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مجلة علم ّية ،محكمةُ ،تعنى بنشر البحوث والدّ راسات يف ال ّلغة العربية،
ونشر قرارات المجمع وآرائه وتنبيهاته ومقاالته وأخباره.

(تصدرُُمرةُُ َّ
كلُأربعةُأشهر)

ُ

الراعي الفخري
مشعل سرور الزايدي

أهداف المجلة
هتدف اجمللة إىل نشق جر البحقث العلمقي يف علقو اللغقة العربيقة كافقةً ،ونشق جر ققرارات اجملمقع
o
ُ
ج
دف إىل مج ققع ومتابع ققة ق ق قرارات اجمل ققامع الس ققابقة،
وتنبيهات ققه ومقاالت ق قه اللغوي ققة ،كم ققا هتق ق ُ
وتوصيا ج
ت ملمتراهتا وندواهتا العلمية ..واملفِِ للنشر لديها من البحوث هو:
تيسريا ،وتقريبًا ،وترغيبًا ،وتصفيةً.
 الدراسات اليت ختد ُ اللغة العربية ً
 البحققوث واملقققاالت املعنيققة بدراسققة األلفققا  ،واألسققاليب ،واللهجققات ،واملصققحلحات:
وشرحا.
أتصيال و
ً
ً
تصحيحا ،وتعريبًا ،وترمجةًً ،
 النصوص الرتاثية احملققة.

منهاج النشر في المجلة:
اعد السالمة اللغوية.
و
ق
فيه
ى
اع
ر
ي
و
السليمة،
 -1أن يتسم البحث ابألصالة والجدة ،واملنهجية
ُ
ُ
 -2أن يكون منس ًقا وفق ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع.
 -3أن ال يكون مست ًال من حبث سابق ،أو منشوًار يف جهة أخرى ،أو مقدًما هلا.
 -4أن يراعى يف كتابة ج
اعد اإلمالء والرتقيم املتبعة ،إال يف اآلايت الكرمية ،فتُكتب وفقق الرسقجم
البحث قو ُ
ُ
قدار اتاجق جقة يف التشق ج
ج
ط ابلشققكِ التققاج جسققوى
ق
ق
م
قه
ق
ي
ف
قى
ق
ع
ر
ا
ي
و
،
قاِّ
ق
م
العث
قكيِ فون املبالغق جقة ،فققال يُِققب ُ
ُ
ُ
األحافيث الشر ج
النصوص ج
ج
ج
يفة ،واألبيات الشعر جية ،وحن جوها.
احملققة ،و
 -5أن يكققون البح ققث مكت قواب بص ق ج
مق ققا ج  ،)24 -17ب قط «الع ققرل التقلي ققد »
قيغة وورف ،علققى ور
ً
« »Traditional Arabicبققنط  16للم ق  ،و 12للحاشققية) للققنا العققرل ،وخققط «

Times New

 »Romanللنا اإلجنليز بنط  14للم  ،و 12للحاشية).
البحث عشرة ج
آالف  )10000كلمة ،أ مخسني صفحةً مبعايري اجمللة)؛ وال جياوز
 -6أن ال جياوز
ُ
ج
املقال أربعة آالف  )4000كلمة ،أ عشرين صفحةً مبعايري اجمللة).
ُ
مشفوعا مبوجز للسرية الذاتية للباحث ،مع ملخا ثنائي اللغة عرل وإجنليز ).
 -7أن يكون البحث
ً
العلمي ،وقبوُهلا مرهو ٌن ابلنظر يف التعديالت املقرتحة.
ختِع البحوث الوارفة للتحكيم
ج
ُ -8
 -9كققِ رأ مقققرون ابلققدليِ أو النظققر يسق ُقع اجمللققة قبولُقه ،ومققا كققان فون لق فمسققلوليته علققى
قائله أو انقله.
تُرسلُالبحوثُابسمُرئيسُالتحريرُعلىُعنوانُاجملمعُ،أوُبريدهُالشبكيُ :
اململكة العربية السعوفية  -ص ب ،6559 :مكة.21955 :
هاتف وفاكس – )+966 125402999 :جوال.)+966 554021999 :

E.M :m-a-arabia@hotmail.com WEB :www.m-a-arabia.com

رقم اإليداع -1434/7222اتريخ1434/7/19هق-رفم .1658-6530

صاحب االمتياز ورئيس التحرير

أ.د .عبدددعزيز ب عدددا عرددد زي عددد
مدير التحرير

أ.د .سددددددزع الددددددعز زي ددددددع
هيئة التحرير

د .عبدددددعزيز ب عدددددا يد زي ر ددددد
د .سددددزع عددددا

لددددع زي

دددد ي

أمانة التحرير

أالدددددددددع سددددددددد ي زي ددددددددد
عبدددددعزه عدددددا اددددد ع زيب ددددد ز

ايل .ويف البلدان األخرى )6( :دولرات.
مثن اجمللة :يف اململكة العربية السعودية والبالد العربية ( )25ر ً
ولرا يف اخلررر .
االشرتاكات السنويةة لعدنداا الثة:نة :لألفرراد )150( :ر ً
ايل يف الرداخ ،أو ( )50د ً
للهيئرت واملؤسسرت والدوائر احلكومية )400( :رايل يف الداخ ،أو ( )100دولر يف اخلرر .
ترس ،الشرتاكرت بشيك بنكي ابسم :جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية.
أو على رقم حسرب اجملمع ابلبنك األهلي.SA57 1000 0000 6678 2000 0103 :
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الهيئة االستشارية
 أبو عبد الرمحن ابن عقي ،الظرهري

