العامليــــة، وكــــذلك مركــــز ك

.اخلرطوم، السودان

  :ورأى الباحث أن تشتمل الورقة على النقاط التالية

  ).غرب إفريقيا منوذجا(احلرف العريب يف لغات الشعوب اإلسالمية.أ 

  .أمهية تعليم احلرف القرآين للشعوب اإلسالمية الناطقة بغري العربية.ب 

عنـــد تصـــميم درس تعلـــيم احلـــرف القـــرآين مـــدخال مـــا جيـــب مراعاتـــه .ج 

  .لتعليم القرآن الكرمي واللغة العربية

كيفيـــة تصـــميم دروس تعلـــيم احلـــرف القـــرآين ليكـــون مـــدخال لتعلـــيم .د 

  .القرآن الكرمي واللغة العربية

  .اخلامتة.ه 

):غرب إفريقيا نموذجا(الحرف العربي في لغات الشعوب اإلسالمية 

 اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم إىل النــــــــــاس كافــــــــــةأرســــــــــل اهللا الرســــــــــول صــــــــــلى 

﴿vuwxyوأنــــزل لــــه القــــرآن الكــــرمي ٢٨: ﴾ ســــبأ ،

نــورا وهدايــة للبشــرية مجعــاء، وحــث الرســول األمــة اإلســالمية علــى القــراءة 

والكتابة، بل جعل من بني سبل فداء أسرى بدر تعلـيم عـدد مـن غلمـان 

وعلى اإلنسان إذا أسلم أن يتعلم . )١(املسلمني يف املدينة القراءة والكتابة



  

٤ 

�Ŀ�ǲººƻ®Â�ƨȈǷȐººǇȍ¦�©ƢººƷȂƬǨǳ¦�ƪ ººǻƢǯ�ƢººŭÂ��Ƣººđ�ǲººǸǠȇÂ�¿ȐººǇȍ¦�ǶȈǳƢººǠƫ

اإلســـالم أمـــم غـــري العـــرب، كـــان علـــيهم أن يتعلمـــوا هـــذا الـــدين، وجبانبـــه 

�ǶēƢºººȈƷ�ÀÂƚºººǋ�Ƥ ºººǻ¦ȂƳ�ǞºººȈŦ�ȄºººǴǟ�ǂºººƯ¢�¦ǀºººǿÂ��ǾºººǴǸŢ�Ŗºººǳ¦�ƨºººȈƥǂǠǳ¦�ƨºººǤǴǳ¦

�Â�°ȂººǷ¢�½ƢººǼǿ��¾Ƣººū¦�ƨººǠȈƦǘƥÂ��ƨººȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢººǤǳ�¾ƢǸǠƬººǇ¦�ń¤�Ȃǟƾººƫ�» ÂǂººǛ

ـــيهم عـــن طريـــق اللغـــة  احملليـــة، وحلرصـــهم علـــى هـــذا الـــدين الـــذي جـــاء إل

العربيــة، والــذي جعلهــم يتثقفــون بالثقافــة العربيــة، ســهل علــيهم اســتخدام 

� ƢººǸǴǠǳ¦�À¤�Ľ��ƨººǏƢŬ¦�ǶēƢººǤǳ�Ŀ�ǶȀººǓ¦ǂǣ¢�ƨººƥƢƬǰǳ�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�» ÂǂººƷ

لدينيــة باللغــات احملليــة، وهــذا مــنهم يــدعون ويعظــون ويشــرحون التعــاليم ا

يــــدعو تــــارة إىل الكتابــــة، فكــــانوا يؤلفــــون كتبــــا ورســــائل يف هــــذه اللغــــات 

  .مستعملني احلرف العريب

فالصــــورة املــــذكورة هــــي نفســــها يف إفريقيــــا عامــــة، ويف غــــرب إفريقيــــا 

بصفة خاصة، حيث دخل اإلسالم يف املنطقة، وقد دخـل يف بعضـها يف 

�ǂºººǌǟ�ňƢºººưǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ÀǂºººǬǳ¦�ƨºººȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƢºººȀǼǷ� ¦ǄºººƳ¢�ǲºººƻ®Â��Ä®ȐȈºººŭ¦

ووفد إليها علماء مـن أقطـار العـامل اإلسـالمي، .)٢(الثالث عشر امليالدي

واحتــاج . ونشــروا فيهــا العلــم واإلميــان، وألفــوا الكثــري، وثقفــوا أهــل املنطقــة

�Â¢�ÄƾººººǴǨǴǨǳ¦�¾ƢººººưǷ¢��ĺǂººººǠǳ¦�» ǂūƢººººƥ�ǶēƢººººǤǳ�ƨººººƥƢƬǯ�ń¤�ŅƢººººǿȋ¦� ȏƚººººǿ

عة االنتشــار ألن منطقتهــا متتــد مــن الســودان شــرقا حــىت بــوالر، وهــي واســ

ـــــا ـــــا، والنيجـــــر، )٣(الســـــنغال غرب ـــــيت تنتشـــــر يف نيجريي ، وكـــــذلك اهلوســـــا ال
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والكمــرون، وغانــا، وتشــاد، وإفريقيــا الوســطى، والســودان، وأجــزاء متفرقــة 

ـــــا ـــــة دول غـــــرب إفريقي ـــــيت يتحـــــدثها ســـــكان . مـــــن بقي وأيضـــــا الولـــــوف ال

ولغة الصنغي اليت تنتشر يف مـايل، والنيجـر، .)٤(السنغال، وغامبيا، ومايل

ولغــــــة املانــــــدي أو املانــــــدنغو الــــــيت تتمركــــــز يف غامبيــــــا، ومـــــــايل، . وبنــــــني

، وغريهـــا مــــن اللغـــات الـــيت تقطــــن )٥(وســـرياليون، وغنيـــا، وســــاحل العـــاج

فكان أهل كل لغـة يكتبـون لغـتهم علـى حسـب الصـورة التعبرييـة . املنطقة

��ȄººǴǟ�¦ȂººǬǨƫ¦�ǶĔƘººǯ�ºالــيت توافــق طبيعــتهم اللغو  ÂƾººƦȇ�ƢººǸȈǧ�º� ǺººǰǳÂ��ƨººȇ

اسـتعمال رمـوز أصـوات اللغـة العربيـة الـيت اشـرتكت يف النطـق مـع أصـوات 

لغــتهم، ولكــنهم يف النطــق يســتعملون األصــوات املعهــودة لــديهم للتعبــري 

� Ƣū¦�ǪǘǼǳ� ƢŮ¦�ǶŮƢǸǠƬǇƢǯ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©®ǂǨǻ¦�Ŗǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�Ǻǟ

¦�ǶŮƢǸǠƬºººººǇ¦Â�� ƢººººŬ¦Â�ƨºººººȈǟȂǼǳ¦�¦Ȃºººººǟ¦°�ǶĔƘºººººǰǧ��śºººººǠǳ¦�Ǻººººǟ�ŚºººººƦǠƬǴǳ�̈ǄºººººǸŮ

ومـا جيـدر باإلشــارة هنـا هــو أن  . الصـوتية الـيت بــني النـوعني مـن األصــوات

كتابــة صــوتية دقيقــة، حيــث كــان "كتابــة هــذه اللغــات بــاحلرف القــرآين، 

، ولكــن بعــض اللغــات أدخلــت بعــض )٦("لكــل صــوت رمــز واحــد ميثلــه 

بيــة للتعبــري عــن بعــض األصــوات الــيت التعــديالت علــى بعــض احلــروف العر 

أي الظـــاء " ظ " يكتبهـــا اهلوســـا "  ts"ال توجـــد يف اللغـــة العربيـــة، مـــثال 

قــد حافظــت " ، ومــع هــذه التعــديالت فــإن هــذه اللغــات )٧(بــثالث نقــاط



  

٦ 

الــيت  )٨("علــى الشــكل اهلندســي للحــروف العربيــة وخصائصــها األساســية 

  .   متيزها عن غريها

بـــأن املســـلمني يف غـــرب إفريقيـــا حرصـــوا علـــى   عمومـــا، ميكـــن القـــول

�©ȏƢººů�ǒ ººǠƥ�Ŀ�Ǯ ººǳ̄�ǺººǷ�¦ȂººǼǰŤÂ��ĺǂººǠǳ¦�» ǂūƢººƥ�ƨººȈǴƄ¦�ǶēƢººǤǳ�ƨººƥƢƬǯ

احليــاة، مثــل التعلــيم اإلســالمي، والعبــادات، والعقــود املدنيــة بــني األفــراد، 

، وتعــرف هــذه الكتابــة يف )٩(وكــذلك املكاتبــات والرســائل اخلاصــة والشــعر

ْي " قيا باسم عرف منطقة غرب إفري ".َأمجَِ

  :العربية تعليم الحرف القرآني للشعوب اإلسالمية الناطقة بغيرأهمية 

إذا كــان الــدين اإلســالمي يطلــب مــن الفــرد املســلم أن يطبــق الشــرائع 

يف تصــرفاته كلهــا، فهــو حباجــة إىل معرفــة هــذه الشــرائع معرفــة جيــدة، وال 

لــه طرقــه وأســبابه، مــن يكــون ذلــك إال عــن طريــق التعلــيم والــتعلم، وهــذا

ومــن . ضــمن هــذه األســباب اختــاذ الوســيلة الــيت تيســر لــه الــتعلم والتعلــيم

هذا املنطلق تظهر أمهيـة تعلـيم احلـرف العـريب للشـعوب اإلسـالمية الـيت ال 

تتحــدث العربيــة كلغــة أم، ألن تعلــيم هــذا احلــرف ييســر هلــا تعلــم وتــالوة 

ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�ń¤�ƢººđǂǬȇÂ��ŉǂººǰǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦�ƾººǫ�Ŗººǳ¦�©ƢƥȂǠººǐǳ¦�ƢººŮ�ǞººǔźÂ��

  .تواجهها يف سبيل احلصول على الذخرية اللغوية

فالفرد الـذي يعـرف كيـف يكتـب لغتـه بـاحلروف العربيـة، يكـون علـى 

وعي تام نسبيا باألوضاع الصـوتية ألغلبيـة األصـوات العربيـة، فهـذا يقطـع 
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 ميتلكهـا لنا شوطا كبريا عندما نريـد أن نعلمـه القـرآن العظـيم، للخـربة الـيت

كما أن معرفتـه هـذه جتعلـه متكيفـا . عن األصوات العربية وربطها برموزها

ــــذي  ــــة، األمــــر ال ــــادئ اللغــــة العربي ــــتعلم مب ــــدما ي باألصــــوات وحروفهــــا عن

يكســبه الــتمكن مــن اللغــة بالصــورة املطلوبــة، ألنــه حينئــذ يكســبها ويفهــم 

  .طبيعتها

م بـاحلرف البهلـوي وألمهية هذه النظرية نـرى الفـرس الـذين كتبـوا لغـته

قبل اعتناقهم اإلسالم، واهلنود الذين كتبوا لغتهم باحلروف السنسكريتية، 

وأهـــل الشــــام الــــذين كتبــــوا لغــــتهم الســــريانية حبروفهــــا اآلراميــــة، واملصــــريني 

�ǶēƢºǤǳ�ƨºƥƢƬǯ�ń¤�ÀȂǟ°Ƣºǈȇ��ƨºȈǧȂǴǣÂǂŮ¦�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�ƨȇǂǐŭ¦�ƨǤǴǳ¦�¦ȂƦƬǯ�Ǻȇǀǳ¦

م ألســباب، مــن ضــمنها ـ كمــا يقــول بــاحلرف العــريب بعــد اعتنــاق اإلســال

«�¦�ĺǂººǠǳ"...الربوفيســور يوســف اخلليفــة أبــوبكر ـ  ǂūƢººƥ�ƢººēƢǤǳ�ƨººƥƢƬǯ�À¢

» ǂū¦�¦ǀđ�ƨƥȂƬǰŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǠƫÂ�À¡ǂǬǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ƢŮ�ǂǈȈȇ")١٠(.

ما يجـب مراعاتـه عنـد تصـميم درس تعلـيم الحـرف القرآنـي كمـدخل 

:ةلتعليم القرآن الكريم واللغة العربي

إن لغــات الشـــعوب اإلســالمية خيتلـــف نظامهـــا يف كثــري مـــن النـــواحي 

اللغويــة عــن نظــام اللغــة العربيــة، فعليــه قــام اخلــرباء علــى كتابــة اللغــات غــري 

العربية باحلرف العريب بـاقرتاح منـط إمالئـي يتمسـك بـه كـل مـن أراد كتابـة 



  

٨

لغة ما باحلرف العريب، حـىت يكـون علـى وعـي تـام عنـد وضـع أو تصـميم

درس لتعليم احلرف القرآين، كمدخل لتعليم القرآن الكـرمي واللغـة العربيـة، 

فهـــذا الـــنمط أصـــبح قواعـــد خاصـــة بكتابـــة اللغـــات بـــاحلرف العـــريب جيـــب 

ŅƢƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀŷ¢�ń¤�°Ƣǌȇ��ƢēƢǟ¦ǂǷ)١١(:

١(�ƢēȂºººǐƥ�ǪºººǘǼƫÂ��Ƥ ºººƬǰƫ�ĺǂºººǠǳ¦�» ǂūƢºººƥ�©ƢºººǤǴǳ¦�ƨºººƥƢƬǯ�Ŀ�» Âǂºººū¦

صــوتية، خــالف اللغــة العربيــة الــيت توجــد يف احملــدد هلــا مــن الناحيــة ال

، )كتبـوا(نظامها الكتايب حروف ال تنطق مثـل األلـف أمـام الـواو يف 

، كمـا توجـد حـروف تكتـب وتنطـق بصـوت آخـر )أولئـك(والواو يف 

  ).منى(، و )على( ، و)بكى(مثل الياء يف 

�ƨºººƥƢƬǯ�ĺǂºººǠǳ¦�» ǂūƢºººƥ�©ƢºººǤǴǳ¦�ƨºººƥƢƬǯ�Ŀ�ƨºººƥƢƬǰǳ¦�À¢�¦ǀºººđ�ƾºººǐǬȇ

  .حيث ال يكتب إال املنطوقصوتية، 

إذا كانـــت هنـــاك كلمـــات ذات األصـــل العـــريب يف لغـــة معينـــة، وكـــان )٢

�ȄºǴǟ�ÀȂǰƫ�ƨƥƢƬǰǳƢǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ƥ Ƭǰƫ�ƢǸǯ�ƢĔȂƦƬǰȇ�ƨǤǴǳ¦�ǲǿ¢

عادة أهل اللغة حىت لو كانوا ينطقون تلك الكلمات بطريقة ختتلف 

إذا كــان وأمـا . عثمـان، ويعقــوب، وإسـحاق:عـن اللغـة العربيــة، مثـل

�ƨººƥƢƬǯ�ƾººǼǟ�Ƕē®Ƣººǟ�ŚººǤƫ�Ȑººǧ�ǶǿƾººǼǟ�ǪººǘǼƫ�ƢººǸǯ�ƢººĔȂƦƬǰȇ�ƨººǤǴǳ¦�ǲººǿ¢

.أمسان، وياكبو، وإيساك:هذه الكلمات، مثل
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إذا حصــــلنا علــــى كلمــــات القــــرآن الكــــرمي وألفــــاظ احلــــديث النبــــوي )٣

ǲººưǷ��ƢººǸȀȈǧ�Ƥ ººƬǰƫ�ƢººǸǯ�Ƥ ººƬǰƫ�ƢººĔƜǧ�Ǧ ȇǂººǌǳ¦: ،القــرآن، والصــالة

.والصوم، وسبحان اهللا، وغريها

املتتاليـــــة يف لغـــــة مـــــن اللغـــــات، تكتـــــب األوىل منهـــــا علـــــى  احلركـــــات)٤

احلرف، وتكتب الثانية على النربة، أو على مـا جيانسـها مـن حـروف 

".َساَدْو "اسم شخص، فإن الكلمة تكتب "Sadau:"املد، مثال

اللغة اليت يشـتمل نظامهـا علـى التشـديد، فـإن عالمـة الشـدة تكتـب )٥

مـــــادة "(َدّدَوا :"  اهلوســــاعلــــى احلــــرف املضـــــعف، كمــــا يف قولـــــك يف

  ).توضع يف اإلدام يف جمتمع اهلوسا

ال توضع عالمة أو رمزا للنرب يف الكلمة عند كتابة اللغـات، إذا كـان )٦

النــرب أساســيا يف اللغــة املعنيــة، وإمنــا يــرتك لصــاحب اللغــة إيقــاع النــرب 

  .السليم على املقطع املناسب

نغميــة، ويــرتك ألهــل  وأيضــا ال توضــع عالمــة للــنغم إذا كانــت اللغــة)٧

  .اللغة إيقاع النغم حسب سياق الكالم

يراعى الشكل اهلندسي يف مواقع احلروف العربية عند كتابة اللغات، )٨

�Ŀ�ƢºººǸǯ��ƢºººȀƬȇƢĔÂ�ƢȀǘºººǇÂÂ�ƨºººǸǴǰǳ¦�ƨºººȇ¦ƾƥ�Ŀ�Ƣē°ȂºººǏ�ǀºººƻƘƫ�Ʈ ºººȈŞ

).فـ، ـفـ، ـف، ف(، وكما يف الفاء )عـ، ـعـ، ـع، ع(العني 



  

١٠

للغــــات بــــاحلرف العــــريب ال بــــد منــــه، إن تشــــكيل الكتابــــة يف كتابــــة ا)٩

.لتفادي اخلطأ الكثري يف القراءة

يراع استخدام عالمات الرتقيم يف كتابة اللغات باحلرف العريب، كما )١٠

  .يراعى ذلك يف الكتابة العربية

عنـــد كتابـــة األرقـــام يف كتابـــة اللغـــات، تســـتخدم األرقـــام العربيـــة الـــيت )١١

حسـب قـرار جامعـة الـدول  علـى 10،9،8،7،6،5،4،3،2،1: هـي

، ومــع )١٢()إلكســو(العربيــة، واملنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم

ـــــة  ـــــة األرقـــــام اهلندي ـــــتعلم الطـــــالب قـــــراءة وكتاب هـــــذا يستحســـــن أن ي

املســـتعملة يف كثـــري مـــن األدبيـــات املكتوبـــة يف بعـــض الـــدول العربيـــة، 

.١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،۱۰: واليت هي

املركبـة مـن العشـرات واملئـات واآلالف كمـا تكتـب يف تكتب األرقام )١٢

نظــام الكتابــة العربيــة واإلفريقيــة، فتبــدأ مــن اليمــني إىل الشــمال بــدءاً 

مـــن اآلحـــاد، فالعشـــرات، فاملئـــات، فـــاآلالف، كمـــا أن نظـــام اجلمـــع 

والضـــرب والقســـمة يســـري كمـــا هـــو معمـــول بـــه يف كـــل اللغـــات الـــيت 

.تكتب باحلرف العريب والالتيين

د تعليم الطالب كتابة لغته باحلرف العـريب، يتـدرج بـه مـن الكلمـة عن)١٣

إىل اجلملة البسيطة، مث اجلملة املركبة، مث الفقـرة، مث القصـة القصـرية، 
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وبعــد إتقانــه القــراءة والكتابــة بــاحلرف العــريب يــتعلم . فالقصــة الطويلــة

.العمليات احلسابية البسيطة

ابـة احلـروف العربيـة الـيت وبعد هذا كله، حيمل الطالب علـى حـذق كت

��Ǿºȇƾǳ�ƨºǷȂǴǠŭ¦�©ƢºǸǴǰǳ¦�Őºǟ�Ǯ ºǳ̄�ÀȂºǰȇÂ��ǾºƬǤǳ�Ŀ�Ƣē¦ȂºǏ¢�ƾƳȂƫȏ

، وعـرب الكلمـات )أمسـاء النـاس واملـدن والبلـدان(  مثل أمساء األعالم 

احلـديث، والصـالة، واحلـج، وأيضـا أمسـاء : املعهودة لديه يف لغتـه مثـل

م، وكـــــذلك بعـــــض اهللا احلســـــىن املعلومـــــة لديـــــه مثـــــل الـــــرمحن، والـــــرحي

  .اآليات احملفوظة لديه

ترتـــب قائمـــة حـــروف اهلجـــاء يف اللغـــات كمـــا هـــو معمـــول يف اللغـــة )١٤

العربيــة، وُتوضــع احلــروف اجلديــدة اخلاصــة باللغــة بعــد جمانســها مــن 

، )ج(بعــد ) چ(، ويوضــع  )ب(بعــد ) پ: (احلــروف العربيــة، مــثال

تهـــي وهكـــذا، والقائمـــة تبـــدأ بـــاأللف وتن) كــــ(بعـــد ) گ( ويوضـــع 

.بالياء

إذا أراد املدرس أن يصمم درسا لتعليم كتابة لغـة مـا بـاحلرف العـريب، 

فعليه أن يضع نصب عينيه هذه القواعـد اخلاصـة بكتابـة اللغـات بـاحلرف 

.العريب، لكون ذلك متهيدا لتعليم القرآن الكرمي واللغة العربية



  

١٢

 كيفيــة تصــميم دروس تعلــيم الحــرف القرآنــي ليكــون مــدخال لتعلــيم

:القرآن الكريم واللغة العربية

� ȆºȀȇ�À¢�Ƣºđ�¿ȂºǬȇ�Äǀǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǴǘƬƫ��̈ŚƦǯ�ƨȈǴǸǟ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�À¤

، ولـــذلك كـــل مـــن أراد أن يصـــمم درســـا تعليميـــا يف جمـــال  )١٣(نفســـه هلـــا

:)١٤(كتابة اللغات باحلرف العريب فعليه أن يتبع اخلطوات التالية

للغـة املعنيـة، مبـا يف يقـوم املـدرس بتحديـد أصـوات ا :الخطوة األولـى

ذلــــك احلركــــات، وذلــــك بفــــرز األصــــوات املشــــرتكة بــــني اللغــــة واللغــــة 

�Ƣºººđ�®ǂºººǨǼƫ�Ŗºººǳ¦�Ľ��ƨºººȈǼǠŭ¦�ƨºººǤǴǳ¦�Ƣºººđ�®ǂºººǨǼƫ�Ŗºººǳ¦�©¦ȂºººǏȋ¦�Ľ��ƨºººȈƥǂǠǳ¦

.اللغة العربية، وبعد ذلك حيدد احلركات املوجودة يف اللغة املعنية

أصـــوات اللغـــة  ويف اخلطـــوة الثانيـــة يقســـم املـــدرس: الخطـــوة الثانيـــة

، وينبغـي )١٥(املعنية إىل جمموعات، وتعترب كـل جمموعـة درسـا مسـتقال

�ǽ°ƢººººººȈƬƻ¦Â��» ǂººººººƷ¢�ƨººººººǠƥ°¢�Â¢�ƨººººººƯȐƯ�ƨººººººǟȂǸĐ¦�» ÂǂººººººƷ�±ÂƢººººººƴƬƫ�ȏ¢

ألصـــوات كـــل جمموعـــة يكـــون انتقائيـــا، ولـــيس لزامـــا أن يكـــون علـــى 

  .ترتيب األصوات يف اللغة

يفتتح كل درس بتقدمي األصوات املختـارة، مث يـؤتى :الخطوة الثالثة

بكلمـــة لكـــل صـــوت، مبـــدوءة بـــذلك الصـــوت، تلـــي الكلمـــة صـــورة 

مث تـــايت بعـــد ذلـــك التمـــارين املختلفـــة الـــيت . توضـــح مضـــمون الكلمـــة

وينبغـــي أن تكـــون بأشـــكال . تعـــزز فهـــم التالميـــذ للحـــروف ومتييزهـــا
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خـالل ثــالث  خمتلفـة كـأن يــدرب التالميـذ علـى كتابــة كـل حـرف مــن

خانات، األوىل يكتب فيها احلرف احملدد، ويف الثانيـة يعـرض احلـرف 

بالنقط ليمرر التلميـذ عليـه القلـم كاتبـا احلـرف، مث تـرتك اخلانـة الثالثـة 

فارغــة ليكتــب التلميــذ احلــرف فيهــا بنفســه، وغــري ذلــك مــن التمــارين 

  . احملققة للهدف املطلوب

ءة باألصـوات احملـددة يف كـل درس وأما الكلمات املشار إليها، املبدو 

  :فيتم اختيارها على األسس اآلتية

أن تكــون الكلمــات قليلــة احلــروف، بــأن تتكــون مــن حــرفني أو )١(

ـــا :، و)حقيبـــة(َجَكـــا :ثالثـــة أحـــرف، مـــثال يف اهلوســـا نأخـــذ َوَت

.، وهكذا)قمر(

أن تكون داللة الكلمات علـى احملسوسـات الـيت ميكـن أن حنوهلـا )٢(

ولذلك ال خنتـار كلمـة دالـة علـى شـيء ال ميكـن رمسـه إىل صورة، 

ـــــيت تناســـــب إدراك األطفـــــال الصـــــغار يف  أو تصـــــويره بالطريقـــــة ال

.مرحلة ما قبل املدرسة، كاللنب مثال

.أن تدل الكلمات على األشياء املوجودة يف بيئة التالميذ)٣(

أن تكـــون كـــل كلمـــة مـــن الكلمـــات املختـــارة مكونـــة مـــن حمـــيط )٤(

: مــثال. أمكــن، ألنــه حيتــاج إىل إعمــال العقــل احلــروف احملــددة مــا

ب، كــــ، ج، ي، ونكـــوِّن : كـــأن خنتـــار هـــذه احلـــروف يف اهلوســـا



  

١٤

، )دجـاج(   َكـاِجيْ :، و)محـار(َجـاِكْي :، و)قـوس(َبَكـا : منها

، فـــــــاملالحظ أن الكلمــــــات كلهـــــــا ال ختـــــــرج )حقيبـــــــة(َجَكــــــا : و

  .حروفها من حميط احلروف األربعة احملددة

يف آخــر متــارين  )١٦( يبــدأ بتكــوين اجلمــل البســيطة: ةالخطــوة الرابعــ

الــدرس الثالــث والرابــع، وأمــا يف آخــر الــدرس اخلــامس فيــأيت بالقصــة 

.القصرية، مث الطويلة

وبانتهـــاء الـــدروس علـــى حســـب حـــروف اللغـــة  :الخطـــوة الخامســـة

�Ƕºđ�ǲºǬƬǼÉȇ��ǀºȈǷȐƬǳ¦�Ãƾºǳ�̈ ¦ǂºǬǳ¦Â�ƨºƥƢƬǰǳ¦�ÀƢǬƫ¤�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦Â��ƨȈǼǠŭ¦

ــــات احلســــابية إىل درس  آخــــر يُعلمهــــم كتابــــة وقــــراءة األرقــــام والعملي

  .البسيطة

خيصــص املــدرس درســا ينتقــل بالتالميــذ فيــه إىل   :الخطــوة السادســة

�ǶººŮ�¿ƾººǬȇÂ��ǶȀƬººǤǳ�Ŀ�Ƣē¦ȂººǏ¢�ƾººƳȂƫ�ȏ�Ŗººǳ¦�ƨººȈƥǂǠǳ¦�» Âǂººū¦�ƨººƥƢƬǯ

هــذه احلـــروف يف الكلمــات املعلومـــة لـــديهم، وأن يــأيت حلـــرف واحـــد 

ع يف األوىل يف بـــدايتها، ويـــأيت يف وســـط بـــثالث كلمـــات، حيـــث يقـــ

ȐưºººǷ��ƨºººưǳƢưǳ¦�ƨºººȇƢĔ�Ŀ�ǞºººǬȇÂ��ƨºººȈǻƢưǳ¦ " : ح "�ƨºººǤǴǳ¦�Ƣºººđ�©®ǂºººǨǻ¦�Ŗºººǳ¦

ــــذ علــــى كتابتهــــا مــــن خــــالل الكلمــــات ــــا نــــدرب التلمي ــــة فإنن : العربي

�ǖǇȂǳ¦�ĿÂ��ńÂȋ¦�Ŀ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�ƢĔȋ��¬ȐǏ:حممد، و:حامد، و
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ندربــه عليهــا مــن " خ " وكــذلك  .يف الثانيــة، ويف النهايــة يف األخــرية

.بطيخ، وهكذا:خمتار، و:خالد، و: خالل

علــى املــدرس أو مصــمم الــدرس يف تعلــيم احلــرف  :الخطــوة الســابعة

القرآين أن يضع إرشادات لتدريس الكتاب، وهنـا لـه اختيـار، إمـا أن 

�Ŀ�Ƣººđ�ļƘººȇ�À¢�ƢººǷ¤Â��² °®�ǲººǯ�ƨƸǨººǏ�Ǌ ǷƢººǿ�Ŀ�©¦®Ƣººǋ°ȍ¦�Ǟººǔȇ

�ǲǔǨȇÂ��§ ƢƬǰǳ¦�ǂƻ¡�Ƕºē�©¦®Ƣºǋ°ȍ¦�À¢�ƨºƴŞ�� ¦ŐºŬ¦�ǒ ºǠƥ�¦ǀºǿ

��Ǌ ǷƢºǿ�Ŀ�ƪ ǠºǓÂ�¦̄Ɯǧ��Ƣđ�ǀȈǷȐƬǴǳ�ǲƻ®�Ȑǧ��śǇ°ƾŭ¦Â�̈ǀƫƢǇȋ¦

ǀȈǷȐƬǳ¦�ȄǴǟ�³ Ȃǌƫ�» ȂǇ�ƢĔƜǧ�² °®�ǲǯ.

�Ŀ�¿ƾºǬȇ�À¢�ȆºǤƦǼȇ�ƢºǷ�ƨºȈǘǤƫ�ƢǼǳÂƢƷƾºǫ�ÀȂǰǻ�̈°Ȃǯǀŭ¦�©¦ȂǘŬ¦�ǽǀđ

غـــة ، كمـــدخل لتعلـــيم القـــرآن الكـــرمي والل)أجمـــي(تعلـــيم احلـــرف القـــرآين 

العربيـــة، ألنـــه إذا وظفـــت بطريقـــة ســـليمة ســـتأهل التالميـــذ لـــتعلُّم القـــرآن 

.واهللا املوفق، واهلادي إىل سبيل الرشاد.واللغة العربية، إن شاء اهللا

:مالحظة

يف درس تعلــــيم احلــــرف القــــرآين، ال بــــد مــــن تشــــكيل احلــــروف، )١(

.والكلمات، ألمن اللبس

  :هكذاال بد من وضوح األهداف، كأن ينص عليها )٢(



  

١٦

متكــــني التالميــــذ مــــن متييــــز رمــــوز أصــــوات لغــــتهم املكتوبــــة بــــاحلرف -

  .العريب

متلـــيكهم مهــــارة القـــراءة والكتابــــة بلغـــتهم األم، حــــىت تصـــلهم باللغــــة -

.العربية، وقراءة القرآن

  :الخاتمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصـاحلات، والصـالة والسـالم علـى خـامت 

  .األنبياء واملرسلني

الورقـــة ضــوء حـــول تعلــيم احلــرف القـــرآين مــدخال لتعلـــيم ألقــت هــذه 

القــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة، فتناولــت اجلانــب التــارخيي للحــرف القــرآين 

يف لغات الشـعوب اإلسـالمية الناطقـة بغـري العربيـة، وأظهـرت أمهيـة تعلـيم 

هذا احلرف لتلك الشعوب، كما نصت على مـا يراعـى عنـد تصـميم كـل 

ف القــــرآين، كمــــدخل لتعلــــيم القــــرآن الكــــرمي واللغــــة درس يف تعلــــيم احلــــر 

.العربية، مث وضحت طريقة تصميم هذا الدرس

هــــــذا، فقــــــد توصــــــل الباحــــــث إىل أن جعــــــل تعلــــــيم احلــــــرف القــــــرآين  

��®ȂºȀĐ¦�¾ǀºƥ�ń¤�«ƢƬŹ�ǂǷ¢��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�ǲƻƾǸǯ

  .واعتبار أحوال وطبائع اللغات
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نفســـه، واإلخـــوة البـــاحثني يف جمـــال تعلـــيم فمـــن هنـــا يوصـــي الباحـــث 

احلـــرف القـــرآين، كمـــدخل لتعلـــيم القـــرآن الكـــرمي واللغـــة العربيـــة بتكثيـــف 

�¾ƢººººººĐ¦�¦ǀºººººǿ�Ŀ�ƾƴƬºººººǇ¦�ƢºººººǷ�ǲººººººǯ�ƨºººººǠƥƢƬǷ�Ŀ�ǶºººººǸŮ¦�¾ǀºººººƥÂ��©¦®ȂºººººȀĐ¦

واالستفادة منه، مع فرز اجليد منه وغريه، والعمل يف سبيل إحياء وإعادة  

  .قرآينكتابة لغات املسلمني باحلرف ال

�¾ƢºººĐ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ� ¦ŐºººŬ¦Â�śºººǸƬȀŭ¦�Ʈ ºººƷƢƦǳ¦�ȆºººǏȂȇ��ǪºººǘǼŭ¦�¦ǀºººǿ�ǺºººǸǧ

�ĺǂººǠǳ¦�» ǂūƢººƥ�ƢººēƢǤǳ�ƪ ººƦƬǯ�Ŗººǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�©¦ǂŤƚººŭ¦�ƨººǷƢǫ¤�Ǧ ººȈưǰƬƥ

ســـابقا، مـــع العمـــل علـــى تشـــجيعهم علـــى مواصـــلة كتابـــة لغـــتهم بـــاحلرف 

.القرآين، حىت ولو أبقوا على طريقتهم القدمية

  .ه التكالنواهللا املستعان، وعلي



  

١٨

:الهوامش والمصادر والمراجع

الرحیق المختوم، قضیة :صفي الرحمن المباركفوري:راجع في هذا-١

.، من المكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني١٩٣: األسارى، ص

أثر اإلسالم واللغة العربیة وآدابها في :األمین أبومنقة محمد:انظر-٢

دراسات إفریقیة، مركز :نشأة وتطور أدب الهوسا، مقال في مجلة

البحوث والترجمة، جامعة إفریقیا العالمیة، العدد الحادي عشر، 

الحدیث هنا . ١٣٦ـ ١٣٥: م، ص١٩٩٤یونیو / هـ١٤١٥محرم 

.عن دخول اإلسالم إلى غرب إفریقیا خاصة

كتابــــة اللغــــات اإلفریقیــــة بــــالحرف العربــــي :بــــابكر حســــن قــــدرماري-٣

، بحـث لنیـل درجـة الـدكتوراه، )احلیةالفالنـي ـ الهوسـا ـ السـو (المـنمط 

بإشـــراف األســـتاذ الـــدكتور یوســــف الخلیفـــة أبـــوبكر، جامعـــة إفریقیــــا 

العالمیــــة، كلیــــة التربیــــة والدراســــات اإلنســــانیة، قســــم اللغــــة العربیــــة، 

  .٤٧: م، ص٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

أثــر اللغــة العربیــة فــي :األمــین أبومنقــة:نفــس المرجــع والصــفحة، و-٤

سالمیة في إفریقیـة، دورة الحوسـبة والتربیـة، كبرى لغات الشعوب اإل

نــوفمبر ٣ســبتمبر ـ ٤جامعــة إفریقیــا العالمیــة، الخرطــوم الســودان، 

).سلسلة محاضرات(م، ٢٠١١

.نفس المرجع-٥

الحـــــرف القرآنـــــي فـــــي لغـــــات الشــــــعوب :یوســـــف الخلیفـــــة أبـــــوبكر-٦

اإلســالمیة وثقافتهـــا، مركــز كتابـــة اللغــات بـــالحرف العربــي، جامعـــة 
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:م، ص٢٠١٠هــ ـ ینـایر ١٤٣١العالمیـة، الخرطـوم، محـرم إفریقیـا 

.، مع تصرف بسیط١٢

وهذا ربما سیتالشى فیما بعد، لظهور مشروع الحرف القرآني الذي -٧

ــــة  ــــوم والثقاف ــــة والعل ، )إیسیســــكو(تنظمــــه المنظمــــة اإلســــالمیة للتربی

واتحـــاد جامعـــات العـــالم اإلســـالمي، والبنـــك اإلســـالمي بجـــدة، رغـــم 

ســـائل التـــي ینبغـــي أن تراعـــى، وتوضـــع فـــي عـــین وجـــود بعـــض الم

.االعتبار

.نفس المرجع والصفحة-٨

  .٤٨: بابكر قدرماري، المرجع السابق، ص:انظر-٩

  .١٠: المرجع السابق، ص-١٠

هذه القواعد مأخوذة من عمل البروفیسور یوسف الخلیفة أبوبكر، -١١

المرشد لكتابة اللغات بالحرف القرآني المنمط، جامعة :بعنوان

  م٢٠١١سبتمبر / هـ١٤٣٢إفریقیا العالمیة، الخرطوم، شوال 

  .٨: المرجع السابق، ص:یوسف الخلیفة أبوبكر:انظر-١٢

أحمد یعقوب :یمكن مراجعة المراجع التالیة من أجل هذه الحقیقة-١٣

القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، الجنادریة للنشر :النور

معیة العلمیة الملكیة، بدون والتوزیع، األردن ـ عمان ـ شارع الج

مبادئ القیاس والتقویم في :عزیز سمارة وغیره:الطبعة والتاریخ، و

هـ ـ ١٤٢٠التربیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

.م، وغیرها من كتب التربیة٢٠٠٠
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إعداد المواد التعلیمیة، مركز :یوسف الخلیفة أبوبكر:راجع في هذا-١٤

بــــــالحرف العربــــــي، جامعــــــة إفریقیــــــا العالمیــــــة، دورة كتابــــــة اللغــــــات

سلســـــلة (م ٢٠١١نـــــوفمبر  ٣ســـــبتمبر ـ  ٤الحوســـــبة والتربیـــــة، 

المرشـــد لكتابـــة اللغـــات بـــالحرف القرآنـــي المـــنمط، :، و)محاضـــرات

تعلـــیم لغـــة :أحمـــد محمـــد ثالـــث:، و٨: ، ص)18 (قاعـــدة رقـــم  

ل لتعلـیم اللغـة كمـدخ(الهوسا بالحرف العربي، تعلیم القـراءة والكتابـة 

، مشـــروع التخـــرج فـــي دورة دبلـــوم حوســـبة الحـــرف القرآنـــي )العربیـــة

وٕاعـــداد المـــواد التعلیمیـــة، بإشـــراف األســـتاذ الـــدكتور یوســـف الخلیفـــة 

  .م٢٠١١أبوبكر، نوفمبر 

وٕاذا تمكن المدرس من جعل عدد مجموعاته خمس أو ست -١٥

مجموعات فحسن، إال أن هذا متروك له على أساس قلة أو كثرة

.أصوات اللغة المعنیة

.وذلك مثل جملة المبتدأ والخبر-١٦
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أول إدريس عثمان
  نيجرييا - قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو

auwalidrisusman@yahoo.com

  :تقديم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

خاصة يف  )١(حماولة يف معرفة اجلهد الذي بذله ابن عبد ربههذه 

اختار الباحث و " الدوائر العروضية"باب العروض وباألخص موضوع 

�ȄǴȀǈǳ¦Â�ȄǴưŭ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǲưŤ�ƢĔȋÂ��ƢȀƬǧƢǘǳÂ�ƢȀƬȈŷȋ�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�ǂƟ¦Âƾǳ¦

وذلك . حلفظ البحور الشعرية مع تفاعيلها وبرتتيبها املعروف السائد

ÄƾƬē�ǂƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ǺǸǧ�ƢȀǼǷ�¾Âȋ¦�ǂƸƦǳ¦�̈ǂƟ¦®�ǲǯ�ǺǷ�ƪأنك إذا ح ǜǨ

إىل باقي البحور كلها، مستعملها مهملها ورتبتها  للثاين وهكذا

يف  - قدمياً  -وكانت منظومة ابن عبد ربه ويف مقدمة ما نظم. املعهودة

علم العروض جودًة وسهولًة ووضوحاً، فلذلك اختارها الدكتور إميل 

وأوردها لتمثل املنظومات العروضية يف   - خبرياً وكان بالعروض -بديع 

واختياره هذا مل " املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر "كتابه 

وإن كان هناك منظومات أخرى . يكن عبطاً بل عن جودة فيها اعتقدها

يف العروض إال أن هذه اليت البن عبد ربه هي العتيقة والقدمية من بني 

mailto:auwalidrisusman@yahoo.com
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روضية، فلذلك اختارها الباحث ليستفاد مبا يف باقي املنظومات الع