السعودية

 أ.د .سليمرن بن إبراهيم العريد

السعودية

 أ.د .مسري حممود الدرويب

األردن

 أ.د .سيد جهرنغري

اهلند

 د .صرحل بن عبد هللا ابن محيد

السعودية

 أ.د .صردق بن عبد هللا أبو سليمرن

فلسطني

 أ.د .عبرس بن علي السوسوة

اليمن

 د .عبدهللا بن صرحل الومشي

السعودية

 أ.د .عبد هللا بن عويق ،السلمي

السعودية

 أ.د .عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

السعودية

 أ.د .عبد الرمحن بودرع

املغرب

 أ.د .عبد الرمحن السليمرن

بلجيكر

 أ.د .فرض ،بن صرحل السرمرائي

العراق

 أ.د .حممد بن عبد الرمحن اهلدلق

السعودية

 أ.د .حممد بن يعقوب تركسترين

السعودية

 أ.د .نوال بنت إبراهيم احللوة

السعودية
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ونحدو
 القرار السادس عشر :صح ُة قولِهم« :ك ُّلنا محمد »
يف ِ
سياق التأيي والمناصرة.
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ِّ

11
13

القسم الثاني :البحوث
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صرفية) ،د .حسن بن ُغرم بن محم الكعبي ال َعمري.
 بناء برنامج ةا وبي لتوليد افعال اللغة العربية لتصريفها،
د .عب العزيز بن عب اهلل المهيوبي.
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 المراكز الدينية التخصص ية بتركي ا ،لدلر ا يف نش ر اللغ ة
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 برن امج تعل يل اللغ ة العربي ة للن افقيع بغير ا :ا
لالمنطلقات ،د .حسن محم حسن محجوب.
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فاتحة العدد
ددد

تنصددد

الحمدددهلل ب ال المددد لمه ن تعددد نصددد مه ن تنلددد
َ
لهكون م المنذاي ن ع ص ٍن رع ٍّ مبِه ٍ .
المبموث احم ًة ل م لمه ن

شر م مج َّ ة المجمعن م ض ًه
هذا هو المهللد الص َ
عع َ
هللادن يف منه ِج الم م تالفن ن مع اخ ٍ
م أ ٍ
ٍ
يصدهرن َيدهلل و للهد ع دُ
الف
ّ
ّ
ال طوير.
خط م س َب َق

اش َ
مل المهللد

قرااي مجممهه ؛ موضوع ِ
أحهللهم « :صحة قوله :
َّ

(ك ن د محمددهللح تنحددوين يف سدده د ال ميهددهلل تالمن صددر » .تموضددوع َ
اَخددر:
«الملط ح األقوم يف ال مبهر

الفمل المبن لغهر الف ل».

ٍ
عحوث يف موضدو
تتالهم خمصة

لغويدة شد ّ ن ثد مدوج أل ألخبد ِا

المجمع تالمجممهه .
َ
لددم َتي ن تفد ِخران ع لمرعهددةن تتن َمهد ن د

تخد المددهللد عقلددههللته
الج فِه ن تتهلل َفم ن َ
جهل الج ه ه .

ّ
توج ًهد صد د ًق
رر يف الحركددة ال ّغويدة يف األ ددوام الم دمخر يددر
ً
لن النّد َ
نحد َدو خهللمد ِدة المرعهد ِدة تالنهددو ِ د ن س د َّهم يف عددالد الحددرمه (المم كددة
المرعهة الصموديةح
فهذي اؤية المم ِ
نلدرا مد
كة (2030ح تجمدل المن يد َة ع ل ّغدة المرعهدة
ً
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ِ
ن ِ
لدر النه دة
لرا جهلليهللً ا نصد طهع أن نصدم َه
صر هذي
الرؤية ال ت َمهللً
َ
ً
الكرب .
شدهوا يصدهر ٍ
ٍ
َ
َ
تكدون
قدراا مد مج در الدوقاا َيق د عدمن
تقبل
صدهللا أل
َ
المرعهة ه ال ّغ َة الرسمه َة يف المؤتمرا .
أجمدع الهللااسددون د اِددراد قوانِهنِهد ن
تالمصد قبل ل غد ِدة القدر ِنن ال د
َ
الم ل .
ت اتص ِ ه ن ت بقري ِه ن تانف ِحه
تالحمهلل بِ ال الم لمه .

د .صاحل بن عبداهلل ابن محيد

8
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القسم األول:

القرارات

القرار السادس عشر للمجمع(:)1
صحة قولهم «كلنا محمد» ونحوه في سياق
التأييد والمناصرة
ِ
نبي بعدَ ه .أ ّما بعدُ :
الحمدُ هلل وحدَ ه ،والصال ُة والسال ُم على من ال َّ

إل اللاإ ِإر العببكإ ِإر بمر إ َر المربمإ ِإر َيإإبص ةإإح َر ه إ ل ِ « :كلنإإا
فإإَّ َّ معمإ َ
محمد» ،و«كلنا محمد ّي » ،و«كلنا رسإ ُ اهلل» ،ونح ِ هإا ،مِ ّمإا َي ِإب ُ س سإكا
المعمإل هإ ا اليككإ
التأيكد والمناةبة معنًى وتبكك ًبا ..وذلك بعإد أ َر َس
ُ
ِ
ومعلسه العلمي ،وانت ى إلى اآليت:
من خال أعضائِه
بأي من هإ ه االسإتعماال ِ ؛ ف إي مإن هبِكإ التبإبكه البلكإ ،
 -1ال بأس ٍّ
ِ
ِ
والسعر سائ وار س لار العبب.
المعاز
واألسالك ِ المقب لر؛ والبنا ُء على
 -2ه ه االستعماال ُ ةحكحر من حكث اليكك ُ  ،واضحر مإن حكإث
ِ
المعنى؛ إذ ِتب س سكا التأيكد ،وتد ّ على االتحإا ِ
والتماسإك والثبإا ِ علإى
ُ
الم هف أو المبدإِ.
اعتبار الح ِ
ِ
ف س ه ه الياكك ِ على أ ّ معناه :كلنإا فإدا ُء
مانل من
 -3ال َ
محمد ةلى اهلل علكه وسل .

( )1لمطالعر حكث ّكا القبار ،يبجى مباجعر البابط:
http://www.m-a-arabia.com/site/?p=24066&preview=true
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ِ
محمد ّي » مقب
-4
ُ
االنتساب إلى النبي س ه ل « :كلنا ّ

من هِ َبإ ِ أننإا

أ ّم ُر محمد ةلى اهلل علكه وسل  ،وهد أضاف ةلى اهلل علكإه وسإل األمإ َر إلإى
ِ
نفسه بق له« :أ ّمتي».
ِ
العملر تبكك ًبا ومعنًى.
المعمل ةح َر
ل لك َيبص
ُ
ِ
اهلل على نبكنإا محمإد
واهلل الم ف ُق وال ا ي إلى س اء السبك ِ ،وةلى ُ
وعلى آلِه وةحبِه وس َّل .
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القرار السابع عشر للمجمع(:)1
المصطلح األقوم في التعبير عن الفعل المبني
لغير الفاعل
الحمدُ هللِ
نبي بعدَ ه .أ ّما بعدُ :
ال
من
على
م
والسال
ة
والصال
ه،
ُ
وحدَ
ُ
َّ

ِ
ِ
ِ
فَّ َّ
مقإيَ رئإك ِ المعمإ ِل
المربمر َر َس
العببكر بمر َر
اللار
معمل
َ
َ
للتعبكب عإن الفعإ ِ المبنإي ِ
ِ
لاكإب الفاعإ ِ مِإن ِ
ببأ ِ المصطلحِ األمث ِ
بإكن
ّ
المبنإي
المبنإي للمفعإ ،
(المبني لما ل ُيس ّ فاع ُله،
مصطلحا ُأخبص
ّ
ّ
ّ

للمع

المبنإي لمإا لإ
 ،ما َّكب الصكار ،)..ورأص المعمل أ التعبكإب بإإ«
ّ

ُيس َّ فاع ُله» ه األَولى؛ لالعتبارا اآلتكر:

هديما وحدي ًثا.
وآثبه كثكب من المحققكن ً
 أ ّنه ه ال ي ما َ إلكه َ أ ّنه األ س الداللر؛ أل ّ البنا َء لاكب الفاع ِ هإد يرإ ُ لمعلإ م -الِ
مع إإ  -لإإإدص المإإإترل أو المخا َطإإإ ِ أو كلك مإإا ،وأريإإإدَ بإإإه معإإإب ُ
ِ
االختصار.
التسمكر التنبكه علإى حإ ِ
ِ
اعتبإار
ف لفإ ِ الفاعإ ِ ؛ ال
المبا َعى س
ُ
ُ
 أ َّ ُك نإإإه معل مإإإا أو مع إإإ ًال ،أو نكابإ ِ
إإر المفعإإإ أو كإ ِ
إإبه عإإإن الفاعإإإ ِ
ً
المح ِ
وف.

( )1لمطالعر حكث ّكا القبار ،يبجى مباجعر البابط:
http://www.m-a-arabia.com/site/?p=24068&preview=true
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التعبكب بإ«المبني لما ل ُي َس َّ فاعله» أهإب ُب للإ و واأل ب مإن
أَ
اهلل تعالى.
استعما ِ «
المبني للمع » إذا كا الفاع ُ ه َ
ّ
ِ
وعلى هإ ا؛ فإَّ َّ
إيثإار
َ
التعبكإب بإإ«المبنإي لمإا لإ ُيسإ َّ
المعمإل َي َإبص َ

فاعله» ،مل ج ِاز استعما ِ ِكبه من المصطلحا ِ ؛ إال أ ّنه ينباي س مقإا ِم
ِ
األ ِ
المبني للمع
التعبكب بإ«
ب والتعظك ِ مل اهلل تعالى تعن ُ
ّ

».

ِ
اهلل على نبكنإا محمإد
واهلل الم ف ُق وال ا ي إلى س اء السبك ِ ،وةلى ُ
وعلى آلِه وةحبِه وس َّل .
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القسم الثاني:

البحوث

()1

د .حسن بن غُرم بن محمد الكعبي ال َع ْمري

 أستاذ مساعد بقسم اللغة والنحو والرور ،
بكلية اللغة العربية يف جامعة أم القور بمكوة
المكرمة.
ّ
 حاصووع علوود الوود ت اان يف النحو والروور
من جامعوة أم القور عوام 1436هوو ،بتقودرر
(ممتاز مع مرتبة الشر األولد).
 له بح ث منش اة يف مجالت محكمة.
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ملخّ ص البحث
العن ان :التعليل بالقرب أو البعد بين حروف العلة – دراسة صرفية.
يقوم البحث على تت ُّبع تعليل الصرفيين بقرب حروف العلة أو بعدها
بعضها من بعض ،فقد جرى التعليل هبا يف عدد من األحكام الصرفية عند
متقدمي الصرفيين ومتأخريهم ،وهو واقع يف كتاب سيبويه فما دونه من
ُ
البحث المسائل التي وقع فيها التعليل هبذه العلة،
تراث العربية ،ويعرض
ويناقش مدى تأثيرها يف األحكام التي ُعلل هبا فيها ،وين ّبه على إشكاالت
َ
التعليل يف بعض
ويقوي هذا
واردة عليها ،ويجيب عما وجد عنه جوابا منهاّ ،
المسائل ،وين ّظر له ،ويض ّعفه يف بعض آخر ،و ُيب ّين ّ
محل الضعف منه.
صرح
كما ربط تعليل أحكام حروف العلة بأحكام حركاهتا ،مما ّ
الصرفيون فيه أيضا بقرب حروف العلة أو بعدها مما له أثر يف أحكام تلك
الحركات ،أو بقرب الحركات نفسها أو بعدها بعضها من بعض ،يف ذاهتا أو
تفرعها عن تلك الحروف.
يف ّ
وقد جاء البحث مر ّتبا على النحو التالي:
المقدمة :فيها عرض موجز لفكرة البحث.
الفرع األول :التعليل بقرب األلف من الياء وبعدها عن الواو.
الفرع الثاين :التعليل بقرب الواو من الياء وبعدها عن األلف.
الخاتمة.
فهرس المرادا والمراجع.
18
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واهلل أسأل أن يبارك يف هذا البحث ،وينفع به ،ويتجاوز عما فيه من
الخلل والنقص ،وصلى اهلل على نبينا محمد وآله ،والحمد هلل رب العالمين.