الرتاث العريب العتيق، ولبيان رسوخ قدمي ابن عبد ربه يف جمال علم 

  .العروض

  :واالصطالح في اللغة معنى الدوائر العروضية

) دور: (قال ابن منظور يف لسان العرب أصل الكلمة من مادة

واستدار يستدير مبعىن إذا دار الشيء يدور دورا ودورانا ودؤورا، : يقال

طاف حول الشيء وإذا عاد إىل املوضع الذي ابتدأ منه؛ والدائرة 

هي اليت حصر : والدائرة يف العروض. ما أحاط بالشيء: والدارة، كالمها

�ǆ Ũ�ȆǿÂ��ƨǬǴū¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ƢĔȋ�°Ȃǘǌǳ¦�Ƣđ�ǲȈǴŬ¦

.)٢(دوائر

الدوائر العروضية مصطلح  "بديع إميل . قال د: ويف االصطالح

أطلقه اخلليل على عدد معني من البحور جيمع بينها التشابه يف املقاطع 

والدائرة . وسيلة حلصر جمموعة من األوزان الشعرية يف دائرة خاصة

العروضية دائرة هندسية، ميكن االنطالق من أي نقطة منها فنسري لنعود 

.)٣(من نقاط خمتلفة فيحصل على حبور خمتلفة عند االنطالق.إليها

�ǾȈǳ¤�ǞƳǂƫ�ƢÅƦǈÈǻ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�À¦±Âȋ�À¢�ń¤�Śǌȇ�À¢�Ƣđ�®¦°¢�ǲȈǴŬƢǧ

وأصوًال تضمها، وأن كل دائرة من هذه الدوائر وشيجة تفرعت عنها 

مجلة من األوزان؛ قد يكون فيها املستعمل الذي حصر اخلليل قواعده، 
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ومسى .بـُوِّ طباعهم عنهواملهمل الذي مل ير العرب أن ينظموا عليه لِنُ 

��ǾƦƬǌŭ¦Â��Ƥ: دوائره هذه بأمساء هي ǴƬĐ¦Â��Ǧ Ǵƫƚŭ¦Â��Ǧ ǴƬƼŭ¦

.)٤(واملتفق

ويتناول الباحث نص األرجوزة يف باب الدوائر كما أوردها ابن عبد 

  .ربه مث يعقبها بشيئ من الدراسة الوصفية والتعليق

هي تناول ابن عبد ربه هذا الباب وجعله يف مخس وحدات كما 

-:عدد هذه الدوائر، ومّهد هلا مبقدمة يف صفة هذه الدوائر، فقال

:صفة الدوائر وصورها: أوالً 

  وصف عليم بالعروض خابــر  **  فامسع فهذي صفة الدوائــر

  مخس عليهن اخلطوط واحلــلق  **  دوائر تعيا على ذهن احلـذق

  دالئل على احلروف الساكنــه  **  فما هلا من اخلطوط البائــنه

  ــة للمتحركـــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــعالمـ  **    اتـــواحللقات املتجّوفــــ

  د للسقوطــــــــــــــــــــــــــــــعالمــــــة تع  **  والنقط اليت على اخلــطوط

  طـــــتسكن أحيانا وحيناً تســقـ  **  واحللق التـي عليها يـنـقط

  ا  خيرتقــــــــــــملبتدا الشطـــور منه  **  والنقط اليت بأجـواف  احللق

  د وضعـــت إزاءهاـــــــــــمكتوبة ق  **  فانظر جتد من حتتها أمسائها

  ذاك موضــع الرتاقـب  ومثل   **  والنقطتان  مـوضع  التعاقب

)٥(منها ومعىن فسرها على حــده  **  وهذه صورة كل واحــده
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:تعليق

ابن عبد ربه بعض املسائل ذات يف هذه املقدمة الوجيزة تناول 

فمن مجلة ما ميكننا . األمهية اليت متهد السري للقارئ يف فهم أمر الدوائر

  :الوقوف عليه من هذه املقدمة ما يلي

اعرتف ابن عبد ربه على نفسه بالعلم واخلربة بالعروض حىت )١(

يطمئن القارئ من أنه يتلقى العلم من أهله وثقة فيه، وكيف ال، 

به من أوائل أجالء علماء علم العروض بعد اخلليل وابن عبد ر 

وتناوله للعروض يشهد له على ذلك، فقد أشبع . واألخفش

العروض دارسًة يف اجلوهرة الثانية من اجلزء السادس من العقد 

الفريد، حيث تناوله  مبنثور من الكالم ليقّرب معناه من الفهم، 

من جيمع  ومنظوم من الشعر ليسّهل حفظه على الرواة وقلّ 

.ذلك

إن أمر الدوائر مشكل عصّي حىت على احلذق الفطن، ألنه )٢(

أشكل على كثري ممن أتو بعد اخلليل مما جعلهم يهجمون 

��Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â�ƢȀƦȈƫǂƫÂ�ǂƟ¦Âƾǳ¦�ǽǀǿ�ƾǏ°�Ŀ�ǾƴȀǼǷ�ǾǴȈǟ�ÀÂǂǰǼȇÂ

ألن اخلليل اعتمد نظرية التبادل والتوافق الذي هو نظري 

لصوتية اليت استعملها يف رصد ومستنتج من نظرية التقليبات ا

ومن أجل ذلك قام ) معجم العني(الكلمات العربية يف معجمه 
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البعض بالرد العنيف على اخلليل ومنهجه هذا، كالقزويين 

واألزهري وغريهم كثري قدميًا وحديثًا كما فّصل القول عن ذالك 

مهمالت األوزان يف الدوائر "عبد اهللا حممد يف مقال له بعنوان 

)٦("وضيةالعر 

وحىت ابن عبد ربه نفسه ينكر على اخلليل هذا املنهج ألنه يتمخض 

ومما قال ابن عبد ربه . منه املهمالت من البحور واألوزان الومهية املفرتضة

  :يف ذلك

  ـا يقولــــــــــــــــــــــول فيه مـــــــــوال أق  **  وإنه لــــو  جاز ذلك اخلليل

  ه مــــاهـــــــد يبنو وفيــــــوالسيف ق  **  معناهي ــألنه ناقـــــــض ف

  لــــهـــــــــــــــــــمث أجـاز ذا وليس مث  **  إذ جعل القول القديـــم أصله

  د  خيونــــه  التحبريــــــــــــــواحلرب ق  **  وقـــــد يزّل العامل النحرير

  األمور ـــا يأيت  من ـــــيف كل م  **  وليس للخليل مـــــن نظري

  ن قبله وبعدهـــــــــــــــــــــما مـثـلـــه م  **  لكّنه فيه نسيج وحــــــده

وسوف يأيت تفصيل هذا يف الدائرة اخلامسة عند الكالم عن 

  .املتدارك

لحرف الساكن، واحللقة املتجوفة لعالمة ) /(جعل اخلط البائن )٣(

)o (لحروف املتحركات، وإن كان هذا على خالف ل عالمة

ون اخلط رب شهور األغلب عند العلماء بل العكس حيث يعتامل
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عالمة ) o(عالمة للحرف املتحرك، والدائرة الصغرية )/(املائل 

وهناك رموز وعالمات كثرية للمتحرك . للحرف الساكن

والساكن بعضها قدمية وأخرى حديثة كاملستعملة يف العروض 

مات بدل هذه العال )٢٢١( الرقمي حيث يستعملون األرقام

)//o .( وقد تطرق هذه القضية األستاذ غالب الغول يف مقال له

ومما قال فيه "العروض بني نغم الكالم وأصّم األرقام : "بعنوان

فإن الشعر العريب كله قدميًا وحديثًا يرتكب من أسباب ..."

وهذا رمزه ) متحرك وساكن(وأوتاد وفواصل، والسبب له حرفان 

مث املتحرك وهو حرف ) ـــ(الرمز ومنهم من يرمز له ب) ه(/ 

مث الوتد وله ) ب(ومنهم من يرمز له بالرمز (/) واحد وهذا رمزه 

ب (ومنهم من يرمز له بالرمز ) ه(//ثالثة حروف وهذا رمزه 

فال يهم االسم أو الرقم، بل يهمنا هذه الوحدة اإليقاعية ).... ــ

ها مع نفسها اهلامة جداً خللق إيقاع القصيدة عند تتابعها وتكرار 

.)٧(أو مع غريها

أنه سوف تكون نقط يف هذه الدوائر، النقط دليل على مبدأ )٤(

وهذا مهم، ألن ابن عبد ربه رسم صورًة . تفاعيل البحور فيها

لكل دائرة وفيها هذه الرموز واسم هذه التفاعيل فقد يتحري 

القارئ فال يدري من أين يبدأ الدوران يف الدائرة؟ وأنه إذا بدأ 
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مبدإ خطإ فنتائج البحور تظهرا على غري وجهها تبعًا لسوء من 

هذا االبتداء، فمن أجل هذا وضع عالمة ملبدإ كل حبر، 

والعالمة هي النقطة ذات احلجم الكبري، وال شك أن أمر فك 

  .هذه الدوائر اتضح بذلك

يف الدوائر العروضية: ثانياً 

  :الدائرة األوىل/ ١

  ـلـــــــــــوهي مثان لذوي التفضيــ  **   ــــــــــــــــــــــــــل    أوهلا دائرة الطويــ

  اعــــيــــــــــــــــــــبني مخاسي إىل سب  **  مقسم الشطر على أربــاع

  ل حرف موضــعهـــقد بينوا لك  **  حروفه عشرون بعد  أربـعه

  ديرــــــــــــــــيفصلها التفعيــــل والتق  **  تنفك منها مخسة  شــطور

  ون سردهـــــــــــــمث البسيط حيكمـــ  **  منها الطويـل واملديـد  بعده

  ا ونكــبواـــــــــواثنان صدواً عنهم  **  ثالثة قالــت  عليها العرب

Ãǂººƫ��ƢǸǯ�Ƣē°ȂǏ�ǽǀǿÂ**راً ــــــــــــــــــــــــــــــوذكرهـــــا مبيناً مفس



  

٢٨

  :رسم دائرة املختلف

:تعليق

) ج(مبدأ املديد، والنقطة ) ب(مبدأ الطويل، والنقطة ) أ(النقطة 

مبدأ ) هـ(مبدأ البسيط، والنقطة ) د(والنقطة ) مهمل(مبدأ املستطيل، 

  )مهمل.(املمتد

Ţ�ƢĔȋ�ńÂȋ¦�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�Ǿƥ°�ƾƦǟ�Ǻƥ¦�¿ƾǫلم �ǂưǯȋ¦�°ȂƸƦǳ¦�ƢēƢȈǗ�Ŀ

®�ƢǸǯ�Ƣđ� ƢƳ�Ľ��ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ƨǏƢƻ� ¦ǂǠǌǳ¦�śƥ�ÀȏÂو أمهية واستعماال 

 فبدأ بالطويل. تفرض نظام اخلليل من فك البحور بعضها ما بعض

 ونسب الدائرة إيل ائه بالوتد وباقي البحور تبدأ بالسبب، مثالبتد

، وبني أن تفاعيل الطويل مثانية، أربعة يف الصدر ومثلها يف الطويل

 مفا

عیـ

 لـن

 فعو

عیـ مفا لـن

 لن

 لن

 فعو

مستطیل)ج(

بسیط)د(

 ممتـد) ھـ(

مدید)ب(

طویل)أ(



٢٩
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:العجز، وأن تفاعيله مركب من مخاسي البناء وسباعّيه، فاخلماسي

مفاعيلن، وجموع احلروف يف كل من الصدر والعجز :فعولن، والسباعي

وينفك من الطويل املديد ومن املديد البسيط، .حرفاً أربعة وعشرون 

حبران مهمالن أعرض عنهما ابن عبد ربه فلم  - كذلك- وينفك 

املستطيل الذي بني املديد : يذكرمها ألن العرب مل تنظم عليهما، ومها

فمجموع البحور املنفّكة من .والبسيط، مث املمتد الذي بعد البسيط

ل واملديد واملستطيل والبسيط واملمتد، الطوي: هذه الدائرة إذن مخسة

  .وأمهل العرب الثالث واخلامس

  :الدائرة الثانية/ ٢

  ل واملنقوصــــهـــــــــــــبالسبب الثقي  **  هـــة املخصوصـــــــــــــــوهذه الثاني

  ـهـــــــــــقد كرهوا أن جيعلوها أربعـ  **  هـــــــــــــــــــــــــأجزاؤها ثالثــة مسبعـ

ǟ�«ǂţ�ƢĔȋيف مجلة املوزون من أشعارهــم  **  مـــــــــــن مقدارهــــــ  

«�ƾƟ¦±��ǺºººǷ�Ƣđ�ƢǷ *   *فهي على عشرين بعد واحـد  Âǂū¦�ǺǷ

  وثالث قد حار  فـيـه  اجلاهـل  **  ر وكامـــلـــــــــــــــــينفك منها واف



  

٣٠

  :رسم دائرة املؤتلف

:تعليق

مبدأ حبر الكامل، والنقطة ) ب(مبدأ حبر الوافر، والنقطة ) أ(نقطة 

  ).مهمل(املتوفر  مبدأ حبر ) ج(

�ÄȂƬŢ�ƢĔ¢Â��Ǧ ȈǨŬ¦�Ľ�ǲȈǬưǳ¦�Ƥ ƦǈǳƢƥ�¢ƾƦƫ�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ǽǀǿ�À¢�śƥÂ

على ثالثة أجزاء يف كل من الصدر والعجز، وكل أجزائها مسبعة البناء، 

ست مرات يف ) متفاعلن(ست مرات يف الوافر، و) مفاعلنت(وهي 

وال تكون مثاين مرات كما كان األمر يف دائرة الطويل، ألن .الكامل

روف يف كل بيت عند العرب أربعة وعشرون حرفًا يف أقصى عدد احل

الصدر ومثلها يف العجز وقد يقل عن ذلك إىل واحد وعشرين كما هو 

 تن

 مفا

 علـ

 تـن

 علـ مفا

 تـن

 علـ

 مفا

 متوفر) ج(

 كامل) ب(

وافـر)أ(



٣١
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وابن عبد . احلاصل يف هذه الدائرة، يف كل شطر واحد وعشرون حرفاً 

ربه أورد البحر األول من الدائرة وهو الوافر مث الذي ينفك منه وهو 

وهو  .الذي ينفك من الكامل وهو املتوّفرالكامل، مث أعرض عن الثالث

حبر مهمل حتّري منه الكثري ألن تفعيلته ختتلف عن باقي التفاعيل يف 

وكل ما سواها من ) فَاعالتكَ (هيئتها البتدائها مبتحرك وانتهائها مبتحرك 

التفاعيل ينتهي بساكن، وال يوجد حرف الكاف يف التفاعيل إال يف

  .هذه

  :الدائرة الثالثة/ ٣

  يف قدرها الثانية اليت  مضــت  **  والدارة الثالثة التـي حـكت

  فــــــــــــــوليس يف الثقيل واخلفيـــ  **  يف عدة األجزاء واحلــروف

  من تلك حقا ليس فيه شــك *   *  ينفك منها مثل ما يـنـفـك

  ــلــــــــــــــمن هزج أو رجز أو رمـ  **  ي حللـترفل من ديباجها ف

  ها مـزيــنــهــــــــــــــــــــــــــحبليها ووشي *    *  هــــــــــــــــــــــــــººººǼȈƦǷ�Ƣē°ȂǏوهذه 



  

٣٢

  :مجتلبـرسم دائرة ال

:تعليق

مبدأ ) ج(مبدأ الرجز، والنقطة ) ب(مبدأ اهلزج، والنقطة ) أ(النقطة 

  .الرمل

 -هذه الدائرة الثالثة وهي مثل سابقتها من حيث عدد التفاعيل 

ومن حيث عدد احلروف، أي أن أجزائها  -وهي اليت يعرب عنها باألجزاء

: العجز، وكل التفاعيل سباعية، وهيستة ثالثة يف الصدر وثالثة يف

مفاعيلن ست مرات للهزج، ومستفعلن ست مرات للرجز، وفاعالتن 

وعدد حروف كل شطر منها واحد وعشرون . ست مرات للرمل

وكل حبور هذه الدائرة مستعملة، وأوهلا اهلزج الذي ينفك منه الرجز .حرفاً 

 لـن

 مفا

عیـ

 لن

عیـ مفا

 لن

عیـ

 مفا

رمــــل)ج(

رجــز)ب(

ھــزج)أ(



٣٣

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

دائرة بالزينة وقد وصف حبور هذه ال. والذي ينفك من الرجز الرملُ 

واحللية ألن اهلزج يصلح أكثر للغناء النشيد وسرد احلكايات والقصص،  

بديع . كما يصلح الرمل للغزل ألنه ميتاز بالرقة كما قال ذلك د

ومن املعلوم أن الغناء واحلكايات والغزل يالئمها مثل هذه  .)٨(إميل

  .البحور املوشى ملا فيها من تشكيالت إيقاعية راقصة

  :الدائرة الرابعة/ ٤

  ـــة معدودهــــــــــــــــأجزاؤها ثالثــ  **  ر املســـــرودهـــــــــــــورابع الدوائ

عشرون حــرفاً عدهـا وحرف  **عجيبة قد حـــار فيها الوصف

  وشكلها  خمـالف  لشكلهـــا  **  مثل اليت تقدمت مــــن قبلها

  وق فـي شـطورهـابالوتد املفر   **  بديعة أحكم فــــي  تدبريها

  هــــــــــــــمن بينها ثالثـــة  جمهولــ  **  ينفك منها سـتــــة  مقوله

  بورهـــــــــــــــــمعروفـــــة  ألهلها  خم  **  وكل هــــذي الستة املشطوره

  ـــحـــــثـم اخلفيف بعده مث وض  **  أولـها السريع ثـــم املنسرح

  جمزوءان يف  قـول العرب شطران*  *  وبعده مضارع ومـقـتـضـب

ǂººǘººǋ�ȄǴƷ¢�ËƮ ƬĐ¦�ƢǿƾǠƥÂ  **  ـرـــــــــــيوجد جمزوءا ألهل الشـــع  



  

٣٤

  :رسم دائرة املتشبه

:تعليق

، والنقطة )مهمل(مبدأ التّئد) ب(مبدأ السريع، والنقطة ) أ(النقطة 

مبدأ ) هـ(مبدأ املنسرح، والنقطة ) د(، والنقطة )مهمل(مبدأ املنسرد) ج(

مبدأ املقتضب، ) ز(مبدأ املضارع، والنقطة ) و(اخلفيف، والنقطة 

�ƨǘǬǼǳ¦Â��Ʈ) ح(والنقطة  ƬĐ¦�¢ƾƦǷ)مهمل(مبدأ املطرد) ط.(  

�ƢȀȈǧ�ƾų�Ʈ ȈƷ��ǂưǯ¢�°ȂƸƦǳ¦�Ƕǔƫ�ƢĔȋ�ÃŐǰǳ¦�Ȇǿ�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ǽǀǿÂ

وحبورها ذات ست تفاعيل  .ستة مستعملة وثالثة مهملة ،تسعة أحبر



٣٥
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ثالثة يف الصدر ومثلها يف العجز كسابقتها، إال أن الفرق بينهما الوتد 

والوتد املفروق فيها يكون يف . يف هذه الدائرة مفروق ويف السابق جمموع

وال يوجد هذا النوع ) التن فاع(ويف ) التمفعو (ويف ) لن تفعمس (

) نمستفعل(من الوتد املفروق إال يف هذا البحر، فقد الحظ اخلليل أن 

�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�̧ȂǸĐ¦�ƾƫȂǳ¦�©¦̄) ذات الوتد املفروق، ألن ) لن تفعمس

احلرف الرابع يف األوىل ثاين سبب فيجوز أن يدخله زحاف، بينما الرابع 

) فاعالتن(وهذه نفس العلة يف . يف الثانية وسط وتد فال يدخله زحاف

هتني  ، فلما تفّطن اخلليل إىل هذه العلة قام بالتفريق بني)فاع التن(و 

فالتفاعيل عنده  ،وهو تفريق لطيف ودققيق ،التفعيلتني ذاويت الصيغتني

بذلك عشرة وإن أنكر ذلك عليه البعض من الدارسني مثل احلماد 

�©¦̄�ŐƬǟ¦Â�̧ ȂǸĐ¦�ƾƫȂǳ¦�©¦̄�ƪ ƦƯ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǫ°Ȃǳ¦�µ Âǂǟ�Ŀ�ÄǂǿȂŪ¦

، )مستفعلن(جزءًا منقوال من ) مفعوالت(الوتد املفروق فرعًا واعترب 

�ǂƻȉ¦�Ȃǿ��ƨȈǻƢť�ƢĔ¢�Ãǂȇ�Ǯ.)٩(تفاعيل عنده سبعةفال ǳǀǯ�Ǿƥ°�ƾƦǟ�Ǻƥ¦Â

  :أسقط التفعيلتني كما جند ذلك يف بدايات هذه املنظومة حيث يقول

  جار على أجزائه الثمانية** وإمنا عروض كّل قافيه 

على أية حال فإن مذهب اخلليل أحكم من الناحية العلمية، وقد 

  : ث قالاعرتف ابن عبد ربه بذلك حي

  بالوتد املفروق فـي شـطورهـا*    *  بديعة أحكم فــــي  تدبريها



  

٣٦

كعادته   -هذه البحور املستعملة الستة وأعرض  ابن عبد ربه مث أورد

السريع وينفك منه : عن املهملة الثالثة، وهي حسب هذا الرتتيب-

املتئد ومنه املنسرد، ومنه النسرح ومنه اخلفيف ومنه املضارع ومنه 

®ǂǘŭ¦�ǾǼǷÂ�Ʈ ƬĐ¦�ǾǼǷÂ�Ƥ ǔƬǬŭ¦ .فالثاين والثالث واألخري هي املهملة .  

  :الدائرة اخلامسة/ ٥

  ي اآلخرـــــــــــللمتقــــارب الذي ف  **  وبعدها خــــامسة الدوائر

  لــم يأت يف األشعار منه الذكر  **  ينفك منها شطره وشــــطر

  قديرـــــــحروفه عشـرون فــي  الت  **  مـــن أقصر األجزاء والشطور

  ع مواثــلـــــــــــــــــــــــــــــخمّمسات أربــــ  **  مؤلف الشطر على فواصــــل

§ǂĐ¦�ǾºººººƥǂƳ�Äǀǳ¦�¦ǀǿ  **  مــن  كل ما قالت عليه العرب  

  هـــــــــــــــــــــــــت إليــــــــــفإنـنـا لـــــم نلتف  **  فكّل شيء لـــــم تقل عليه

  ــن  قولنا مـحـــالــــــــــــــــه مــــــــــــــــألن  **  وال نقول غري ما قــــد قالوا

  ولــــــــــــــــه مـــا يقــــــــــــــــــوال أقــول في  **  وإنه لــــو  جاز ذلك اخلليل

  د يبنو وفيه مــــاهــــــــــــــــــــوالسيف ق  **  ي معناهـــــــألنه ناقـــــــض ف

  ــهـــــــــــــليس مثلـــاز ذا و ــــــــــــــــمث أج  **  إذ جعل القول القديـــم أصله

  ـه  التحبريـــــــــد  خيونــــــــــــــــــــواحلرب ق  **  رـــــــــــــــوقـــــد يزّل العامل النحري

  ن  األمورــــــــــــــيف كل مـــا يأيت  م  **  رــــــــــوليس للخليل مـــــن نظي

  له وبعدهـــــــــــــــــن قبـــــــــــــما مـثـلـــه م  **  لكّنه فيه نسيج وحــــــده



٣٧

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

:رسم دائرة املّتفق

:تعليق

  .مبدأ املتدارك) ب(مبدأ املتقارب، والنقطة ) أ(النقطة 

أثبت ابن عبد ربه حبرًا واحدًا يف هذه الدائرة وهو املتقارب، وأمهل 

واملتقارب فيه تفعيلة . البحر الثاين املتدارك فلم يذكره إذ أنه اعتربه مهمالً 

أربعة يف الصدر وأربعة يف العجز، أي يف  ،مرات واحدة مخاسية  مثاين

 - والبحر املنفك منه هو). فعولن(كل شطر عشرون حرفًا وهي 

املتدارك، أعرض عنه اخلليل ال عن جهل بل لقلة يف استعماله عند 

 فعو

 لـن

 فعو

 لـن

 فعو

 لـن

 فعو

متدارك)ب( لـن

متقارب)أ(
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الشعراء، فلذلك أمهله كثري من العلماء بعد اخلليل كما رأينا عند ابن 

عبد ربه، وأما القول بأن األخفش استدرك املتدارك على اخلليل قول 

ينقصه الدقة والتحقيق، فاخلليل يعرف املتدارك بل وله عليه أبيات كما 

"أورد القفطي يف إنباه الرواة ما نصُّه :

ثالثة متحركات » فعلن فعلن«وللخليل بن أمحد قصيدة على 

متحرك وساكن، فالىت » فعلن فعلن«وله قصيدة أخرى على . وساكن

  :على ثالثة متحركات وساكن قصيدته الىت فيها

  فلبئس لعمرك ما فعلوا **  واــسئلوا فأبوا فلقد خبل

فشجاك وأحزنك الطّلل **  با أبكيت على طلل طر 

  :ساكنة العني قوله» فعلن«والىت على 

  ل القاضىـــــــــــــزيد عند الفض **  هذا عمرو يستعفى من 

ǌƻ¢�Ň¤�¦ǂǸǟ�¦ȂĔƢǧصول الليث العادى املاضى **  ى ـــــ  

)١٠(ل املرء الّضيم الراضىــــــــــــــــــمث **  ى أنفا ـــــــــليس املرء احلام

ا أْعَرض عنه استهجاناً  فقد كان اخلليُل واعًيا مدرًكا للمتدارك، وإمنَّ

وتقليال من شأنه، وليس فيه فنُّ الصناعة، بل هو ْحبر سوقي، قريب إىل 

النثر تتكلَّم به اجلارية واخلاِدمة واحلادي واملثقَّف واجلاِهل واملوهوب على 

. أنَّه أنَكره ورفضهحدِّ سواء، لذلك على الرَّْغم ِمن معرفته به، إال
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بل إن اخلليل نفسه ال يرى التقّيد باألوزان اخلمسة عشر فقط كما 

مث إنَّ من تعاطى التصنيف يف "... أشار إىل ذلك الزخمشري بقوله 

العروض، من أهل هذا املذهب، فليس غرضه الذي يؤّمه أن حيصر 

اً، وأنَّ ما يرجع األوزان اليت إذا ُبين الشعر على غريها مل يكن شعراً عربيّ 

.إىل حديث الوزن مقصور على هذه البحور الستَة عشَر ال يتجاوزها

فليس جتاوز . إمنا الغرض حصر األوزان اليت قالت العرب عليها أشعارَها

�² ƢȈǬǳ¦�Ŀ�°ȂǜƸŠ�ƢēȏȂǬǷ")١١(.

  :وعلى هذا عارض ابن عبد ربه اخلليل بقوله

  كل ما قالت عليه العربمــن     **  مجربـهذا الذي جربـــــه ال

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإنـنـا لـــــم نلتفت إلي  **  فكّل شيء لـــــم تقل عليه

  ه مــن  قولنا مـحـــالــــــــــــــــــــــــــــــــألن  **  وال نقول غري ما قــــد قالوا

  ول فيه مـــا يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــوال أقــ  **  وإنه لــــو  جاز ذلك اخلليل

  ه مــــاهـــــــــــــــــوالسيف قد يبنو وفي  **  اهـــــــــــألنه ناقـــــــض يف معن

  س مثلــــهـــــــــــــــــــــــــــــمث أجـاز ذا ولي  **  إذ جعل القول القديـــم أصله

  ـه  التحبريــــــــــــــــــــــــحلرب قد  خيونـــوا  **  وقـــــد يزّل العامل النحرير

وابن عبد ربه له أنصار على رأيه من عدم جواز اخلروج على األوزان 

الشعر العريب القدمي اليت ليس منها املتدارك، أمثال أيب إسحاق إبراهيم 

الزجاج، له كتاب يف العروض، وأبدى فيه رأيه عن ضرورة احملافظة على 



  

٤٠

اعلم أّن ما وافق َوزن أشعار الَعرب فهَو " يلي حيث يقول الوزن اخلل

ِشعر، وما خاَلفه فَليس بِشعر وإن قام ذلك َوزنا ِمن األوزان يف نُفوس 

أقوام ؛ ألّن أشعار الَعرب كلَّها اليت َوقـََعت إىل أهل الُلغة َقد أحاطوا 

�È®ƢƫÂ¢Â�ƢÈđƢƦǇ¢Â�ƢȀ
ÊǯďǂÈƸÈƬÉǷ�ǺǷ�ƢȀÈǼ

ÊǯƢǇ�¦ȂǸÊǴÈǟÂ��Ƣ
ÊĔ±ÈȂƥ ها وَفواِصَلها؛ فَلم

كما أّن أهل الُلغة قد .َخيَف َعَليِهم َشيء ِمن ذلك إال ما ال باَل به

نـََقلوا إلَينا ُوجوه اإلعراب، وما يَنِصب ممّا يَرَفع ممّا َخيِفض؛ فَلم َخيَف 

فهنا ليس حمال لبسط اآلراء واخلالفات يف  . )١٢("َعَليِهم َشيء ِمن ذلك

ملهم املعرفة بأن املتارك حبر اختلف يف اتصاله أصالة املتدارك، بل ا

أن و بالعاصر اجلاهلىي وما مدى هذا االتصال والشيوع يف ذاك العصر؟ 

هذا البحر موصوًال إىل العصر اجلاهلي بل هو من  ىابن عبد ربه ال ير 

بل اعتربه وال ينبين عليه قاعدة،  وضع املولدين والرواةوكالمهم ال يعتمد

:الً ابن عبد ربه حما

  ألنه مــن  قولنا مـحـــال **  وال نقول غري ما قــــد قالوا

  :الخاتمة

�Äǀǳ¦�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�ǂƻ¡�ļƘǻ�ƨǳƢƴǠǳ¦�ǽǀđÂ-ألقى ضوءا على  -عساه

جانب مهم من جوانب ختصصات ابن عبد ربه يف علم العروض، 

  .ومدى قيمة ما قدمه هلذا الفن اإليقاعي العريب
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  :اليت تناوهلا فيما يلي النتائجميكن تلخيص أهم و 

وذو القدم  اخلربةمليئب -على نفسهكما اعرتف-إن ابن عبد ربه )١(

.العروضالراسخة يف علم

من  حىت على احلذق الفطن إشكال وصعوبةأمر الدوائر  يف إن)٢(

.الدارسني

لحرف الساكن، واحللقةل عالمةهوال -يف القدمي -اخلط البائن)٣(

.املتحركات املتجوفة عالمة على احلروف الصغرية

.على مبدأ تفاعيل حبور الدائرة هي العالئمالنقط اليت يف الدائرة )٤(

أدى إىل وجود املهمالت نظام  مهملةو البحور مستعملة  أن من)٥(

.فك الدائرة اليت رمسها اخلليل

كان ابن عبد ربه ممن ينكرون البحر املتدارك حلداثته أو ندرته )٦(

  .القدمي



  

٤٢

  :الهوامش

بن محمد بن عبد ربه األندلسي، اشتهر بابن هو أبو عمر أحمد )١(

عبد ربه كما اشتهر بكتابه العقد الفرید، من أعالم الشعراء والكتاب 

ه لمزید حول ترجمته )٢٤٦(باألندلس، ُولد بقرطبة سنة 

ابن :، مادة٢٠٠٤الموسوعة العربیة العالمیة اإلصدار الثاني (

.عبد ربه

الثالثة :یروت، الطبعةب-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر )٢(

  ٢٩٧:ص \٤: هـ، ج ١٤١٤ - 

بدیع  .المعجم المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، د)٣(

:م، ص١٩٩١سنة  ١إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط 

٢٣١  

الدكتور محمود مصطفى، مكتبة :أهدى سبیل إلى علمي الخلیل)٤(

  ٨٨م ص ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى، :المعارف الطبعة

العقد الفرید، أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه، )٥(

، ٦: هـ، ج ١٤٠٤األولى، :بیروت الطبعة-دار الكتب العلمیة 

وال أعید تخریج األبیات ألنها في حدود هذه . ٢٨٩ - ٢٨٣: ص

.الصفحات المشار إلیها متسلسلة

محمد، مهمالت األوزان في الدوائر العروضیة، لعبد :مقال بعنوان)٦(

، ٢٠١٢في مجلة جامعة ااألزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، 

  . ٦٤ - ٤٣: ، ص٢:، العدد١٤المجلد 
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العروض بین نغم الكالم وأصّم األرقام، غالب الغول، منتدیات )٧(

  ٥- ٢: ،  ص٢٠١٣ \٠٦\٠٨ستاتایمز 

  ١٥٦و ٩١:المعجم المفصل في العروض والقافیة، السابق، ص)٨(

محمد السعدي، . د: عروض الورقة، حماد الجوهري، تحقیق)٩(

   ٥:، ص١٩٩٤

جمال الدین أبو الحسن علي بن :إنباه الرواة على أنباه النحاة)١٠(

األولى، :یوسف القفطي،  المكتبة العنصریة، بیروت، الطبعة

  ٣٧٧:ص ١:هـ، ج ١٤٢٤

القسطاس في علم العروض، أبو القاسم محمود بن عمرو )١١(

 ٣:صالزحخشري، د،ت 

سلیمان أحمد أبو ستة، مجلة :كتاب العروض للزجاج، تحقیق)١٢(

رمضان –العدد الثالث، رجب -الدراسات اللغویة، المجلد السادس

٣٢:م ص٢٠٠٤نوفمبر -سبتمبر/ هـ ١٤٢٥
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بشير لون

  نيجرييا -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو
blawan.ara@buk.edu.ng

  :التوطئة

فائقة من قبل العلماء قدميا إن اللغة العربية ما زالت تتمتع بعناية   

وحديثا حيث بذلوا قصارى جهدهم يف خدمتها فصنفوا مصنفات قيمة 

اليت تستحق أن يلتفت إليها الدارسون والباحثون، وتتمثل بعض هذه 

فمن بني .  املصنفات يف العلوم العربية عامة ويف علم النحو خاصة

باحث مؤلفه الشيخ عبد اهللا أويس، الذي اختار ال: هؤالء العلماء

ومما دفعين إىل اختيار هذا املؤلَّف هو ما ميتاز به من   .موضوعا لبحثه

اجلودة وما يتمتع به من غزارة املادة العلمية، مما يدل على متكن مؤلفه 

يف هذا الفن، ويهدف املقال إىل تقدميه إىل الدارسني، كما يسعى إىل 

إبراز اجلانب اللغوي هلذه الشخصية اليت عرفت بالنبوغ يف جمال 

سالمية، زد على ذلك أن البحوث األكادميية اليت قدمت الدراسات اإل

حول انتاجات هذه الشخصية ركزت حول الدراسة األدبية والبالغية، 

إال حبث واحد الذي مس اجلانب النحوي وهو عبارة عن موازنة بني 

mailto:blawan.ara@buk.edu.ng
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وسيتكون املقال من . هذا الشرح وشرح آخر للعالمة بريوك السماليل

تتبع  -٣عرض الكتاب  - ٢شيخ املؤلف التعريف بال - ١: ثالث نقاط

.طريقة املؤلف يف اإليضاح وحتليل الشواهد، مث اخلامتة

:التعريف بالمؤلف

:مه ونسبهـاس

 ولد هو الشيخ عبد اهللا أويس بن حممد أبه بن حممد َطن ُغورِبَا،

ÂƢĐ¦�ȆÊưǼÈǸȈ°١٩٥٤�̈هجرية املوافق  ١٣٧٣سنة
Êǳ�̈°ƢƷ�Ŀ��ƨȇ®ȐȈǷ

حارة  هيو . َمَدابُو التابعة حلكومة َداَل احمللية والية كنو، نيجريياحلارة 

مكتظة بكبار العلماء، منهم الشيخ أويس بن أبه والد الشيخ عبد 

.)١(اهللا

ونسبته من جهة أبيه تنتمي إىل أسرة فالنية نزحت من منطقة بـَْرنُو 

ك يف غضون ألسباب سياسية، وذل)ِمحَايـَُرو: (بزعامة رئيس هلا يسمى

وكان . القرن السابع عشر امليالدي، وألقت عصا تسيارها يف مدينة كنو

وملا وقع اجلهاد بني الشيخ عثمان بن . معظم أعضاء أسرة الشيخ علماء

فودي وملوك بالد هوسا شاركت هذه األسرة يف اجلهاد تـَُناِصر الشيخ 

ويع وأتباعه إىل أن انتصرت مجاعة الشيخ، وملا ب عثمان بن فودي

يف كنو، وقد توىل )َطْن ُغوِربَا(باخلالفة اشتغلت هذه األسرة منصب 
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هذا املنصب جد الشيخ عبد اهللا الثاين، وهو حممد َطْن ُغورِبَا، ولكنه 

مع ذلك كان حمبا للعلم و عزوفا عن امللك، ولذا أوصى ابنه حممد أبه 

منصبا بأن يشتغل بالعلم وال يقبل  –اجلد األول للشيخ عبد اهللا  –

  .إماريا يف حياته

:نشأته

نشأ الشيخ عبد اهللا يف بيت علم وأدب يتتلمذ على يد والده حىت      

حصل على قسط كبري من العلوم اإلسالمية والعربية قبل أن يصل إىل 

نشأ وترعرع بني والديه، وحتت كفالتهما، اليفارق جملس . سن املراهقة

ساكتا  –املزدمحة بالطالب  –وكان جيلس يف مدرسته الدهليزية . والده

ǽƾǳ¦Â�ƨŹǂǫ�Ƣđ�®Ȃšمطم �Ŗǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ń¤�ǞǸƬǈȇ�ƢǼƠ.

  :حياته العلمية وثقافته العربية

وملا ناهز الشيخ عبد اهللا السادسة من عمره، بدأ والده يعلمه القرآن 

.الكرمي بنفسه حينا، وحينا آخر يعلمه بعض تالميذ والده املهرة

ظل الشيخ بعد ختمه القرآن يأخذ مبادئ العلوم اإلسالمية والعربية     

ودرس النحو  ،احلديث أخذ عنهعن والده، فدرس الفقه اإلسالمي، و 

واإلعراب من متون اآلجرومية أليب عبد اهللا الصنهاجي امللقب بابن 
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آجروم، وملحة اإلعراب للشيخ احلريري البصري، وغري ذلك من 

.)٢(الكتب

مث واصل الشيخ السري حنو رحلته التعلمية عند والده فقرأ عنه يف   

أليب زيد عبد الرمحن  املرسلني، اللغة القصائد العشرينيات  يف مدح سيد

مد بن أيب بكر يف مدح خري الربية، حمل "الوتريات"بن خيلفنت الفازازي، و

لعبد الرمحن بن خيلفنت   "العشريات"رشيد البغدادي الوتري، و 

،  ابن دريد، ومقامات احلريري "مقصورة"بن ناصر، و "دالية"و ،الفازازي

قرأ يف  األدب العريب من أشعار الشعراء الستة، كما قرأ يف النحو  كما

العريب واإلعراب، بعد اآلجرومية وملحة اإلعراب، الدرة اليتيمية، وكتاب 

لعبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن هشام، " قطر الندى و بل الصدى" 

والتحفة الوردية لعمر بن الوردي، مث ألفية ابن مالك، مث الفريدة 

وقرأ يف فن الصرف المية األفعال . للسيوطي، مث الكافية، البن مالك

البن مالك، وجامع األمثال لبحرق، ومروي الصدي حملمد صاحل 

لعبد اهللا بن فودي، كما تعمق  يف الفقه، " احلصن الرصني"مث  . الفاليت

والتصوف، وعلم التفسري، ومصطلح احلديث، وأصول الفقه، واملنطق، 

.)٣(العروض والقوايفوالبالغة، و 

بالثقافة  يتمتعوجبانب الثقافة العربية اإلسالمية، كان الشيخ 

فقد عكف على تعلم اللغة اإلجنليزية، وقتا طويال على اإلجنليزية الغربية،
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بعض أصدقائه حىت أجادها، فقرأ كتبا كثرية لبعض الكتاب اإلفريقني 

)African Writers ( أمثال ثونو أثييب)chinua Achebe( و ُوِيل ُسويِْنَك

)Wole Soyinka( وغريمها، كما قرأ كتبا عديدة لشكسبري)ShekeSpear(

مث قرأ نظريات ومناهج فالسفة الرتبية املسلمني . من الكتاب اإلجنليزيني

منهم وغري املسلمني، مما أتاح له الفرصة بأن حيصل على ثقافة واسعة 

ȏ¦�ǆ. ذات حدين ǴĐ�Ǿũ¦�ǲƴǇ�Ǿǻ¤�Ľ متحانات لغرب إفريقية

)WAEC (وحصل على الشهادة الثانوية)٤(.

وقد تصدر الشيخ للتدريس فصار بيته كعبة يقصده الطالب ليل   

°ƢĔ.

  :العلمية آثاره

  :لقد ألف الشيخ يف فنون شىت كما توحي بذلك مؤلفاته منها  

-ǲǸŪ¦�Ŀ�ƨȇ®¦ǂĐ¦�Ƕǜǻ�¬ǂǋ.

يف التصوف "للشيخ حممد الرابع َطن تِنقِ "وشرح قصيدة الشائق -

 . اإلسالمي

 .وكتاب جهود اإلمام جالل الدين السيوطي يف البالغة -

 .وشرح منظومة شعب اإلميان-

وهو عبارة عن مقارنة عقدها بني " الصلة بني اجلمالني"وكتاب -

من  ابن هشام، واإلمام مجال الدين ابن مالك، اإلمام مجال الدين
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��Ŀ�ǲƟƢǈŭ¦�¾ÂƢǼƫ�Ŀ�ƢǸȀƬǬȇǂǗ�Ʈ ȈƷ�ǺǷÂ��ƢǸđȂǴǇ¢�Ʈ ȈƷ

.كتابيهما، وغري ذلك

للشيخ عبد اهللا " مصباح الراوي"شرح كتاب : ومن انتاجاته أيضا     

.بن حممد بن فودي، يف علم مصطلح احلديث

وله شرح على طراز البيقونية لعمر بن حممد بن فتوح الدمشقي      

.البيقوين، يف علم مصطلح احلديث أيضا

.)٥(وجبانب هذا  كان للشيخ قصائد  كثرية  يف أغراض خمتلفة    

 :التعريف بالكتاب

�¦�ȆǇƢǨǳ"عنوان الكتاب   Ä®¦ǂĐ¦� ǲǸŪ¦� ƨǷȂǜǼǷ� ¬ǂǋ

يقع الكتاب يف ستة . ومل يزل غري مطبوع ")ه٧٨٠.ت.(املغريب

  .ومخسني صفحة خبط املؤلف

  :كتابه إىل قسمني كاآليت  ؤلفقسم امل      

وفيها بعد البسملة والصالة على النيب صلى اهللا عليه : املقدمة)١(

�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǾǷƢȈǫ�ȄǴǟ�ȆǇƢǇȋ¦�Ʈ ǟƢƦǳ¦�ÈǂÈǯÈ̄�ƨǳƾǸū¦Â��ǶǴǇÂ

قواعد اإلعراب للشيخ  وهو أنه درَّس الطالب منظومة. امليمون

حيىي األهدل اليت احتوت على  األبواب الثالثة اُألوَّل من كتاب 

�ƨǷȂǜǼŭ¦�ǽǀđ�řưȇ�À¢�Ã¡ǂǧ��¿Ƣǌǿ�Ǻƥȏ�§ ¦ǂǟȍ¦�ƾǟ¦Ȃǫ
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)ƨȇ®¦ǂĐ¦(�§ ƢƬǯ�ǺǷ�Ʈ ǳƢưǳ¦�§ ƢƦǳ¦�ȄǴǟ�ȂŢ�Ń�À¤Â�ƢĔȋ

اإلعراب الذي احتوت عليه منظومة األهدل فقد أتت بزيادات 

§�Ƣđ. ل والثاينضمن الباب األو  Ȑǘǳ¦�ǞǨƬǼȇ�À¢�ÉǽÉƾÌǐÈǫÈÂ.

فلذلك قام بالشرح والتعليق عليها بغية تسهيلها وإبراز 

.)٦(حماسنها

وبعد أن ذكر الباعث من شرحه هلذه املنظومة أعقب مبقدمة     

يف نشأة علم النحو وابتداء النظم فيه وبيان أسلوب هذه 

.)٧(املنظومة وعروضها وقافيتها

ثالثة أبيات  املؤلف قام بشرح املنظومة كلها إال: صلب املوضوع)٢(

  . األخرية اليت متثل خامتة املنظومة

  :خصائص هذا الشرح

�Ŗǳ¦�̈ŚƦǰǳ¦�ƨǨƟƢǘǳ¦�Ȇǿ�¬ǂǌǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǶǈƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ

�ƨƸǨǏ�ƾŸ�¥°ƢǬǳ¦�®Ƣǰȇ�Ȑǧ��ƢȀǟ¦ȂǻƘƥ�ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�ƢđǂƻǄȇ

، أو هراء، أوتضعيفخالية من شاهد أو أكثر، لتأييد رأي من اآل

و أول هذه الشواهد هو القرآن الكرمي، مث الشعر، مث احلديث . اعرتاض

  .الشريف

 :االستشهاد بالقرآن -أ



٥١

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

كان القرآن الكرمي، إىل جانب  الشعر، من املصادر األولية اليت "

استلهمها النحويون يف تأسيس علم النحو، وتشييد بنائه الشامخ على 

مر العصور واألزمنة، مع األخذ بعني االعتبار أن األول كالم اهللا تعاىل 

من كالم البشر  -لشعرا: أي-الذي يتنزه عن كل نقص؛ وأن الثاين

تتبع الباحث هذا  )٨("الذي حيتمل روايات متعددة وضرورات شاذة

الشرح فوجده طافحا باالستشهاد بالقرآن الكرمي، وباحلصر تبلغ اآليات 

ƨȇ¡�śǻƢťÂ�ƢƯȐƯ�Ƣđ�ƾȀǌƬǇ¦�Ŗǳ¦ .أنه-عند تتبعه- والحظ الباحث:  

اجلزء الذي يكمل اآليات، يف بعض األحايني، بل يكتفي بذكر  ال  

.يوجد فيه الشاهد النحوي، وهذا هو األكثر

 :االستشهاد باحلديث الشريف - ب

على الرغم من كون احلديث هو املصدر الثاين من مصادر التشريع       

ابتعدوا من دائرة  -مع تعظيمهم له  -اإلسالمي، إال أن النحاة 

خول األعاجم االحتجاج واالستشهاد به وذلك جلواز روايته باملعىن، ولد

 يستشهد باحلديث وعليه فإن الشيخ مل .)٩("يف مجعه وتدوينه وروايته

فإن جاء : "النبوي الشريف إال يف مكان واحد، وهو قوله عليه السالم

Ƣđ�ǞǸƬǇ¦�ȏ¤Â�ƢȀƦƷƢǏ " وذلك عند احلديث عن حذف فاء اجلواب

.)١٠(من مجلة جواب الشرط

 االستشهاد بالشعر - ج
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يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي يف االعتماد عليه يف يأيت الشعر     

عين النحاة "  ومن مث )١١(بناء النحو العريب وتقعيد أسسه وبناء كيانه

عناية كبرية باالحتجاج مبا ثبت عن الفصحاء العرب من شعر وكان له 

��®ƢȀǌƬǇȐǳ�°ƾǐǷ�¿ƾǫ¢Â��§ǂǠǳ¦�À¦Ȃȇ®�ȂȀǧ��ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ�ƨǠȈǧ°�ƨƦƫǂǷ

وأصبح االحتجاج به . ىل سهولة نطقه وحفظه وتداوله بينهمإضافة إ

هكذا عين الشيخ عبد اهللا أويس بالشعر و .")١٢(شائعا يف النحو العريب

عناية كبرية، حيث توسع يف إيراده، حىت بلغت شواهده الشعرية واحدا 

.وثالثني بيتا، وجبانبها مثانية أنصاف بيت، وشطر بيت

:ل الشواهدإليضاح وتحليطريقته في ا

���Ľ��ƢȇȂŴ�Ƣƥ¦ǂǟ¤�ƢđǂǠȇ�Ľيذكر أبيات املنظومة املراد شرحها أوال-

يوضح معىن البيت حملال األمثلة اليت وردت فيه، ويستخدم عبارة 

كما سيتضح يف النماذج اليت   .لإلشارة إىل انتهاء الكالم" اهــ"

  .يقدمها الباحث

القدامى وكان ينسب اآلراء إىل ذويها بطرق  النحاة يكثر النقل من-

خمتلفة، فتارة يذكر املصدر الذي نقل عنه دون ذكر اسم املؤلف، 

.وحينا يذكرمها معا، وقد يكتفي بذكر املَؤلِّف دون الكتاب
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ذكر من النحاة القدامى أربعة و ثالثني عاملا، إما عن طريق النقل 

  :ومنهم على سبيل املثال. ئهمعنهم مباشرة، أو اإلشارة إىل آرا

.، ذكره سبعا وعشرين مرة)١٢(ابن مالك-أ 

.، ذكره يف تسعة عشر موضعا)١٤(ابن هشام- ب 

.، ذكره يف ستة عشر موضعا)١٥(األهدل- ج 

، ذكره يف تسعة مواضع)١٦(السيوطي-د 

، ذكره مثاين مرات)١٧(عبداهللا بن فودي- ه 

.، ذكره مخس مرات)١٨(سيبويه-و 

:المذاهب النحوية واستقصاء المسائلطريقته في توجيه 

  :قال الناظم رمحه اهللا تعاىل

  أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل*  وكل حروف اجلر بالفعل علقت 

  يشري إىل معىن الــمشابه فافــضال*  أواسم بشبه الفعل علــق أو مبــا  

  جـالورب وما قد زيد كالبا ومن *   ســوى ستة لــوال لـــعــل وكافــهـــا  

  أتى كأتى قومي خال زيد اجنال* وأحرف االستثناء إذا اخلفض بعدها     

  :قال الشارح

قوله وكل مبتدأ واخلرب هو علقت ونائب الفاعل حمذوف وبالفعل   

متعلق بعلقت، والكاف يف كشبه الفعل اسم يف حمل جر مضاف وتنزال 
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مجهول وقوله علق بالبناء لل. مجلة أضيف إليها حيث فهي يف حمل جر

يف مبا " ما"ونائب الفاعل حمذوف واجلملة يف حمل جر نعت اسم، و

.يشري موصولة، ويشري صلتها

يقول الناظم إن مجيع حروف اجلر جيب تعلقها بالفعل أو اسم     

حوى معىن الفعل وذلك كاسم الفاعل واملفعول و أفعل التفضيل، أو 

عىن الفعل، فإن مل مبؤول باسم قد حوى معىن الفعل أو ما يشري إىل م

  .يكن شيء من هذه األربعة موجودا قدر

وذهب الكوفيون وابن طاهر وابن خروف إىل أنه ال حيتاج إىل تقدير     

ولكنهم . فعل أو ما حوى معناه يف حنو زيد عندك وعمرو يف الدار

» ÂǂƻÂ�ǂǿƢǗ�ƢǼƥ¦�¾ƢǬǧ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦Â�» ǂǜǳ¦�Ƥ ǏƢǻ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦ : هو

. املبتدأ يرفع اخلرب إذا كان عينه وينصبه إذا كان غريه املبتدأ وزعما أن

و أما يف . زيد أخوك، فزيد املبتدأ هو رافع اخلرب ألنه عينه: ففي قولك

زيد عندك، فزيد املبتدأ هو الناصب للظرف ألن اخلرب غري املبتدإ : قولك

�ȏÂ�¤ƾƬƦǸǴǳ�śǨǳƢű�ƢǸĔȂǯ�ȂǿÂ�ÄȂǼǠǷ�ǂǷ¢�Ƥ. هنا ǏƢǼǳ¦�ÀȂȈǧȂǰǳ¦�¾ƢǫÂ

  .عمول على هذين املذهبنيم

والبصريون يرون أن العامل املعنوي منحصر يف رافع املبتدإ واملضارع   

 .املتجرد من ناصب وجازم
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مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قوله : "قال ابن هشام يف املغين    

MA: تعاىل @ ? > =L
)١٩("�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�À¢�řǠȇ

الثاين متعلق باملغضوب، وهو " عليهم"األول متعلق بالفعل أنعمت، و

فقوله عليهم األول يف حمل . اسم حوى معىن الفعل ألنه اسم مفعول

نصب بــــ أنعمت، وقوله عليهم الثاين يف حمل رفع نائب الفاعل اسم 

فريفع فاعله  ألن اسم الفاعل يعمل عمل فعله) املغضوب(املفعول 

واسم املفعول يعمل عمل فعله . وينصب مفعوله إن كان فعله متعديا

املبين للمجهول فريفع نائب فاعله، وكذا إذا قلت مررت بزيد كان بزيد 

يف حمل رفع " به"يف حمل نصب مبررت، و إذا قلت زيد ممرور به، كان 

  . على أنه نائب فاعل ممرور

باسم قد حوى معىن الفعل، إذا  ومثال تعلق اجلار باسم مؤول    

أنا حامت يف اجلود، ففي هذا الرتكيب ال يوجد فعل وال اسم حيوي : قلت

هنا يؤول باسم قد حوى معىن الفعل ألنه مبعىن  معىن الفعل ولكن حامت

وكذا يف قول . فبالغ الذي يؤول حامت به اسم فاعل. بالغ غاية يف اجلود

   :الشاعر

  سد ماء جار مع اإلخوان* احلا أنا نار يف مرتقى نظر 

فقوله نار ليس فعال وليس امسا حيوي معىن فعل ولكنه مؤول مبحرق    

فهو إما مؤول باسم فاعل أو بصفة مشبهة . أو صعب وما أشبه ذلك
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ويصح أن . فلذلك تعلق به يف مرتقى نظر احلاسد. ومها مبعىن الفعل

ǯ�» ÂǀƸŠ�ǪǴǠƬȈǧ�°ƢǼǳ�ƢƬǠǻ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǲǠšوال يصح أن . ما سيأيت

  .جتعله حاال من أنا املبتدإ

وقوله مع اإلخوان، متعلق مباء جار ألنه يف تأويل سهل وقريب 

   .ونافع وما أشبه ذلك

§M:ومثال تعلقه مبا يشري إىل معىن املشابه قوله تعاىل     ¦

© ¨L
فهنا مل يتقدم ذكر اإلرسال ولكن ذكر النيب  )٢٠(

  .واملرسل إليهم يدل على ذلك

Mn:وقوله تعاىل    mL
)٢١(�¦ȂǼǈƷƘƥ�ǪǴǠƬǷ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪƢǧ

فافضال، تتميم ومعناه أفضل أقرانك بعلم هذا ألن : وقوله. احملذوف

  :قال الشاعر. فضل املرء وشرفه بعلمه

�ǶĔ¤�ǶǴǠǳ¦�ǲǿȋ�ȏ¤�ǂƼǨǳ¦�ƢǷ *ى اهلدى ملن استهدى أدالءعل  

  واجلاهلون ألهل العلم أعداء* وقدر كل امرئ ما كان حيسنه 

مث ذكر الناظم أن هناك أحرفا ستة من حروف اجلر ال تتعلق بشيء    

،والكاف ،ولعل ،لوال: واحلروف الستة هي. على خالف يف بعضها

،خال :اليت قد جتر وهي ،وحروف االستثناء ،واحلرف الزائد ،ورب

  .و حاشا ،وعدا

  :قال ابن مالك
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  وبـــعــــدا وبـــيكــــــون بـــــعـــــــد ال*  واستثن ناصبا بليس وخال 

  وبعد ما انصب و اجنرار قد يرد*  واجرربسابقي يكون إن ترد 

  كما هـــــما إن نـــــــصبا فـــــــعـــــالن*  وحيث جرا فهما حرفان   

  وقيل حاش وحشا فاحفظهما * وكخال حاشا وال تصحب ما 

وينصب  ،وحاشا ،وعدا ،فذكر يف هذه األبيات أنه يستثىن خبال    

املستثىن ولك أن جتره فتكون هذه األحرف حروف جر ولكن ال تعلق 

  .هلا

  :قال األهدل

  وأحرف اجلر من الــــــــــــــــــــــتعلق* البـــــــــــد للمجرور إن حتـــــــــــــقق 

  وزائـــــــــــــــدا لكـــل قد استـــــــــــــثناه* أو ما قد حوى معناه  بالفعل

  لعـــــــــــــــــــدم ارتــــباطـــه مبـــــــا تـــــــــال* قل كــــــهل من خالق غري االله 

  وكاف تشبيه ولوال يف األقـــل*   كذا الذي أشـــبهه حنو لعــــل  

  من جرها بل الفصيح األشهر*  وهـــــــو أكثــــــر   لوال أنا و أنت 

  والكاف فيها اخللف جا مشتهرا* فال تــــــــعلق ملـــــــــــا قد ذكــــرا     

  :وقال آخر

  تعلق واستثن سبعا فادر* لكل حروف من حروف اجلر 

  عدا كذا احلرف املزيد نقال*   لعل لوال رب حاشا وخال 



  

٥٨

لكنه أشار إليها بقوله كذا الذي أشبهه " رب"األهدل فلم يذكر     

ǖǬǧ�ƢǜǨǳ�ǂš" رب"وذلك ألن  �ƢŶ¤�ƢĔ¢�Ŀ�ƾƟ¦Ǆǳ¦�» ǂū¦�ǾƦǌƫ . فإذا

قلت رب رجل صاحل لقيت فإن رجل مبتدأ يف حمل رفع، و إن كان 

جمرور اللفظ، وقد يصح أن يكون رجل مفعوال به يف قولك رب رجل 

   .صاحل لقيته

وغريه مل حيك اجلر  ،ر بلوال حكاه سيبويه عن العربواعلم أن اجل    

ǾƬǷȂǜǼǷ�Ŀ�¾ƾǿȋ¦�¾Ƣǫ�Ǯ ǳǀǳÂ�Ƣđ:

  ولوال يف األقل...................... *..............

  من جرها بل الفصيح األشهر* لوال أنا و أنت وهو أكثر 

  :واستدل سيبويه على ذلك بقول الشاعر

  .............*........وكم موطن لوالي طحت كما هوى 

فلوال جارة للضمري لفظا وهو مبتدأ معىن واجلملة بعده خربه ألن لوال    

  .االبتدائية تستدعي مجلتني كسائر أدواة التعليق

:وكذا لعل يف لغة عقيل، قال شاعرهم

  *................لعل اهللا فضلكم علينا 

  :وقال آخر

  املغوار منك قريب لعل أيب* فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة     

  .فلعل مبنزلة احلرف الزائد. فجرا بــــ لعل ما هو مبتدأ مرفوع احملل    
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واحلرف اخلامس من احلروف اليت ال تتعلق بشيء هو كاف التشبيه من 

و أبو ) ه ٢١٥تــــ (سعيد بن مسعدة : قال. زيد كأسد: حنو قولك

ŭ¦�ÀƘƥ�śƴƬŰ� Ȇǌƥ�ǪǴǠƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�°ȂǨǐǟ�Ǻƥ�Ǻǈū¦ تعلق به إن كان

استقر فالكاف ال تدل عليه، و إن كان فعال مناسبا للكاف وهو 

فهو متعد بنفسه ال باحلرف فتكون الكاف كاحلرف الزائد يف " أشبه"

  .عدم تعلقه

واحلق أن مجيع احلروف اجلارة الواقعة يف : " قال ابن هشام يف املغين    

حلرف الزائد من حروف وكذا ا." موضع اخلرب وحنوه تدل على االستقرار

فإن حسبك مبتدأ . اجلر فال يتعلق بشيء كالباء يف حبسبك درهم

  :ولذلك قيل يف تعريف املبتدأ كما يف الفريدة للسيوطي. ودرهم خربه

  ال زائد أخرب عنه املبتدأ* اسم من العامل لفظا جردا 

السيوطي يرى أن : ألنه أي" مجع اجلوامع"وإن تربأ من هذا احلد يف 

  :قال يف الفريدة. املبتدأ مرفوع باخلرب كما أن اخلرب مرفوع باملبتدإ

  جعلك االسم أوال لتخربا*    واالبتداء رافع مبتد يرى 

  ترافعا صوب ومفردا حيل* باملبتدا ارفع خربا ومن يقل 

فقد صوب قول من قال املبتدأ واخلرب ترافعا، تبعا البن جين و أيب 

  .حيان

  :اده احلد السابق يف شرح ألفيته النحويةقال بعد إير     
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أن عامل : وهذا احلد غري مرضي عندي ألمرين، أحدمها"

املبتدإ عندي اخلرب وهو لفظي، واآلخر أنه شامل للفعل 

�Ǯ ƦǈŞ�Ŀ�ǽȂǳƢǫ�ƢǷÂ��¿±ƢƳÂ�Ƥ ǏƢǻ�ǺǷ�®ǂĐ¦�̧ °Ƣǔŭ¦

درهم غري مرضي فإن شيخنا الكافيجي اختار حبسبك 

نظرا للمعىن فإن حبسبك حمط  خرب مقدم واملبتدأ درهم،

الفائدة إذ القصد اإلخبار عن درهم بأنه كافيه، وما قاله 

  انتهى ." شيخنا هو الصواب

MV: وهكذا الباء املزادة يف خرب الناسخ املنفي حنو     U T

WL
)٢٢(

M± ° ¯ ® ¬L
MÎ: ويف الفاعل حنو )٢٣(

Ð ÏL
Mu:ويف املفعول حنو )٢٤( tx w vL

)٢٥(

MW:و كمن الزائدة يف الفاعل حنو V U T S R Q PL

MD:ويف املفعول حنو )٢٦( C B A @ ? >L
ويف  )٢٧(

Mº: املبتدإ حنو ¹ ¸ ¶ µL
)٢٨(

Mj i h g f eL

أن الباء تزاد يف : ويستفاد من األمثلة كما قاله خالد األزهري )٢٩(

اإلثبات والنفي على املعارف والنكرات،

وأما من فال تزاد إال يف النفي وال تدخل على املعارف على      

.")٣٠(الصحيح

  :مث قال الناظم رمحه اهللا تعاىل    
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  تفصالجواز ومنع مث قول * ويف أحرف املعىن خالف لديهم      

قوله خالف مبتدأ مؤخر، وقوله يف أحرف املعىن هو اخلرب، وقوله "

يعين أن هناك ثالثة أقوال للنحاة يف تعلق اجلار . جواز تفصيل للخالف

والظرف حبروف املعىن، فذهبت طائفة إىل اجلواز، وطائفة إىل املنع، و 

  .طائفة فصلت القول

املشهور منع " بأحرف املعاين هل يتعلقان: "قال ابن هشام يف املغين    

أي  -ذلك مطلقا، وقيل جبوازه مطلقا، وفصل بعضهم فقال إن كان 

نائبا عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة ال  –حرف املعىن 

وهو قول أيب علي وأيب الفتح زعما يف حنو يا . األصالة، و إال فال

د اهللا أن النصب بـــ يا، بل قاال يف يا عب). يا(لزيدان أن الالم متعلقة بـــ 

خالف قول اجلمهور الذين ذهبوا إىل أن النصب بأدعو، أو أنادي، 

  .مقدرا

  :قال السيوطي يف الفريدة    

  أدعو أنادي حبروف تذكر* ومنه ما نودي واملقدر 

  :وهو نظري قوهلما يف قوله

  فإن قومي مل تأكلهم الضبع* أبا خراشة أما أنت ذا نفر 

أي على حد قول  –هي الرافعة الناصبة ال كان احملذوفة أن ما الزائدة 

  :ابن مالك يف اخلالصة
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  كمثل أما أنت برا فاقرتب* وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب     

قول كعب بن ظهري  وأما الذين قالوا باجلواز مطلقا فقال بعضهم يف 

  :رضي اهللا عنه

  الطرف مكحولإال أغن غضيض * وما سعاد غداة البني إذ رحلوا    

فإن غداة البني ظرف متعلق مبا النافية، فقد أجازوا تعلق اجلار حبرف 

Ǻǣ�Ƙǯ�ȏ¤�ƪ ǫȂǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢĔȂǯ�ȄǨƬǻ¦�Ä¢��ȆǨǼǳ¦.

]M: وقال ابن حاجب يف قوله تعاىل Z Y X W V

^ ] \L
إذ بدل من اليوم، واليوم إما ظرف للنفع )٣١(

عين النفي، أي انتفى يف هذا اليوم النفع، املنفي وإما ملا يف لن من م

و أما على أن اليوم ظرف للنفع فاملنفي نفع مقيد . فاملنتفي نفع مطلق

.باليوم، فقد أجاز تعلق الظرف حبرف النفي

وإىل التفصيل الذي هو القول احملكي عن أيب علي الفارسي      

  :وتلميذه ابن جين أشار الناظم رمحه اهللا تعاىل بقوله

  و إال فال والفارسي بذا اعتال* فإن ناب عن فعل فذلك جائز 

أي إن كان حرف املعىن نائبا عن فعل حذف فتعلق اجلار أو الظرف    

مل يكن احلرف نائبا عن فعل فال يتعلق به  به جائز كما تقدم، و إن

وهو أبو علي .  وأن هذا القول منسوب للفارسي.  اجلار أو الظرف

ه إمام العربية  ٣٧٧ه واملتوىف  ٢٨٨أمحد املولود  الفارسي، احلسن بن
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:يف عصره، اتصل بسيف الدولة وعضد الدولة، وصنف كتبا منها

.اإليضاح، والتذكرة يف النحو، واحلجة يف القراآت

.االعتراض على الناظم، و غيره من النحاةطريقته في 

معىن أو  هو أن يأيت يف أثناء كالم، أو بني كالمني متصلني: االعرتاض

.)٣٢(أكثر

هذه الظاهرة من الظواهر اليت تدل على مدى متكن الشارح ف      

ا قاله الناظم، بل ملوسعة اطالعه حبيث ال يكون جمرد شارح الذي يسلم 

  .يعرتض عليه حني يرى وجها لذلك

يف هذا الشرح وقع يف وباحلصر وجد الباحث أن االعرتاض      

 :األماكن التالية

بيان ، و بيان اجلملة التفسريية، و بيان اجلملة الكربى و الصغرىباب يف 

عدم جواز جميء مجلة ، ويف احلديث عن اجلملة الواقعة جواب القسم

تعلق اجلار ، وحكم اجلملة اخلربية، وعند احلديث عن احلال طلبية

 " ال غري " جواز التعبري بلفظ ، و والظرف بأفعال ناقصة

  .هذه هي املواضع اليت وقع فيها اإلعرتاض يف الشرح  

ه عند يورد الباحث ثالثة مواضع كنماذج توضح أسلوب هناويف    

   .االعرتاض
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   :ذه هي املواضع املختارةهو    

  :قال الناظم .باب بيان اجلملة الكربى والصغرى: املوضع األول

  أتى مجلة كربى فخذه ممثال* وزيدأبوه قائم وحممد 

قوله وزيد أبوه قائم مبتدأ، ومجلة كربى خرب ونعته، واخلرب " :قال الشارح

�ǶȈǫ¢Â�» Ƣǔŭ¦�» ǀƷ�ƢŲ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ�®ǂǨǷ�ǲȇÂƘƫ�Ŀ�ƢĔƜǧ�ƨǴŦ� ƢƳ�À¤Â

  :املضاف إليه مقامه على حد قول ابن مالك

 عنه يف اإلعراب إذا ما حذفا* يلي املضاف يأيت خلفا  وما

.وحممد أتى، عطف على زيد أبوه قائمأي ومجلة زيد أبوه قائم، وقوله 

  .وقوله ممثال اسم مفعول حال من املفعول يف فخذه

أن كل مجلة امسية جاء خربها مجلة إما امسية كاملثال : ومعىن البيت   

زيد أبوه قائم، أو فعلية حنو حممد أتى فإن حممدا مبتدأ مرفوع، : األول

ومجلة أتى، يف حمل . وأتى فعل ماض وفاعله حمذوف جوازا تقديره هو

  .هذا. رفع خرب املبتدأ

قد يقال كما تكون مصدرة باملبتدإ :  وقد قال ابن هشام يف املغين   

يعين أن يقوم أبوه . ظننت زيدا يقوم أبوه :تكون مصدرة بالفعل حنو

  .مجلة وهي املفعول الثاين لظننت
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 وقد أخرب يف هذا الباب أن اجلملة تنقسم إىل صغرى وكربى وأن   

هناك مجال يصح أن حتمل على الكربى أوعلى الصغرى، مث قال رمحه 

  :اهللا تعاىل

  معىن وبكر ذو غرام مبن خال* وصغرامها زيد مقيم وعامر 

يعين أن اجلملة الصغرى هي اجلملة االمسية اليت جاء خربها مفردا     

هذا هو املفهوم من األمثلة اليت أوردها رمحه اهللا تعاىل وهو خمالف 

عروف عن النحاة كما صرح به ابن هشام يف قواعد اإلعراب ويف للم

بل املعروف أن اجلملة الصغرى هي اليت أتت خربا ملبتدإ، مغين اللبيب،

مجلة مكونة )أبوه قائم(يف املثالني السابقني يف البيت قبل هذا : فمثال

فهي إذن مجلة . من املبتدإ واخلرب، وقد جاءت خربا عن مبتدإ وهو زيد

مجلة فعلية مكونة من فعل ماض وفاعله ) أتى: (وكذا قوله. ىصغر 

وأما . احملذوف جوازا  كما سبق، وهي خرب مبتدإ فهي إذن مجلة صغرى

ÃŐǯ�ȏÂ�ÃǂǤǏ�ƨǴǸŝ�ƪ ǈȈǴǧ�Ƣđ�Ȅƫ¢�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦.

  :قال األهدل يف نظمه قواعد اإلعراب البن هشام

)٣٣("نيإذا انتفى فيها كال الشرط* وتفقد اجلملة لالمسني 

.اجلملة التفسرييةبيان  : هو–من املواضع املختارة  –املوضع الثاين 

  :قال الناظم رمحه اهللا تعاىل

  تلته كهل هذا ويف اقرتب اجنال* كذا مجلة التفسري وهي تبني ما 
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  وأن كأشرت للغالم أن افعال*    مــــــجردة تأيت ومـــــــقرونة بـــــأي  

)٣٤(يفسر يف اإلعراب واحلق ما خال* مثل ما وقال الشلوبني املفسر 

قال إن اجلملة التفسريية حبسب ما تفسره فهي إذا " :قال الشارح   

فسرت مجلة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب، ففي حنو زيدا ضربته 

�©ǂǈǧ�ƢĔȋ�§ ¦ǂǟȍ¦�ǺǷ�ƢŮ�ǲŰ�ȏ�ǾƬƥǂǓ�ƨǴǸƴǧ"اجلملة " ضربت

Mâ: حنو قوله تعاىلويف . احملذوفة املقدرة قبل زيدا á à ß ÞL

)٣٥(�ǲǯ�ǲƦǫ�ƨǧÂǀƄ¦�ƢǼǬǴƻ�©ǂǈǧ�ƢĔȋ�Ǟǧ°�ǲŰ�Ŀ�ǾǼǬǴƻ�ƨǴŦ

شيء، وذلك ألن ما فسرته يف حمل رفع خرب إن، استدل على ذلك 

  : بقول الشاعر

  ومن ال جنره ميس منا مفزعا* فمن حنن نومنه يبت وهو ءامن 

فقوله نومنه مجلة تفسريية فسرت مجلة نومن احملذوفة قبل الضمري     

Ƣēǂǈǧ�Ŗǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ÀȂǰƫ�ƢǸǯ�ƨǷÂǄů�Ƣđ� ƢƳÂ . وكأن اجلملة املفسرة

و وقوع البيان و البدل مجلة مل يثبته . عنده عطف بيان أو بدل

".)٣٦(ƨȇŚǈǨƫ�ȏ�¾ƢǤƬǋ¦�ƨǴŦ�Ƣđ�¾ƾƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ǽǀǿÂ. اجلمهور

  الثالث هو حكم اجلملة الواقعة خربا املوضع

  :قال الناظم     

  عليها برفع أو بنصب قد اجنال* و إن وقعت يف موضع اخلرب احكمن 

  ويف كان مع كاد انتصاب جتمال*  ففي االبتدا مع باب إن ارتفاعها  
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ذكر رمحه اهللا تعاىل يف هذين البيتني حكم اجلملة الواقعة  :قال الشارح  

خربا، وقد تبع يف البيت األول اللغة الضعيفة حيث أتى جبواب الشرط 

  :مجلة طلبية بال فاء على حد قول الشاعر

  *....................من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 

.")٣٧(ضيةولو قال فاحكمن لسلك الطريقة املشهورة والقولة املر 

يف األمثلة اليت ساقها الباحث ظهر جليا أن  الشارح اعرتض على      

وعلى غريه من النحاة، إال أن أسلوبه  الناظم

  :سعة استطالع المؤلف

الشارح مادته  منهاعبارة عن حصر املصادر اليت استقى  النقطة ههذ

  .العلمية اليت اعتمد عليها يف حتليل ومناقشة املسائل النحوية

نقل الشيخ من النحاة القدامى واحملدثني ما اليقل عن مائة وتسع و    

  :منهاو عشرين مرجعا،  مثانيةتسعني مادة، وكل ذلك من خالل 

  :ألفية بن مالك)١(

وعشرين موضعا  ستثالثني مادة، موزعة يف و  سبعانقل منها 

 :منها

بيت واحد يف متييز اجلملة الفعلية من االمسية، بيت ونصف 

بيت، يف بيان صلة املوصول، وبيتان يف بيان اجلملة احلالية، و 



  

٦٨

أربعة أبيات يف حكم  حروف اجلر  اليت ال تتعلق بالفعل، و 

ǂ̈ǰǼǳ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ƾǠƥ�°ÂǂĐ¦�ǶǰƷ�Ŀ�ÀƢƬȈƥ)٣٨(

.شرح التسهيل، البن مالك)٢(

)٣٩()غري(وذلك يف مسألة احلذف بعد . نقل منه بيتا واحدا 

.شرح ألفية ابن مالك، لألمشوين)٣(

وذلك أيضا يف مسألة احلذف بعد . نقل منه مادة واحدة 

)٤٠()غري(

.مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، للسيوطي)٤(

 :وذلك يف املواضع اآلتية. نقل منه ثالث مواد 

حكم اجلملة الشرطية، و حكم اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا 

من اإلعراب، 

.)٤١(و مسألة اقرتان اجلملة بالفاء بعد النفي

.ألفية الفريدة، للسيوطي)٥(

بيتان يف : يف سبعة مواضع، وهي. نقل منها مثانية أبيات 

املقدمة، وبيت واحد يف جواز اقرتان اخلرب بالفاء، وبيت واحد 

م الواو العاطفة، بيت واحد يف بيان اجلملة املعرتضة، يف حك

وبيتان يف توضيح احلروف الزائدة، وبيت واحد يف مسألة تعلق 

.)٤٢(الفعل بأحرف املعاين
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.األشباه والنظائر، للسيوطي)٦(

.)٤٣(الرابطة) ملا(يف مسألة . نقل منه أربعة أبيات 

 .اريمغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنص)٧(

:يف مخسة عشر موضعا، منها. نقل منه ست عشرة مادة 

يف بيان اجلملة الظرفية، و عند متييز اجلملة الفعلية من االمسية، 

ويف بيان  اجلملة التفسريية، و عند بيان حكم اجلملة بعد النكرة 

.)٤٤(واملعرفة، و يف مسألة تعلق حروف اجلر بالفعل

 .البن هشام األنصاري كتاب اإلعراب يف قواعد اإلعراب،)٨(

 :يف موضعني اآلتيني. نقل منه مادتني 

.)٤٥(يف بيان اجلملة الكربى والصغرى، و يف مسألة ملا الرابطة

.أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك، البن هشام األنصاري)٩(

.)٤٦(وذلك عند بيان اجلملة احلالية. نقل منه مادة واحدة 

 .األنصاريشرح شذور الذهب، البن هشام )١٠(

وذلك عند بيان عدد اجلمل اليت ال حمل : نقل منه مادة واحدة 

.)٤٧(هلا من اإلعراب

 .البحر احمليط البن فودي)١١(

يف تسعة . نقل منه قطعتني ونصف بيت، وتسعة وعشرين بيتا

:مواضع، منها



  

٧٠

سبعة أبيات يف املقدمة، ومثانية أبيات يف بيان اجلملة املعرتضة، 

يف بيان الفرق بني اجلملة املعرتضة واجلملة  وبيتان وقطعة بيت

احلالية، وأربعة أبيات يف بيان اجلمل اليت تقع يف حمل جزم، 

 وبيتان يف بيان الكلمات اليت ترد حرفا وامسا 

.)٤٨(و فعال

 .منظومة قواعد اإلعراب للشيخ حيىي األهديل)١٢(

موزعة يف مثانية عشر موضعا، . نقل منها واحدا و ستني بيتا 

 :منها

 )١٧:ص. (بيت واحد يف بيان اجلملة املعرتضة

مخسة أ بيات ونصف بيت يف بيان اجلملة املفعولية، و ثالثة 

الرابطة، و أربعة أبيات يف حكم اجلملة ) ملا(أبيات يف مسألة 

بعد املعرفة والنكرة، 

.)٤٩(تعلق حروف اجلر بالفعل و ستة أبيات يف حكم

كتاب تدريب الطالب إىل قواعد اإلعراب، للشيخ علي املكي )١٣(

 :يف أربعة مواضع كاآليت .نقل منه مثانية عشر بيتا. املالكي

ستة أبيات يف بيان اجلملة احلالية، وأربعة أبيات يف بيان اجلملة 

بعة الواقعة خربا، وأربعة أبيات يف بيان اجلملة اإلضافية، وأر 

.)٥٠(أبيات يف بيان عدد اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب
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)١٤(�Ǻȇƾǳ¦�¬ȐǏ��řǸȈǳ¦�ƨǷȐǠǴǳ��°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�Ŀ�ǶȈǇȂǳ¦�ƾǬǠǳ¦

  .بن احلسني األخفش

�ǞȈŦ�Ŀ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪƢƥ�» ǂǜǳ¦�̈¦ÂƢǈǷ�Ŀ��̈ƾƷ¦Â�̈®ƢǷ�ǾǼǷ�ǲǬǻ

.)٥١(أحكامه

مساواة  منظومة اجلمل للزواوي، نقل منها بيتا واحدا يف بيان)١٥(

ǾǷƢǰƷ¢�ǞȈŦ�Ŀ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢƴǴǳ�» ǂǜǳ¦)٥٢(.

 :الخاتمة

تـمت بعونه تعاىل كتابة هذا املقال الذي سلط ضوءا على بعض      

�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ƨǯǂƷ�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�śȇŚƴȈǼǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƢŮǀƥ�Ŗǳ¦�©¦®ȂȀĐ¦

:هذه البالد، وتوصل البحث إىل النتائج التالية

أويس من العلماء النيجرييني الذين أسهموا يف إن الشيخ عبد اهللا -

 .حركة النحو العريب وتطويره يف نيجرييا

إن مؤلفه ميتاز بغزارة املادة العلمية مما يسهل لطالب العلم مشقة -

 .البحث عنها يف كتب قد ال حيصل عليها

إن طريقته يف الشرح ونقده للنصوص املنقولة واعرتاضه على الناظم -

 هذا الفن، وتقرب للطالب مراد الناظم بأسلوب تدل على متكنه يف

.سهل، مما يدربه على حتليل الشواهد النحوية بأنواعها



  

٧٢

إن منهجه يف توجيه املذاهب النحوية واستقصاء املسائله يتمثل يف -

عدم ترجيح مذهب على اآلخر، بل يكتفي باإلشارة إىل الفروق 

  .املوجودة بني مذهب وآخر
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  :الـهوامش والمراجع

موازنة بین العالمة بیروك عبد اهللا بن یعقوب السماللي بشیر لون،)١(

وبین الشیخ عبد الل أویس في شرح نظم المجرادیة في الجمل،

.رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم اللغة العربیة بجامعة بایر،كنو

 ٧٢-٧١:م ص)٢٠١٤(

  ٧٥-٧٣:نفس المرجع، ص )٢(

  ٧٥: نفس المرجع، ص)٣(

نفس المرجع، والصفحة)٤(

  ٧٦:المرجع، صنفس )٥(

الشیخ عبد اهللا أویس، شرح منظومة الجمل المجرادي الفاسي )٦(

  .٢- ١ص ) ه٧٨٠ت(المغربي،

ز، من الشرح  –ب : ذكر ذلك في حوالي ست صفحات، من ص )٧(

.عبد القاهر الجرجاني، شرح الجمل في النحو تحقیق ودراسة)٨(

الدار العثمانیة عمان، :الدكتور خلیل عبد القادر عیسى الناشر

 ٩٧:م،ص٢٠١١؛ 1بیروت، ط–ر ابن حزم دا

 ٩٩:عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص)٩(

  ٣٤: المصدر السابق، ص )الشیخ (عبد اهللا أویس )١٠(

   ١٠٠: عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص)١١(

ابن عقیل النحوي في )الدكتور(إبراهیم بن صالح الحندود)١٢(

  ١٦٥:ص. م١٩٩٨منهجیة،ط ا،دراسة نحویة نقدیة "المساعد"كتابه



  

٧٤

هو محمد بن عبد اهللا بن مالك، العالمة جمال الدین أبو عبد اهللا )١٣(

إمام النحاة و حافظ اللغة، صرف همته إلى إتقان لسان العرب 

حتى بلغ فیه الغایة، كما كان إماما في القراءات و عللها، توفي 

وأما   ) ١٣٠:ا ص/بغیة الوعاة، ج( ه ٧٦٢رحمه اهللا سنة 

، و ٦، و ٤،و ٢: فحات التي ورد ذكره فیها من الشرح فهي الص

، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٠، و ١٥، و ١٤، و ١٠، و٧

٥٠،٥١، ٤٨،٤٩، ٤٦،٤٧، ٤٤، ٢٩،٣٤،٣٥،٤٠،٤٢

هو عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، )١٤(

العالمة المشهور باإلمامة في علم النحو، توفي رحمه اهللا سنة 

والصفحات التي ذكر فیها ). ٦٨:ص ٢/یة الوعاة، جبغ( ه ٧٦١

، ٢١، ١٦، ١٤، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤: هي  –من الشرح –

٤٦، ٤٥، ٤٣، ٣٩، ٣٧، ٣١، ٢٦، ٢٢  

لم یقف الباحث على .هو الشیخ محمد بن یحیى دوم األهدل )١٥(

.ترجمته 

، ٨، ٢، ١: هي  –في الشرح –والصفحات التي ورد ذكره فیها )١٦(

٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٩، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٧، ١٠ ،

٥٠.  