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

19

Study Summary
The title of the study: vowels, some approaching each
other and some moving away from some, and this affects
some of the judgments - study the morphological
This study discusses the morphological issues in which
the scientists mentioned that the vowels are close to each
other and far from some, and made this a reason for some
of the morphological issues.
This study also provides a discussion of the proximity
and distance between movements, and their impact on
morphological issues.
It is worth mentioning that this topic is found in the
books of ancient and late Arab scholars, it is found in the
book of Imam Sibweh in Arabic science, and it is found in
the books of the morphological issues that came after it.
The study was arranged as follows:
Introduction: A brief overview of the research idea.
Chapter 1: A thousand is close to Z and far from F. and
this happens in some morphological issues
Chapter Two: F is close to Z and far from a thousand
and this happens in some morphological issues
Conclusion.
Index of sources.
Index of issues.
I ask God to help me in this research, and benefit those
who want to benefit from it, and pray to our Prophet
Muhammad, and thank God the Lord of the Worlds.
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المقدمة
الناظر يف كتب الصرف يجد التعليل بالقرب أو البعد بين الحروف عامة يف
أحكام اإلعالل واإلبدال ،ويجد التعليل بقرب حروف العلة أو بعدها بعضها
من بعضها خاصة أكثر ظهورا ،وآكد تأثيرا ،إذ يصرح الصرفيون بأن حكما
صرف ًّيا ما ناتج عن قرب األلف من الياء ،أو بعدها عن الواو ،أو قرب الواو من
ِ
الحركات المتفرع َة عن حروف
الياء ،وبعدها عن األلف ،بل نجد أيضا أن
العلة يف تقارهبا أو تباعدها بعضها من بعض مما أثاره الصرفيون يف مناقشتهم
وتعليلهم لبعض األحكام الصرفية.
والمقصود يف هذا البحث تت ّب ُع عمل الصرفيين من هذه الجهة ،وجم ُع
قدر صالح من المواضع التي جرى فيها التعليل هبذه العلة ،والوقوف على
مدى تأثيرها يف أحكام الصرف ،ومعرفة جهات القرب والبعد بين حروف
العلة ،وأيضا جريان ذلك على الحركات المتفرعة عنها ،والتعليل بتقارب
تلك الحركات أو تباعدها كما هو حال الحروف ،ودراسة المسائل التي
ُصرح بتأثير هذه العلة فيها ،ومناقشة ذلك ،والتأكيد على ثبات التعليل هبذه
العلة عند الصرفيين على تتابع أزمنتهم ،ال سيما المتقدمون منهم ،فإنه
بالنظر إلى تراث النحاة والصرفيين نجد أن التعليل هبذه العلة قديم ،واقع يف
كالم سيبويه فمن دونه من علماء العربية ،ولم يزل الصرفيون يعللون
بالقرب أو البعد بين حروف العلة يف عدد من مسائل الصرف ،منها ما كان
التعليل للحكم فيه مقصورا عليها لم ُيذكر لذلك الحكم علة غيره ،ومنها ما
السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م
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كانت هذه العلة جزءا من علة مركبة ال يتم الحكم إال بمجموع أجزائها،
ومنها ما كانت فيه علة مفسرة الستعمال لغوي وإن لم تكن علة منتجة
للحكم ،إلى غير ذلك من صور التعبير عن هذه العلة واعتبارها محل نظر يف
دراستهم للمسائل الصرفية ،وهذا يشير إلى أن هذه العلة قد اكتسبت ثباتا
ورسوخا يف النظر الصريف ،وأصبحت ذات تأثير على عدد من أحكام
اإلعالل واإلبدال خاصة ،ولعل هذه الدراسة تفتح بابا وتكون نواة
لدراسات أخرى تتّجه لمناقشة التعليل بالقرب والبعد بين الحروف بعامة،
التوجه من
واآلثار الصرفية لذلك ،وال أستبعد أن ينتج عن مثل هذا
ّ
الدراسات كشف عن عالقات الحروف بعضها ببعض ،وما يستتبع ذلك من
تصورات صرفية ولغوية ،فإن نواة اللغة األصوات والحروف.
وقد اقتصر هذا البحث على دراسة موضوع القرب والبعد بين حروف
مستقال من الحروف،
ًّ
العلة؛ لما بينها من الروابط الخاصة التي تجعلها نوعا
ولما يجمعها من أوصاف ال تجتمع لغيرها ،فهي وإن تباعدت مخارجها ما
بين أقصى الحلق إلى الشفتين ،إال أنه يجمعها جميعا كوهنا حروف علة ومد
ولين ،كما يجمعها سعة مخارجها ،واستطالتها ،وكوهنا هوائية ضعيفة،
باإلضافة إلى الرتنّم هبا ،واالسرتواح عليها دون غيرها ،إلى غير ذلك من
الصفات الجامعة لها المنصوص عليها يف تراث علماء العربية.
يقول المربد يف بيان شيء من تقارب هذه الحروف الثالثة ،وتشاهبها
وتفردها عما عداها من الحروف ...(( :وهي حروف بائنة من جميع