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري )١٧(

 ٦٠٠له نحو .إمام حافظ مؤرخ أدیب :السیوطي، جالل الدین 

و أما ) ٣٠١: ، ص٣/األعالم، ج( ه ٩١١: ت. مصنف 
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، ٢٠،٢٢، ٣، ٢: فهي - من الشرح -الصفحات التي ذكر فیها 

٤٧، ٤٥ ،٢٣،٣٢،٣٣،

نادرة (هو العالم العالمة أبو محمد عبداهللا بن فودي، و یلقب بـــ )١٨(

و ذلك لمجهوداته الجبارة و إسهاماته )الزمان و عالمة السودان

القیمة في التألیف، وهو من القبیلة الفالنیة، له من الكتب الحصن 

الرصین في علم التصریف، و البحر المحیط نظم جمع الجوامع 

الدكتور ثاني موسى ( ه ١٢٤٥ت سنة .، وغیرهما في النحو

أیاغي، صفحات في ترجمة الشیخ عبد اهللا بن فودي و منهجه في 

والمواضع ) ٧١و  - ٣١ص. م دار الهدایة ٢٠١١التفسیر، ط ا، 

، ٢٠، ١٩، ٤ه،:المقدمة ص:-في الشرح–التي ذكر 

٣٣،٤١،٤٢، ٢٢،٢٤  ،

إمام :الملقب سیبویه هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر )١٩(

كتاب :صنف كتابه المسمى .النحاة، وأول من بسط علم النحو

  )٨١: ، ص٥/األعالم، ج(ه ١٨٠سنة : ت . سیبویه في النحو 

  ٧: الفاتحة)٢٠(

  ٧٣: األعراف)٢١(

  ٢٣: اإلسراء)٢٢(

  ٣٦: الزمر)٢٣(

  ٧٤: البقرة)٢٤(

  ٢٨: الفتح)٢٥(

  ١٩٥: البقرة)٢٦(



  

٧٦

  ١٩: المائدة)٢٧(

  ٣: الملك)٢٨(

  ٦٥: األعراف)٢٩(

  ٤٧: الحاقة)٣٠(

  ٤٦-٤٢:هللا أویس، المصدر السابق، صعبد ا)٣١(

 ٣٩: الزخرف)٣٢(

، المعجم المفصل في األدب، دار الكتب )الدكتور(محمد التونجي، )٣٣(

وجاء في لسان ) ١٠٨:ص.م١٩٩٩؛ ٢لبنان، ط-العلمیة، بیروت

عارض فالن فالنا، إذا أخذ في طریق و أخذ في طریق : العرب

ابن منظور، محمد بن مكرم،لسان:أنظر.آخر فالتقیا

  ١٧٧:،ص٧/العرب،ج

  ٨:عبد اهللا أویس،المصدر السابق، ص)٣٤(

  ١٥: عبد اهللا أویس، المصدر السابق، ص)٣٥(

  ٤٩: القمر)٣٦(

  ١٦ -  ١٥عبد اهللا أویس،المصدر السابق، ص )٣٧(

  ٢٨ -  ٢٧: المصدر نفسه، ص )٣٨(

. ٤٨، ٤٤، ٢٥، ١٤، ٦: ص: للوقوف على هذه المواضع ینظر )٣٩(

، ٧، ٤، ٢: من الشرح ص–وبقیة األبیات في الصفحات اآلتیة 

٤٦، ٣٥، ٣٤، ٢٩- ٢٧، ٢٠، ١٥، ١٠ ،

  ٤٩: ص: أنظر )٤٠(

  ٥٠: ص: أنظر )٤١(
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، ٢٣، ٢٢: أنظر الصفحات ىآلتیة حسب ترتیب الموضوعات )٤٢(

٣٣.  

ترتیب الموضوعات حسب -من الشرح -أنظر الصفحات التالیة)٤٣(

 :٤٧، ٤٥، ٢٣، ٢٠، ٣،٥، ٢  

  ٣٣: ص - من الشرح -أنظر)٤٤(

للوقوف على المواضع المذكورة راجع الصفحات التالیة من الشرح )٤٥(

، ٥:وبقیة المواضع في الصفحات اآلتیة . ٤٥، ٣٩، ١٦، ٧، ٤: 

٤٦، ٤٣، ٣٧، ٣١، ٢٦، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٠، ٩، ٨.  

من الشرح  ٣١، و ٨: ص:أنظر )٤٦(

من الشرح  ٢٦ :ص: أنظر )٤٧(

من الشرح ٢٤: ص: أنظر)٤٨(

، و بقیة المواضع ٣٣، ٢٠،٣٢، ١٩، ٤: ص -من الشرح-أنظر)٤٩(

  ٤٢، ٤١، ٢٤، ٢: في الصفحات التالیة 

حسب ترتیب الموضوعات –من الشرح –أنظر الصفحات التالیة )٥٠(

وبقیة المواضع في الصفحات . ٤٤، ٣٩، ٣١، ٢٧-٢٦، ١٧: 

  .٥٠، ٤٨، ٤٥، ٣٤، ٢٨ ،٢٤، ٢١، ١٥، ٨، ٢، ١: التالیة 

  ٣٨، ٢٩، ٢٨، ٢٦: ص -من الشرح-:أنظر )٥١(

  ٥٦: ص -من الشرح -:أنظر )٥٢(

 ٥٦: ص -من الشرح -:أنظر )٥٣(
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  إعداد

عمر ثاني فغي.د
  نيجرييا  -، جامعة بايرو، كنو أستاذ بقسم اللغة العربية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على النيب الكرمي

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد جامع 

اخلريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إىل 

  .يوم الدين

  :مدخل

والصرف مها مبثابة األم واألب للعلوم العربية إن علم النحو 

�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�ƾǏƢǬǷ�½°ƾƫ�ƢǸđ�̄ ¤��ƨȈǷȐǇȍ¦Â

ذلك مها السبيل املوصل إىل فهم معاين كالم اهللا سبحانه وتعاىل وكالم 

رسوله صلى اهللا عليه وسلم الذي غايته نيل خريي الدنيا واآلخرة، 

لعناية الفائقة من العلماء املسلمني يف كل لذلك حظي هذا العلم با

عصر ويف كل قطر من أقطار العامل إالسالمي، والسودان الغريب مل يكن 

مبعزل عن العامل اإلسالمي من حيث العناية بعلم النحو والصرف تعّلما 

.وتعليما، وتأليفا وتصنيفا
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وقد أّلف علماء هذا القطر مؤلفات قيمة يف علم العربية، منها  

اب الشامل، الذي ألفه الشيخ موسى الطويل يف علم النحو كت

وسيستقي الباحث معظم مادة حبثه من بعض مؤلفات . والصرف واخلط

هؤاالء العلماء وأخص من بينها كتاب الشامل ملوسى الطويل، ويسرين 

إال انين . عطف النسق يف العربية دراسة لغوية: أن أقدم مقالة بعنوان

الواو، والفاء، ومث، وأم، وأو، : األدوات وهي أكتفى بتناول مخس من

  .لتكون منوذجا للدراسة املستفيضة يف علم العربية

وال يسعين أن أختتم هذه املقدمة بدون أن أذكر الدافع إلختيار 

  .هذا املوضوع عامة و اإلستقاء من الشامل خاصة

 وقد دفعىن إيل إختيار عطف النسق للدارسة اللغوية ملزيته على كثري

من املباحث النحوية و هذه املزية تتمثل يف كونه ميت بصلة لكثري من 

وله ارتباط مببحث النعت احلقيقي . املوضوعات النحوية واللغوية

والسبيب، وله صلة وطيدة مببحث األعداد، ومبحث الفضالت من 

ناحية ارتباطه بأحكام التحذير واإلغراء كماله عالقة مبباحث فقه اللغة 

  .   حية مبحث الرتادف و األلفازوذلك من نا

والدافع الستقاء مادة البحث من الشامل أنين أعجيبت بالكيفية      

�ƢǓǂǟ�ƢȀǓǂǟÂ�ƨǬȈǫ®�ƨŪƢǠǷ�ǪǈǼǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǲȇȂǘǳ¦�ȄǇȂǷ�Ƣđ�ŀƢǟ�Ŗǳ¦
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منسقا لذلك وددت أن أدرس النسق دراسة لغوية من خالل نصوص 

  .الشامل و أعلق عليها

رسالة الدكتوراه قدمها كاتب سطور هذه املقالة  واملقالة خمتلسة من    

لقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو وفعال حصل على الدكتوراه و 

  . احلمد هللا رب العاملني

  :و املقالة حتمل يف ثناياها النقاط التالية  

  .التعريف بعطف النسق.١

 .الفرق بني عطف النسق وعطف البيان.٢

 .ةإستعمال أدوات العطف عند النحا.٣

 .دراسة أساليب النسق .٤

  .اخلامتة.٥

  :التعريف بعطف النسق/ ١

عطف بيان وعطف النسق، فعطف البيان هو : العطف نوعان

أقسم باهللا أبو : التابع املشبه للنعت يف توضيح متبوعه إن كان معرفة حنو

.)١(هذا خامت حديد: حفص عمر، وختصيصه إن كان نكرة، حنو

  :عطف النسق

: كتور حممد مسري جنيب اللبدي يف كتابهعرف عطف النسق  الد 

والنسق هو الطريقة، وقد : معجم املصطلحات النحوية والصرفية بقوله
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مسي هذا النوع من العطف بعطف النسق؛ ألن فيه عطف اللفظ على 

التابع : نسق األول وطريقته، وهو أحد التوابع، ومعناه يف االصطالح

الواو، والفاء، :طف، وهياملتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف الع

.)٢(ومث، وحىت، وأم، وأو

النسق لغة : النحو الوايف بقوله: وعرّفه أيضا عباس حسن يف كتابه

�Ŀ�śǈǳ¦�ƶƬǨƥ�ǾǬǈǻ¢�¿Ȑǰǳ¦�ƪ Ǭǈǻ�°ƾǐǷ�ƢĔȂǰǇÂ�śǈǳ¦�ƶƬǨƥ

واليت أجزاءه، وربطت بعضها :املاضي، وضمها يف املضارع، مبعىن

والنسق استعمال كويف اشتهر . باملتقدمببعض ربطا جيعل املتأخر متصال 

تداوله بني النحاة حىت ال يكاد غريه يذكر، وسيبويه وكثري من البصريني 

يتوسط بينه  وهو يف االصطالح تابع" بالشركة"يعربون عنه يف كالمهم 

" حرف العطف"وبني متبوعه حرف من حروف عشرة، كل منها يسمى 

.)٣(ويؤدي معىن خاصا

تعريف عباس حسن يتمشى مع البحث النحوي؛ ويرى الباحث أن 

ألنه يضع يد الدارس على مواضع اخلالف بني املدارس النحوية يف 

املسائل واملصطلحات؛ األمر الذي يساعد على فهم املنهج الذي يتبناه 

  .أي حنوي يف تآليفه النحوية
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  :الفرق بين عطف النسق و عطف البيان/ ٢

:أهم ما مييز عطف النسق عن عطف البيان، هو

أن عطف النسق يتوسط أحد حروف العطف بني متعاطفيه، . أ

ويقتضي املشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه لفظا ومعنا، أو لفظا 

درست الفقه : فقط،  مثال ما يقتضي التشريك يف اللفظ و املعين 

ما درست :  و النحو، و مثال ما يقتضي التشريك يف اللفظ فقط

  .النحو بل الفقه

يقتضي عطف البيان توضيح متبوعه إن كان معرفة، وختصيصه إن  . ب

:كان نكرة، مثال املعرفة

والكلمة الرسول متبوع وهو . صدق أبوبكر الرسول حممدا)١(

 .معرفة و كلمة حممدا هي التابع و هي اليت أفادت التوضيح

اكهة هي تناول زيد فاكهة تفاحا، و كلمة ف: مثال النكرة )٢(

املتبوع نكرة عامة شائعة تشمل كل أنواع الفاكهة، و كلمة 

  .تفاحا هي التابع قامت بتخصيص نوع الفاكهة

  :استعمال أدوات العطف عند النحاة/ ٣

وقف الباحث على كتب حنوية خمتلفة، فاتضح له وجهة نظر النحاة 

 :سيبويه يف كتابه: يف استعمال وتعداد أدوات عطف النسق، أبرزهم
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، وحممد بن )٥(املفصل يف علم العربية: ، والزخمشري يف كتابه)٤(الكتاب

، )٦(الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية: أمحد األهدل يف كتابه

، يعتربون أدوات عطف النسق )٧(النحو الوايف: وعباس حسن يف كتابه

الواو، والفاء، ومث، وأو، وأم، وحىت، وإما، وال، وبل، :عشرة، وهي

  . ولكن

يف هذه األدوات، ولكنه ذكر " حىت"اللهم إال أن سيبويه ما اعترب 

من ضمن األدوات العشر اليت اعتربها، والزخمشري كذلك يف " البل"

خامتة مطافه ألدوات العطف علق على أن الشيخ أبا علي الفارسي مل 

يف حروف العطف لدخول العاطف عليها، ووقوعها قبل " إما"يعد 

  .املعطوف عليه

شذور الذهب يف : ابن هشام األنصاري يف كتابه: وبعضهم أمثال

، وأمحد )٩(، وأوضح املسالك على ألفية ابن مالك)٨(معرفة كالم العرب

، )١٠(الكامل يف قواعد العربية حنوها وصرفها: زكي صفوت يف كتابه

، يعتربون أدوات )١١(معجم قواعد اللغة العربية العاملية: ودحداح يف كتابه

الواو، والفاء، ومث، وحىت، وأم، وأو، وبل، وال، :ف تسعة، وهيالعط

  .من تلك األدوات" إما"ولكن، وأخرجوا 

يعترب  ،)١٢(املقاصد كميلتسهيل الفوائد وت: وابن مالك يف كتابه

الواو، والفاء، ومث، وحىت، وأم، وأو، وبل، :حروف العطف مثانية، وهي
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وفاقا ليونس وابن كيسان " إما"ووفاقا ليونس، " لكن"وأخرج منها . وال

  .خالفا للكوفيني" ليس"خالفا لألخفش والفرا، و" إال"وأيب علي، و

، )١٣(معجم املصطلحات النحوية والصرفية: وجنيب اللبدي يف كتابه

.الواو، والفاء، ومث، وأو، وأم، وحىت: يعترب أدوات العطف ستة وهي

، يعترب أدوات )١٤(مهع اهلوامع: وجالل الدين السيوطي يف كتابه

الواو، والفاء، ومث، وحىت، وأو، وأم، وإما، :العطف مثانية عشر، وهي

.وبل، ولكن، وال، وليس، وهال، وأي، وكيف، وأين، وال، ولوال، ومىت

وصنيع السيوطي هذا يعد تبنّـًيا ملذهب الكوفيني الذي جييز استعمال 

على قياس أدوات االستفهام يف العطف، وهذا املذهب يعول أكثر 

.)١٥(التمثيل، وهو القياس على ما مل يرد به نقل

قسم اتفق : ويبدو من هذا أن أدوات العطف تنقسم إىل قسمني

الواو، والفاء، ومث، وأو، وأم، وبل، وال، : عليه معظم النحاة فيها وهي

  .وحىت

لكن، وإما، وليس، وأين، :وقسم اختلف عليه النحاة فيها، وهي

.ومىت، وأي، وِملَ، وكم، ولوالوكيف، وإال، وهال،
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  :دراسة أساليب النسق و التعليق عليها/ ٤

:)١٦(الواو/ ١

  :النص

: الواو: عطف النسق، وهو التابع بواسطة أحد حروفه متبعة وهي(

MC:ملطلق اجلمع، فتعطف املتأخر حنو B A @Lاحلديد :

.M:، واملتقدم حنو٢٦ - , + * ) ( ' & %

/Lواملصاحب حنوالشورى ،:M# " !L

وبني ابن مالك أن الثالث أكثر واألول كثري، والثاين . ١٥: العنكبوت

احلقيقة يف الرتتيب مث : املعية حقيقة وغريها جماز، وقيل:، وقيل)١٧(قليل

مرو، وتضارب الواو، وختتص بعطف ما ال يستغىن عنه كاختصم زبد وع

زيد وبكر، وجلست بني زيد وعمرو، وأما رواية بني الدخول 

، فاألصل بني ضواحي الدخول نظري اختصم الزيدان )١٨(فحومل

.تشاركها الفاء، وأو، ومث، يف ذلك:فالعمرون، وقيل

%M: وبعطف اخلاص على العام حنو $ # " !

( ' &Lلكن تشاركها حىت فيه كمات الناس ٧: األحزاب ،

MÙ:حىت األنبياء، وبالعكس حنو Ø × Ö Õ Ô Ó

Ü Û ÚLوباملرادف حنو٢٨: نوح ،:MÌ Ë



  

٨٦

Î ÍLوشاركتها أو حنو٨٦: يوسف ،:M£ ¢ ¡ •

¤Lوبالنعوت كما مر يف ١١٢: النساء ،MÈ Ç ÆLاحلديد :

اجلميع، ومبا حقه التثنية أو اجلمع كما مر يف فقدان  ال يف: ، وقيل٣

، وبالعقد )٢٠(¢ƢưǳƢƯÂ�ƢǷȂȇÂ�ƢǷȂȇ�Ƣđ�ƢǼǸǫ:، وقال)١٩(مثل حممد وحممد

على النيف كواحد وعشرين، وبعطف السبيب على األجنيب كمررت 

MW:برجل قائم زيد وأخوه، وبعطف التحذير واإلغراء حنو V

YXLف وبقي معموله على ، وبعطف عامل حذالشمس

«M:  ظاهر جيمعهما معىن حنو º ¹ ¸L٩: احلشر ،

هو من عطف اجلمل بإضمار : أي واعتقدوا اإلميان، وقال اجلمهور

:الفعل وقوم ضمن الفعل معىن يتسلط به أي آثروا الدار واإلميان، وقيل

إن كانت نسبة الفعل للمفعول حقيقة كجدع اهللا أنفه وعينيه تعني 

.)٢١(أي ويفقأ عينيه، وإال كما يف علفتها تبنا وماء، فالتضمني اإلضمار

وأثبت احلريري وابن خالويه، واو الثـمانية أي أن العرب إذا عدوا 

ME: حنو )٢٢(ستة سبعة ومثانية ايذانا بأن السبعة عدد تام: قالوا

P ON M L K J I H G F

TS R QLاجلنة، ومنه آية ٢٢: الكهف.  
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  :التعليق على النص

بالوقوف على هذه النصوص، يبدو ميل موسى الطويل إيل مذهب 

الكوفيني حيث إستعمل كلمة النسق عند معاجلته لقضايا العطف وهو 

إسطالح الكويف إشتهر حيت ال يكاد غريه يذكر و بصنيعه هذا ساير 

 ويبدو أيضا علو كعبه يف. املشهور و حافظ على توحيد املصطلح

العربية حني بدأ معاجلته ألحكام النسق بالواو، وهو احلرف السابع 

والعشرون من حروف اهلجاء، تستعمل حرفا للمبين و تستعمل حرفا 

للمعين، والواو يف النسق حرف من حروف املعاين األحادية دخوله يف 

الكالم يؤثر يف حتديد املعين وقد أورد موسى الطويل مثانية و عشرين 

حكام الواو إال أنين أكتفي بتناول بعض منها بالتعليق حكما من أ

:وهي

ومثال . يأيت ملطلق اجلمع، ويعطف به املتأخر واملتقدم واملصاحب.١

MC: املتأخر قوله تعاىل B A @Lومثال ٢٦: احلديد ،

-M: املتقدم قوله تعاىل , + * ) ( ' & %

/ .Lومثال املصاحب قوله تعاىلالشورى ،:M!

# "L١٥: العنكبوت.
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MË:يأيت لعطف الشيء على مرادفه، مثال ذلك قوله تعاىل.٢

Î Í ÌL ٨٦: يوسف.

MÆ:يأيت لعطف النعوت املتعددة املتغايرة، مثال ذلك قوله تعاىل.٣

È ÇL٣:احلديد .

تسعة، مثال ذلك  يأيت لعطف العقد على النيف هو من واحد إىل.٤

.على الطاولة ثالثة وثالثون كتابا: قولك

:عطف عامل حمذوف ومعمول ظاهر، مثال ذلك قوله تعاىل.٥

M» º ¹ ¸Lدخلنا : ومثل قولك ،٩: احلشر

.املطعم وأكلنا فيه أشهى الطعام، وأطيب الفاكهة، وأعذب املاء

يأيت لعطف التحذير واإلغراء، مثال ذلك إياك و الكسل، و .٦

.الكتاب و القلم

MH:واو الثمانية، مثال ذلك قوله تعاىل.٧ G F E

R Q P ON M L K J I

TSLوواو الثمانية خارجة عن مبحث عطف  .٢٢: الكهف

�§ Ƣƥ�ǺǷ�ƢǼǿ�Ǧ ǳƚŭ¦�Ƣđ�Ȅƫ¢��Â¦ȂǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ȆǿÂ��ǪǈǼǳ¦

.التوسعة
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قسم ختتص : قسمني واألحكام اليت تناوهلا النص منقسمة إىل

أحكامه بالواو فقط، وهو واحد وعشرون حكما، وقسم تشرتك فيه 

  :الواو مع غريها من األدوات وهو سبعة

.ما تشرتك فيه الفاء، وأو، ومث، وهو عطف ما ال يستغىن عنه.١

ما تشرتك فيه الفاء، ومث، وأو، وال، وهو تقدمي املعطوف على .٢

.املعطوف عليه

.و عطف اخلاص على العامما تشرتك فيه حىت، وه.٣

.ما تشرتك فيه أو، وهو عطف املرادف.٤

.ما تشرتك فيه أو، وهو التقسيم.٥

.ما تشرتك فيه أو، وهو اإلباحة.٦

.ما تشرتك فيه أو، وهو التخيري.٧

وأود هنا أن أشري إيل ما يف عطف النعوت املتعددة املتغايرة من 

أساليب عند ذكر  دقائق العلوم العربية وذلك أن للقرآن الكرمي ثالثة

  :الصفات يف مقام التعداد

يتوسط بينها حرف العطف لتغايرها يف نفسها، ولإليذان بأن )١(

MÇاملراد ذكر كل صفة مبفردها، مثال ذلك قوله تعاىل Æ

ËÊ É ÈL٣: احلديد،
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ال يتوسطها العاطف الحتاد موصوفها، وتالزمها يف نفسها، )٢(

�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�¾ƢưǷ��̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǨǐǳƢǯ�ƢȀǷ±Ȑƫ�Ŀ�ƢĔƘƥ�À¦ǀȇȎǳÂ

Mº¹: تعاىل ¸ ¶ µ ´L٢٤: احلشر،

يتوسط العاطف بني بعض الصفات وحيذف مع البعض وذلك )٣(

M=ED: مثل قوله تعاىل C B A @ ? >L

  . ٣: غافر

أتى بالواو يف الوصفني األولني، وحذفت يف الوصفني األخريين، ألن 

�Ǧ ǏȂǳ¦�Ãǂů�ÀƢȇǂŸ�ƢǸĔ¢�Ǻǜȇ�ƾǫ��§ȂƬǳ¦�¾ȂƦǫÂ��Ƥ ǻǀǳ¦�À¦ǂǨǣ

الواحد لتالزمهما، وكان املتبادر إىل الذهن أن غفران الذنوب وقبول 

التوبة شيء واحد، فكان يف عطف أحدمها على اآلخر ما يدل على 

��ÀƢƬǨǏ�ƢǸĔ¢» ��ÀƢǨǴƬű�ÀƢǷȂȀǨǷÂ��À¦ǂȇƢǤƬǷ�ÀȐǠǧÂ":غافر الذنب "

يتعلق " قابل التوب"يتعلق باإلساءة واإلعراض وغفران ذلك، و

باإلحسان واإلقبال على اهللا والرجوع إليه وهو التوبة، فيقبل هذه 

فرتك العطف بينهما للداللة " شديد العقاب ذي الطول"احلسنة، وأما 

ذاته سبحانه، وأنه حال كونه شديد  على اجتماع هذين األمرين يف

العقاب فهو ذو الطول، وطوله ال ينايف شدة عقابه، بل مها جمتمعان له 

  .سبحانه
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وهناك نقطة أخرى مهمة أريد معاجلتها، وهي مسألة واو الثمانية 

ستة سبعة : اليت أثبتها احلريري وابن خالويه، أي أن العرب إذا عدوا قالوا

MH: سبعة عدد تام حنوومثانية ايذانا بأن ال G F E

R Q P ON M L K J I

TSL٢٢: الكهف.  

وأريد هنا أن أزود القارئ حبوار لطيف جرى بني أيب علي الفارسي 

وأيب عبد اهللا احلسني بن خالويه يف جملس سيف الدولة بن محدان، حني 

đ¦Ȃƥ¢�ƪ: "سئل ابن خالويه عن قوله تعاىل ƸƬǧÂ�ƢǿÂ ƢƳ�¦̄¤�ŕƷا" ،

هذه الواو : أتت يف اجلنة بواو، ويف النار بغري واو، فقال ابن خالويه

تسمى واو الثمانية؛ ألن العرب ال تعطف الثمانية إال بالواو، فنظر 

ال أقول  :  أحق هذا؟ فقال أبو علي: سيف الدولة إىل أيب علي وقال

�ǶȀƠȈů�ÀƢǯÂ��ƨǬǴǤǷ�ƢĔȋ��°ƢǼǳ¦�Ŀ�Â¦Ȃǳ¦�ƪ ǯǂƫ�ƢŶ¤Â��¾Ƣǫ�ƢǸǯ شرطا

Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪ"لفتحها  ƸƬǧ�ƢǿÂ£ƢƳ�¦̄¤�ŕƷ"فيه معىن " فتحت: "، فقوله

:يف اجلنة، فهذه الواو واو احلال، كأنه قال" وفتحت"الشرط، وأما قوله 

: وجواب إذا يف قوله. جاؤوها وهي مفتحة األبواب، أو هذه حاهلا

"Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪ ƸƬǧÂ�ƢǿÂ ƢƳ�¦̄¤�ŕƷ "حىت إذا : حمذوف للتعظيم تقديره

Řŭ¦�¦ȂǳƢǻ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪجاؤ  ƸƬǧÂ�ƢǿÂ)٢٢(.



  

٩٢

ضياء : وقد تصفحت بعض كتب التفسري و كتب اإلعراب أمثال    

التأويل يف معاين التنزيل للشيخ عبد اهللا بن فودي و رأيت أنه ذهب إىل 

Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪ"أن الواو يف  ƸƬǧÂ "وكذلك حسني مشيلة . )٢٤(واو احلال

القرآن، عند إعرابه سورة الزمر، الربهان يف إعراب : األهديل يف كتابه

Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪ"ذهب إىل أن الواو يف  ƸƬǧÂ "وابن هشام يف . )٢٥(واو احلال

مغنيه، ذهب إىل أن إثبات واو الثمانية أتى من األدباء؛ أمثال احلريري، 

.)٢٦(ابن خالويه: ومن النحويني الضعفاء؛ أمثال

ارجتان عن ويف احلقيقية، أن قضييت واو الثمانية وواو احلال خ

مباحث عطف النسق، لكنهما من معاين الواو املفردة، والعطف واحد 

    .منها

)٢٧(الفاء/ ٢

  :النص

@M: والفاء للرتتيب معنويا حنو( ?Lوذكريا ٧: االنفطار ،

¦M: حنو ¥ ¤ £ ¢ ¡ •Lال : ، وقيل١٥٣: النساء

مطرنا : ترتيب يف األماكن واألمطار بدليل بني الدخول فحومل، وقوهلم

مكان كذا فمكان كذا، وإن كانت يف وقت واحد، وقيل ال مطلقا 

MGبدليل  F E DLوأجيب بأردنا ٤ :األعراف ،

Mv:إهالكها، وللتعقيب حنو u t sLولكن كل شيء عبس ،
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¢Mحبسبه كتزوج فالن فولد له، وأورد  ¡ • ~ } |L

�ÀƢǯ�À¤�Ƣđ�Ƥ" مث"، وأجيب بكنيابتها عن األعلى ƦǈƬǳ¦�Ƥ ǴǣÂ

MJ: املعطوف مجلة أو صفة حنو I H GL١٥: القصص ،

M1: وحنو 0 / . - , + * ) ( 'Lالواقعة ،

MÃومن غري الغالب  Â Á À ¿ ¾ ½Lالذاريات ،

&M: وحنو % $Lوختتص بعطف مفصل على الصافات ،

، وجبملة شرطها العائد خلت منه  )٢٨(جممل كما يف آية الرتتيب الذكري

بني الدخول : وترد للغاية حنو: كما يف الصلة واخلرب واحلال والنعت، قيل

أمل تسأل الربع القواء : ولالستيناف حنو ، فهو غريب،)٢٩(فحومل

).)٣١(فثم إذا أمسيت: ، وزائد حنو)٣٠(فينطق

  :التعليق على النص

الفاء هي احلرف العشرون من حروف اهلجاء تستعمل حرفا        

  .للمبين و تستعمل حرفا للمعين وهي من حروف املعاين األحادية

العاطفة، إال  ورد يف النص ثالثة عشر حكما من أحكام الفاء  

  :أن الباحث يشري إيل بعض منها كنموذج وهي

الرتتيب املعنوي، وهو أن يكون وقوع الثاين بعد زمن وقوع األول، .١

.نفعنا بذر القمح للزراعة، فإنباته، فنضجه، فحصاده: مثال ذلك



  

٩٤

الرتتيب الذكري، وهو أن يكون وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه، .٢

حتّدثنا يف الدرس املاضي : مثل قولكحبسب اللفظ والذكر فقط، 

عن قصة النيب آدم وحممد وعيسى وإبراهيم أما اليوم فسنتحدث عن 

.قصة نيب اهللا حممد فعيسى عليهما السالم

مطرنا مكان كذا، :ال اعتبار بالرتتيب يف األماكن واألمطار، مثل.٣

.فمكان كذا

: وله تعاىلتأيت ملطلق اجلمع بني املتعاطفني يف احلكم، مثال ذلك ق.٤

MG F E DL٤ :األعراف.

تعطف مجلة ال تصلح صلة وال خربا وال نعتا وال حاال على مجلة .٥

الذي عاونته ففرح الوالد : مثال األول. تصلح لذلك وبالعكس

:مريض، ومثال عطفها مجلة ال تصلح خربا على أخرى تصلح

أمهل البستاين : احلديقة يرعاها البستاين فيكثر الثمر، ومثال العكس

: ال تصلح نعتا على أخرى تصلحفقل مثرها، ومثال عطفها مجلة 

هذا حاكم سهر على خدمة رعيته، فسعدت الرعية، ومثال 

الشكوى، ومثال هذا حاكم شكا الناس فأزال أسباب : العكس

أقبل املنتصر يتهلل وجهه : عطفها مجلة ال تصلح حاال على أخرى تصلح

.هأقبل املنتصر تنشرح القلوب فيتهلل وجه: فتنشرح القلوب، ومثال العكس
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:ثم/ ٣

  :النص

}M: ومث للرتتيب حنو( z y x w v uLوقيل ال عبس ،

)Mبدليل  ' & % $ # " !Lإن : ، وقال٦: الزمر

من ساد مث ساد أبوه، ورد بأنه ذكرى، وللمهملة وقيل ال، وقد تقع 

Mt:جرى يف األنابيب مث اضطرب، كالعكس حنو: موقع الفاء حنو

w v uz y xLقيل١٤: املؤمنون ،:

:ولالستيناف كأعطيتك ألفا مث أعطيتك قبل ذلك ماال، وزائدة حنو

M0 / . - , + * ) ( ' & %

9 8 7 6 5 4 3 2 1Lورد بأن اجلواب ١١٨: التوبة ،

  ).صاحبته مثت فارقته: فم ومثت كردت ومثت حنو: مقدر، ويقال

  :التعليق على النص

، "ُمثَّ "نستخلص من هذه السطور القليلة تسعة أحكام من أحكام 

  :وهي

}M:تأيت للرتتيب احلكمي، حنو.١ z y x w v uLعبس.

:تأيت للرتتيب اإلخباري ال احلكمي، حنو.٢

.)٣٣(مث قد ساد قبل ذلك جده  إن من ساد مث ساد أبوه 



  

٩٦

M²:تأيت للمهلة، مثال ذلك قوله تعاىل.٣ ± ° ¯ ® ¬

¹ ¸ ¶ µ ´ ³Lاملؤمنون.

جرى يف األنابيب مث : نيابتها مناب الفاء يف التعقيب، حنو.٤

.اضطرب

٥.ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ȂŴ��ƢđƢǼǷ� ƢǨǳ¦�§ȂǼƫ:Mx w v u t

z yL١٤: املؤمنون.

أعطيتك ألفا مث أعطيتك قبل ذلك ماال، : تأيت لالستيناف مثل.٦

Mlk: وقوله تعاىل j i h g f e dL

.١٩: العنكبوت

&M:تأيت زائدة دخوهلا كخروجها، مثال ذلك قوله تعاىل.٧ %

1 0 / . - , + * ) ( '

9 8 7 6 5 4 3 2L١١٨: التوبة.

.فم: ل ثاؤها فاء، فتقولتبد.٨

:مثْت كردت، ومثَت، مثل:تلحقها التاء ساكنة ومفتوحة، فتقول.٩

. صاحبته
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:)٣٤(أم/ ٤

  :النص

وأم إما متصلة فبعد مهزة التسوية وختتص بالوقوع بني مجلتني يف (

(M: تأويل املفردين حنو ( ' & % $L٦: البقرة ،

»Mو أمويت ناء أم هو اآلن واقع،: وحنو ª © ¨ §

® ¬Lاألعراف�ƢŮ�§ ¦ȂƳ�ȏ�ƢĔƘƥÂ��ÀƢȈǓƢŭ¦�Ƥ Ǵǣȋ¦Â��

��śȈǠƬǳ¦�¿ƘƥÂ�Ƣđ�Ƥ Ǵǘȇ�̈Ǆŷ�ƾǠƥ�Â¢�¿ƢȀǨƬǇȏƢƥ�ǆ Ȉǳ�ƢȀǠǷ�ŘǠŭ¦�Àȋ

: زيد أو قلت: فإذا قيل لك أزيد عندك أم عمرو، وقلت يف اجلواب

]M:عمرو وال ال وال نعم التعيني، وتقع بني مفردين غالبا حنو Z

a ` _^ ] \Lالنازعات.  

: وإما منقطعة وهي اخلالية عما ذكر فال تقع بعد اهلمزتني حنو  

MÇ Æ Å ÄÃ Â Á ÀL؛ ألن اهلمزة ١٩٥: األعراف

Mh:لإلنكار، وحنو g f e d c b a

iLألنه بغري مهزة، ومسيت منقطعة لوقوعها بني ١٦: الرعد ،

ال يفارقها معىن اإلضراب، وقد تقتضي معه :مستقلني، قال اجلمهور

¤ƾǫÂ�� Ƣǋ�Ȇǿ¢�ǲƥ¤�Ä¢� Ƣǋ�¿¢�ǲƥȍ�ƢĔ°�: استفهاما حقيقة كقوهلم

تدخل : ومن مث كانت غري عاطفة، وقيل. املبتدأ لعدم دخوهلا على املفرد



  

٩٨

وإنكاريا . شاء بالنصب، ورد بتقدير أم أرى شاءلسماع أن هنا إبال أم 

Md: حنو c b a ` _Lأي بل أله البنات، وقد الطور ،

{Mختلو عن االستفهام كما مر يف  i h g f eL ،

ألن االستفهام ال يدخل على مثله، ومنه أم يف جنة أم جهنم، إذ ال 

شهد له اآلية والبيت، هي مبعىن بل، وي:معىن لالستفهام هنا، وقيل

وثالثها كمتلوها فقام زيد أم عمر كقام زيد بل قام عمرو، وهل قام زيد 

إن كانت بعد استفهام : أم عمرو كهل قام زيد بل هل قام عمرو، وقيل

، )٣٥(فو اهللا ما أدري أسلمى تغولت أم النوم أم كل إيل حبيب: حنو

MJ: اهلمزة مطلقا حنوورد بأنه مبعىن أبل كل قيل، وبعد اخلرب وقيل ك

N M L KLيشرتط نفي تقدم : ، وقيل١٠٨: رةالبق

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ : االستفهام، ورد بنحو

، وتدخل هذه على هل كمامر، وكذا سائر )٣٦(نأتك اليوم مصروم

¡M:أمساء االستفهام، حنو • ~ }Lوأم كيف ٨٣:النمل ،

~Mينفع، وأم أين يذهب، و } | { z yLامللك:
 ٢٠ ،M«

¯ ® ¬Lيا : ترد زائدة حنو: ، وغلط من منع، وقيل٢١: امللك

ليت شعري وال منجى من اهلرم أم هل على العيش بعد الشيب من 

أصلها أو فأبدل الواو ميما، وقيل ليست حبرف :، وقيل)٣٧(ندم

  ).عطف
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  :النصالتعليق على 

متصلة ومنقطعة، و املتصلة تنقسم : تنقسم إيل قسمني: يتضح أن أم

  :أيضا إىل قسمني

الواقعة بعد مهزة التسوية، وهي اليت تكون بني مجلتني : أحدمها

امسيتني أو فعليتني أو خمتلفتني يف تأويل املفرد، أي يصّح حلول املصدر 

M4:حملها، مثال ذلك قوله تعاىل 3 2 1 05

<; : 9 8 7 6Lأي استغفارك وعدمه  ،٦: املنافقون

¬®M:سواء، وقوله تعاىل « ª © ¨ §L

:أي دعوتكم وصمتكم سواء، ومثل قول الشاعر،األعراف

.)٣٨(أمويت ناء أم هو اآلن واقع  ولست أبايل بعد فقدي مالكا

  .أي ال أبايل ببعد مويت ووقوعه اآلن

الكالم معها خرب فال تستحق جوابا ألن املعىن ليس على مث أن 

  .االستفهام

وليس املراد بالواقعة بعد مهزة التسوية الواقعة بعد كلمة سواء، 

خبصوصها، بل املراد الواقعة بعد كلمة سواء، وما أبايل، وال أدري، وليت 

.شعري، وحنوها



  

١٠٠

ƥ�ȏ¤�ǞǬƫ�ȏ�ƢĔ¢��śȈǠƬǳ¦�̈ǄǸđ�ƨǫȂƦǈŭ¦��ƢƦǳƢǣ�Ǻȇ®ǂǨǷ�ś: وثانيهما

Ma: حنو ` _^ ] \ [ ZLأو بني مجلتني ليستا النازعات ،

MÀ:يف تأويل املفرد، مثال ذلك قوله تعاىل ¿ ¾ ½ ¼ »

Æ Å Ä Ã Â ÁLاجلن.  

إذا قيل : أن الكالم معها إنشاء؛ ألنه استفهام حقيقة حيث قال

عمر، وال :زيد، أو قلت: اجلوابأزيد عندك أم عمرو؟ وقلت يف : لك

  .ال وال نعم التعيني

�À¢�̈°ƢƦǠǳ¦�ǽǀđ�řǠȇ�ȂǿÂ"أم "�ƨǬȈǬƷ� Ƣǌǻ¤�śȈǠƬǳ¦�̈ǄǸđ�ƨǫȂƦǈŭ¦

:زيد، أو يقال:تستحق جوابا، فيقال يف اجلواب عن السؤال املذكور

ال، وال نعم، وال أحدمها عندي، ويكون اجلواب عن :عمرو، وال يقال

  .ذلك بالتعيني

ومسيت كل من الواقعة بعد مهزة التسوية، والواقعة بعد مهزة التعيني 

  .متصلة؛ ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغين أحدمها عن اآلخر

املنقطعة فهي اخلالية عن التسوية وعن التعيني، ومعناها " أم"أما 

بل، ومسيت منقطعة لوقوعها بني مجلتني مستقلتني : اإلضراب مثل

  :وأحكامها ما يلي

ال تدخل على املفرد، وإذا وقع بعدها مفرد قدر له ما يتم به مجلة، .١

.¤Ƣǋ�Ȇǿ¢�ǲƥ�Ä¢�� Ƣǋ�¿¢�ǲƥȍ�ƢĔ : حنو قوهلم
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¤Ƣǋ�¿¢�ǲƥȍ�ƢĔ �:تكون لالستفهام احلقيقي، مثل قوهلم.٢

Mb:تكون إلضراب احملض، مثال ذلك قوله تعاىل.٣ a `

ji h g f e d cLومن ذلك ١٦: الرعد ،

 : قول عمر بن أيب ربيعة املخزومي

.)٣٩(فليت سليمى يف املنام ضجيعيت   هنالك أم يف جنة أم جهنم    

وأم يف هذا املثال لإلضراب ال لالستفهام؛ ألن االستفهام ال يدخل 

 .على مثله

Ma:تكون لالستفهام اإلنكاري، مثال ذلك قوله تعاىل.٤ ` _

d c bLبل أله البنات، إذ لوقعت حمض ، أي الطور

.اإلضراب لزم إثبات البنات له سبحانه وتعاىل، واهللا منزه عن ذلك

هذا، يبدو من تناول هذه األدوات األربع، أن مبحث النسق 

مبحث دسم، الباحث فيه ال ينحت من حجر بل يغرتف من 

  .غمر

والقضايا اليت تناولتها نصوص الشامل تسجل بأمانة و صدق على 

أن مؤلفه صاغ أحكام النسق صياغة رائعة، ونسقها تنسيقا دقيقا، 

.ورتّبها ترتيبا حمكما



  

١٠٢

  :لخاتمةا

ال بد أن يكون لكل حبث علمّي نتائج وحقائق وصل إليها 

البحث، ومصداقا لذلك أسفرت هذه املقالة عن احلقائق والنتائج 

  :التالية

 .التعريف بعطف النسق لغة واصطالحا.١

 .عطف النسق و عطف البيان الفرق بني.٢

:مت الكشف عن األدوات اليت اتفق عليها معظم النحاة، وهي مثانية.٣

.الواو، والفاء، ومث، وبل، وحىت، وأم، وأو، وال

:كما مت الكشف عن األدوات اليت اختلف عليها النحاة، وهي.٤

.كيف، وإما، ولكن، وليس، وأين، ومىت، وإال، ولوال

 .ة يف قضية عطف النعوت املتعددةإشارة إيل دقائق العربي.٥

Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƪ"إشارة إيل أن الواو الوارد يف قوله تعاىل .٦ ƸƬǧÂ " واو احلال

 .  ال واو الثمانية

مزية مبحث عطف النسق يف : كما أسفر البحث عن النتيجة وهي.٧

علم العربية؛ وذلك لصلته الوثيقة مبعظم موضوعات علم النحو و 

عت ومبحث األعداد ومبحث مبحث الن: فقه اللغة من أمثال

  . الفضالت ومبحث الرتادف و غريها

.واهللا وّيل التوفيق



١٠٣

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :الهوامش

الكواكب الدریة على متممة اآلجرومیة، :عبد الباري األهدل.١

م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢٠١٠: الطبعة السادسة، عام

 .٥٣٦: ، ص٢: ج

النحویة معجم المصطلحات :الدكتور محمد سمیر نجیب اللبدي.٢

م، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥والصرفیة، 

 .٢٢٤: دار الفرقان، بیروت، ص

النحو الوافي، الطبعة الرابعة، دار المعارف :عباس حسن.٣

 .٥٥٧: ، ص٣بمصر، ج

عبد :كتاب سیبویه، تحقیق:سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر.٤

، ١: ن تاریخ، جالسالم محمد هارون، دار الجیل، بیروت، بدو 

 .٣٥٤: ص

المفصل في علم العربیة، :محمود بن عمر الزمخشري.٥

:بیروت، ص–م، المكتبة العصریة، صیدا ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

٢٦١ -  ٢٦٠. 

الكواكب الدریة على :محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل.٦

، ٢: م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج٢٠١٠متممة اآلجرومیة، 

 .٥٥٦ - ٥٣٦: ص

 .٥٥٥: ، ص٣: النحو الوافي، مرجع سابق، ج:س حسنعبا.٧



  

١٠٤

شذور الذهب في :جمال الدین بن یوسف ابن هشام األنصاري.٨

/ هـ١٣٨٨معرفة كالم العرب، المكتبة التجاریة الكبرى، 

 .٥٢٨: م، ص١٩٦٨

أوضح المسالك :جمال الدین بن یوسف ابن هشام األنصاري.٩

: م ج١٩٩١/ هـ١٤٢١إلى ألفیة ابن مالك، دار الكتاب العربي، 

 .٣٥ -  ٢٤: ، ص٣

الكامل في قواعد العربیة نحوها وصرفها، :أحمد زكي صفوت.١٠

م، مطبعة مصطفى البابي ١٩٦٣/ هـ١٣٨٣الطبعة الرابعة، 

 .١٣٧: ، ص٢: الحلبي وأوالده بمصر، ج

:معجم قواعد العربیة العالمیة، مراجعة وتدقیق:أنطوان الدحداح.١١

، مكتبة لبنان، )دكتور(مسیح إلیاس مطر، وجورج مترى عبد ال

.ناشرون بدون تاریخ ، ص :

محمد كامل :تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق:ابن مالك.١٢

وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة :بركات،  بدون تاریخ، الناشر

 .١٧٤: المتحدة ص

معجم المصطلحات النحویة :محمد سمیر نجیب اللبدي.١٣

الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، م،١٩٨٥/ هـ١٤٠٥والصرفیة، 

 .٢٢٤: دار الفرقان، بیروت، ص

همع الهوامع في شرح جمع :عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي.١٤

م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧الجوامع، 

.، ص٣:لبنان، ج :



١٠٥

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

عصره وحیاته :جالل الدین السیوطي:طاهر سلیمان حموده.١٥

/ هـ١٤١٠اللغوي، الطبعة األولى، وآثاره وجهوده في الدرس 

 .٢٤: م، المكتب اإلسالمي، بیروت، ص١٩٨٩

الدكتور عمر ثاني فغي، الشامل لموسى الطویل دراسة و .١٦

 . ٤٦٩:ص: تحقیق

:تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، مرجع سابق، ص:ابن مالك.١٧

١٧٤. 

قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل بسقط اللوى بین الدخول فحومل.١٨

.٨: مرئ القیس في دیوانه، صالبیب ال  

فقدان مثل محمد ومحمدإن الرزیة ال رزیة مثلها.١٩

).١/١٦١(البیت للفرزدق في دیوانه   

ویوما له یوم الترحل خامسأقمنا بها یوما ویوما وثالثا.٢٠

).٢/١٥٨٩(البیت ألبي نواس في الدرر اللوامع   

دع هناك ألفاظ تختص بأشیاء معینة، مثل الفقأ للعین، والج.٢١

لألنف، والقلع للسن، والتقلیم لألظافر، والنتف لإلبط، فإذا جاء 

الفعل من هذا القبیل تعّین إضماره، وٕاال جاز فیه التضمین، مثل 

علف زید التبن والماء لفرسه، وفي هذه الحالة یشرب : قولهم

.العلف معنى اإلعطاء

إن السبعة جمعت معاني العدد و خواصه، إن العدد شفع و .٢٢

الوشفع أول و ثان و الوتر كذلك إذا أربع مراتب، شفع أول وتر، 



  

١٠٦

و ثان و وتر أول و ثان، وال تجتمع هذا المراتب في أقل من 

 . ١٠٠: الطب النبوي، ص:ابن قیم الجوزیة.سبعة

:، ط٥٥٥: واسعة الموسوعات، ص:عبد الرؤوف حسن خلیل.٢٣

حي هـ، مدینة الطیبات العالمیة للعلوم والمعرفة، جدة، ١٤٢٢

.الفیصلیة، شارع ریحانة الجزیرة

م، ١٩٦١ضیاء التأویل في معاني التنزیل، :عبد اهللا بن فودي.٢٤

:، ص٤هـ، أحمد أحمد أبو السعود، وعثمان الطیب، ج١٣٨٠

٤٨.  

البرهان في إعراب :أحمد میقري بن أحمد حسین شمیلة األهدلي.٢٥

، ٦م، المكتبة العصریة، بیروت، ج٢٠٠٦/ هــ١٤٢٧القرآن، 

  .٥٨: ص

مغني اللبیب عن :جمال الدین بن یوسف ابن هشام األنصاري.٢٦

، ومحمد )دكتور(مازن مبارك :كتب األعاریب، تحقیق وتعلیق

، دار الفكر، ١٩٧٢سعید األفغاني، :على حمه اهللا، ومراجعة

.م، ج ، ص١٩٩٢/ هـ١٤١٢:بیروت، لبنان، ط :

:تحقیقالدكتور عمر ثاني فغي الشامل لموسى الطویل دراسة و .٢٧

 .٤٧٢: ص

:آیة الترتیب الذكري ھي اآلیة الثانیة والثالثة من سورة الصافات.٢٨

M) ( ' & % $L٣ -  ٢: الصافات  

.٨:البیت إلمرؤ القیس في دیوانھ، ص.٢٩
).٣/١٦٣(البیت في ھمع الھوامع .٣٠
فثم إذا أصبحت أصبحت غادیاأراني إذا ما بت بت على الھوى.٣١

).٣/١٦٤(سلمى في ھمع الھوامع البیت لزھیر بن أبي 



١٠٧
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الدكتور عمر ثاني فغي الشامل لموسى الطویل دراسة و .٣٢
.٤٧٣ص:تحقیق

ثم قد ساد قبل ذلك جدهإن من ساد ثم ساد أبوه.٣٣
).٢/٣٥٥(البیت ألبي نواس في دیوانھ 

الدكتور عمر ثاني فغي الشامل لموسى الطویل دراسة و .٣٤
.٤٧٤ص:تحقیق

أم النوم أم كل إلي حبیبتغّولتفوهللا ما أدري أسلمى .٣٥
).٣(، والھمع )٢/٦١٢(البیت بال نسبة في الدرر  /

أم حبلھا إذ نأتك الیوم مصرومھل ما علمت وما استودعت مكتوم.٣٦
٥٠:البیت لعلقمة الفحل في دیوانھ، ص

أم ھل على العیش بعد الشیب من ندمیا لیت شعري وال منجي من الھرم.٣٧
).٢/٦٢١(جؤبة في الدرر اللوامع البیت لساعدة بن 

أموتي ناء أم ھو اآلن واقعولست أبالي بعد فقدي مالكا .٣٨
).١٠٥(البیت لمتمم بن نویرة في دیوانھ 

ھنالك أم في جنة أم جھنمولیت سلیمى في المنام ضجیعتي.٣٩
).٢٨١(البیت لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ 



  

١٠٨

  :المصادر

 .القرآن الكرمي.١

عمر ثاين فغي . د: الشامل ملوسى الطويل دراسة و حتقيق، حتقيق.٢

 .  م٢٠١٤

مغين اللبيب عن كتب : مجال الدين بن يوسف ابن هشام األنصاري.٣

، وحممد علي محه )دكتور(مازن مبارك : األعاريب، حتقيق وتعليق

–م، دار الفكر، بريوت ١٩٧٢سعيد األفغاين، :اهللا، ومراجعة

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢لبنان، وكذلك طبعة 

مجع اجلوامع يف علم العربية، : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.٤

.هـ، مطبعة السعادة، القاهرة١٣٢٧

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ..........................:.٥

.م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

عبد : حتقيق كتاب سيبويه،: عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه.٦

.السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، بدون تاريخ



١٠٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

  المراجع

الربهان يف إعراب : أمحد ميقري بن أمحد حسني مشيلة األهديل.١

.هـ، املكتبة العصرية١٤٢٧/ م٢٠٠٦القرآن، 

:معجم قواعد العربية العاملية، مراجعة وتدقيق: أنطوان الدحداح.٢

، مكتبة لبنان، )دكتور(سيح إلياس مطر، وجورج مرتى عبد امل

 .ناشرون غري مؤرخ

أوضح املسالك إىل :  مجال الدين بن يوسف ابن هشام األنصاري.٣

 .م١٩٩١/ هـ١٤٢١ألفية ابن مالك، دار الكتاب العريب، 

شذور الذهب يف معرفة ....................................: .٤

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨كالم العرب، املكتبة التجارية الكربى، 

.النحو الوايف، دار املعارف، مبصر، غري مؤرخ: عباس حسن.٥

هـ، مدينة ١٤٢٢عبد الرؤوف حسن خليل، واسعة املوسوعات، .٦

.الطيبات العاملية للعلوم واملعرفة، جدة، حي الفيصلية

م، ١٩٦١ضياء التأويل يف معاين التنزيل، : عبد اهللا بن فودي.٧

 .الطيبهـ، أمحد أمحد أبو السعود، وعثمان ١٣٨٠

حممد  : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق وتقدمي: ابن مالك.٨

كامل بركات، اجلمهورية العربية املتحدة، وزارة الثقافة، املكتبة 

.العربية، بدون تاريخ



  

١١٠

الكواكب الدرية على متممة : حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل.٩

.م،دار الكتب العلمية، بريوت٢٠١٠اآلجرومية، 

معجم املصطلحات النحوية : مسري جنيب اللبدي حممد.١٠

م، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، دار ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥والصرفية، 

.الفرقان، بريوت

/ هـ١٤٢٧املفصل يف علم العربية، : حممود بن عمر الزخمشري.١١

  .بريوت –م، املكتبة العصرية، صيدا ٢٠٠٦



١١١
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خلود عبد الرحيم عويد الشديفات.د
كلية الرتبية، جامعة جنران، اململكة العربية السعودية

@hotmail.com-Khlo1926

  :المقدمة

الداللــــة هــــي املعــــىن ويعــــرف املعــــىن بأنــــه عالقــــة متبادلــــة بــــني اللفــــظ 

واملــــدلول، وقـــــد يتغـــــري املعـــــىن إذا مــــا حـــــدث أي تغيـــــري يف هـــــذه العالقـــــة 

ذي األساسية، والتغري الداليل هو جانب مـن جوانـب التطـور يف املعـىن الـ

.يصيب اللغة، وقد تتعرض اللغة جبميع عناصرها إىل التغيري والتطّور

فاللغة ليست هامدة أو ساكنة حبـال مـن األحـوال علـى الـرغم مـن أن 

حركــة تطورهــا قــد تبــدو بطيئــة يف بعــض األحيــان فقــد أثبتــت الدراســات 

��ǞºǸƬĐ¦�ÀƢǔƷ¢�Ŀ�©Ƙǌǻ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�̈ǂǿƢǛ�ƨǤǴǳ¦�À¢�ƨȇȂǤǴǳ¦

Ĕ¢Â  ا وجدت يوم أحّس الناس باحلاجة إىل التفاهم فيما بينهم فهي كأّي

كائن حّي ختضع ملا خيضع له الكائن احلّي يف نشأته ومنـّوه وتطـّوره، وكـّل 

التغيـــريات الـــيت تصـــيب اللغـــةمهما اختلفـــت يف طبيعتهـــا وســـرعتها وجماهلـــا 

�ÅƢºǸƟ¦®�śƬǴƷǂǷ�Ŀ�ǞǬƫ�ƢĔ¤�Ȇǿ��̈ƾƷ¦Â�ƨȈǇƢǇ¢�̈ƾǟƢǬǳ�ÅƢǬǧÂ�Śǈƫ  األوىل
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١١٢

مرحلـــــــة التغيـــــــري نفســـــــه أو اإلبـــــــداع والتجديـــــــد والثانيـــــــة مرحلـــــــة انتشـــــــار 

  ).١٥٤: ٢٠١٢عبود(التغري

اللهجة فهي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمـي إىل بيئـة خاصـة، أما 

ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفـراد هـذه البيئـة، وبيئـة اللهجـة هـي جـزء 

نهـا خصائصـها، ولكنهـا من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات، لكل م

تشرتك مجيعاً يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسـر اتصـال أفـراد هـذه 

البيئـــات بعضـــهم بـــبعض، وفهـــم مـــا قـــد يـــدور بيـــنهم مـــن حـــديث فهمـــاً 

يتوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدر الرابطـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــيت تـــــــــــــــــربط بـــــــــــــــــني هـــــــــــــــــذه 

  ).١٩٥٢:١٦أنيس(اللهجات

هلجـــة عـــن فاألصـــوات وطبيعتهـــا واالختالفـــات الصـــوتية هـــي مـــا متيـــز 

هلجـــة أخــــرى يف معظــــم األحيــــان، ويــــرى بعــــض اللغــــويني ضــــرورة التفرقــــة 

والتمييز ما بني اللغة واللهجـة، ويف رأيهـم أن اللغـة هـي لغـة الكتابـة، وأن 

اللهجــة هــي لغــة التخاطــب، ولغــة الكــالم، ولغــة احلــديث يف حيــاة النــاس 

  .)٨٣: ١٩٨٦الطيب(اليومية

ا، فاللهجــة هــي لغــة العامــة لقــد تباعــدت اللهجــة عــن الفصــحى قــدميً 

وهــــي خــــالف الفصــــحى،  والفصــــاحة هــــي البيــــان يف املعــــاجم، واللفــــظ 

الفصـــيح مـــا يـــدرك حســـنه بالســـمع، وإنســـان فصـــيح حيســـن البيـــان وميّيـــز 

جيــــد الكــــالم مــــن رديئــــة، وفصــــح الرجــــل انطلــــق لســــانه بكــــالم صــــحيح 
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واضح، واألعجمي تكلـم بالعربيـة فجـادت لغتـه ومل يلحـن، وأحلـن الرجـل

�ƨƸººººǏ�ȄººººǴǟ�́ ǂººººŢ�ƢººººĔ¢�ȄƸººººǐǨǳ¦�Ŀ�¾ȂººººǬǳ¦�ǲººººǸŸÂ��Ƙººººǘƻ¢�ǾººººǷȐǯ�Ŀ

اللفظ ووضوحه، بينما تعاين اللهجـة مـن حتريـف اللفـظ وغموضـهأ حيانًـا 

  ).١٥: ١٩٩٩الدجاين(

�ń¤�§ǂºººººǫȋ¦�ƢºººººĔ¢�Ãǂºººººǻ�ƨºººººȈƥǂǠǳ¦�̈ǂºººººȇǄŪ¦�©ƢºººººƴŮ�ń¤�ƢºººººǼƬǨƬǳ¦�ƢºººººǷ�¦̄Ɯºººººǧ

الفصــــحى، وميكــــن أن يســــتفاد مــــن هــــذه الظــــاهرة يف تفســــري كثــــري مـــــن 

الظـــواهر اللغويـــة، وأن نتعـــّرف علـــى بقايـــا لغـــة العـــرب، ولكـــن هـــذا لـــيس 

بـــديالً عـــن درس الفصـــحى إمنـــا يكـــون مســـانداً هلـــا مؤيِّـــداً يعـــيش يف ظلـــه 

  ).٤٤٦: ١٩٧٥الشبييب(وحتت كنفه 

إن التغيري الـذي يطـرأ علـى بنيـة اللغـة ال حيـدث إال إذا تـوفرت عوامـل 

�ƾºººǫÂ��Ƣºººēȏȏ®�ŚºººȈǤƫ�ń¤�ƨºººȇȂǤموضـــوعية وأخـــرى ذاتيـــة تـــدفع العناصـــر الل

عوامـــل اجتماعيـــة ثقافيـــة، : حصـــر علمـــاء الداللـــة هـــذه العوامـــل يف ثالثـــة

عوامــل نفســية، وعوامــل لغويــة، وقــد توجــد غــري هــذه العوامــل تــتحكم يف 

هــذه األنــواع الثالثــة : "التطــور الــداليل، يوضــح ذلــك ســتيفن أوملــن بقولــه

" كثـــرية مـــن تغـــري املعـــىن  جمتمعـــة تســـتطيع فيمـــا بينهـــا أن توضـــح حـــاالت

  ).١٥٧: ١٩٧٢أوملان(

رتجع إىل أمور عدة أما مظاهر التغري الداليل واليت تطرأ على الكلمة ف

توســــيع "، تعمـــيم الداللـــة أو "تضــــييق املعـــىن"ختصـــيص الداللـــة أو : هـــي
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��ƨºººȈǻƢǰŭ¦�̈°ÂƢºººĐƢƥ"�̈°ÂƢººººĐ¦Â"، تغـــري جمـــال الداللـــة وحتــــدث هـــذه "املعـــىن

، وتتغـــري الداللـــة أحيانـــاً تبعـــاً "مـــن احملـــال إىل احلـــال فيـــهالزمنيـــة، االنتقـــال 

: ١٩٧٦حممــد(لتغــّري صــورة الكلمــة صــوتيا والتحــول حنــو املعــاين املضــادة 

٣٦.(  

لقــد عرفــت العربيــة التطــور الــداليل مبختلــف مظــاهره الــيت مــر الكــالم 

عنهـــــا، ويظهـــــر ذلـــــك واضـــــحاً يف املعـــــاجم واملصـــــنفات اللغويـــــة القدميـــــة 

فــاللغويني القــدامى عرفواالتطورالــداليل ونبهــوا إليــه ) ٢١٩: ١٩٥٢أنــيس(

خصــص فصــوالً للداللــة ) هـــ٢٤٤ت(يف كتــبهم وأقــواهلم، فــابن الســكيت 

يف كتابـــه إصـــالح املنطـــق وأفـــرد هلـــا كتابـــاً خاصـــاً، وفعـــل مثـــل ذلـــك ابـــن 

إذ خصـــــص هلـــــا فصـــــوًال، وتكلـــــم عليهـــــا ابـــــن دريـــــد ) هــــــ٢٧٦ت(قتيبـــــة 

، أمــــا أبــــو بكرالزبيــــدي )اب االســــتعاراتبــــ(يف اجلمهــــرة يف ) هـــــ٣٥١ت(

ذكـر : "ثالثـة أقسـام هـي" حلـن العامـة"فقد قسم مواد كتابه ) هـ٣٧٩ت(

ممــا وضــعته العامــة يف غــري "و" مــا أفســدته العامــة ومــا وضــعوه غــري موضــعه

لكنه مل يسبقها " مما يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غريه"و" موضعه

م مـــواد القســـمني األخــــريين يف بكلمـــة بـــاب أو فصـــل، وقـــد جعــــل معظـــ

.التطّور الداليل

بــــاب القــــول يف "بــــاألبواب اآلتيــــة ) ه٣٩٥ت(وخصــــها ابــــن فــــارس 

ƢºǿŚǣ�Ƣºđ�Ǫū¢�ƢȀȈǴǟ�ǆ Ȉǫ� Ƣũ¢�¾ȂǏ¢ "و"�Ƣºđ�ȄËǸºǈƫ�Ŗºǳ¦� Ƣºũȋ¦�§ Ƣºƥ



١١٥

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

Ƥ Ʀººǈǳ¦Â�̈°ÂƢººĐ¦�ȄººǴǟ�́ ƢƼººǋȋ¦"وغــري " بــاب األســباب اإلســالمية"، و

البـــاب العشـــرين ملعرفـــة  فقـــد خصـــص) هــــ٩١١ت(ذلـــك، أمـــا الســـيوطي 

" معرفـــة العـــام واخلـــاص"، والبـــاب التاســـع والعشـــرين "األلفـــاظ اإلســـالمية

وأفــــرد الفصــــول الثالثــــة األوىل منــــه للتطــــّور الــــداليل ومل حيــــاول اللغويــــون 

القدامى تصنيف أنواع التطّور الدالّيل، وأما اللغويون احملدثون العرب فقد 

 خمتلــــف اللغــــات فقــــد اســــتطاعوا أن اهتمــــوا بدراســــة الداللــــة وتطّورهــــا يف

حيـــددوا مظـــاهر معينـــة للتطـــور الـــداليل والـــيت ميكـــن تطبيقهـــا علـــى مجيـــع 

لقــد كــان اهتمــام علمــاء الداللــة مبســألة ). ١٥٥: ٢٠١٢عبــود(اللغــات 

�¾ƢººººĐ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�¦ȂºººưƸƦǧ��ǂºººǌǟ�ǞºººǇƢƬǳ¦�ÀǂººººǬǳ¦�ǲºººƟ¦Â¢�ǀºººǼǷ�Ņȏƾºººǳ¦�°ȂºººǘƬǳ¦

ا أن التطـور الـداليل هـو تغيـري أسباب تغري الداللة وأشكاله وصوره وأدركو 

األلفــــاظ ملعانيهــــا، وأن األلفـــــاظ تــــرتبط بــــداللتها ضـــــمن عالقــــة متبادلـــــة 

فيحـــدث التطـــور الـــداليل كلمـــا حـــدث تغـــري يف هـــذه العالقـــة، وال يكـــون 

التطـــور يف مفهـــوم علـــم الداللـــة يف اجتـــاه متصـــاعد دائمـــاً إمنـــا حيـــدث وأن 

فيكـــون االنتقـــال مـــن يضـــيف املعـــىن أو خيصـــص، كمـــا يتســـع أو يعمـــم، 

. املعـــىن الضـــيق أو اخلـــاص إىل املعـــىن األوســـع أو العـــام وحيـــدث العكـــس

ودرس علمــاء اللغــة احملــدثني مصــطلح تغــري املعــىن عــوض مصــطلح التطــور 

  ).٧٦: ٢٠٠٣عبد اجلليل(الداليل 
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مــدخل : "ولعــل مــن أهــم مــا ُكتــب يف علــم الداللــة علــى النحــو اآليت

ألمحـد خمتـار عمـر " علم الداللـة"��ƨǨƸƳ�ƾȈĐلعبد ا" إىل الداللة احلديثة

علـم الداللـة عنـد العـرب، "حملمـد علـي اخلـويل، " علم الداللـة علـم املعـىن"

" علـم الداللـة املقـارن"لعـادل فـاخوري " دراسة مقارنة مـع السـيماءاحلديثة

حمليـي الـدين حمسـب " علـم الداللـة عنـد العـرب"حلازم على كمـال الـدين، 

" علــم الداللــة"، لفــايز الدايــة" يب بــني النظريــة والتطبيــقعلــم الداللــة العــر "

ــــة "ملنــــذر عياشــــي، " وترمجــــة"لبيريجــــري " علــــم الداللــــة"حملمــــودفهمي  دالل

إلبــراهيم أنــيس، " وداللــة األلفــاظ"ملــراد كامــل، "األلفــاظ العربيــة وتطّورهــا

  ).١٠٠: ٢٠٠٣الصاحل (وغريهم كثري

أللفــــاظ يف فهــــم طبيعــــة لقــــد أدرك احملــــدثون أمهيــــة للهجــــات وداللــــة ا

�Ŀ�ƨºȇȂǤǴǳ¦�ǞǷƢºĐ¦Â�©ƢºǠǷƢŪ¦�ƪ ŷƢºǇÂ��ƢȀƬºǇ¦°®�ȄºǴǟ�¦ȂǴƦǫƘºǧ��ȄƸºǐǨǳ¦

أحناء العامل العريب واإلسـالمي يف دراسـتها، ففـي إطـار اللهجـات أجريـت 

حيـث تناولـت هـذه الدراسـة ) ٢٠٠٧(دراسة شفيع الـدين : العديد منها

ـــــة الفصـــــحى ـــــة وعالقتهـــــا باللغـــــة العربي ، ودراســـــة حممـــــد اللهجـــــات العربي

والـــــيت تناولـــــت اخـــــتالف اللهجـــــات علـــــى املســـــتوى الرتكيـــــيب، ) ٢٠١٣(

والــــيت تناولــــت هلجــــات القبائــــل العربيــــة يف ) ٢٠٠٨(ودراســــة البكلــــيش 

��Ȇººººǈǳƾǻȋ¦�ÀƢººººȈƷ�ĺȋ�ǖȈººººƄ¦�ǂººººƸƦǳ¦�ǺººººǷ�² ®Ƣººººǈǳ¦Â�ǆ ǷƢººººŬ¦�ǺȇƾººººǴĐ¦
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عـــــن اللهجـــــات العربيـــــة القدميـــــة يف كتـــــاب ) ٢٠١٣(ودراســـــة العجارمـــــة 

  .لألخفش األوسط" القرآنمعاين "

وممـــا ســـبق تتضـــح أمهيـــة اللهجـــة احملليـــة ذات األصـــول العربيـــة، والـــيت 

أصـــــبحت يف ظـــــل متغـــــريات العصـــــر احلـــــديث أكثـــــر بعـــــًدا عـــــن املنـــــاهج 

الدراســـية، خاصـــة يف مـــدارس التعلـــيم العـــام يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية 

اهج الدراسـية وهـو مـنهج مـن املنـ(على وجه العمـوم ومـنهج لغـيت اخلالـدة 

علـــى وجـــه اخلصـــوص؛ حيـــث إّن اإلدراك )  يف اململكــة العربيـــة الســـعودية

الّلغـوي للهجــة يعــد مــن الصـفات اإلنســانية األساســية عنــد البشــر؛ إذ أن 

لغــــة الفــــرد العاديــــة هــــي لغــــة إبداعيــــة، وإن كــــل كــــالم يعتــــرب مــــن مظــــاهر 

  .التطوير والتجدد يف اللغة يف حد ذاته

خـــاه هـــذه الدراســـة هـــو اإلســـهام مـــن خـــالل لـــذلك فـــإن أهـــم مـــا تتو 

نتائجها يف الربط بني لغة املدرسة ولغة االستعمال اليومي؛ للحفاظ على 

خصوصـــية واقـــع املـــتعلم مـــن جهـــة، ومـــدى مالئمـــة املنـــاهج املعتمـــدة يف 

  .التعليم العام لواقع هلجته من جهة أخرى

:مشكلة الدراسة

فروق يف داللة بعض متثلت مشكلة الدراسة احلالية يف وجود 

املفردات يف اللهجة النجرانية إذ ما قورنت بالفصيح واللهجات األخرى، 



  

١١٨

الدرمكي (وفق ما أشارت إليه نتائج عدد من الدراسات احلديثة 

اليت اهتمت بداللة مفردات اللغة حيث تناولت التطور ) م٢٠٠٥

، )عوديةوهي منطقة باململكة العربية الس(الداليل يف ألفاظ هلجة قريات 

اليت تناولت التطور الداليل يف العربية يف ) م٢٠٠٣(ودراسة الصاحل 

وباإلضافة إىل ما سبق فإن عمل الباحثة  . ضوء علم اللغة احلديث

كمشرفة للرتبية امليدانية دفعها إلجراء مثل هذه الدراسة، وكذلك 

�ǺȀǠȇ±Ȃƫ�Ļ�ļ¦ȂǴǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢēƢƦǳƢǗ�ǞǷ�ǂǋƢƦŭ¦�ƢȀǴǏ¦Ȃƫ على

مدارس التعليم العام يف منطقة جنران، فقد وجدت الباحثة أن هناك 

حاجة ملحة إىل دراسة بعض مفردات اللهجة النجرانية ومظاهر 

  .تطورها

ومن هنا تأمل الباحثة من إجراء هذه الدراسة أن ُتسهم يف إلقاء 

مزيد من الضوء على مظاهر التطور الداليل لبعض مفردات اللهجة 

�ŖǤǳ�ƲȀǼǷÂ�ƢēƢǸǴǠǷÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©ƢƦǳƢǗ�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈȈǳ النجرانية؛

وكذلك فإن الباحثة تأمل أن تشجع دراستها باحثني يف ميدان . اخلالدة

التخصص على القيام بإجراء دراسات مماثلة تتناول جوانب أخرى من 

لذا فإن الغرض من . التعلمية يف جمال الرتبية امليدانية/ العملية التعليمية

الدراسة هو الكشف عن مظاهر التطور الداليل لبعض مفردات هذه 

  .اللهجة النجرانية عند طالبات كلية الرتبية يف جامعة جنران



١١٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :أهداف الدراسة

ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē:

بيان بعض مظاهر التطور الداليل والتغري الذي طرأ على بعض  - ١

البات كلية املفردات املاثلة يف اللهجة النجرانية واملتداولة بني ط

الرتبية يف جامعة جنران وبيان أصوهلا والفصيح منها ومدى ارتباطها 

يف اللهجات العربية واللغات األخرى، ومدى تداول هذه املفردات 

  .بني الناس

؛ )املستعمل يف اململكة العربية السعودية(تطوير منهج لغيت اخلالدة  - ٢

اصًا باللهجة ليتالءم مع مفردات اللهجة احمللية ليتضمن جزاًء خ

�śƥ�ƲȀǼŭ¦�Ŀ�ƢŮÂ¦ƾƫÂ�ƢēƢƦƯ�ȄǴǟ�· ƢǨƸǴǳ��Ņȏƾǳ¦�Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƨȈǴƄ¦

 .املتعلمني

:أهمية الدراسة

تكمـــن أمهيـــة هـــذه الدراســـة يف النتـــائج الـــيت ينتظـــر أن تســـفر عنهـــا، 

وتأيت يف وقت تشهد فيه اململكة العربيـة السـعودية حركـة تطـوير وحتـديث 

:ملناهج اللغة العربية، لذا فإن أمهية الدراسة تنطلق من اآلتية

١ -ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�ƶȈǐǨǳ¦�©¦®ǂǨŠ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǺďǈŢ�ƢĔ¤.

٢ -�ȄǴǟ�Ǧ Ǭƫ�ƢĔ¤التطور الداليل ملفردات اللهجة النجرانية. 



  

١٢٠

ـــــة - ٣ ـــــة مقارن تكشـــــف الدراســـــة عـــــن جـــــذور مفـــــردات اللهجـــــة النجراني

 .بالفصيح

 .وتقرن اللهجة النجرانية بالفصيح  وبعض اللهجات األخرى- ٤

تــأيت الدراســة احلاليــة اســتجابة لتوجهــات منــاهج اللغــة العربيــة املطــورة - ٥

ــــــة الســــــعودية خاصــــــة  ــــــة إىل " لغــــــيت"مــــــنهج يف اململكــــــة العربي الداعي

.االهتمام، والعناية باللغة العربية يف كل مراحل التعليم العام

  :المنهجية

اعتمــــدت الباحثــــة يف هــــذه الدراســــة منهًجــــا متكــــامًال، دعــــت إليــــه -

:طبيعته، حيث جيمع بني املناهج اآلتية

وهـــو الـــذي خيـــتص يف وصـــف مفـــردات اللهجـــة يف : املـــنهج الوصـــفي-

.دراستها، وحتليلها حتليال داللياً منطقة جنران، و 

وهو الذي خيتص يف تتبع تـاريخ مفـردات اللهجـة يف : املنهج التارخيي-

  ".التطور الداليل" منطقة جنران، بالتايل الوصول إىل مادة الدراسة

وهو الذي خيتص يف مقارنة دالالت مفـردات اللهجـة : املنهج املقارن-

للهجـــــة واســـــتعماهلا يف يف منطقـــــة جنـــــران مـــــن حيـــــث اســـــتعماهلا يف ا

 .الفصيح وبعض اللهجات البدوية



١٢١

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

وهـــــو الــــــذي خيــــــتص يف اســـــتقراء النتــــــائج الــــــيت : املـــــنهج االســــــتقرائي-

خلصــت إليهــا الدراســة واملتعلقــة باأللفــاظ مــن حيــث معناهــا وأصــلها 

  .وداللتها

  عينة البحث

طالبة من طالبات اللغة العربية  ٢٨٨تكونت عينة الدراسة من 

  : كلية الرتبية واللوايت مت توزيعهن كاآليت/ نيف جامعة جنرا




 





 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إجراءات الدراسة

  جمع المادة وتصنيفها: المرحلة األولى

  :جمع المادة وقد تمت من خالل: أوالً 

رصد وتدوين جمموعة من املفردات واليت ُأخذت  من خالل عينة -

  .من طالبات جامعة جنران مباشرة

-�Ãƾǳ�Ƣēȏȏ®Â�ƨƴȀǴǳ¦�©¦®ǂǨǷ�ǺǷ�ƾǯƘƬǴǳ�ƨȈǻƢƯ�ƨǴƷǂŠ�ƨưƷƢƦǳ¦�¿ƢȈǫ

عينة الدراسة، حيث عمدت إىل مقارنة هذه املفردات مبا حصلت 



  

١٢٢

�©¦ǂȇƾŭ¦�ǞǷ�ƢēǂƳ¢�Ŗǳ¦�©ȐƥƢǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ƢǷȂǴǠǷ�ǺǷ�ǾȈǴǟ

واملعلمات وطالبات املدارس ووليات األمر يف املدارس التابعة لوزارة 

ليم يف اململكة العربية السعودية، واملوزعة على قرى منطقة الرتبية والتع

جنران حيث تنقلت الباحثة بعدد من هذه القرى من خالل عملها  

كمشرفة يف برنامج التدريب امليداين التابع جلامعة جنران احلكومية، 

ويف فرتة زمنية تقارب السنتني ويزيد وبواقع مخس أو ست زيارات  

ومن هذه القرى . ربعة عشر أسبوعا تقريبالكل طالبة على مدار أ

خباش، املشعلية، اجلربة، بئرعسكر، حبونا، : (على سبيل املثال

��ƨǬȈǔǳ¦��ÀƢǰǇȍ¦��Ǻǔū¦��ƨǔƷ®��ƨǫȂĔ��ƨȈǼȈǐū¦��ƨƦȇƢƯȋ¦

املنتشر، احلايرة، الضيافة، الفهد، زور وادعة، األمالح، رجال، 

 ). اخل...املنجم، املخيم، حي األمري مشعل، املخطط

قيام الباحثة باالستماع إىل صوت املفردة وداللتها يف اللهجة -

النجرانية ومقارنتها بالفصيح وبعض اللهجات األخرى؛ بغية حتديد 

اللفظ بدقة ومعرفة إن كان لفظًا خاًصا مبنطقة بعينها بنجران أم إن  

 .كان شائع االستعمال

:وقد متت بطريقتني: وسائل جمع المادة: ثانيا

الكتابة املباشرة للحديث الفردي بعلم  :ة األولىالطريق

املتحدث، وذلك على أن يكون احلديث عامًا يف أي موضوع خيتاره 



١٢٣

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

حبيث يتحدث حبرِّية وعلى سجيته أو أن يكون رداً على , الراوي اللغوي

ثيين عن كيفية احلياة يف جنران : سؤال سابق من الباحثة من مثل حدِّ

ت املشهورة يف جنران؟ ماذا تسمى احلشرات قدميًا؟ ما هي أشهر األكال

  .اخل… يف اللهجة النجرانية؟ 

الكتابة املباشرة لألحاديث اجلماعية العامة دومنا   :الطريقة الثانية

إشعار املتحدثات بذلك؛ بغية أن يكون حديثًا عفويًا عاًما على سبيل 

رسة، أو األحاديث الدائرة حول حفلة ما يف اجلامعة أو يف املد: (املثال

أحاديث املعلمات اجلانبية حول موضوع ما، أو بعض النقاشات 

  .واملواقف العامة وغريها 

:تصنيف المادة:ثالثاً 

بعد التأكد من أن املادة قد مت مجعها بالكامل، وبعد أن 

تأكدت الباحثة من أن األلفاظ يف أغلب األحاديث قد أصبحت 

غ هذه املادة على هيئة متكررة من الرواة، عندها تبدأ مرحلة تفري

ƢēȏƢů�Ƥ ǈƷ�ƢȀǨȈǼǐƫ�ǶƬȇ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥÂ��Ƥ Ȉǯ¦ǂƫ.