22
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الحروف؛ ألهنا ال يمد صوت إال هبا ،واإلعراب منها ،وتحذف اللتقاء
الساكنين يف المواضع التي تحرك فيها غيرها ...وال تدغم الشين وال الجيم
فيها؛ لئال يدخل يف حروف المد ما ليس بمد ،فالياء بائنة منهما للمد واللين
الذي فيها ،فهي منهما بمنزلة حرف بعيد المخرج من مخرجهما ،وإن كانت
من ذلك الموضع ،كما أهنا والواو بمنزلة ما تدانت مخارجه وإن كانت
بعيدة المخرج منها ،وذلك لما يجمعهما من المد ،واللين ،والكثرة يف
الكالم؛ ألنه ليس كلمة تخلو منهما ومن األلف ،أو من بعضهن ،وبعضهن
حركاهتن ،فحروف المد ح ّيز على حدة))(.)1
ومن هنا جاء هذا البحث لعرض األحكام الصرفية التي علل لها
الصرفيون بالقرب أو البعد بين هذه الحروف بعضها من بعض ،ومناقشة
هذا التعليل ،وجمع ما تفرق من المسائل الصرفية مما له صلة به.
واهلل أسأل أن ينفع به ،وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه.
َ

( )1المقتضب للمربد .346-345/1
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الفرع األول:
التعليع بقرب األلف من الياء وبعدها عن ال او
تمهيد:
وقع يف كالم الصرفيين وتطبيقاهتم حديث عن قرب األلف من الياء،
وبعدها عن الواو ،ما ترتب عليه أحكام صرفية أجريت عند وجود األلف أو
الياء ،أو وجود الفتحة أو الكسرة باعتبارهما فرعين لهذين الحرفين ،وامتنع
إجراؤها على الواو أو الضمة بحجة بعدهما عن األلف أو الفتحة مقارنة
بقرب الياء والكسرة منهما.
وقد تعددت نصوص العلماء وإشاراهتم واختلفت يف الكالم على
جهات قرب األلف من الياء مقارنة بالواو ما بين المخرج ،والصفة ،وخفة
األلف وخفائها مقارنة بثقل الواو وإبانتها ،فكانت هذه المعاين هي مر َّد
تفرع عنها من حركات يف
الحكم بالقرب أو البعد بين هذه الحروف ،وما َّ
كالمهم.
فأما من جهة المخرج فإن الواو واأللف تتباعدان ،وتقرتب الياء من كل
منهما؛ ألن مخرج األلف من أقصى الحلق ،ومخرج الواو من بين الشفتين،
ومخرج الياء من الفم ،فكانت الياء قريبة منهما؛ لوقوعها يف مكان وسط

24
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بينهما ،وتباعدت الواو من األلف؛ لتباين مخرجيهما( ،)1ويتأكد ذلك باتساع
مخرج األلف ،فإنه وإن كان مبدؤه من الحلق إال أنه ينفتح لها الفم حتى
تقرتب من مخرج الياء(.)2
كما تقرتب األلف من الياء وتبتعد عن الواو من حيث الخفاء ،فإن
((األلف خفية ،والياء خفية))( ،)3والواو أبين منهما؛ ألن األلف أدخل يف
المخرج البعيد وهو أقصى الحلق ،ثم الياء أدخل يف الفم من الواو فكانت
أخفى منها ،والواو أبين لخروجها من بين الشفتين( ،)4ومن أجل ذلك ال يرد
اإلشمام يف المنصوب وال يف المجرور لخفاء حركتيهما ،بخالف المرفوع،
((ألن الضمة من الواو ،فأنت تقدر أن تضع لسانك يف أي موضع من
بعض
الحروف شئت ثم تضم شفتيك ،ألن ضمك شفتيك كتحريكك َ
ٍ
بصوت لألذن ،أال ترى أنك لو
جسدك ،وإشمامك يف الرفع للرؤية ،وليس
قلت( :هذا م ْع ْن) فأشممت كانت عند األعمى بمنزلتها إذا لم تشمم ،فأنت
قد تقدر على أن تضع لسانك موضع الحرف قبل تزجية الصوت ثم تضم
شفتيك ،وال تقدر على أن تفعل ذلك ثم تحرك موضع األلف والياء،