�ƨȇƢĔ�ŕƷ�©ǂǸƬǇ¦�̈®Ƣŭ¦�ǞŦ�ƨǴƷǂǷ�ÀƜǧ�ǂǯǀǳƢƥ�ǂȇƾŪ¦�ǺǷÂ�¦ǀǿ

الدراسة؛ وذلك للتأكد من اكتمال حيثيات املادة يف كل جمال وعلى 

الرغم من ذلك، إال أنه قد تكون هناك ألفاظ تستعمل يف قرى مل يتسن 

.ثة الوقوف عليها أو مساعها وبالتايل مل تدرج يف جماهلاللباح



  

١٢٤

  البحث و االستقصاء: المرحلة الثانية

يتم يف هذه املرحلة تصنيف األلفاظ كٍل يف جماله؛ حيث تبدأ عملية 

البحث عن أصل اللفظ  من حيث تطوره أو احتفاظه بداللته القدمية؛ 

د من خلُّوه من التطور وذلك برده إىل مادته اللغوية وذلك بعد التأك

الصويت، أما يف حال إنه وجد أن هناك تطورًا صوتًيا فبهذه احلالة وجب 

البحث عن أصله قبل هذا التطور بعد ذلك خنلص إىل املرحلة األخرية، 

فإنه ينظر فيها إىل التطور الداليل للفظ عن طريق البحث يف املعاجم 

مدت الباحثة بشكل هذا وقد اعت. العربية عن دالالت هذه املادة

لسان العرب البن منظور، وتاج العروس “أساسي على معجمني مها 

�Àȋ�Ǯ“للزبيدي ǳ̄Â��ǶƳƢǠŭ¦�©ƢȀǷ¢�ǺǷ�ƢǸȀǨǏȂƥ�ƢǸē°ƢƬƻ¦�ƾǫ�Â��

مادة كل من املعجمني اعتمد فيها صاحبها على األخذ من معاجم  

  .كثرية سابقة

 حيدث عليه وعليه فإن كان اللفظ حمتفظًا بدالالته القدمية، فإنه ال

�ƾǫ�ǚǨǴǳ¦�ÀƢǯ�À¤�ƢǷ¢��¾ƢĐ¦�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�µ ǂǟ�ƾǼǟ�ƢÅƬƥƢƯ�ȄǬƦȇÂ�¦ÅŚǤƫ

تطورت دالالته عند استعماله يف اللهجة عنه يف الفصحى، عندها 

  .يكون اللفظ من بني األلفاظ اليت ختضع للتحليل



١٢٥
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  التحليل: المرحلة الثالثة

¦��Ŀ�Ƣđ�ƨǏƢŬيتم يف هذه املرحلة حصر األلفاظ متطورة الرتاكيب 

كل جمال ومن مث تبدأ مرحلة التحليل؛ وذلك لبيان ظواهر تطورها، على 

  :النحو اآليت 

  :التحليل الشكلي حيث يشتمل على: أوالً 

التحليل الصويت يف حالة وجود تطور صويت يف اللفظ جمال )١(

 .الدراسة

التحليل الصريف للفظ ببيان وزنه الصريف ،وردُُّه إىل أصل وزنه يف )٢(

 .فصحىال

التحليل النحوي ببيان موقع اللفظ يف مجلته املذكورة سابًقا يف )٣(

  .بدء حتليل اللفظ

  :التحليل الداللي ويشتمل: ثانياً 

التحليل السياقي وبيان السياقات العامة أو اخلاصة اليت يستعمل )١(

.فيها الشاهد، واجلماعات اللغوية اليت تستعمله

يف اللهجة كما جاء يف التحليل الداليل وبيان داللة اللفظ )٢(

  .الرتاكيب املذكورة



  

١٢٦

هذا وقد تكون الدالالت املستعملة يف اللهجة للفظ الواحد 

:دالالت متعددة، وعليه فإنه يف هذه  احلالة يتم التعامل معها كاآليت 

إذا كانت الداللة املستعملة يف اللفظ شائعة االستعمال وكذلك  - أ

اللهجات العربية، فإن معروفة على مستوى الفصيح و مستوى 

  .الباحثة يف هذه احلالة تكتفي باإلشارة إليها قبل عرض الرتاكيب

إذا كانت الداللة املستعملة يف اللفظ غري متطورة ولكن ميكن هلا  -  ب

أن تساعد يف الكشف عن مظاهر تطور هذا اللفظ، أوأسباب تطور 

µ ǂǟ�ǶƬȇ�ƢǿƾǼǟ��°Ȃǯǀŭ¦�¾ƢĐ¦�ǺǸǓ�ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦  تراكيب

�¾ƢĐƢƥ�ƨǬǴǠƬǷ�Ǻǰƫ�Ń�À¢Â�ŕƷ��©ȏȏƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�µ ǂǟÂ�ǚǨǴǳ¦�¦ǀǿ

  . الداليل

الداللة املتـطورة للـفظ وكذلك الدالة على املـجال الداللـي وهي  - ج

أساس التحليل، وبيان طبيعة هذا التطور، لذا يتم التفصيل يف شرح 

  .هذه الداللة

عربية الفصحى التحليل املقارن بذكر دالالت املادة يف ال)٣(

واالستعمال اللهجي وبيان مظهر التطورالناتج عن هذه املقارنة، 

وكذلك األسباب اليت دعت إىل هذا التطور وبيان طبيعة هذا 

حتول املعىن إىل املعىن املضاد، انتقال املعىن من :( التطور حنو

).جمال إىل أخر، تضييق املعىن، توسيع املعىن، تغري جمال الداللة
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استقراء النتائج: الرابعة  المرحلة

عمدت الباحثة يف هذه املرحلة إىل استقراء النتائج اليت خلصت إليها 

الدراسة واملتعلقة باأللفاظ من حيث معناها وأصلها وداللتها، حيث مت 

ترتيبها ألًفا بائًيا، وكذلك تناولت كيفية االستفادة من تلك النتائج  فيما 

ملعتمد يف مدارس التعليم العام يف اململكة ا" لغيت اخلالدة"يتعلق مبنهج 

  .العربية السعودية

  :التطور الداللي أللفاظ اللهجة النجرانية) ١(

ينبغي أن نشري هنا إىل أن األلفاظ مرتبة ترتيًبا ألًفا بائًيا

  برز

  البرزة 

  معناها في اللهجات

والقول االجتماع السري، :يف اللهجة النجرانية تفيد معىن" الربزة"كلمة 

"الربزة، واملْربزْ "السري، ويف هلجة اإلمارات العربية املتحدة وردت لفظة 

قاعة جلوس الرجال والضيوف يف البيت، وتسمى أيضا : وتفيد معىن

، ويف هلجة أهل )١٩٧٨:٧٧حنظل(جملس بقلب اجليم ياءًا " ميلس"

هي على خيمة العريس اجلديد، و " الربزة"البادية األردنية يطلقون كلمة 

  .خيمة صغرية احلجم تبىن على مسافة قريبة من خيام أهله وربعه



  

١٢٨

  أصلها ومعناها في المعاجم

الَكْهَلًة من النساِء اجلليلة العاقلة :هي كلمة عربية صحيحة والبَـْرَزُة هي

اليت تظهر للناس وجيلس إِليها القوم موثوق برْأيها وعفافها، وال حتتجب 

ثه ويف حديث أُم َمْعَبٍد كانت امرأًَة بـَْرَزًة َختَْتِبُئ . ماحتجاَب الشَّوابِّ وحتدِّ

الَعَقَبُة من اجلََبِل :الظهور واخلروج، والبَـْرَزُة :ِبِفناِء قـُبَِّتها، والُربوز هو

املعجم (، والربوز الظهور بعد خفاء، وبـََرَز له انـَْفرد )برز: اللسان مادة(

�čũ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�ƪ). برز: الوسيط مادة ǠǫÂÂ ا لعدد من األماكن

بلدة تقع مشال مكة املكرمة يف السعودية، ويف بالد " برزة"والبلدات فـ

: ٢، ج١٩٠٦احلموي(حّي من أحياء دمشق " حي برزة"الشام 

١٢٤.(  

التغير الداللي للكلمة

، ففي هوالتحول حنو املعىن املضاد"البَـْرَزةُ "التغري الذي حصل لكلمة 

، ويف اللهجة أفادت معىن الظهور واخلروج :المعاجم أفادت معنى

والتفسري الداليل هو التحول حنو املعىن املضاد بني ، السرية وعدم الظهور

، والتحول حنو املعىن املضاد موجود يف كتب الرتاث "اخلفاء"و" الظهور"

  .واللهجات األخرى

  جبع

  اجبع
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  معناها في اللهجات 

سرق، كسر، ويف هلجة : يف اللهجة النجرانية تفيد معىن" جبع" كلمة

قص الشيء على : وتفيد معىن" َجَبعَ "أهل البادية األردنية  وردت لفظة 

وضع األشياء فوق بعضها البعض " َجَبع الشيء"غري انتظام ويقال أيضا 

يف " جبع، جبعة، جباع"وتكثر األماكن اليت حتمل اسم  .دون انتظام

"أكمة، علو، ارتفاع: "مبعىن" جبع"لسطني، ومجيعها من جذر لبنان وف

، ويف العربية )١٩٧٢:٤٢٠الدباغ(وتعد هذه من أمساء املدن الكنعانية 

، ويف هلجة مشال )١٩٧٠:٩٣قومجان(التلة، أكمة : مبعىن" ּגְבָעה"ورد 

على الشيء القليل والذي يوضع فوق " ُجبّاع"األردن يطلقون كلمة 

ويكون على شكل كرة، وينحصر هذا املعين لألشياء املرنة بعضه البعض 

ُجبّاع "، و"ُجبّاع الزبدة"واليت تتشكل بسهولة وبأحجام خمتلفة فيقولون 

.، ونرى أن املعىن يف هلجة مشال األردن قريب من املعىن املعجمي"الثلج

  أصلها ومعناها في المعاجم

صبيان جيعلون على رْأسه عربية صحيحة، اجلبُع َسْهم صغري يـَْلَعب به ال

القاموس (القصُري، ويقال اجلُبَّاعة املرأة القصرية :، اجلُبَّاعُ َمترة لئال يـَْعِقر

).جبع: الرائد مادة(َجبََعُه َقطََعُه بالسَّْيف ) جبع: احمليط مادة

التغير الداللي للكلمة

داللة هو تغري يف جمال الداللة وانتقال " جبع"التغري الذي حصل لكلمة 



  

١٣٠

، نرى أن لعب الصبية بالسهم الصغير اللفظ من جمال إىل آخر

كلمة يف جمال الداللة وانتقلت الوإخفائه في لعبهم قد أحدث تغيرا 

، وهي من المعاني الضرورة للسارق في "السرقة"إلى " الخفاء"من 

، فهو قريب من معني كلمة "كسر"إخفاء ما أخذ، أما المعنى الثاني 

قص الشيء أهل البادية األردنية والتي تفيد معنى  في لهجة" جبع"

والتي " بجع"، "جبع"، وفي المعاجم ورد مقلوب على غري انتظام

تفيد معنى القطع، وهي قريبة أيضًا من المعنى الثاني في اللهجة 

  .النجرانية والتي أفادت معنى الكسر

  حول

َحـــوِّلْ 

معناها في اللهجات

انّــزل، وتأتي فعل أمر، :النجرانية تفيد معىنيف اللهجة "َحوِّلْ "كلمة 

بصوت الدال وتفيد " َحّود"وفي لهجة شمال األردن وردت كلمة 

َحّود عن الفرس، وفي اللهجة اليمانية :معنى النزول أيًضا فيقولون

: ١٩٨٧سلوم(مال عن الشيء : بمعنى" حود حاد، يحيد"وردت 

فيقولون حالت " لَ َحوَ "، وفي اللهجة التميمية وردت كلمة )١١٨

، )١٥٩: ١٩٧٨المطلبي(عينة أي أقبلت الحدقة على األنف 

ترجل عن : بمعنى" َحّول"وفي لهجات بالد الشام وردت كلمة 



١٣١
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، وفي لهجة شمال األردن أفادت نفس )١٩٧٣:٤١فريحة(الفرس 

  .المعنى ولكنها مقيدة أيضا بالنزول عن الدواب كالخيل

أصلها ومعناها في المعاجم

عربية صحيحة، احلاء والواو والالم أصٌل واحد، حال الرجل يف مِنت 

وحال ، )١٢١: ٢،ج١٩٧٢ابن فارس(فرسه َحيُول إذا وَثَب عليه 

: الصحاح يف اللغة مادة(إذا وَثَب عليه الرجل يف منت فرسه 

).حول: املعجم الوسيط مادة(،احلول السريع التغريُّ من الرجال )حول

لمةالتغير الداللي للك

هو االنتقال الداليل حنو املعىن "َحـــوِّلْ "التغري الذي حصل لكلمة 

وأما يف ، "الوثب والركوب: "، ففي المعاجم أفادت معنىاملضاد

فالتغري كان من ، "النزول: "المضاد وهو اللهجة فقد أعطت املعىن

وهذه الظاهرة موجودة يف كتب " الرتجل والنزول"إىل " الوثب والركوب"

.)١٩٦٤:١٦٠األزهري(ث الرتا

  حيد

ِحْيـــد

معناها في اللهجات

حجر، صخره، وجمعها : النجرانية تفيد معينفي اللهجة " ِحْيد"كلمة 
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بصوت " احليط"، ويف هلجة البدو يف ساحل مريوط وردت الكلمة حيود

: ١٩٨١مطر(احلجر ومفرده حيطة، واحلائط اجلدار :الطاء، وتفيد معىن

بفتح الحاء " َحّيد"األردن وردت لفظة  وفي لهجة شمال، )٣١٣

ابتعد عن طريقي، ابتعد جانبا، ويقولها : وتشديد الياء بمعنى

  .الشخص حينما يكون في حالة غضب شديد

أصلها ومعناها في المعاجم

حرف شاخص يخرج من : عربية صحيحة، حيد، والَحْيد، بالتسكين

َجناح، الَحْيد ما الجبل، َحْيُد الجبل شاخٌص يخرج منه فيتقدم كأَنه

شَخص من الجبل واعوجَّ، وُحيود وَأحياد ِإذا كانت له حروف ناتئة 

  ).حيد: اللسان مادة(في َأعراضه ال في َأعاليه 

التغير الداللي للكلمة

وتضيق في  هو قصر يف الداللة العامة"ِحْيد"التغري الذي حصل لكلمة 

فأصبح املعىن اجلديد ، المعنى، فالَحْيُد ما شَخص من الجبل واعوجَّ 

وهذا املعىن هو بعض من أجزائه فضاق الشمول " احلجر والصخرة: "هو

حبيث أصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أقل عدد من اجلوانب اليت  

، أن إدراك الداللة )٢٢: ١٩٨٠لعييب(كانت عليها الكلمة يف األصل 

��ǶēƢȈƷاخلاصة أيسر من إدراك الداللة العامة ولذلك يبتعد الناس يف

العملية عن العموميات ويؤثرون الداللة اخلاصة، ويعمدون إىل بعض 



١٣٣
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�Ǧ ǴƬű�Ŀ�̈Śưǯ�ƨǴưǷȋ¦Â��ƢÅǏƢƻ�ÅȏƢǸǠƬǇ¦�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇÂ�ƨǷƢǠǳ¦�©ȏȏƾǳ¦

).١٥٣: ١٩٨٦انيس(اللغات 

  جوه

  جاه

معناها في اللهجات

عقال، طاقية، غرته، أو : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " جاه"كلمة 

شيء يوضع على الرأس، ويف هلجة مشال األردن يطلقون كلمة أي 

فالن صاحب جاه أي : على صاحب املنصب الرفيع فيقولون" اجلاه"

.صاحب مكانه يف قومه

أصلها ومعناها في المعاجم

اجلاه املنزلة والَقْدُر عند السلطان، مقلوب عن َوْجٍه عربية صحيحة، 

الَتَمتَُّع مبََكانٍَة َوُعُلوٍّ َوِمهٍَّة َوَسَط قـَْوِمِه، :، اجلَاه)جوه: اللسان، مادة(

).جوه: معجم الرائد مادة( واجلَاه الشََّرُف َواْلَمْنزَِلُة الرَِّفيَعةِ 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال داللة  هو" جاه"التغري الذي حصل لكلمة 

ǳ¦�ƪ ǴǬƬǻ¦�Ʈ ȈƷ��ǂƻ¡�ń¤�¾Ƣů�ǺǷ�ǚǨǴǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�¾Ƣů�ń¤�̈®ǂĐ¦�ƨǳȏƾ

يفيد ، فالجاه )٢٠٤: ١٩٦٤ابن فارس(احملسوسة، وذلك باالستعارة 

، فأصبح املعىن اجلديد هو كل شيء يوضع ، واْلَمْنزِلَُة الرَِّفيَعةِ الَقْدرُ : معىن
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وذلك ألن الرأس أعلى شيء في "عقال، طاقية، غرتة"على الرأس مثل

ف واللذان يعتبران رمًزا للعزة واألنفة اإلنسان ويحوي الجبهة واألن

إلى المعنى " الجاه"عند اإلنسان العربي، فتغير المعنى المجرد لـ

  .المحسوس بكل شيء يوضع على الرأس

  خبش

َخبـْش

معناها في اللهجات

  .الخبلاجلنون، : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة "َخْبش"كلمة

أصلها ومعناها في المعاجم

َمجََعَها، وتَناَوَهلا،  :َخَبَش األشياَء من هُهَنا وهُهَناعربية صحيحة، 

، )خبش: اللسان، مادة(ما يـُتَـَناَوُل :كـَتَخبََّشَها، وُخباشاُت الَعْيشِ 

).خبش: الرائد، مادة(خبش األشياء أخذها ومجعها من هنا وهناك 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" َخبـْش"التغري الذي حصل لكلمة 

داللة اللفظ من جمال إىل آخر، كأن تنتقل الداللة احملسوسة إىل الداللة  

�Ŀ�̈ƾȇƾǟ�ƨǴưǷ¢�½ƢǼǿÂ��§ǂǠǳ¦�ǺǼǇ�ǺǷ�ȆǿÂ�̈°ƢǠƬǇȏƢƥ�Ǯ ǳ̄Â�̈®ǂĐ¦

، إن تجميع األشياء )٢٠٤: ١٩٦٤ابن فارس(الكالم شعرًا ونثرًا 

نافرة التكوين  وخلطها مع بعضها البعض بدون تجانس تكون
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وعديمة الفائدة ومربكة للناظر، أستعير هذا التلون واالختالف 

باألشياء وألصق هذا الوصف بالشخص المخبول لتقارب وصف 

األشياء المتناثرة المختلطة وبدون ترتيب، بالعقل الذي يكون 

  .مرتبك ومشوش وال يدرك األشياء

  خجج

يخج

.خيوف: عىنالنجرانية تفيد مفي اللهجة " يخج"كلمة 

أصلها ومعناها في المعاجم

عربية صحيحة، اَخلُجوج من الرياح الشديدة، اخلج الشديدة من كل 

�ǲǯ�Ŀ�ČƲÉÈţ�«ȂÉƴƻ�ƶȇ°��ƢēȂǏ�ƶȇǂǳ¦�ƲȈ
ÊƴÈƻÂ��ÅƢƳƢƴÈǟ�Ìǂ

ÊưÉƫ�Ń�ƢǷ�ƶȇ°

).خجج: اللسان، مادة(َشقٍّ َأي تشقُّ َهْوجاءُ َرْعبَـَلُة الرَّواح 

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  هو قصر يف الداللة العامة: "يخج"التغري الذي حصل لكلمة 

الريح الشديدة تلقي اخلوف والرعب يف النفس : في المعنى فالخج

وهذا املعىن هو بعض من أجزائه " اخلوف: "فأصبح  املعىن اجلديد هو

فضاق الشمول، حبيث أصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أقل عدد من 

.)٣٠٩: ١٩٦٢السعران(عليها الكلمة يف األصل اجلوانب اليت كانت



  

١٣٦

  خلق

َخَلقْ 

معناها في اللهجات

ويف قطعه من القماش، : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " َخَلقْ "كلمة 

وتطلق على خمتلف أنواع " َخَلقه"، و"َخَلق: "هلجة مشال األردن يقولون

.اللباس والثياب القدمية

أصلها ومعناها في المعاجم

صحيحة، ِمْلَحَفٌة َخَلٌق وثوٌب َخَلٌق، أي باٍل، يستوي فيه املذّكر  عربية

واملؤنث، ألنَّه يف اًألصل مصدر، وقد َخُلَق الثوُب بالضم ُخلوَقًة، أي 

، اخلََلُق الباِيل من الثِّياب واجلْلد )خلق: الصحاح يف اللغة، مادة(بَلَي 

).خلق: املعجم الوسيط، مادة(وغريها 

لي للكلمةالتغير الدال

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" َخَلقْ "التغري الذي حصل لكلمة 

من هو اخللق والبلى : داللة اللفظ من جمال إىل آخر، فأصل املعىن

انتقلت وزالت داللة  البلى واخللق، وبقي املعىن يطلق ، الثياب والقماش

.على قطعة القماش فقط

  خوش

  خويش



١٣٧

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

معناها في اللهجات

خلط أشياء غير : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " َخوِيـْش"كلمة 

.متوافقة، ويخوشون يخلطون

أصلها ومعناها في المعاجم

عربية صحيحة، خاش الشيَء َخَلطَُه، الخوش الجمع من الناس، 

:القاموس احمليط، مادة(ُقماُش البيِت، وَسَقُط َمتاِعه : وخاش البيت

).خوش

للكلمةالتغير الداللي 

وتضيق  هو قصر يف الداللة العامة"َخوِيــْش"التغري الذي حصل لكلمة 

، في اللهجة هو خلط أشياء غير متوافقة" الَخوِيــْش"في المعنى، فـ 

:، أما يف املعاجم فأفادت أكثر من معىن"َخوِيــْش"ونطقت مصغرة 

.وخاُش البيت سقُط َمتاِعهفالخوش الجمع من الناس،

  زرم

  ازرم

معناها في اللهجة

، ويف هلجة مشال الفاشل: النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " ازرم"كلمة 

:، ويف السريانية"ازرم"فالن : األردن تقال ملن يثقل يف األكل، فيقولون



  

١٣٨

(��â¾ زرم"وردكلمة  "zarma(غضب : ، وتفيد معىن) ١٩٦٢خنلة :

٧٧.(

أصلها ومعناها في المعاجم

املضيَّق عليه، :الذليل القليل الرَّْهِط، الزَّرِمِ :الزَّرِميُ ، عربية صحيحة

ْزرَِئمُّ :َزرٌِم، وَزرََّمه غريه، الزَّرِمُ : البخيل
ُ
الذي ال يثبت يف مكان، وامل

).زرم: اللسان، مادة(املتقبض : والزُّرَْأِميمُ 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال داللة هو ": زرم"التغري الذي حصل لكلمة 

آخر، فنرى أن الشخص الذي ليس له نصري واملتربم اللفظ من جمال إىل 

ال يثبت يف مكان واملنطوي على نفسه، حيث تكون مواجهته 

.لإلحداث صعبة وال حيتمل الصرب فهو أقرب إىل الفاشل يف عمله

  زهل

  ازهل

معناها في اللهجات

وردت  . أركن، سكن:النجرانية تفيد معىن في اللهجة" ازهل"كلمة 

عدم املباالة، : يف هلجة أهل البادية األردنية وتفيد معىن" َزْهل"كلمة 

.مل يهتم ألمره: أي" زهل فالن"يقال 

أصلها ومعناها في المعاجم



١٣٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

الزاي واهلاء والالم كلمة تدل على مالمسة الشيء، يقاُل فرس زهلول، 

والزُّْهلول اَألْمَلس من كل ، )٣٣: ٣، ج١٩٧٢ابن فارس(أي أملس 

ْطَمِئنُّ الَقْلبِ )زهل: اللسان، مادة(شيء 
ُ
القاموس احمليط، (، والزاِهُل امل

).زهل: مادة

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  هو قصر يف الداللة العامة": زاهل"التغري الذي حصل لكلمة 

ْطَمِئنُّ : يف املعاجم تفيد معىن في المعنى، فالزاهل
ُ
، "الَقْلب"امل

واملطمئن القلب يكون ساكن اجلوارح، هادي النفس فأصبح  املعىن 

، وهذا املعىن هو بعض من "السكن، والركون"اجلديد يف اللهجة هو 

ل الكلمة مقصورًا على أقل أجزائه فضاق الشمول حبيث أصبح مدلو 

 ١٩٨٠لعييب(عدد من اجلوانب اليت كانت عليها الكلمة يف األصل 

:٢٢.(

  زمل

  الزامل

معناها في اللهجات

نشيد يؤديه ويقوم به :النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " الزامل"كلمة 

جمموعة من الرجال يف حلن معني ويكون يف مناسبات خاصة، ويف 

الرجز، تزاملوا أي تراجزوا : كلمة تفيد معىن" الزمل"اللهجة اهلذلية 



  

١٤٠

).٤٧١: ١٩٨٦الطيب(

أصلها ومعناها في المعاجم

كلُّ َصْوٍت ُخمَْتِلٍط، أو َصْوٌت َخيْرُُج من :عربية صحيحة، واَألْزَمُل هو

َصوُِّت من :، واألُْزموَلةُ )زمل: القاموس احمليط، مادة(قـُْنِب دابٍَّة 
ُ
امل

اللسان، (ها، وأَْزَملُة القسي رنينها، وللِقِسيِّ أَهازِيٌج  وأَْزَملٌة الُوُعوِل وغريِ 

).زمل: مادة

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  وهو قصر يف الداللة العامة: "زامل"التغري الذي حصل لكلمة 

كل صوت مختلط إذ كان من إنسان أو : هو" في المعنى، فالزمل

نشيد يؤديه ويقوم به حيوان وجماد، والزامل في اللهجة النجرانية 

وهذا املعىن هو من أجزاء املعىن جمموعة من الرجال يف حلن معني، 

األساس، فضاق الشمول حبيث أصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أقل 

: ١٩٦٤الزبيدي(ب اليت كانت عليها الكلمة يف األصل عدد من اجلوان

يف " الزامل"، ويف هلجة أهل البادية الشمالية األردنية تطابق لفظة )٢٤٢

يف املعىن، فهو غناء يؤدى يف مناسبات "الدحّية"معناها مع لفظة 

.خاصة يصاحبه الرقص بأسلوب خاص

  زقر

  ازقر



١٤١

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

معناها في اللهجات

ارفعو، وتأيت مبعىن ارجم، :النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " ازقر"كلمة 

" زقرة"نبه، ومحلت كلمة :مبعىن" زقر"ويف هلجة مشال األردن وردت كلمة 

�ÀȂǳȂǬȇ�Ǯ: يف هلجة مشال األردن معىن ǳǀǯÂ��ŚǤǏ�ǲǸǟ� ƢĔ¤" فالن

.َزَقرُه َزّقرَه أي ضربه ضربة خفيفة:أي ضربه، ويقال": زقر فالن

عاجمأصلها ومعناها في الم

وردت هذه الكلمة يف املعاجم بصوت السني والصاد، فالسَّقَّار والصَّقَّار 

اللَّعَّان، واللَّعَّان ملن ال يستحق اللعن، مسي بذلك ألَنه يضرب الناس 

:اللسان، مادة(بلسانه، والصَّْقرهو ضربك الصخرة بالصَّاُقور واملِْعَوُل 

وتعين نظرة غضب " زقر"" ûùè"ويف السريانية وردت الكلمة ، )زقر

�śƦƳƢū¦�Ƥ ȈǘǬƫÂ��ƾȇƾēÂ)٧٣: ١٩٧٣فرحية.(

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" أزقر"التغري الذي حصل لكلمة 

داللة اللفظ من جمال إىل آخر، كأن تنتقل الداللة احملسوسة إىل الداللة 

�Ȃǿ�ǶƳƢǠŭ¦�Ŀ�ŘǠŭƢǧ��ǆ ǰǠǳƢƥ�Â¢��̈®ǂĐ¦يف اللهجة " الزقر"، واللعن

حيث انتقلت من الداللة احملسوسة إىل الداللة النجرانية تفيد الرجم، 

¨®ǂĐ¦��"يف املعاجم واللغة السريانية" من الرجم إىل اللعن.

  دوش



  

١٤٢

  دوشان

معناها في اللهجات

الشخص الذي يتكلم :النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " دوشان"كلمة 

الصمم يف : وتفيد معىن" ܕܫ"السريانية كلمة بصوت عال، ورد يف 

حجر مستدير يستعمل  "��ü¾"َدْوش"، و)١٩٦٣:٧١Costas(األذن 

�¦ǀǿ�ȆǷǂƥ�ƨƦǠǴǳ¦�ǽǀǿ�¿ȂǬƫÂ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�» ǂǠƫ�¾ƢǨǗȋ¦�ƢȀƦǠǴȇ�ƨƦǠǳ�Ŀ

احلجر إىل مسافة وعلى اخلصم أن يرمي حبجر ليصيب حجر األخر 

" أدوش"وردت كلمة ، ويف هلجة مشال األردن )٦٠: ١٩٧٣فرحية(

": دوشه"أقلق راحته، اضطرب، و": أندوش"ال يسمع، و: وتفيد مبعىن

مالك : "ضوضاء إزعاج، ويقولون أيضا للذي يتكلم بصوت مرتفع

".إّدوش

أصلها ومعناها في المعاجم

ِظلمٌة يف البصر، وضْعٌف يف البصر وِضيٌق يف :عربية صحيحة، الدََّوشُ 

وأَْدَوُش، وقد َدِوَشت عيُنه، وهي َدْوشاء العني، َدِوَش دَوشاً، وه

.)دوش: اللسان، مادة(

التغير الداللي للكلمة

على وزن فعالن، وهي من اجلذر "دوشان"التغري الذي حصل لكلمة 

:، ففي المعاجم أفادت معنىالتحول حنو املعىن املضاد: هو" دوش"



١٤٣

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

واللغة السريانية ويف وأما يف اللهجة النجرانية ، ظلمٌة وضْعٌف يف البصر

الصمم في : "المضاد وهو هلجة مشال األردن فقد أعطت املعىن

فالتغري فتحول المعنى من حاسة األبصار إلى حاسة السمع، " األذن

،ونرى أن كلمة " الصمم"إىل " اإلبصار"حالة : الذي حدث هو

هي أقرب إىل السريانية يف املعىن، ورمبا أخذت املعىن من لعبة"دوشان"

"¾ü�� "اليت يلعبها األطفال فيحدثون الضجة والصياح أثناء لعبهم.

  رضف

  المرضوفة

معناها في اللهجات

كالعجني خيبز ولكن ال : النجرانية تعىنفي اللهجة " املرضوفة"كلمة 

ترق بل يوضع طبقة فوق طبقة حىت تتكون خبزة كبرية، ومن مث تفت 

داخلها زبدة البقر أو الغنم، ويوضع " ولكن تكويرها من الوسط"وتكور

ومن مث توضع يف الزبدة حجر حار بعد أن يغمس يف الطحني الرب، ويف 

، )١٦٨: ١٩٨٧سلوم(هلجة أهل اليمن يقولون رّضفت الوسادة ثنيتها 

أي خمبوز على احلصى " رّضايف"ويف هلجة مشال األردن يقولون خبز 

.داخل الفرن

أصلها ومعناها في المعاجم

«�:الَرْضفُ  ȂǓǂǷ�Æ ¦Ȃ
ÊǋÂ��ÆƨÈǨÌǓÈ°�ƢēƾƷ¦Â��őǴǳ¦�Ƣđ�ÉǂǣȂÉȇ�É̈ƢǸƄ¦�É̈°Ƣƴū¦



  

١٤٤

ْرضوَفةُ 
َ
الصحاح يف (الِقْدُر أُْنِضَجْت بالَرْضِف :يشوى على الَرْضِف وامل

.)رضف: اللغة، مادة

التغير الداللي للكلمة

تغري جمال الداللة بسبب االنتقال من احملال إىل احلال فيه، قد تكون 

بط بني املدلولني اجلديد والقدمي حملية، ومن ذلك ما ذكر يف صلة الر 

احلجارُة احملماُة، والرضف هي " أكلنا املرضوفة"اللهجة النجرانية كقوهلم 

�ÆƨÈǨÌǓÈ°�ƢēƾƷ¢Â على الطعام، " الرضف"فأطلق العامة " املرضوفة"، فقالوا

فحل الرضف امسا للطعام ومسي احلجارُة اليت طبخ عليها، والرضف هي 

).٣٢: ١٩٦٣ابن قتيبة(بذلك حلرارته 

  رقش

  الرقش

معناها في اللهجات

اسم أكلة عبارة عن رقائق من خبز قمح الرب ترق : هي هذه الكلمة

.وختبز مث توضع الرقائق بعد الرَّْقشُ 

أصلها ومعناها في المعاجم

احلَيَُّة، كَقطاِم َعَلٌم للنساِء، ، الرَّْقُش كالنقش وكَسحاٍب عربية صحيحة

نَـقَّطَُة بَسواٍد وبياٍض 
ُ
القاموس احمليط، (وقد ُجيَْرى، والرَّْقشاُء من احلَيَّاِت امل

).رقش: مادة



١٤٥

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" الرقش"التغريالذي حصل لكلمة 

هو املنقط :  يف املعاجمداللة اللفظ من جمال إىل آخر، فأصل املعىن

انتقلت داللة املعىن واكتسب صفة اللون بالسواد والبياض من احليات، 

هذه، وأطلق على هذا النوع من الطعام، ويف هلجة مشال األردن وردت 

القماش والثوب الذي يكون فيه أكثر من : وتفيد مبعىن" مرقمش"كلمة 

.لون

  رمم

  المرمة

معناها في اللهجات

الشفة، ويف هلجة أهل : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " المرمة"كلمة 

األكل بشراهة، وحتمل :، وتفيد معىن"رمّ "البادية األردنية وردت كلمة 

.اللفظة يف هذا املوضع معىن النقد الالذع

أصلها ومعناها في المعاجم

�ƢĔȋ�Ǧ:عربية صحيحة، واملرمة بالكسر ǴǛ�©¦̄�ǲǯÂ�̈ǂǬƦǳ¦�ƨǨǋ�Ƣđ

�ǲǯƘƫ�Ä¢�Ƣđ�Ļǂƫ)رمم: اللسان، مادة.(

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  قصر يف الداللة العامة: هو" املرمة"التغري الذي حصل لكلمة 



  

١٤٦

وهي اليت : تفيد معىن الشفةفي المعنى، فالمرمة في اللهجة النجرانية 

�Ʈ ȈŞ�¾ȂǸǌǳ¦�¼Ƣǔǧ��² ƢǇȋ¦�ŘǠŭ¦� ¦ǄƳ¢�ǺǷ�Ȃǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀǿÂ�Ƣđ�¿ǂƫ

أصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أقل عدد من صفاته واليت كانت 

.عليها الكلمة يف األصل

  شبح

  يشبح

  معناها في اللهجات

ينظر، وشبح نظر، ويف : النجرانية تفيد معىن في اللهجة"يشبح "كلمة

تفيد معىن الذي : وهي" يشبح"هلجة أهل البادية األردنية وردت كلمة 

.يعاقب بشدة

ومعناها في المعاجمأصلها 

ما بدا لك شخُصه من الناس وغريهم من :عربية صحيحة، والشََّبُح هو

اليت : الشخص، واألشباح هي:اخللق، َشَبَح لنا َأي َمَثَل، والشََّبُح هو

).شبح: اللسان، مادة(أَدركتها الرؤية واحلس 

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  الداللة العامة قصر يف: هو" يشبح"التغري الذي حصل لكلمة 

أن تلمح من الناس وغيرهم من الخلق، ، "في المعنى، فالشبح

" الشبح"فأصبح والشبح هو كل شيء يدركه األبصار بالرؤية  واحلس، 



١٤٧

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

وهذا املعىن هو من أجزاء يفيد معىن النظر فقط، في اللهجة النجرانية 

املعىن األساس، فضاق الشمول حبيث أصبح مدلول الكلمة مقصوراً 

" التوبة"كلمة على أقل عدد من اجلوانب اليت كانت عليها الكلمة يف  

واليت معناها يف اللغة الرجوع، وخصت بالرجوع عن الذنب

).٨٢: ٢٠٠٣الصاحل(

  غرر

  غرير

معناها في اللهجات

الصيب الصغري، ويف : النجرانية تفيد معىناللهجة  في" غرير"كلمة 

.قليل اخلربة: هلجة مشال األردن وردت كلمة الغرير مبعىن

أصلها ومعناها في المعاجم

طلع َأّوُل َأسنانه كأَنه َأظهر :عربية صحيحة َغرََّر الغالُم أي: وهي كلمة

�ȆǿÂ��ƢÈēËǂÉǣ�ƪ ȇÈ¢°Â�ǾǻƢǼǇÈ¢�ńÂÉ¢�ƪ ǠǴǗ�¦̄¤�Ȃǿ�ƢȀǓƢȈƥ�ÄÈ¢�ǾÊǻƢǼǇÈ¢�È̈ËǂÉǣ

أُوىل َأسنانه، َغرََّرت ثَِنيَّنا الغالم إذا طلعتا َأول ما يطلُع لظهور بياضهما، 

).غرر: اللسان، مادة(وُغرُّة املتاع خيارُه ورْأسه وهذا ُغرّة من ُغَرِر املتاع، 

التغير الداللي للكلمة

هوتعميم الداللة أو توسيع يف املعىن، :"غرير"التغري الذي حصل لكلمة 

حيث يصيب التعميم داللة بعض األلفاظ كما يصيبها التخصيص، 



  

١٤٨

الت فاملعىن يتوسع فيصبح أمشل وأعم مما كان عليه سابقاً، وتعميم الدال

أقل شيوًعا يف اللغات من ختصيصها، وأقّل أثرًا يف التطور الداليل 

وتغّريه، وحيدث هذا التعميم يف الداللة إما لقصور يف احملصول اللغوي 

، فكلمة غرير )١٥٤: ٢٠١٣عبود(وإما لقلة التجارب مع األلفاظ 

ƢÈēËǂÉǣ�ƪتطلق  ȇ¢°�ÀȂǳȂǬȈǧ�ƢȀǓƢȈƥÂ�ƢȀǟȂǴǗ�¾Â¢�ǲǨǘǳ¦�ÀƢǼǇ¢�ȄǴǟ ،

ه الصفة اجلزئية من الطفل لطلوع األسنان توسعت وأصبحت امسًا فهذ

َغرََّر الغالُم طلع َأّوُل َأسنانه كأَنه َأظهر ُغرَّة َأسنانِه يطلق على الطفل، 

.مع بعض التحوير للكلمةَأي بياضها 

  قعن

  قعنون

معناها في اللهجات

التنور  خبزة ختبز على: النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " قنعون"كلمة 

.أو على اجلمر

أصلها ومعناها في المعاجم

:القاموس احمليط، مادة(اَجلْفَنُة يـُْعَجُن فيها :عربية صحيحة، الَقْعنُ 

).قعن

التغير الداللي للكلمة

ƨȈǻƢǰŭ¦�°̈ÂƢĐ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƨǳȏƾǳ¦�¾Ƣů�ŚǤƫ : تغري جمال الداللة بسبب
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الربط بني املدلولني االنتقال من احملال إىل احلال فيه قد تكون صلة 

اجلديد والقدمي حملية، ومن ذلك ما ذكر يف اللهجة النجرانية كقوهلم 

" قعنون"فقالوا  يـُْعَجُن فيها،تصغري قعن، والقعن هو اإلناءُ " قعنون"

فحل اَجلْفَنُة يـُْعَجُن فيها، على اخلبز، والقعن هي " القعن"فأطلق العامة 

مع تصغير الكلمة  فيهالقعن امسا للخبز ومسي بذلك لعجنة 

  ).١٦٩: ١٩٧٢أوملان(

  نكع

  انكع

معناها في اللهجات

.اقفز، يقفز: النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " انكع"كلمة 

أصلها ومعناها في المعاجم

النون والكاف والعني  أصل واحد وتفيد معىن الدفع واإلبعاد، نَكعه عنه 

ونَكْعُته عن حاجته رددتُه عنها، َدَفعه، ونكعُته بالسَّيف وغريِه دفعُته، 

ابن (ونكعته الشيء مثل نـََقْصُته، كأنَّك دفعَته عن إكماله أكًال وُشْربًا 

).٤٧٨: ٥،ج1972فارس

التغير الداللي للكلمة

وتضيق  قصر يف الداللة العامة :هو" انكع"التغري الذي حصل لكلمة 

وهو من املعاين " الدفع، والرد"تفيد في المعنى، فالمعنى في المعاجم 
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اليت تدل على احلركة، فضاق املعىن لتدل على معىن واحد وهو القفز 

.وهو من معاين احلركة أيضا

  مغث

  مغث

معناها في اللهجات

الرجل ثقيل الدم، : النجرانية تفيد معىنفي اللهجة " مغث"كلمة 

.السمج

أصلها ومعناها في المعاجم

الحُّ الناس وُيالدُّهم، ورجل عربية صحيحة، رجل ُمماِغٌث ِإذا كان يُ 

ْغُث ِعند العرب الشَّّر 
َ
:اللسان، مادة(َمِغيٌث ِشرِّيٌر، على النسب وامل

).مغث

التغير الداللي للكلمة

قصر يف الداللة العامة :هو" مغث"إن التغري الذي حصل لكلمة 

تفيد املالحاة والشر، فضاق وتضيق في المعنى، فالمعنى في المعاجم 

.لتدل على الرجل السمج ثقيل الدم والظلاملعىن 

  هشش

  هايش

معناها في اللهجات



١٥١
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ويف هلجة ، ثعبان، حنش: يف اللهجة النجرانية تفيد معىن" هايش"كلمة 

وتطلق على الشاة أو " هايشة"اإلمارات العربية املتحدة وردت كلمة 

، ويف هلجة مشال )٦٣٢: ١٩٧٨احلنظل(واجلمع ُهَواِيش وهوش  املعزي

.منفعل إىل حد كبري: أيًضا وجاءت مبعىن" هايش"األردن وردت كلمة 

أصلها ومعناها في المعاجم

عربية صحيحة، هاَش القوُم بعضهم ِإىل بعض وهو من أَْدىن الِقتاِل، 

وهاَش القوُم َيِهيُشون َهْيشًا ِإذا حترّكوا وهاُجوا، وهاَش القوُم بعُضهم ِإىل 

ْصَدُر اهلَ 
َ
ْيُش هاَش القوُم بعُضهم ِإىل بعض َهْيشًا ِإذا بعض للقتال، وامل

.)هشش: اللسان، مادة(َوَثَب بعُضهم ِإىل بعض للقتال 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" هايش"التغري الذي حصل لكلمة 

، انتقل املعىن )٢٠٤: ١٩٦٤ابن فارس(داللة اللفظ من جمال إىل آخر

�Ŀ�°®ƢƦƫ�ƢĔȋ"ثعبان، حنش"إىل اسم هذه الدابة " هاش"من الفعل 

الوثب واهلجوم على الفريسة، فأخذت من هذا الفعل احلركة واهليجان 

.امساً هلا

  نور

نّور

معناها في اللهجات
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معىن الرقود حىت وقت الضحى، : يف اللهجة النجرانية تفيد" نّور"كلمة 

بتشديد الواو " ر، نورتنوّ "ويف هلجة مشال األردن وردت الكلمات 

.أشرق، يقال نور فالن، نورت فالنة، أي أشرق وجهه نورًا: مبعىن

أصلها ومعناها في المعاجم

��ǾǟȂǘǇÂ�ǾǟƢǠǋÂ��ǽ°ƾǐǷ�ÀƢǯ�ƢčȇÈ¢��É ÌȂċǔǳ¦�°ȂČǼǳ¦��ƨƸȈƸǏ�ƨȈƥǂǟ

واْسَتنار به اْسَتَمدَّ ُشعاَعه، ونـَوََّر الصبُح ظهر نُورُه، وحني يَِبيَت القوُم يف 

الصَّيِف ليَلًة يقولون نـَوِّْر ُصْبُح، والليُل عاِمتُ، والتـَّْنوِير وقت ِإسفار الصبح 

).نور: اللسان، مادة(

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال داللة : هو" نّور"التغري الذي حصل لكلمة 

الزمت الشخص الذي يبقى " نّور"اللفظ من جمال إىل آخر، فالكلمة 

�ǺǷ�ƨǳȏƾǳ¦�©ŚǤƬǧ��Ƣđ� ƢȈǓÂ�ǆنائًما حىت تنوير  Ǹǌǳ¦� Ȃǔƥ�µ °ȋ¦

.حىت وقت حمدد، وهو مقيد بانتشار نور وشعاعه" الرقود"إىل " النور"

  كحت

  كحتوت

معناها في اللهجات

الرجل الشديد : يف اللهجة النجرانية تفيد معىن" كحتوت"كلمة 

قري، السائل، ويف هلجة مشال األردن تُعرف الف" األكحت"، والبخل



١٥٣
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ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ÅƢǔȇ¢�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ"الرجل املاسك الذي : أي" كحتوت

وجاء يف هلجة مشال األردن أيضاً ، "البخيل"يصرف على نفسه شيء 

أي " ثوب كاحت: "تغري وتبدل لونه، يقولون: مبعىن" َكَحت"الفعل 

 رده: مبعىن" َكَحت"مة ويف هلجات بالد الشام وردت كل تغري لونه،

).١٤٩: ١٩٧٣فرحية (وطرده، وزجره بعنف فهو مكحوت 

أصلها ومعناها في المعاجم

مصدر " َكْحت"العظاَم حكَّها أو كَشطها بآلة حادة، كَحت

املعجم (َيكَحت، َكْحًتا، فهو كاِحت، واملفعول َمْكحوت ، "كَحتَ "

عامية مشال األردن ، وتستخدم هذه الكلمة يف )كحت: املعاصر، مادة

.أي خبيل" كحتوت"على وزن فعلول 

التغير الداللي للكلمة

تغري يف جمال الداللة وانتقال : هو" كحتوت"التغري الذي حصل لكلمة 

أن جتريد اللحم عن العظم وعدم إبقاء ، داللة اللفظ من جمال إىل آخر

الشخص : فتستعار هذه الكلمة للتعبري عن" الكحت"أي شيء يسمى 

وال يصرف على البخيل الذي ال خيرج صدقة وال إطعاٍم لذي حمتاج، 

وأصله خاست " خاس البيع"ويف كتب الرتاث يقولونه أي شيء، شخص

" خاس"ري كلمة ، فأستعاجليفة يف أول ما تروح، فكأنه كسد حىت فسد

لتعرب " َكْحت"للتعبري عن سوء البيع وكساده، وهي تشبه استعارة كلمة 



  

١٥٤

).٣١٧: ١٩٤٩ابن السكيت(عن البخل 

":لغتي الخالدة"االستفادة منها في منهج ) ب(

ويتضح مما سبق أن أهم ما جيعـل املتعلمـني مفكـرين هـو التفاعـل 

املخــزون اللغــوي، اللغــوي والفكــري، وتبــادل اخلــربات والــرؤى مــن خــالل

وخاصـــة عنـــد التفاعـــل لبنـــاء املعـــىن، وتكـــوين الفهـــم العـــام ِلمـــا يٌقـــدم مـــن 

لغـيت "وحدات دراسـية يف مـنهج التعلـيم العـام علـى وجـه العمـوم، ومـنهج 

علــــى وجــــه اخلصــــوص، وهــــذا يتوافــــق مــــع مــــا قدمــــه الدارســــون " اخلالــــدة

. داليل للغـــةوالبـــاحثون، وعلمـــاء الرتبيـــة مـــن أقـــوال وآراء حـــول التطـــور الـــ

وميكن القول إن تعريف املتعلمني يف املرحلة املتوسطة يف التعلـيم العـام يف 

اململكة العربية السعودية بألفاظ اللهجة املتطـورة النجرانيـة والـيت حافظـت 

علــى جــذورها وأصــول الفصــيح فيهــا ، يعطــي مؤشــرًا حقيقًيــا علــى أصــالة 

األلفــاظ، والــيت الزالــت اللهجــة النجرانيــة والــيت احتفظــت بكــم هائــل مــن 

تستخدم يف االستعمال اليومي العربية، وكذلك استيعاب مـا اسـتجد مـن 

�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŠ��̈ƢȈū¦�ȆƷ¦Ȃǻ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�°Ȃǘƫ

مســؤولية تنميـــة قــدرات الناشـــئة مــن أبنـــاء األمــة مـــن احلفــاظ علـــى مرونـــة 

ǸǠƬǈŭ¦��ƨƴȀǴǳ¦�· ƢǨǳȋ�ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ƨǤǴǳ¦لة وبشكل يومي.  

ألفــــاظ وبعــــد أن استعرضــــت الدراســــة يف حمورهــــا الســــابق بعــــض 

اللهجــة النجرانيــة مــن حيــث معناهــا وأصــلها وداللتهــا، فــإن الباحثــة جتــد 



١٥٥
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تضــمني  -ومــن خــالل ربــط املــتعلم بواقعــه اليــومي –مــن الضــرورة مبكــان 

بعًضـــــا مـــــن هـــــذه األلفـــــاظ، والـــــيت " لغـــــيت"الكتـــــاب املدرســـــي يف مـــــنهج 

�ƨǣƢȈºººǏ�Ŀ�¿ƾƼƬºººǈƫ�Ʈحافظــت ع ºººȈŞ��ƶȈºººǐǨǳ¦�Ŀ�Ƣǿ°ÂǀºººƳÂ�ƢºººēƢƦƯ�ȄºººǴ

بعض اجلمل، وكذلك استخدامها كأمثلة، إضافة إىل ذلك ميكن اإلشارة 

�Ǧ ǳƢºţ�ƢºĔ¢�Ƕºǣ°�ƨºǷƢǠǳ¦�ƾºǼǟ�̈ǂºưǰƥ�¿ƾƼƬǈƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©ƢƴȀǴǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤

  .الفصيح

لذلك خلصت هذه الدراسة إىل تلخيص األلفاظ السابقة الـذكر 

مــا ضــاقت يف املعــىن ومل تتوســع أو الــيت : ســواء منهــا الــيت طــرأ عليهــا تغــري

توسعت يف املعىن، وكذلك اليت انتقلت من معىن إىل آخر أو اليت حتولت 

. يوضح ذلك) ١(إىل املعىن املضاد، واجلدول 



  

١٥٦

  )١(الجدول رقم 

  التوصيات

  : يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة مبا يأيت

١(� ¦®¢�ȄǴǟ�ƨȈǻ¦ǂƴǼǳ¦�ƨƴȀǴǳ¦�ǂƯ¢�ÀƢȈƥ�Ŀ�ƨđƢǌǷ�Ãǂƻ¢�©ƢǇ¦°®� ¦ǂƳ¤

  . الطالبات يف مهارة القراءة والكتابة واالستماع

اعتماد ألفاظ اللهجة النجرانية ذات أصول الفصيح يف تنمية )٢

مهارات التفكري يف املرحلة املتوسطة ملعاجلة الضعف لدى الطالبات 

 . يف مهارات التحدث
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توفري مساحة أكرب يف مناهج اللغة العربية لتدريس اللهجات ذات )٣

األصول الفصيحة باعتبارها أداة الطالب املعاصر يف حتري احلقائق 

 .ومالحقة تطور اللغة املتجددة

التنسيق بني كلية الرتبية ممثلة بقسم املناهج، وكلية العلوم واآلداب )٤

ممثلة بقسم اللغة العربية جبامعة جنران وإدارة الرتبية والتعليم يف منطقة 

 : جنران بشكل فاعل وذلك من خالل

.عمل البحوث العلمية امليدانية، واألخذ بنتائجها-

  .عقدورش عمل مشرتكة؛ لتدريب املعلمني واملشرفني الرتبويني -     

  المراجع

  : المراجع العربية: أوًال 

ــة، ١٩٥٢أنــيس، إبــراهيم - ١ ، الطبعــة الرابعــة، فــي اللهجــات العربي

، داللـــــة األلفـــــاظ١٩٧٦. ... مكتبـــــة األجنلـــــو املصـــــرية، القـــــاهرة

.الطبعة الثالثة، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة

، ترمجة كمال حممد ، دور الكلمة في اللغة١٩٧٢أوملان، ستيفن- ٢

.بشر، املطبعة العثمانية، القاهرة

حتقيـق عبـد العزيـز مطـر، دار تقويم اللسـان، ، ١٩٦٦ابن اجلـوزي- ٣

.املعرفة، القاهرة
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، دار الصـــحاح فـــي اللغـــة، ١٩٩٧اجلـــوهري، إمساعيـــل بـــن مـــراد- ٤

.العلم للمالين، بريوت

حتقيـق صـالح اللغـات فـي القـرآن، كتـاب ، ١٩٧٢ابن حسـنون- ٥

ƾǼĐ¦ ،دار الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان.

معجــــــم األلفــــــاظ العاميــــــة فــــــي دولــــــة ، ١٩٧٨حنظــــــل، فــــــاحل - ٦

، مؤسسـة دار الفكـر للطباعـة والنشـر، اإلمارات العربية المتحدة

  .أبو ظيب

تفســـير ، ١٩٩٥احللـــيب، جـــالل الـــدين، الســـيوطي، جـــالل الـــدين- ٧

.الرسالة، بريوت، مؤسسة الجاللين

، معجــــم البلــــدان، ١٩٠٦اهللا شــــهاب الــــدين أبــــو عبــــد احلمــــوي- ٨

.مطبعة احلليب، القاهرة

ــــد لحــــن العــــوام، ، ١٩٦٤الزبيــــدي، ايب بكــــر- ٩ حتقيــــق رمضــــان عب

.التواب، القاهرة

، ٩ج، تهـذيب اللغــة ،1964أبـو منصـور حممـد بـن أمحـد ،األزهـري-١٠

.حممد علي النَّجا، القاهرة: عبد السالمهارون مراجعة:حتقيق

ــــــــــــــــا فلســــــــــــــــطين،١٩٧٢الــــــــــــــــدباغ، مصــــــــــــــــطفىمراد-١١ دار ، بالدن

.الطليعة،بريوت

  .اجلزائر، ، علم الداللة العربي١٩٨٨الداية، فايز-١٢

http://m-grm.com/vb/showthread.php?t=20112
http://m-grm.com/vb/showthread.php?t=20112
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.،دار املعارف مبصر، القاهرةعلم اللغة،١٩٦٢سعران حممود-١٣

إصــالح ، ١٩٤٩أبـو يوســف يعقـوب بــن إســحاق ابـن الســكيت،-١٤

دار ، هارونحمدامحــد حممــد شــاكر وعبــد الســالمم ،حتقيــقالمنطــق

.، القاهرةاملعارف

محاضــــــر جلســــــات الــــــدورة الرابعــــــة ، ١٩٧٥الشــــــبييب، حممــــــد-١٥

  .القاهرة، جممع اللغة العربية والعشرون

،التطور الداليل فـي العربية فـي ضوء ٢٠٠٣الصاحل، حسني حامد-١٦

ــــة،  العــــدد علــــم اللغــــة احلــــديث ــــة الدراســــات االجتماعي ، مجل

.جامعة صنعاء، اليمنالخامس عشر، 

، إمالــة األلــف إىل الــواو بــني الرســم القــرآين ٢٠٠٧طالفحــة، زيــاد-١٧

الســــادس أدومــــاتو العــــدد الكــــرمي والنقــــوش واللهجــــات العربيــــة، 

.، الرياضعشر

، لغـة تمـيم، دراسـة تاريخـه وصـفية، ١٩٨٥عبد الباقي، ضـاحي-١٨

.اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرية، بغداد

، مــن لغــات العــرب لهجــة هــذيل ،١٩٨٦عبــد اجلــواد، الطيــب -١٩

.منشورات جامعة الفاتح، طرابلس
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التطــــور اللغــــوي مظــــاهره وعللـــــه ، ١٩٨٣عبـــد التــــواب رمضــــان-٢٠

  .القاهرة، وقوانينه

أصــوله ومباحثـــه فـــي :، علــم الداللـــة٢٠٠٣عبــد اجلليــل، منقـــور-٢١

.، احتاد الكتاب العرب،دمشقالتراث العربي

،مظـاهر التطـور الـداليل يف كتـب حلـن ٢٠١٢عبود، أحـالم فاضـل-٢٢

ÄǂºººƴŮ¦�Ǟºººƥ¦ǂǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ŕºººƷ�ňƢºººưǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�ǺºººǷ�ƨºººǷƢǠǳ¦ مجلـــة ،

،  ٢العــدد ٢لــد¦Đمركــز بابــل للدراســات الحضــارية والتاريخيــة،

.كانون األول، كلية الرتبية األساسية، جامعة بابل، العراق

، عـــــامل ، معجـــــم اللغـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة٢٠٠٨عمـــــر، أمحـــــد-٢٣

.الكتب، القاهرة

، الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة، ١٩٦٤أمحد، أبـــو احلســـنابـــن فـــارس-٢٤

.حتقيق مصطفى الشوميي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بريوت

عبــــد الســــالم :،حتقيــــقمعجــــم مقــــاييس اللغــــة، ١٩٧٢.........-٢٥

.هارون، القاهرة

، دار القـــــاموس المحـــــيط، ٢٠٠٥الفـــــريوز أبـــــادي، جمـــــد الـــــدين-٢٦

.الرسالة، بريوت

حممـد حمـي الـدين، مطبعـة :حتقيقأدب الكاتب،، ١٩٦٣ابن قتيبة-٢٧

.، القاهرةالسعادة
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، مكتبـــة احملتســـب، قـــاموس عبـــري عربـــي، ١٩٧٠قومجـــان، ي، -٢٨

  .عمان

، نشــــر وزارة التــــرادف فــــي اللغــــة، ١٩٨٠لعيــــيب، حــــاكم مالــــك-٢٩

.الثقافة واألعالم، دار احلرية للطباعة، بغداد

، مكتبــــة ١، جملــــدالمعجــــم الوســــيط،٢٠٠٤العربيــــة جممــــع اللغــــة-٣٠

.الشروق الدولية، القاهرة

ــــــد اللغــــــوي، ١٩٩٢مســــــعود، جــــــربان-٣١ ، دار العلــــــم معجــــــم الرائ

.، بريوتللماليني

المشـــترك اللفظـــي فـــي اللغـــة ١٩٧٦شـــديدحممـــد، عبـــد الكـــرمي -٣٢

.، رسالة ماجستري غري منشورة، بغدادالعربية

لهجـــة البـــدو فـــي ســـاحل الشـــمالي ، ١٩٨١مطـــر، عبـــد العزيـــز-٣٣

.، دار املعارف، القاهرة"دراسة لغوية"لجمهورية مصر العربية 

ــة ، ١٩٨١،.........-٣٤ لحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات اللغوي

  .اهرةدار املعارف، القالحديثة،

، المـورد، العـدد ، معجـم هلجـة متـيم١٩٧٨املطليب، غالب فاضل-٣٥

.دار احلرية للطباعة، بغدادالمجلد السابع، ٤، ٣
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ـــة،١٩٩٧ملكـــاوي، أجمـــد-٣٦ ـــة(الصـــيغ الطلبي فـــي النقـــوش )الدعائي

.، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربدالصفوية

، لسان العرب، ١٩٥٥ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد-٣٧

.بريوت، دار صادر

، مطبعـــة ، الســـيرة النبويـــة١٩٣٦ابـــن هشـــام، حممـــد بـــن عبـــد اهللا-٣٨

.احلليب، القاهرة

اللهجـات العربيـة وعالقتهـا باللغـة ). ٢٠٠٧(شفيع الدين، حممـد -٣٩

دراسة لغوية، دراسات اجلامعـة اإلسـالميةالعاملية  : العربية الفصحى

�́ ��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƾǴĐ¦��ǢǻȂǣƢƬȈǋ٩٦-٧٥.  

التطـور الـداليل ). ٢٠٠٥(درمكي، عائشة بنت محد بـن سـعيد ال-٤٠

يف الفاظ هلجة قريـات، رسـالة ماجسـتري يف اآلداب، كليـة اآلداب 

.والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

التطـــور الـــداليل يف العربيـــة يف ). ٢٠٠٣(الصـــاحل، حســـني حامـــد -٤١

جتماعيــــة، العــــدد ضــــوء علــــم اللغــــة احلــــديث، جملــــة الدراســــات اال

  .١٠٣ -٦٥اخلامس عشر، ص 

اخـــــتالف اللهجـــــات علـــــى ). ٢٠١٣(حممـــــد، حممـــــد عبـــــدالرمحن -٤٢

للمـــرادي " توضـــيح املقاصـــد واملســـالك" املســـتوى الرتكيـــيب كتـــاب 
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) ٢(�ƾºǴĐ¦��ƨȈǻƢºǈǻȍ¦�¿ȂºǴǠǳ¦�̧ǂºǧ-، جملة جامعـة جـازان"منوذجا"

  .١٢٦ -٧٠، ص )٢(العدد 

هلجــــات القبائــــل العربيــــة يف ). ٢٠٠٨(البكلــــيش، أشــــرف أمحــــد -٤٣

�Ȇºǈǳƾǻȋ¦�ÀƢȈƷ�ĺȋ�ǖȈƄ¦�ǂƸƦǳ¦�ǺǷ�² ®Ƣǈǳ¦Â�ǆ ǷƢŬ¦�ǺȇƾǴĐ¦

ــــة( ــــة، العــــدد األول، مصــــر، )دراســــة لغوي ، جملــــة الدراســــات العربي

  .٥٩ -١ص

اللهجـــات العربيـــة ). ٢٠١٣(العجارمـــة، علـــي عبـــدالرمحن موســـى -٤٤

دراســــة  –لألخفــــش األوســــط " معــــاين القــــرآن"القدميــــة يف كتــــاب 

فية حتليليــــــة، رســــــالة ماجســــــتري غــــــري منشــــــورة، كليــــــة اآلداب وصــــــ

والعلوم، جامعة الشرق األوس

  المراجع غير العربية: ثانياً 
1- Costaz, L., (1963).Dictionaire Syrique-Francais, Syriac- English,

Beirut: Imprimerie Catholique. عربي - سریاني–قاموس  Dictionary,
2- Littmann, (1943). Safaitic Inscriptions, Leiden: Publications of

Princeton University Archaeological Expeditions the to Syria
in1904-1905 and1909.
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إبراهيم أحمد مقري.د
، نيجرييا جامعة بايرو كنو –قسم اللغة العريبة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مشكلة التداخل بين االختيار واالنحراف األسلوبيين

  :ملخص

االختيار واالحنراف نظريتان أسلوبيتان ختتلفان جد 

�Śǣ��ǲȈǴƸƬǳ¦�Ŀ�ƢǸȀƴȀǼǷÂ�ǎ Ǽǳ¦�ń¤�ƢǸēǂǜǻ�Ŀ�» ȐƬƻ¦

أن دراسات كثرية تقع يف خلط شديد بينهما ما أدى 

بالباحث إىل إقالل هذه املقال للوقوف على أسباب هذا 

اخللط ومدى وجاهته، حيث تعرض لقضايا تعريفية لكل 

الختيار واالحنراف، مث استطرد إىل ما يقع من األسلوب وا

من اخللط بني األخريين على الصعيدين املفهومي والتحليلي 

  مستعينا بأمثلة من الدراسات األسلوبية 
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:قضايا تعريفية

 :األسلوب واألسلوبية/ أ

إن مفهوم األسلوبية وليد القرن العشرين، وقد التصق بالدراسات 

األسلوب الذي يعترب املهاد الطبيعي  اللغوية  وانفصل عن مفهوم

لألسلوبية ما جيعل العبور إىل مهامه األسلوبية ال يتأتى إال من منعطف 

  .األسلوب

الذي جتد له يف املعاجم اللغوية ) سلب(واألسلوب أصله من مادة 

معاين حقيقية مادية كالسطر من النخيل والطريق املمتد، ومعاين حقيقية 

أي أن مجيع معانيه تشري إىل . ب والفن من القولمعنوية كالوجه واملذه

  .االمتداد والتفنن

فليس هناك تعريف واحد لألسلوب يتمتع "ومن حيث االصطالح 

بالقدرة الكاملة على اإلقناع وال نظرية جيمع عليها الدارسون يف 

ولعل حدة اخلالف هذه هي اليت حدت بأحد الباحثني  )١("تناوله

كار وجود األسلوب أصال، زاعما بأن إىل إن) جراي(االجنليز 

مشكالت تعريف األسلوب واالعرتاضات املوجهة لكل منها يدعونا "

إىل استخالص نتيجة واحدة مرحية حتل اإلشكال وهي أال وجود 

.)٢("لألسلوب



  

١٦٦

والذين حاولوا تعريف األسلوب نظروا إليه من إحدى بؤر ثالثة 

) املستقبل –الرسالة  – املرسل(مسرتشدين بثالثية اخلطاب املشهورة 

وقد نشأ عن كل من الثالثة عدد جم من النظريات، لكنها مجيعا تعود 

  :أصوهلا إىل نظريات ثالثة كاآليت

من حيث املرسل أو املنشء –نظرية االختيار : أوال  

من حيث الرسالة أو النص –نظرية االحنراف : ثانيا  

أو القارئمن حيث املستقبل  –نظرية القوة الضاغطة : ثالثا  

وقد أدت إشكالية اإلنتاج وإعادة اإلنتاج إىل تراجع نظرية القوة 

فاالحنراف ميثل مع االختيار . الضاغطة على املستوى التنظريي لألسلوبية

  .العماد الرئيس للسياق الكلي يف احلوار األسلويب

أما األسلوبية فهي، حسب شارل باريل، العلم الذي يدرس عناصر 

نظر مستواها التغبريي والتأثريي، ويرى أن مهمتها اللغة من وجهة 

تكمن يف تتبع بصمات الشحن يف اخلطاب، ولذلك صنف اخلطاب 

ما هو حامل ذاته وغري مشحون بشيء وما هو حامل : إىل نوعني

ويعرف . )٣(للعواطف واالنفعاالت، وتعين األسلوبية بالنوع األخري

ميز به الكالم عن بقية البحث عما يت"¦�ƢĔƘƥ�ƨȈƥȂǴǇȋ) جاكوبسون(

.)٤("مستويات اخلطاب أوال وعن سائر أصناف الفنون االنسانية ثانيا



١٦٧

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

مجلة الصيغ اللغوية "ويرى أحد الدارسني العرب أن األسلوبية تعين 

اليت تعمل على إثراء القول وتكثيف اخلطاب وما يستتبع ذلك من بسط 

.)٥("لذات املتكلم وبيان التأثري على السامع

ذا يتضح لنا أن األسلوبية تعين بدراسة النص ومكوناته وهك

الداخلية وال تتعداه إىل املكونات اخلارجية، وإن كانت تعتين يف الوقت 

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�±ÂƢƴƬƫ�¦ǀđÂ"نفسه بالعالقة القائمة بني التفكري والتعبري، 

األسلوبية مستوى التوصيف إىل مستوى الكشف عن أدبية النص 

.)٦("يف أسلوبهوالدالالت الكامنة 

  :االختيار/ ب

لقد ركزت بعض النظريات، كما أسبق الباحث، على املنشئ أو 

املرسل ما دامت اللغة عبارة عن إمكانيات هائلة أمام املتحدث، 

�ǽǀǿ�śƥ�ǺǷ�ǾǫƢǈǻ¢�ª ƾƸƬŭ¦�Ƣđ�°ƢƬź�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ȃǿ�§ȂǴǇȋƢǧ

  .اإلمكانات بصرف النظر عن درجة الوعي يف هذا االختيار

باختيار وانتقاء مسات لغوية معينة من مجلة "فاملنشئ هنا يقوم 

اإلمكانات اليت يقّدمها النظام اللغوي له، ويدل هذا االختيار على إيثار 

املنشئ هلذه السمات على مسات أخرى بديلة تنافسها، وجمموعة 

.)٧("اإلختيارات اخلاصة مبنشئ معني هي اليت متيز أسلوبه من غريه



  

١٦٨

االختيار هنا االختيار املقامي الذي تفرصه ظروف البيئة وال يقصد ب

احلوارية أو اخلطابية وإمنا املقصود هو االختيار النحوي الذي يكون بني 

، ولو  يتاح للدارسني )شديدة التقارب(مسات خمتلفة تعين داللة واحدة 

الوقوف على مسودات أعمال املبدعني لوقفوا على جهد منظم مقصود 

ة عن األلفاظ والرتاكيب بأخرى يف إطار االمكانيات يف االستعاض

  .اللغوية املتاحة

ورغم أن النظرية االختيارية تلقت قبوال منقطع النظري يف الساحات 

فلقد . األسلوبية السيما يف فرنسا حيث قشرت بيضة األسلوبية احلديثة

Ƣǫ�ƨǧǂǠǷ�śǇ°¦ƾǴǳ�ƶȈƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢȀŷ¢�ǺǷ�̈Śưǯ�©¦®ƢǬƬǻ¦�ƢȀȈǳ¤�ƪ ȀƳÂ ئمة

االختيار املتاحة أمام املبدع وكيفية التوصل إىل املختار منها والتمييز بني 

االختيارات الواعية وغري الواعية، كما أن هذا املفهوم يؤدي إىل حتمية 

التمييز بني الفكر واللغة، كأن هناك فكرا جتريديا يقع يف الذهن قبل 

ّلم له بني علماء النفس اختيار التعبري اللغوي املالئم له، وهذا ما مل يس

اللغوي، وهي ثنائية معروفة بني املنطق والبالغة تدعي وجود فكر سابق 

  .على اللغة

  :االنحراف /ج

يرى فريق آخر من املنظرين أن النص نفسه هو األوىل بصناعة أو 

تكوين األسلوب، ويكاد يطبق على هذا جلُّ األسلوبيني املعاصرين يف 



١٦٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

كانوا خيتلفون يف طريقة التحام األسلوب بالنص، الشرق والغرب، وإن  

فنشأت لذلك مذاهب كثرية، هي يف احلقيقة تراكمية ال تقابلية، الالحق 

  .منها يثري السابق وحياول تفادي مآخذه

وأشهر هذه املذاهب باإلطالق هو الذي يرى األسلوب احنرافا، 

ح عنه حيث يفرتض وجود أسلوب يطلق عليه النمط أو املعيار، ينزا 

ومسوغ املقارنة بني النص "املبدع إىل األسلوب املنحرف لغاية مجالية، 

وال يفهم  )٨("املفارق والنص النمط هو متاثل السياق يف كل منهما

أن لغة النثر العلمي ) جون كوهني(االحنراف إال يف ضوء املعيار، يرى 

ياح تشّكل معيار االنز ) الصفر الشعرية(اإلخبارية اليت متثل درجة 

األساس الذي يتبناه أغلب املختصني، فلغة النثر هي اللغة الشائعة ولغة 

.)٩("الشعر هي احنراف عن هذه اللغة

فاألسلوب، حسب أنصار هذا االجتاه، كسر للعادات االستعمالية 

وأداة " ودحر هلا وخروج عن املعيار لصاحل املواقف اليت يصورها النص

االجتاه هي املقارنة بني اخلصائص  التحليل األسلويب عند أصحاب هذا

�ǺǷ�ƢȀǴƥƢǬȇ�ƢǷ�śƥÂ�ƢēƢǫƢȈǈƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǸǈǳ¦Â

.)١٠("خصائص ومسات يف النص املفارق

مثال فيما يطلق عليه االستعارة ) بكت السماء(فعندما يقول قائل 

يف الساحة البالغية، يكتفي األسلويب بقياس االحنراف اجلمايل من 



  

١٧٠

مثال، ويرصد حركة النص، وما أضيف ) أمطرت السماء(املعياري التعبري 

  .عليه من قيم مجالية أسلوبية لسبب االحنراف

ومن اجلدير بالذكر أن أصحاب هذا االجتاه ال يعّدون كل احنراف 

فال بد من ارتباط العدول األسلويب بوظيفة يؤديها يف النص "أسلوبيا 

.)١١("وإال كان لعبة غري ذات أثر

لوحظ على هذا االجتاه مالحظات من أمهها أن املقارنة فيه  وقد

تعتمد على خربة الدارس ومترسه بالنصوص، ويرتتب على القول 

باملستويني النمطي واملنحرف جعل املستوى الثاين هو األساس الذي 

يستفاد املستوى النمطي منه، أي أن تناول العبارة الظاهرة يكون أوال مث 

ظي أو معنوي، فاملستوى الفين هو البداية مث تأيت حتمل على تقدير لف

�ƢǨǏÂ�ƾǠȇ�ȏ��¦ǀǰǿ�ǂǷȋ¦Â��±ƢĐƢǧ��Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ƲȇǂƼƬǳ¦Â�ǂȇƾǬƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ

.)١٢("ثانيا تاليا لوضع سابق عليه

ويؤخذ عليه كذلك افرتاض وجود تعبري حمايد ال يتسم بأي مسة 

Pre-stylistic(أسلوبية، ما يطلقون عليه التعبري ما قبل التأسلب، 

Expression ( أو ما مساه جان كوهن)مث تعبري آخر ) درجة الصفر الشعرية

.يتسم بالسمات األسلوبية، وهذا يناقض املشهود يف الغالب



١٧١

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

  التداخل المفهومي بين االختيار واالنحراف

يتضح من العرض السابق أن االختيار خيتلف عن االحنراف اختالفا 

ر بني البدائل النحوية املتاحة وعن وعي، جتد بّيناً، فبينما يقع االختيا

االحنراف غالبا ما يكون خروجا عن املألوف وعصيانا للمعيار وانفالتا 

  .من رتابة العادات االستعمالية

وبالرغم من ذلك الفارق األساس جتد أن هناك جوانب يتداخالن 

ومن هذه . حبيث يصعب التمييز بينهما حىت على احلذاق أحيانا

ب اجلانب املفهومي الذي تقوم عليه النظريتان، فكلتامها تقوم على اجلوان

ثنائية اللغة والكالم وما استفيد منها يف نظرية النحو التحويلي والتوليدي 

وإن كان االحنراف . من البنيتني السطحية والعميقة) تشومسكي(لدى 

مية يبدوا أكثر توكأ على نظرية تشومسكي، إذا كنا نسّلم بالفرضية النظ

اليت تقول بعدم إمكانية الرتادف التام بني اجلمل املختلفة حنوا، مث يزيد 

من تعلق االختيار بنظرية تشومسكي أن هذه القدرة على إبداع مجل 

جديدة وابتكار مجل متعددة تظل جمال اجلانب اللغوي وليس جمال 

د اإلبداع األديب، فال يعين تشومسكي باجلانب اجلمايل فيما يتصل بتولي

تلك اجلمل، أي أن القضية ترتكز يف قدرة املتكلم على توليد أعداد من 

     .مجل جديدة



  

١٧٢

هذا، وعلى املستوى االستخدامي للمصطلح جتد املصطلحني 

فعندنان بن ذريل يطلق على األسلوب . يرتادفان لدى كثري من الدارسني

فاألسلوب، من حيث اخلطاب، هو "من زاوية اخلطاب اختيارا، يقول 

فحدث خلٌط كما )١٣("الطاقة التعبريية النامجة عن االختيارات اللغوية

  .ترى بني االحنراف الناجم عن اخلطاب واالختيار الذي يقوم به املبدع

) ماروزو(وهذا اخللط وقع فيه أقطاب النظرية األسلوبية الغربيني فــــــ 

بالعبارة  اختيار الكاتب ما من شأنه أن خيرج"كان يعّرف األسلوب بأنه 

غري عابئ  )١٤("من حالة احلياد اللغوي إىل خطاب متميز بنفسه

باحلقيقة اليت مفادها أن اخلروج بالعبارة من حالة احلياد إىل التميز إمنا 

هو من شؤون االحنراف وليس االختيار كما اتضح من مفهوم 

  .املصطلحني

نص، ومن ناحية أخرى جتد خلطا مفهوميا آخر بينهما يف مجالية ال

فاملعروف أن االحنراف ال يعتّد به ما مل يكن مجاليا، فكذلك االختيار، 

وإن كان قد ينبثق من الالوعي، فال يلتفت إال إىل ما كان حمكوما 

باحلس اجلمايل، فاالختيار، واحلال هذه، نوع عدول عن أنساق يراها 

��Ƣđاملبدع أقل قدرة على محل العدوى الفنية اليت يريد إصابة املتلقي 

ولعل الفرق الوحيد هو أن النسق املعدل عنه يف االختيار ال يتحتم أن 

يكون يف درجة الصفر الفنية خالف األسلوب غري املتأسلب الذي 



١٧٣
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يفرض جترده من كل احليل اجلمالية، وإن كان األسلوب غري املتأسلب 

أيضا أقرب إىل الوهم منه إىل الواقع، وهذا الذي جعل بعض الدارسني 

االحنراف منوذجا افرتاضيا ومهيا حتكمه النسبية والذاتية واحلساسية  يرون

�ƨƠȈƥ�ń¤�ƨȈǐǼǳ¦�ǾƫǄȈǯ±�ǺǷ�» ¦ǂŴȏ¦�¾ȂƸƬȇ�¦ǀđÂ��ƾǫƢǻ�ǲǰǳ�ƨȈǐƼǌǳ¦

  .املنشئ حيث جيد نظريات االختيار باملرصاد

  :التداخل التحليلي بين االختيار واالنحراف

رسه بالنصوص يكون مبا أن االجتاهني يعتمدان على خربة الدارس ومت

الباب مفتوحا إلمكانية جنوح كبري وخالف غري ذي مدى أمرا حمتمال 

وقوعه بني الدارسني ألعمال النقاد األسلوبيني، ويتداخل االختيار 

  .واالحنراف يف طرائق التحليل بصورة واضحة

فعندما حياول الشاعر نفي صفة الرتابة عن القصيدة العمودية يقوم 

ايقاعية من بينها خلخلة أنساقها بإدخال الزحافات على جبملة حيل 

�ƢȀǼǰǳÂ�°ǂǰƬǸǴǳ�ǂƷ®��ƢȈǳƢŦ�ƪ ǴǤƬǇ¦�¦̄¤�ƨǨƷǄŭ¦�̈°ȂǐǳƢǧ��¿ƢƬǳ¦�ƢĔ±Â

يف الوقت نفسه من البدائل املتاحة أمام الشاعر إلثبات نفسه، وهنا 

ǂƻ¡�ÀÂ®�ǲȈǴŢ�ƨǳƢū¦�ǽǀđ�ǂƯƘƬǈȇ�ȏÂ�ÀȐȈǴƸƬǳ¦�ǲƻ¦ƾƬȇ.

يرتاءى أمامك الكثري من الظواهر ) ظبية رنت لنا(وعندما تقول 

التوليدية للمعىن والذرى التفجريية للداللة اليت تتعلق بشكل عام لتقيم 



  

١٧٤

عالقات جديدة بني األلفاظ مبا مل تكن مستعدة قبل ذلك حلمل التوتر 

الداليل الذي تشحنه به، ولكنه يف الوقت نفسه يبني عن نزوع إىل 

تلفة ألداء املعىن نفسه بصرف النظر عن أن اختيار واع بني البدائل املخ

بعضها حقيقي والبعض اآلخر جمازي، خاصة إذا وضعنا يف االعتبار 

).¦ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū±(نسبية اللفظني 

ولعل قائال يقول إن النص ال غضاضة يف أنه ميكن حتليله اختباريا أو 

احنرافيا، وهذا صحيح، لكن يكاد جيمع املنظرون على أن النصوص 

مالية هي ميدان االحنراف بينما النصوص اخلطابية وسائر  النصوص اجل

°ƢȈƬƻȏ¦�Ƣđ�ǂƯƘƬǈȇ�ƨȈǳƢǸŪ¦�Śǣ.

ودفعا للشبهة املذكورة رأى الباحث أن يقل حبثا حتليليا واحدا 

من "وقد وقع اختياره على مقال لفتحى أبو مراد بعنوان . بالدراسة

حيث ترى الكاتب ال جيد " مظاهر االحنراف األسلويب يف عينية أيب متام

الشاعر "أي إشكالية من استعمال املصطلحني مرتادفني، فيقول مثال 

: ويقول واصفا آليات الشاعر االحنرافية )١٥("دواعي االختيار: واالحنراف

فالشاعر سيشرع يف رحلة شاقة من احلدس والتخميس وانتقاء "

ذه الكلمات الكلمات مث اختيار الطريقة األنسب اليت سيصب فيها ه

فيخلط كما ترى بني االحنراف الذي ينطلق  )١٦("يف سياق شعري عام

من النص وينتهى إليه واالختيار الذي يقوم به املنشئ عن وعي يف 



١٧٥

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

فاألسلوب إذن "ويقول نقال عن عبد السالم املسّدي . أغلب األحوال

هو صراع اختيار بني الشعور الصامت وقصور اللغة عن نقل اإلحساس 

وإمنا يتحمل أبو مراد وزر هذا اخللط ألنه بصدد احلديث  )١٧("يشاملع

عن االحنراف يتحول إىل االختيار كما ترى وليس املسدى مؤاخذا يف 

  .ذلك بشيء

  :ويف حتليله الفتتاحية القصيدة العينية

أما إنه لوال اخلليط املودّع        وربع عفا عنه مصيف ومربع

ǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�Śǣ�ǾƬȈǔǫ�ƢȀǴǸŹ¦�فيختار الشاعر املرأة و "يقول 

االختيار أيضا يفجؤنا خبروفات عديدة لقضية الغزل  نفسها، بل 

ولعل الشاعر تعّمد اختيار هذا ... وللمفردة املختارة الدالة على املرأة

الدال الذي ينطوي أصال على كل هذه الطبقات املرتاكمة من املعىن 

ا عملية أسلوبية معينة تتمثل يف والتفسري كي يدل على املرأة، فهنا لدين

إن حمور االختيار ... اختيار األلفاظ خاصة واملوضوع عامة : االختيار

.)١٨("يتحقق باختيار مفردة بدل مفردة أخرى

هكذا يقع الباحث يف آفات اخللط الشديد بني املصطلحني، وال 

جيد أي حرج يف االستعاضة عن مصطلح بآخر، كما يقفز من احلديث 

االحنراف وآلياته لدى الشاعر إىل االختيار وما يستتبع ذلك من عن 

  .خلط ووهم واضحني



  

١٧٦

  الخاتمة 

هكذا تنتهي املقال يف حماولة لوضع الفواصل بني أكرب نظريتني يف 

تعريف األسلوب، وختتلف النظريتان اختالفا بينا على املستوى 

وعي جتد التنظريي، فبينما يقع االختيار بني البدائل املتاحة عن 

االحنراف غالبا ما يكون خروجا عن املالوف وعصيانا للعادات 

االستعمالية، وبالرغم من ذلك ال تزال جوانب من النظريتني شديدة 

الضبابية والتداخل حبيث تسعتصي على احلذاق يف أغلب األحوال، 

  :ومن وجوه التداخل اليت الحظها الباحث ما يأيت

الواحدة، ال تستغين احدامها عن  النظريتان مثل الوجهني للعملة- أ

األخرى، وال تقدر أي منهما على تقدمي اجلواب النهائي 

 إلشكالية التحليل األسويب

هناك تداخل حقيقي بني النظريتني يف حتديد مجالية النص ما -  ب

دامت درجة الصفر اللغوية اليت يتحدث عنها االحنرافيون ال 

 تكاد توجد خارج املثال

املبدعني علما بأن التمييز الوعي يف اختيارات يصعب جدا رصد درجة- ت

 بني االختيار واالحنراف يتوكأ بصورة كبرية على درجة الوعي هذه

بالرغم من استقالل املصطلحني يف البيئة العلمية ال يزال الكثري -  ث

ƨǧ®¦ŗǷ�̈°Ȃǐƥ�ƢǸĔȂǷƾƼƬǈȇ�ǺȇǂǜǼŭ¦�ǺǷ.