( )1ينظر الكتاب لسيبويه .433/4
( )2ينظر شرح المفصل البن يعيش .130/10
( )3الكتاب .414/3
( )4ينظر سرر صرناعة اإلعرراب البرن جنري  ،48/1وشررح المفصرل  ،130/10والمقاصرد الشرافية
للشاطبي .392/9
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فالنصب والجر ال يوافقان الرفع يف اإلشمام))( ،)1وهذا يشير إلى خفاء الياء
واأللف مقارنة بالواو من جهة ،كما يشير إلى أن الواو فيها زيادة عمل عند
النطق هبا عما يكون عند نطق الياء أو األلف؛ ((ألنك تحتاج يف إخراجها
إلى تحريك شفتيك ...فجرى ذلك مجرى تحريك بعض جسدك))(.)2
ثم إن صفتي المد واللين لهذه الحروف وإن كانت مشرتكة بينها جميعا
أوضح ما تكون ،تليها الياء ،ثم الواو( ،)3يقول ابن جني يف
إال أهنا يف األلف
ُ
ِ
حرف مد وثانيهما
معرض حديثه عن اجتماع الساكنين حين يكون أولهما
َ
ٍ
حينئذ محفوظا بتمامه،
مض ّعفا ...(( :كلما رسخ الحرف يف المد كان
وتمادى الصوت به ،وذلك األلف ،ثم الياء ،ثم الواو ،فر(شا ّبةٌ) إذا أوىف
(قوص به)،
وأنعم جرسا من أختيها ،و(قضيب بكر) أنعم وأتم من
صوتا،
ّ
ُ
و(تمو ّد ثوبه)؛ لبعد الواو من أعرق الثالث يف المدّ  ،وهي األلف ،وقرب
أظهر منه بين األلف
الياء إليها))( ،)4وهبذا يكون القرب بين الياء واأللف
َ
والواو من جهة هاتين الصفتين رغم اشرتاك الجميع فيهما.
ثم إن بين الياء واأللف قربا من جهة أخرى غير ما تقدم ،وذلك من
حيث صفة الخفة المتحققة فيهما يف مقابل ثقل الواو ،فإن الواو ثقيلة،
( )1الكتاب  ،172-171/4وينظر شرح كتاب سيبويه للسيرايف (المخطوط) /156/5ب.
( )2المنصف البن جني .196/1
( )3ينظر شرح المفصل .87/10
( )4الخصائص البن جني .128/3
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واأللف والياء تتقاربان يف الخفة( ،)1و((إنما كانت الياء أخف من الواو
لقرهبا من األلف ،والواو ليست كذلك))( ،)2يؤكّده أهنم حذفوا الواو الواقعة
ِ
ِ
ويو ِزن) ،ولم يحذفوا
بين ياء وكسرة يف نحو ( َيعدُ و َي ِزن) ،وأصلهما ( َي ْوعدُ ْ
الياء الواقعة يف مثل ذلك الموقع بين ياء وكسرة ،مثل (ي ْي ِسر و َي ْينِع)
مضارعي (يسر وينع) ،بل أثبتوها؛ لخفتها المكتسبة من خفة األلف لقرهبا
منها ،ولم يكن ذلك للواو لبعدها عن األلف(.)3
فهذه الجهات كلها تؤذن بقرب األلف من الياء وشبه الياء باأللف ،وبعد
الواو من األلف مقارنة بمنزلتها من الياء ،وسيتبين يف مناقشة التعليل بالقرب
والبعد بين هذه الحروف تأثير ذلك على عدد من األحكام الصرفية.
المرحح:
التفررق بين ذوات ال او وذوات الياء فيما جر منها مجر
ّ
من المسائل التي جرى فيها التعليل الصريف بقرب األلف من الياء،
وبعدها عن الواو مسألة (تصحيح الواو دون الياء مع قيام موجب اإلعالل
فيهما) ،حيث جاء يف كالم العرب ألفاظ عدة لم َّ
تعل فيها الواو بقلبها ألفا
َ
َ
والخ َول) ،ومثل
والخ َونة،
(الح َوكة،
مع قيام موجب اإلعالل ،كمثل
َ
(اجت ََوروا ،واعت ََونوا ،واهت ََوشوا) ،ونحو ذلك ،وهذا مما ا َّطرد يف السماع
( )1ينظر اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي .120/1
( )2المنصف .196/1
( )3ينظر المقاصد الشافية .392/9
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وشذ يف القياسِ ،
ّ
إذ القياس يقتضي قلب الواو ألفا؛ لتحقق العلة الداعية
تحرك الواو وانفتاح ما قبلها ،كما هو الحال يف نحو (قام،
لهذا القلب ،وهي ُّ
وقال ،وصام ،وصال) وغير ذلك مما أصل األلف فيه واو متحركة ،وقبلها
فتح(.)1
مصححا إلى أسباب
وقد َر َجع علما ُء العربية عد َم اإلعالل فيما جاء
َّ
متعددة ،ففي األمثلة األولى ع ّللوا تصحيح الواو فيها بإرادة التنبيه على
أصل األلف يف هذا الباب ،وع َّللوا تصحيح الواو يف (اجتوروا) ونحوه
بكونه مرادا به معنى التفاعل ،فإنه يف معنى ما ال بد من تصحيحه لعدم تحقق
غير معل؛
(تجاوروا)،
علة القلب فيه ،فر(اجت ََوروا) يف معنى
َ
َ
و(تجاوروا) ُ
ألن ما قبل الواو لم ينفتح وإن تحركت ،وال ُيستحق القلب إال بمجموع
العلة ،وكذا الباقي مما كان نحوه ،فلو ّ
أعل نحو (اجت ََوروا) ما ُعلم أن المراد
فصححت
به حصول الفعل من طرفين ،كما هو المقصود من (تجاوروا)ُ ،
المصحح(.)2
الواو ليكون يف معنى
ّ
هذا يف الواوي ،أما نظيره اليائي فلم يرد منه شيء بالتصحيح فيما كان يف
معنى (تفا َعل) ،مما تح َّققت فيه علة القلب ،وإن كان يف معنى ما ال بد من

( )1ينظر المقتضب  ،279/2والخصائص  ،124/1وسر صناعة اإلعراب .667/2
( )2ينظررر الكترراب  ،344/4والمقتضررب  ،252/1و ،279/2واألصررول يف النحررو البررن السررراج
 ،318/3والمنصف  ،261 ،260/1وشرح المفصل .83/10
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تصحيحه ،فلم يجئ عن العرب نحو (اس َت َيفوا) وإن كان يف معنى (تسايفوا)،
بل الوارد عنهم (استافوا) بالقلب ،وكذلك (ابتاعوا) ،لم يرد فيه (اب َت َيعوا)
وإن كان يف معنى (تبا َيعوا) ،ولم يكد يرد عنهم يف الجمع أيضا شيء ذو بال
(س َيرة)،
ّ
مصحح ،فلم يجمعوا نحو (بائع) على ( َب َيعة) ،وال (سائر) على َ
وهكذا ،كما فعلوا يف بعض الواوي(.)1
صححا مع مجيء
وقد ع َّلل الصرفيون عدم مجيء اليائي من هذا م َّ
نظيره الواوي كذلك –مع كون الداعي يف تصحيح الواوي قائما يف اليائي-
بقرب الياء من األلف ،وبعد الواو عنها( ،)2فر((األلف لما قربت من الياء
أسرع انقالب الياء إليها ،فكان ذلك أسوغ من انقالب الواو إليها؛ لبعد الواو
الو َصل وال ُق َرب كان تصحيح نحو
عنها ...فإذا كان بين األلف والياء هذه ُ
َ
والخ َونة)؛ لبعد الواو
(الح َوكة
وس َيرة) َّ
أشق عليهم من تصحيح نحو َ
( َب َيعة َ
من األلف ،وبقدر بعدها عنها ما ُّ
يقل انقالهبا إليها ،وألجل هذا الذي ذكرناه
عندي ما كثر عنهم نحو (اجت ََوروا واعت ََونوا واهت ََوشوا) ،ولم يأت عنهم من
هذا التصحيح شيء يف الياء ...لما ذكرناه من جفاء ترك قلب الياء ألفا يف
هذا الموضع الذي قد قويت فيه داعية القلب))(.)3
( )1الخصائص .124/1
( )2ينظر األصول يف النحرو  ،318/3والخصرائص  ،125 ،124/1والصرحاح للجروهري (حروك)
 ،1582/4والمقاصد الشافية .262 ،257/9
( )3الخصائص .125/1
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فمر ُّد عدم تصحيح اليائي عندهم مما صح فيه نظيره الواوي هو قرب
الياء من األلف ،قربا يستوحش معه من بقاء الياء مصححة مع قيام داعية
القلب ،بخالف الواو التي تبعد عن األلف ،فيسهل بقاؤها مصححة؛
لتحقيق الغرض الداعي إلى التصحيح وإن قام داعي القلب أيضا.
ولعل األولى أن يقال بأن مر ّد التفريق بين الواوي واليائي يف هذا وإن
اتفقا على كوهنما يف معنى ما ال بد من تصحيحه فأجري حكمه يف الواوي
ولم يجر يف اليائي هو قرب الياء من األلف ،فالعلة يف قلب الياء ألفا ليس
القرب نفسه ،وإنما علة ذلك هي العلة الحقيقية للقلب ،وهي تحرك الياء
وانفتاح ما قبلها ،وأما علة القرب فهي التي ّفرقت بين إعالل اليائي وفق
العلة المقتضية لذلك ،وتصحيح الواوي ألجل العلة الداعية للتصحيح،
وهي مجيئه يف معنى ما ال بد من تصحيحه ،وهذا ما نص عليه الشاطبي
بقوله يف المسألة ...(( :ويكون وجه التفرقة بين ذوات الواو وذوات الياء ما
تقدّ م من قرب الياء من األلف ،وبعد الواو منها))( ،)1فليس إذا قرب الياء من
األلف وبعد الواو منها علة إلعالل الياء بقلبها ألفا هنا ،وال علة لتصحيح
الواو مع قيام موجب اإلعالل ،وإنما هو علة للتفريق بين الواو والياء
كل واحد منهما ٌ
الختالف حكميهما ،وإال فقد نزع َّ
أصل مختلف هو علة
حكم كل منهما.
( )1المقاصد الشافية .262/9
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إشكال علد التعليع بقرب األلف من الياء يف المسألة:
وبالعودة إلى شأن التعليل هبذه العلة يف هذه المسألة سواء على القول
بأن قرب الياء من األلف هو علة انقالهبا ألفا ،أم على القول بأن هذا القرب
هو للتفريق بين ذوات الواو وذوات الياء فحسب أجد أنه يشكل عليه
صححوا واو نظيره ( َع ِور)؛ لما كانا يف
(صيِدَ ) كما َّ
تصحيحهم الياء يف نحو َ
ُ
(اص َيدَّ ) و(ا ْع َو ّر) مما لم تتح َّقق فيه علة القلب ،إذ لو كان قرب الياء
معنى ْ
من األلف مقتضيا عدم تصحيح اليائي أو مقتضيا التفريق بين اليائي
والواوي بإطالق القتضى ذلك هنا ،ألن ظاهر هذا وما سبق سواء ،يشهد
ِ
(صيِد) مع األفعال الواوية موردا واحدا(.)1
لذلك إيراد سيبويه
وغيره الفعل َ
والعجيب أن ابن جني حين شرح قول المازين(( :وأما قولهمَ ( :ع ِور
يص َيد) فإنما جاؤوا هبن على األصل؛ ألهنن يف
وصيِد ْ
يح َولَ ،
وح ِول ْ
ي ْع َورَ ،
( )2
يتعرض
معنى ما ال بد من أن يخرج على األصل؛ لسكون ما قبله)) – لم َّ

فصل الكالم على
للكالم على (صيِد) ،وال على مطلق اليائي ،مع أنه َّ
صرح بكون علة القلب يف اليائي دون الواوي هي قرب
الواوي ،وهو ممن ّ
الياء من األلف ،وبعد الواو عنها.