١٧٧
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  :الـهوامش

دار الشروق، صالح فضل، علم األسلوب مبادؤه وإجراءاته، )١(

 ٩٥: ١٩٩٨القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .املرجع والصفحة)٢(

حسني بو حسون، األسلوبية والنص األديب، جملة املوقف )٣(

، نشرين ٣٧٨األديب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 

 ١٨٨: ٢٠٠٢األول، 

عبد السالم املسدي، األسلوب واألسلوبية، الدار العربية )٤(

 ٣٣: ١٩٧٨للكتاب، تونس، 

عبد اهللا بن عبد الوهاب العمري، األسلوبية دراسة وتطبيق، )٥(

��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ƨȈǻ¦ǂȇȏ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦��ƨȈǠǸŪ¦١٨: ٢٠٠٦ 

 ٢٨: حسني بو حسون، األسلوبية والنص األديب)٦(

سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، )٧(

  ٣٨-٣٧: ١٩٩٦القاهرة، 

  ٤٣:املرجع السابق

 .٤٣: الـمرجع نفسه)٨(

جان كوهني، بنية اللغة الشعرية، ترمجة حممد الوايل وحممد )٩(

  ١٦-١٥: العمري، الدار البيضاء، املغرب



  

١٧٨

  .املرجع والصفحة)١٠(

جورج مونان، مفاتيح األلسنية، تعريب الطيب البكبوش، )١١(

  .١٣٧: ١٩٨١اجلديد، تونس 

مدحية جابر السائح، املنهج األسلويب يف النقد األديب يف مصر، )١٢(

  ٦٨: ٢٠٠٣عامة لقصور الثقافة، القاهرة، اهليئة ال

رجاء عيد، البحث األسلويب معاصرة وتراث، منشأة املعارف، )١٣(

  ٢٢- ٢١: االسكندرية

عدنان بن ذريل، النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق، احتاد )١٤(

  ٤٤: ٢٠٠٠الكتاب العرب، 

فتحي أبو مراد، من مظاهر االحنراف األسلويب يف عينية أيب )١٥(

: ٢٠١١) ٩( ٢٥ة جامعة النجاح لألحباث، جملد  متام، جمل

٢٢٥٨  

  ٢٢٥٩: املرجع نفسه)١٦(

  ٢٢٦٠: املرجع)١٧(

  ٢٢٦٢: املرجع)١٨(



١٧٩
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  ثبت المراجع

، ترمجة حممد الوايل وحممد العمري، الدار بنية اللغة الشعريةجان كوهني، 

  ١٩٩١البيضاء، املغرب، 

تونس ، تعريب الطيب البكبوش، اجلديد، مفاتيح األلسنيةجورج مونان، 

١٩٨١

، جملة املوقف األديب، احتاد األسلوبية والنص األديبحسني بو حسون، 

، نشرين ٣٧٨الكتاب العرب، دمشق، العدد 

٢٠٠٢األول، 

، منشأة املعارف، معاصرة وتراث: البحث األسلويبرجاء عيد، 

٢٠٠١، االسكندرية

، عامل الكتب، القاهرة، األسلوب دراسة لغوية إحصائيةسعد مصلوح، 

١٩٩٦

، دار الشروق، القاهرة، علم األسلوب مبادؤه وإجراءاتهصالح فضل، 

١٩٩٨الطبعة األوىل، 

، الدار العربية للكتاب، األسلوب واألسلوبية عبد السالم املسدي،

١٩٧٨تونس، 

، اجلمعية  األسلوبية دراسة وتطبيقعبد اهللا بن عبد الوهاب العمري، 

��Ƣđ¦®¡Â٢٠٠٦العلمية االيرانية للغة العربية 



  

١٨٠

، احتاد الكتاب النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيقعدنان بن ذريل، 

  ٢٠٠٠العرب، 

، جملة من مظاهر االحنراف األسلويب يف عينية أيب متامفتحي أبو مراد، 

٢٠١١جامعة النجاح لألحباث،

، اهليئة املنهج األسلويب يف النقد األديب يف مصرمدحية جابر السائح، 

 ٢٠٠٣ة لقصور الثقافة، القاهرة، العام
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حشالفي لخضرالدكتور 
Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�   كلية اآلداب واللغات  

  اجللفة  اجلزائر ،زيان عاشورجامعة 

hachelafi2015@gmail.com: الربيد اإللكرتوين 

  :ملخص

يعترب األدب الشعيب أكثر الفنون اتصاًال بالواقع ألنه ناتج عن 

�ǆ ǰǠȇÂ��ǞǸƬĐ¦�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨȈƷ�ƨǫȐǟ ثقافته القائمة تبعًا للشروط

عرب  التارخيية احملددة، وهذه االجتماعية تتجلى يف كافة شبكاته املعقدة

التاريخ واجلغرافيا والعالقات بني األفراد، أي أنه ذاكرة ملخصة للنظام

الوحدات الدالة واملفاهيم  املعريف للمجتمع وهو نسج تتخّلله مجلة من

داليل متجانس ومتكامل، وال  ت حمتوىالقائمة على شبكات داللية ذا

يتكامل إال باالعتماد على جمموعة من اجلهود املتكاتفة اليت تشكل 

املتمثلة يف (خطابا، ليحقق أهم فضاءاته املليئة بالعالمات اللغوية 

املتمثلة يف الفضاء اخلارجي (وغري اللغوية ) الشبكات الّداللية للنص

يف التشكيل الّداليل لفضاءات من هنا كانت دراسيت تبحث )  للنص

األدب الشعيب الداخلية الكامنة يف النص ذاته واخلارجية املتعلقة بعملية 

mailto:hachelafi2015@gmail.com


  

١٨٢

 .التلقي

:الخطاب الشعبي

يعتــــــــرب األدب الشــــــــعيب الــــــــديوان األول احلقيقــــــــي العــــــــاكس  لواقــــــــع 

بصـفة عامـة والشـعوب  ،الشعوب خصوصا تلك املوغلة يف عمـق البلـدان

املغاربيـــة بصـــفة خاصـــة، ذلـــك ألن الشـــعر الفصـــيح لـــيس يف مقـــدرة كـــل  

كاتــب، أمــا الشــعر الشــعيب فهــو متــاح لكــل مبــدع، وكــذلك قــال اإلمــام 

البشـــري اإلبراهيمـــي إّن املبـــدع إن أعـــوزه اللســـان العـــريب الفصـــيح جلـــأ إىل 

اللغـة العربيـة التعبري بالعامي، و إن تنـتج هـذه الـدعوة مـن رجـل ضـليع يف 

�Â�ƨººººººȇȂǤǴǳ¦�©ƢººººººǠǸĐ¦Â�©ƢȇƾººººººƬǼŭ¦�Ŀ�ƢººººººȀǼǟ�ƶǧƢººººººǼǷ�Â�Ǟººººººǧ¦ǂǷÂ�ȄƸººººººǐǨǳ¦

و يعتــرب الشــعر    ،املنتــديات األدبيــة هلــي إشــارة كــربى ألمهيــة هــذا األدب

الشـــعيب املغـــاريب، خبصائصـــه اجلماليـــة و األســـلوبية، مؤشـــرا  علـــى األصـــل 

 عـــن الثوابـــت املشـــرتك الـــذي ينطلـــق منـــه هـــذا اإلبـــداع األديب الـــذي يعـــّرب 

املشـــــــرتكة هلـــــــذه الشـــــــعوب بعامـــــــل التـــــــاريخ واجلغرافيـــــــا واللســـــــان العـــــــريب  

واألمــازيغي علــى حــد ســواء، و الــدين اإلســالمي كــذلك ، وحتــاول هــذه 

الورقــة  إبــراز بعــض اخلصــائص اجلماليــة واألســلوبية الــيت جتمــع هــذا الــنص 

الشـــعري، وفـــق  دراســـة مقارنـــة بـــني بعـــض النصـــوص الشـــعرية  لألقطـــار

املغاربيــة ، مبــا يؤكــد عمــق العالقــة بــني أقطــار املغــرب العــريب الكبــري، مــن 

.)١(خالل املظاهر الذوقية واجلمالية واألسلوبية
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تعترب الفنون الشعبية مالزمة للذوق اإلنساين منذ فجر تاريخ 

ومعربة عن وجدان اجلماعات البشرية قبل  ومسايرة لتطوره،  اإلنسانية

§� فكان ابتكار الكتابة، ®ȋ¦�À¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ�ǾǼǷ�ƾƥ�ȏ�ǂǷ¢�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦

.)٢(الشعيب عاكس للهوية والشخصية اخلاصة لكل جمتمع

ولقــد كــان لــألدب الشــعيب دوره يف احلفــاظ علــى الشخصــية اجلزائريــة 

أيـــــام االســـــتعمار الـــــذي أراد طمســـــها، حيـــــث تصـــــدى الشـــــعر امللحـــــون 

أمهيتــه، و أعلــى مــن صــوت اجلزائــري للتعبــري عــن املقاومــة،و هــذا زاد مــن 

�Ǻººǟ�Ǧ ººǌǰǴǳ�©ƢººȈǳ¡�ǺººǷ�ǂººǈȈƫ�ƢººŠ�Ǿººƫ ¦ǂǫÂ�§ ®ȋ¦�¦ǀººđ�¿ƢººǸƬǿȐǳ� ¦ƾººǼǳ¦

  .مجالياته الفنية

�ǲºǰƥ�Ƣºē¦̄�Ǻºǟ�ǶºǷȋ¦�Ƣºđ�ËŐºǠƫ�ƨºȈƟƢǬǴƫ�ƨǴȈǇÂ�Śƻ�œǠǌǳ¦�§ ®ȋ¦�À¤

فـــــاألدب الشـــــعيب هـــــو التعبـــــري الفطـــــري . حريـــــة، وجتـــــرد، ودون أي قيـــــد

ؤسـها، وشـقائها، وهـو ظلهـا الـذي الصادق عن أحالم األمة، وآماهلـا، وب

.)٣(يصاحبها عرب الزمن، مهما اختلفت األحوال واألماكن

وهلــذا الســبب كانــت دراســة األدب الشــعّيب بالغــة األمهيــة ملــن حيــاول 

ومثـــل هـــذه الدراســـة، إن اتســـمت . دراســـة نفســـية شـــعب مـــن الشـــعوب

�¦ǀºººººŮ�ƨȈºººººǇƢǇȋ¦�ǎ ƟƢºººººǐŬ¦�½¦°®¤�ȄºººººǴǟ�ƾǟƢºººººǈƫ�ƢºººººĔƜǧ��ƾºººººŪ¦Â�ǪǸǠǳƢºººººƥ

.شعب، ومتّكن من رسم طريق واضح األهداف ملستقبل أفضلال



  

١٨٤

إن هــــذا النــــوع مــــن األدب متــــداول بشــــكل شــــفاهي عــــرب العصــــور، 

متــوارث جــيالً بعــد جيــل، ويشــمل الفنــون القوليــة مثــل احلكايــة الشــعبية، 

واألغــــــاين الشــــــعبية، واأللغــــــاز، والنكــــــات، والنــــــوادر، ونــــــداءات الباعــــــة، 

وهو ال يسـند لفـرد .. ات  الشعبية  الشائعةوشعارات املظاهرات، والتعبري 

بعينه، بل تشارك اجلماهري يف إبداعه وإعادة إنتاجه عـن طريـق قبوهلـا لـه، 

�ƢºǷÂ��ǾºǳÂ¦ƾƬƫ�ƢǷƾºǼǟ�ƢºȀǫÂ̄�Ƥ ºǇƢǼƬǳ�ǾƬǣƢȈºǐǳ�ƢȀƦȇǀºēÂ��Ǿƫ°Ȃǐǳ�ƢȀǴȇƾǠƫÂ

ȆǠǸŪ¦�ƢĔ¦ƾƳÂ�Ǻǟ�°®ƢǏ�Ǿǻȋ�ȏ¤�Ǿƥ�ƨǟƢǸŪ¦� ƢǨƬƷ¦)٤(.

عيب، يف توطيد العالقة بني ماضي تكمن أمهية دراسة األدب الش  

الشعب وحاضره، وربط هذا احلاضر بتطلعات الشعب املستقبلية، ومن 

هنا تتعاظم أمهية مؤسسات البحث يف الرتاث، وتشتد احلاجة إليها يف 

الوطن العريب، وال سيما أن القائم منها سطحي بسيط، بل رمبا أّدى إىل 

ّدمته بشكل مهلهل سخيف، نتيجة عكسية تظهر فطرية الرتاث، أو  ق

 . يتضاحك حوله مثقفو األمة

:األدب الشعبي

يتداول الدارسون العرب هلذا النوع من التجارب اإلنسانية اخلصيبة 

ويسمه ) الرتاث الشعيب(مسميات اصطالحية عّدة، فيسميه البعض 

املوروث (، يف حني يستخدم سواهم مصطلح  )املأثور الشعيب(آخرون بـ 



١٨٥

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

ينأى غريهم بنفسه عن ذلك كله، فيحبذ املصطلح الغريب  و). الشعيب

.)٥(متجاوزاً ما يراه من ترادف يف املسميات العربية) الفولكلور(

وعندنا فإن هذه التعددية يف املصطلحات وما ميكن هلا أن تشري 

إليه وتكتنفه من آفاق تعبريية ومجالية مثرية، إمنا تؤكد قيمة هذا العطاء 

  .رقعة ما يتمثله وحيويتهوثرائه، واتساع 

الذي تداوله ) الرتاث الشعيب(وإذا كنا نتمسك باستخدام مصطلح 

قبلنا أكثر من دارس فمن منطلق أن الرتاث عامة فاعلية إنسانية متسعة 

هلا حيويتها املمتدة من املاضي، لتتنفس ضوء احلاضر وروحه، مبا جيعلها 

.)٦(مؤثرة يف الوعي والسلوك واالستجابة

ما يتيح للدارس ) الرتاث الشعيب(هذا اجلزء منه املصطلح عليه ويف 

املتأمل الوقوف عند فاعلية إنسانية خصيبة، يراها قريبة يف الزمان، حية 

يف البيئة، تأخذ مسات خاصة، وتنتج حدودًا تعبريية وفاعلية ذهنية 

وأدائية، وتفصح عن مستوى من التجارب والفعل اإلنساين يف حدود 

ارسة هلجية معربة، فيستنطقها، ويبني عن منجزها اإلبداعي بيئية ومم

بقيمه التعبريية واجلمالية واملواضعات اليت أنضجت له حضوره يف بيئته 

الشعبية، ليصبح ـ بالذي نراه فيه وبيقني موضوعي ـ جزءاً أصيًال ينضوي 

وحنن نتكلم هنا عن تراثنا العريب املمتد على حد الزمان . يف إهاب تراثنا

�ǺǷ�ǾȈǧ�ǒ ǠƦǳ¦�ǽƾŸ�ƢǷ�ǾǼǷ�¾ƢǼȇ�ȏ��ƨȈǷȂǬǳ¦�ƢǼƬȇȂđ�¿ȂǇȂŭ¦��ÀƢǰŭ¦Â



  

١٨٦

مباعدة عن املقومات الكربى لذلك الرتاث يف موضوعته وأساليب تعبريه 

إنه أدب الفئات األوسع من الشعب، تلك اليت وجدت فيه . عنها

�śȇƢƷ¢�Ŀ�º�ǾƬǳƢƷƘǧ��ǾǌȇƢǠƫ�Äǀǳ¦�ƾǬƬǠŭ¦Â�Ƣē¦ƾƥƢǰǷÂ�ƢȀǷȂǸŮ�ÅƢǈǈŢ

ثرية ـ إىل ممارسة يومية، وأعلنته هويتها، وحصتها من قيم تراث أمتها ك

األكرب، فصبت فيه جممل الفعاليات اإلنسانية اليت متارسها، بعيدًا عن 

�Ǿƥ�ǲǤǌǼȇ�ƢǷ�ǲǰǳ�ÅƢƦǟȂƬǈǷ� Ƣƴǧ��ƢēƢǗ¦ŗǋ¦Â�ƢȀǼȈǻ¦ȂǫÂ�ƨȈũǂǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦

ēƢũÂ�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ� ¦®¢Â�ƢǫÂ̄Â�ÅƢǯȂǴǇ�ǾǌȇƢǠȇÂ�œǠǌǳ¦�ȆǟȂǳ¦ ا، وما ينتج عنه

.)٧(من آداب وفنون وأساليب عمل وعادات وتقاليد

  األوىل باللحظات   منذ بداياته  الشعر الشعيب اجلزائري  لقد ارتبط

تاريخ اجلزائر، ال سيما عند تعرضها حلمالت الغزو، إذ   احلامسة يف

محاسية إىل   الصليب، و يدعو بقصائد  يسجل محالت   وقف الشاعر

الصليب،    للهالل يف مواجهة  االنتصار   العدوان و ضرورة  رد هذا

ملا حيتويه بناؤه    الذيوع واالنتشار   فالشعر بصورة من الصور هو فن"

بعضها   إىل جانب  وطريقة وضعها  املوسيقي يف اختيار الكلمات

.)٨("على االنتقال من الفم إىل األذن إىل القلب  من قدرة   البعض

والتجنيد    وسيلة من وسائل الدعم  الشعيب ان شعره   وفهم الشاعر

.)٩(للشعب من أجل احلفاظ على هويته



١٨٧

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

و   الذاكرة الشعبية   شعبية سجلتها   شعبية  ولعل أقدم قصيدة

«�¦ƾǿƢĐ   قصيدة الويل  الشعر الشعيب  دواوين ȂǐƬŭ¦   األخضر بن

سنة   الذي حضر موقعة مازغران  )١٠(املغراوي   خلوف اإلدريسي

اجليش اجلزائري الرتكي   بقيادة شنظا ظوش و بني  بني االسبان ١٥١٨

.، جنل خري الدين حسن باشا  بقيادة

سجلها يف قصيدة    حسنا، كما  الشاعر بالء   فيها  أبلى   وقد     

ƢēƢȈƥ¢�ǒ مازغران  هي قصة   كاملة Ǡƥ�Ŀ�¾ȂǬȇ��)١١(:

  معلومــــــــة  زوة مازغرانـــــــــــــــــــــغ      جيت اليوم  من مت   فارس يا

      الشلوموشومة أجناب  ريت        ملجـــومـريض ال  عجالنا يا

  : داللة النص

تعدُّ الداللة من أبرز القضايا اللغوية الوثيقة الصلة باألسلوب والنقد 

ألن مدار أمر الدراسات اللغوية واألدبية قائم على داللة اللفظ وأثرها 

.عني وإلختيار املتكلم ألفاظه وملا يقصدُه منهايف نفوس السام

ومن هنا كانت العالقات داخل احلقل الواحد ال خترج عن الرتادف      

.)١٢(أو التضاد أو االشتمال والتضمني أو عالقة الكل باجلزء أو التنافر

ولكن ليست الكلمات داخل احلقل الواحد ذات وضع متساو، 

هامشية، واألساسية هي اليت تتحكم فهناك كلمات أساسية وكلمات 



  

١٨٨

يف التقابالت اهلامة يف داخل احلقل، لذلك فقد وضع العلماء معايري 

  :خمتلفة للتمييز بني النوعني ومنها

الكلمة األساسية تكون ذات وحدة معجمية واحدة.  

 الكلمة األساسية ال يتقيد جمال استخدامها بنوع حمدد أو ضيق من

 تطلق إال وصفا للشعر والبشرة، لذا ال األشياء، فالشقرة مثال ال

ميكن أن تكون كلمة أساسية، أما احلمرة فيأيت استعماهلا غري مقيد 

.وغري حمدد، لذا فهي كلمة أساسية

 الكلمة األساسية تكون ذات متيز وبروز بالنسبة لغريها يف استعمال

 .ابن اللغة

 أجزائها خبالف الكلمة األساسية ال ميكن التنبوء مبعناها من معىن

 .أزرق وأخضر مثال

 اليكون معىن الكلمة األساسية متضمنا يف كلمة أخرى ماعدا

الكلمة األساسية اليت تغطي جمموعة من املفردات،مثال الكلمة 

اليت ال تتضمنها كلمة أخرى سوى ...زجاجة،كوب:األساسية 

 ).وعاء(الكلمة الرئيسية 

ألغلب أال تكون أساسيةالكلمات األجنبية احلديثة االقرتاض من ا. 

 الكلمات املشكوك فيها تعامل يف التوزيع معاملة الكلمات

.)١٣(األساسية



١٨٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

 :وعليه فإن معاين الكلمات تأيت على النحو التايل

  .املعىن احلريف املعجمي وهو املعىن األساسي للمفردة.١

٢.�ƾȇƾƳ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�¾ƾƬǳ�ƨǸǴǰǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ȂǿÂ�ƨǸǴǰǴǳ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦

 احلريف هلا فعندما نقول أن فالن أسد فأننا نقصد أنه غري املعىن

 .شجاع

ويتحدد معناها بالسياق ) عني(املعاين املختلفة للكلمة مثل كلمة .٣

 .الذي ترد فيه

 .العالقات بني املفردات كالرتادف والتضاد واالشتمال.٤

السمات الداللية للكلمة فكل كلمة هلا عدة معاين اليت متيزها عن .٥

سطح، مستو، :مربع مثال تشمل على السمات اآلتيةغريها فكلمة 

.له أربع أضالع متساوية، وزواياه قائمة

 .                          املعىن االجتماعي.٦

.)١٤(املعىن الوجداين.٧

فلكل كلمة معىن أساسي هو معناها املعجمي الذي وضعت له 

املعىن الذي أساسا، والبعض يدعوه املعىن احلريف أو املعىن الداليل، وهو 

ويتحقق املعىن األساسي بااللتزام باستعمال .تدل عليه الكلمة أساسا

¾ȂǬǻ�ȐưǸǧ��ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƢǸǈǳ�ƢǬǧÂ�ƨǸǴǰǳ¦:وهنا . شرب الولد املاء

ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƢǸǈǳ�ƢǬǧÂ�ƨǸǴǯ�ǲǯ�¿ƾƼƬǇ¦.



  

١٩٠

وخرق قوانني السمات الداللية خيرج االستعمال من معناه 

Ä±ƢĐ.�ȄǴǟ�ÀƢǬǬƸƬȇ�±ƢĐ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦Âإىل معناه ا) املعجمي(األساسي

¤�Ǻǟ�Ä±ƢĐ¦�ƢǿƢǼǠǷ�ń¤�ȆǇƢǇȋ¦�ƢǿƢǼǠǷ�ǺǷ�ƨǸǴǰǳ¦�«¦ǂƻ: هذا النحو

.)١٥(طريق خرق قوانني التتابع األفقي العادية

تنطوي اآللية احلقيقية للقراءة على الكشف يف :( قال وليم رآي 

عمها كل وحدة من وحدات النص عن خيوط املعىن اليت تد) داخل(

�ƨȈǼƥ�ƪ -الشفرات املختلفة ǈȈǳ�ƢĔ¢�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ��̈ǂǨǌǳ¦�ǺǷ�ǶȀǨȇÂ

منظور من أمثلة اإلستشهاد، أو سراب (حمددة من كشف اللغز بل هي 

وتقع يف صلب هذه العملية ظالل املعىن، ويشتق املرء ظل ) من البىن

املعىن عن طريق إجياد عالقة متبادلة بني معىن مدلول جديد وشكل ناتج 

وملا كان ظل املعىن متأصًال يف الداللة فهو . من تفريغ داللة سابقة

يؤلف إحدى الطبقات يف ورقة املعاين الفطرية اخلاصة بذلك املعىن، وهو 

، نطق الصوت )اليت اليعاد توليفها أبداً ( حيدد نقطة إنطالق الشفرة 

الذي قد نسج يف النص، ومع ذلك فإن ظل املعىن ليس جمرد وظيفة 

فحني نقرأ نكشف عن . ب النص الذي ينطوي  على املعىن األويلتعاق

ظالل املعىن الذي تغدو من خالل إستمراريتِه وتكرارِه ضمن القراءة 

.)١٦()دالالت يتطلب منا ان نشتق منها أمثلة أخرى لظالل املعاين



١٩١

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

ولذلك ال تتحدد معاين الكلمات وقيمها من خالل املعجم اللغوي 

فمعاين الكلمات التتحدد فقط ( النفسية والعاطفية،  املتجرد عن املعاين

بالتعريف التجريدي الذي حتددها به القواميس إذ حييط املعىن املنطقي 

لكل كلمة جو عاطفي، ينفذ فيها ويكسبها ألوانًا مؤقتة على حسب 

ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ�ÀËȂǰƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ��ƢēȏƢǸǠƬǇ¦()وللمعىن العاطفي، أو .)١٧

قوُة إلثارة املشاعر اخلاصة املّولدة هلذه األلوان، أو الظالل اجلو العاطفي 

  )..اإلستدعاء( املعنوية تدعى قوة 

إذا فاألدب الشعيب هو جممل الفنون القولية التلقائية، وهذه الفنون 

هي على رأس قائمة فروع الرتاث، ونقلت هذه الفنون بلهجة دارجة من 

فاعل اإلنسان مع جيل جليل، وبشكل شفاهي، وهي تعبري عن ت

�ƲȇȂƬƫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�œǠǌǳ¦�§ ®ȋ¦Â��ÀƢǈǻȍ¦�ǞǷÂ��ƨǠȈƦǘǳ¦

، وتشتمل فنون )١٨(خلربات اإلنسان ومعارفه، وأحاسيسه، ومشاعره

األدب الشعيب، املثل الشعيب، األغنية الشعبية، النادرة والنكتة، نداءات 

  .اخل…الباعة

ث شعيب، وهذا ال يناقض ال يستطيع أحد أن يدعى إبداع أي مورو 

يف بيئة … القول أن مبدعاً قد وضع حجر األساس لقصة ما أو مثل ما

لكن هذا األساس هو مركز … ما وزمان ما نتيجة جتربة شخصية ما

فالدوائر املتالحقة هلذا املركز ما … الدائرة عند رمي حجر يف بركة ماء



  

١٩٢

Ƽŭ¦�ƢēƢƠȈƥ�Őǟ�Ƣǿ°ȂǐǟÂ��ƨǨǴƬ… هي إال مشاركات اجلماهري الشعبية

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢȈǈǨǻÂ�Ƣđ°Ƣš �ƨǠȈƦǗÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦..

الرتاث الشعيب نتاج لتفاعل اإلنسان مع الطبيعة، وتفاعل اإلنسان 

مع أخيه اإلنسان، وبالتايل فإن الرتاث ميثل حياة اإلنسان االجتماعية، 

والروحية واملعاشية وتأيت الفنون القولية على رأس قائمة فروع الفلكلور،

  :هذه الفنون القولية يف )١٩(ويصنف عمر الساريسي

استعمال الكلمة يف طقوس : منظومات السحر والتعاويذ والرقى

  .معينة جللب اخلري والربكة أو طرد الشيطان والقوى الشريرة

أقوال حكيمة بليغة، قصرية موجزة، مصيبة املعىن، : األمثال الشعبية

  .شائعة االستعمال

 ،تلك األغنية النابعة من الشعب وتصور حياته، األغنية الشعبية

ويتفاعل معها بصورة عفوية، منظومة باللهجة الدارجة، وتروى 

  .مشافهة

تعبري شعيب قصري ساخر، يعكس مزاج الشعب: النكتة.

نداءات الباعة :��ƨǤȈǴƥ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƣđ�¶ŗǌȇ�ª ¦ŗǳ¦�ǺǷ�ŐƬǠƫ�Ȇǯ

  .وذات حلن غنائي

فن القول ": د رشدي صاحلأمح"كما يعرفها : األدب الشعيب

التلقائي العريق املتداول بالفعل، املتوارث جيًال بعد جيل املرتبط 



١٩٣

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

واألدب الشعيب العمود الفقري يف الرتاث . بالعادات والتقاليد

.)١٩(الذي نطلق عليه جمازاً األدب الشعيب والشعيب، وه

اليدوية  أما الفرع الثاين من فروع الفلكلور فيتمثل يف األشغال الفنية

حيث استبعدت مرات من دائرة الرتاث، وأعيدت إليه، ومن هذه الفنون 

وأما الفرع األخري . صناعة الفخار، والقش، واجللود، والصوف والنسيج

فيشمل أقسامًا متفرقة كالدبكات، والرقص الشعيب، واملوسيقى الشعبية 

  .اخل… 

:لسانية الخطاب الشعبي

التناغم واإلنسجام بني احلكاية إن لغة األدب الشعيب هي لغة 

واخلطاب بني املكتوب واملعروض املسموع واملرئي، وال يتعلق األمر 

برتمجة أو تصوير، ألن احلوار موجود داخل العرض كعالمات لغوية يف 

فلماذا نرتجم نصًا نسمعه ؟ واألدب الشعيب ليس كتاباً  املستوى الصويت

.)٢١(ميكن توضيحه بالشروحات أو بالصور

ال ريب أن اخلطابات الشعبية أضحت ظاهرة لغوية يف املقام األول، 

ا كانت اخلطابات الشعبية و هي املادة األساسية املكونة لثقافتنا، و 
ّ
مل

العربية تنافس خماضها يف ظل التطورات اهلائلة احلاصلة على اجلوانب 

نه املتعددة، و املشكلة لعناصر و فنون الكتابة، كان من أهم ما نتج ع



  

١٩٤

بزوغ مستجدات على تلك احلقبة اليت آل إليها اخلطاب الشعيب العريب، 

بوجه عام  واخلطاب الشعيب اجلزائري بوجه خاص، وال سيما أهم عنصر 

�ƨȈƦǠǌǳ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�ǾƳȂƫ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȃǿ�Â��œǠǌǳ¦� ƢǼƦǴǳ�ǲǰǌǷ

للقارئ لكونه املتلقي األول واألخري للخطاب الشعيب  مع بعض 

.)٢٢(...ألخرى كالقصدية، و اجلمالية الفنية  والشعريةالسمات ا

، )٢٣(تعد اللغة من أهم مكونات اخلطاب الشعيب إىل جانب الفضاء     

لكن تبقى اللغة هي املميز احلقيقي للخطابات الشعبية عن باقي 

�řƦǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ƨȈǴǰǌǳ¦�̈®Ƣŭ¦�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ãǂƻȋ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�² ƢǼƳȋ¦

ة اإلبداعية اليت يرسلها الكاتب إىل القارئ عرب مجل عليها الرسال

لذلك يتم الرتكيز . سردية ووصفية ومشهدية وبالغية وحرفية: متنوعة

�Ƣȇ¦Ȃǻ�ǲǸŢ�ƢĔȋ�ȆǬǴƬŭ¦Â�̧ ƾƦŭ¦�śƥ�ƨǘȈǇÂ�̈ǂǨǋ�ƪ Ƿ¦®ƢǷ�¦Śưǯ�ƢȀȈǴǟ

املؤلف وأطروحاته املباشرة وغري املباشرة من خالل استعمال تعابري 

سخات تناصية أو تعابري تقريرية أو أساليب إحيائية مسكوكة أو مستن

انزياحية و رمزية، فأي كاتب شعيب ال ميلك ناصية اللغة وقواميسها 

�Ŀ�ƢǿǂǸưƬǈȇÂ�ƢȈǷƢǇ�ƢȈƥ®¢�ƢǨȈǛȂƫ�ƢȀǨȈǛȂƫ�ǺǈŹ�ȏÂ�ƨȇ±ƢĐ¦Â�ƨȈǧǂū¦

سياقات تواصلية وتداولية ذات مقاصد تداولية فنية وتعبريية يف قمة 

والروعة الفنية فإنه لن يستطيع أن يكون كاتبا شعبيا البالغة واجلمال 



١٩٥
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إن اخلطابات الشعبية هي : ناجحا ومتميزا، ومن مث ميكن القول

.)٢٤(تشخيص اللغة وتصوير الذات والواقع اعتمادا على التشكيل اللغوي

 :التشكيل اللساني في الخطابات الشعبية

إن التشكيل اللساين يف اخلطاب الشعيب حيوي يف حناياه املؤثرات     

النفسية اليت دفعت الطاهر وطار إىل اختيار حزمة أساليب لغوية دون 

غريها، االختيار اللغوي حمكوم مبؤثر نفسي ينبع من الوعي والالوعي 

ويستطيع املتلقي أن يكشف عن االشراقات الداللية للنص، و تتفاوت 

ليب اليت يتشكل منها النص يف القدرة على رصد االشراقات األسا

الداللية للخطاب الشعيب، فاألمر منوط بقدرة املتلقي أن يقف على 

املثريات األسلوبية  ويقصد باملستوى اللغوي النموذج الذي حيقق 

�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǲǸŹ�Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēȐǏ�Ǿƥ�śǬǗƢǼǳ¦

للكشف عن أمناط . )٢٥(له أصواتا وتراثيا وإعرابااليت تعارف عليها أه

التشكيل اللساين وأثره يف بناء النص و ذلك يف ضوء دراسة تطبيقية 

التشكيل مفهوم واسع ال يقتصر على النظرة ....على نص شعيب

للجوانب الرتكيبية يف النص بل يتجاوز للوقوف على اجلوانب الصوتية 

إن اإلفهام أو التواصل : (ل سعيد حبرييوالداللية والنحوية والصرفية يقو 

ال يتحقق إال بوقوع املخاطب على قصد املتكلم من خالل التشكيل 



  

١٩٦

اللغوي الذي يضم العناصر املنطوقة، والقرائن اليت تضم عناصر منطوقة 

.)٢٦()وأخرى غري منطوقة

للخطابات الشعبية هو نمط الصور اللغوية  فالتشكيل اللساين    

والعالقات البالغية، والضمائم الصوتية، والتشكالت الداللية، 

�Ǧ ǴƬű�ƨȈǸǈƫ�ǺǷ�² °¦ƾǳ¦�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƢēƢũÂ�ŚƦǠƬǳ¦�©ȐƴǇÂ

اإليقاعات السردية املتعلقة بدراسة اخلطاب الشعيب من منظور تطوري 

صوغ احلكائي املنظم النتظام النص تعلنه أمناط متنوعة من الوعي وال

 .احلكائي

  :خاتمة

النص األديب الشعيب منبع دالالت عديدة ومتنوعة، فكل  يعترب

بال شك –العام للنص يشكل  والبناء. شيء فيه جدير أن يكون دليالً 

أحد العناصر األساسية اليت تكّون النصوص األدبية الشعبية السردية،–

ورمزية، يعتين املبدع يف نسجها وهيكلتها أميا  مبا حتمله من أبعاد داللية

.¢ƨǏƢƻ�©ȏȏ®Â�ňƢǠǷ�ń¤�Ƣđ� ƢŹȍ¦�ǲƳاعتناء، من

للمكان أمهية كبرية يف اإلبداع األديب الشعيب والفين إذ إنه يثري دون 

سواه إحساساً باملواطنة، وإحساساً آخر بالزمن حىت ليغدو الكيان الذي 

لعب دوراً مهمًا يف الشعر الفلسطيين إذ وقد . )٢٧(ال حيدث شيء بدونه



١٩٧
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..أصبح مهاً وقلقاً شعريني منبثقني من الشعور بفقدانه وحماولة اسرتجاعه

ويزداد احلس باملكان حينما يتعرض للفقد أو للضياع، ويزداد هذا احلس 

اتقادًا إذا كان املبعد مبدعًا يكتب يف املنفى، إذ إن الوجود يف املنفى 

ن الوجود الفعلي يف الوطن ومتددًا داخليًا هلذا الوجود يعين انقطاعًا ع

وإذا أصبح وجود الوطن داخلياً، فإن حركة اخليال تنشط لتظهر . ذاته

مستويات متعددة للحلم والذاكرة، وال يغدو االنسحاب االختياري أو 

القسري من املكان موتًا لفكرة الوطن، بل تظل الفكرة قادرة على النمو 

ذ إن الشعراء يف الغربة يعيشون وطنًا لغويًا يبنونه يف قصيدة يف الغربة، إ

.)٢٨(شعر أو ديوان

  :الهوامش 

علقم، نبیل، مدخل لدراسة الفلكلور، البیرة، منشورات جمعیة إنعاش .١

  .١٢٩، ص١٩٩٣األسرة، الطبعة الثالثة 

وزارة الثقافة واإلرشاد .صالح، أحمد رشدي، الفنون الشعبیة، القاهرة.٢

 .١١٣، ص١٩٦١طبعة القومي

 .٣٩علقم، نبیل، مصدر سابق، ص.٣

 .٢٩علقم، نبیل، مصدر سابق، ص.٤

 . ١٨٧أحمد رشدي، مصدر سابق، ص.صالح.٥



  

١٩٨

البرغـــوثي، عبـــد اللطیـــف، مالمـــح األغنیـــة الشـــعبیة الفلســـطینیة، . د.٦

، ١٩٩٣محاضــــرة ألقیــــت فــــي مركــــز تــــدریب المعلمــــین فــــي رام اهللا 

 .٨٨ص

 .٦٦علقم، نبیل، مصدر سابق ، ص .٧

دار . خورشــــــید، فــــــاروق، عــــــالم األدب الشــــــعبي العجیــــــب، القــــــاهرة.٨

 .٨٧، ص  ١٩٩١الشروق الطبعة األولى 

مجلــة الفنــون الشــعبیة، .الساریســي، عمــر، ماهیــة الفلكلــور، عمــان.٩

 .٩٨، ص ١٩٧٤العدد األول، كانون ثاني 

 .٩٦صالح، أحمد رشدي، مصدر سابق، ص .١٠

 .٦٩علقم، نبیل، مصدر سابق، ص .١١

دراســــات فــــي القصــــة والمســــرح، -محمــــود، فــــن القصــــصتیمــــور، .١٢

.مكتبة اآلداب ومطبعتها، الطبعة بال تاریخن.مصر

 .١٤٠تیمور، محمود، مصدر سابق  ص .١٣

 .١١٢سمعه الباحث من عبد الرحمن دراغمة من طوباس، ص .١٤

ســـــرحان، نمـــــر، األدبـــــي الشـــــعبي الفلســـــطینیة، بیـــــروت، المؤسســـــة .١٥

 .٨٩، ص ١٩٧٤العربیة للدراسة والنشر، طبعة 

 .٨٤ذهني، محمود، مصدر سابق، ص . د.١٦

الحــــاوي، إیلیــــا ســــلیم، نمــــاذج فــــي النقــــد األدبــــي الشــــعبي، وتحلیــــل .١٧

 .٥٦، ص١٩٩٦دار الكتاب اللبناني، طبعة .النصوص، بیروت



١٩٩

م٢٠١٣من السلسلة الجدیدة                      أكتوبر ٨مجلة دراسات عربیة، العدد 

صــــالح، أحمــــد رشــــدي، الفلكلــــور العربــــي المعاصــــر، مجلــــة الفنــــون .١٨

لدراســـــة نقـــــًال عـــــن علقـــــم، نبیـــــل، مـــــدخل .الشـــــعبیة، العـــــدد الرابـــــع

 .الفلكلور

، ص ٢٠٠١دار الســـالم :عصـــام وجـــوخ، األدب الشـــعبي، دمشـــق.١٩

١٦. 

 .٢٠عصام وجوخ، المصدر نفسه، ص .٢٠

 .١٧عصام وجوخ، المصدر نفسه، ص .٢١

؛ ترجمـة بسـام بركـة، مجلـة العـرب والفكـر "علم المكان"إدوارد هال؛ .٢٢

 .٧١، ص ١٩٨٨ربیع -٢، ع)بیروت(العالمي 

 .٣٥عصام وجوخ، مصدر سابق، ص .٢٣

یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني؛ ترجمة لیزا قاسـم، ضـمن كتـاب .٢٤

:، الـــدار البیضـــاء٢مجموعـــة مـــن المـــؤلفین، ط)جمالیـــات المكـــان(

 .١٨، ١٩٨٨المركز الثقافي العربي، 

:الـدار البیضـاء–، بیـروت ١حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائـي، ط.٢٥

 ٣٣، ١٩٩٠المركز الثقافي العربي، 

جلیـــــات الحــــــس الـــــوطني فــــــي الشـــــعر الشــــــعبي ت:عبـــــد اهللا دحیــــــة .٢٦

 .٨٢، ص -منطقة بوسعادة نموذجا-الجزائري

 ١١٢نفسه، ص .٢٧

  .١٢٥نفسه، ص .٢٨
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