( )1ينظر الكتاب  ،344/4والمقتضب  ،336/1و 279 ،192/2وشرح المفصل .17/10
( )2المنصف .259/1

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

31

ج اب ابن السراج عن اإلشكال ومناقشته يف ذلك:
وقد حاول ابن السراج أن يجيب عن هذا اإلشكال بما معناه أن اليائي
(صيِد) إنما حصل لقوة علة
ليس على درجة واحدة ،فإن تصحيح نحو َ
التصحيح ،وهي مجيئه يف معنى ما ال بد من تصحيحه لعدم قيام موجب
(اص َيدّ )( ،)1وكأن هذه العلة أقوى من التعليل بما يقتضي
اإلعالل فيه ،وهو ْ
(صيِد) ونحوه ،فكان العمل
قلب الياء ألفا ،وهي قرب الياء من األلف يف َ
فيه بمقتضى األقوى.
(صيِد) ونحوه ،فإن اإلشكال ال يزال قائما يف
صح يف َ
وهذا الجواب لو ّ
غيره من جهتين:
مصحح الياء ،وليست علة تصحيحه مجي َئه يف معنى
األولى :فيما ورد
ّ
المصحح ،أو يف قوة ذلك ،فلم يكن قرب الياء من األلف مانعا ذلك
التصحيح ،وال مسرعا يف قلب الياء ألفا يف تلك األلفاظ ،ومنها( :الغ َليان،
وه ُيؤ)( ،)2فهذه جميعها وما
والج َيد،
وصميان ،ون َفيان ،وال َغ َيب،
والرم َيلَ ،
َ
َ
َ
صحت فيها الياء مع تحقق قرهبا من األلف ،وليست يف معنى ما
كان نحوها ّ
ال بد من تصحيحه.

( )1ينظر األصول يف النحو .318/3
( )2ينظر الخصائص  ،150-146/1وسر صناعة اإلعرراب  ،668/2وشررح شرافية ابرن الحاجرب
للرضي  ،242/3والمقاصد الشافية .277/9
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يشهد لكون اإلشكال ال يزال قائما من هذه الجهة أن ابن السراج نفسه
تصحيحهم لر( َغ َي ٍ
ب) جمع
(صيِد)
َ
أورد على جوابه السابق عن تصحيح َ
(غائب) ،مع أنه قد قال(( :فأما (الخونة والحوكة) ونحوهما فإنما كان ذلك
يف الواو ألهنا تباعدت من األلف فثبت ،كما ثبت ما ُر ّد إلى األصل ،ولم
ٍ
ٍ
وغار ،وبا َع ٍة( ،))1وال يف شيء منه على األصل؛ لشبه
(ناب،
تجئ الياء يف
أحق))( ،)2فنفى أن يكون ورد شيء من
الياء باأللف؛ ألهنا إليها أقرب ،وهبا ّ
صح نظيره الواوي ،وحاول أن يجيب عن
الجمع اليائي
مصححا ،كما َّ
َّ
مجيء ( َغ َي ٍ
مصححا ،فقال(( :ولمعرتض أن يعرتض
ب) جمعا لر(غائب)
َّ
صح كما ص َّح فعله،
(ص َيد) َّ
وص َيد) ،فجوابه أن يقال لهَ :
بقولهمَ ( :غ َيب َ
بر(ص َيد) ،وإن كان
وصح ( َع َو ٌر) أيضا مثله ،ويجوز أن يكون ( َغ َيب) ُشبه َ
َّ
جمع (غائب)؛ ألنه يجوز أن يكون ينوي به المصدر))(.)3
أقر بوقوع اإلشكال الوارد على اعتماد التعليل بقرب الياء
فواضح أنه قد َّ
من األلف يف قلبها دون الواو ،وإن تط ّلب جوابا عنه يف بعض األلفاظ التي

( )1الكلمة الثالثة يف المطبوع جاءت بلفر الفعرل الماضري (باعَر ُه) ،وال أظرن ذلرك هرو مقصرود ابرن
ا لسراج؛ ألنه جاء هبا يف مقابل (الحوكرة والخونرة) وهمرا جمعرا (حائرك وخرائن) ،فمرراده –واهلل
أعلم( -باعة) جمع (بائع).
( )2األصول يف النحو .318/3
( )3األصول يف النحو .319-318/3
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صحت فيها الياء ،فال يزال اإلشكال قائما يف األلفاظ األخرى التي لم يجب
ّ
عنها.
ويقوي بقا َء هذا اإلشكال قائما أن ما ذكره ابن السراج علة لتصحيح ياء
ب) به إنما يصح فيما كان فعال يف معنى فعل آخر لم
(صيِد)
وتشبيهه (ال َغ َي َ
َ
َ
ّ
لصحة فعله
صح
ّ
(الص َيد)؛ فقد ّ
يعل ،أو كان يف حكم ذلك الفعل كالمصدر َّ
(صيِد) ،وألجل ذلك ش ّبه ابن السراج (ال َغ َيب) لهذا االعتبار بالمصدر وإن
َ
تقرر أن المصدر مرتبط يف أمر اإلعالل بالفعل ،على حد
كان جمعا؛ ألنه قد َّ
قول ابن جني(( :أال تراهم ُي ِع ُّلون المصدر إلعالل فعله ،و ُيصححونه
لصحته ،وذلك نحو" :قمت قياما ،وقاومت قِواما"))( ،)1فإذا كان األمر
كذلك كان تصحيح الياء يف الفعل الذي يف معنى المصحح وما يف حكمه
وترك العمل بعلة قرب الياء من األلف ظاهرا ،وسائغا إلى حد ما ،لكن
ٍ
حينئذ مع االعتالل بقرب الياء من األلف هو
التصحيح يف األسماء
تصح أفعالها ،أو األسماء المباينة
المشكل ،ال س َّيما المصادر التي لم
َّ
لألفعال فال تتأثر هبا يف إعالل وال صحة(.)2
الجهة األخرى :أنه لم يرد عن العرب تصحيح اليائي فيما كان يف معنى
(تفاعل) ،كما ورد يف الواوي يف مثل (اجتوروا واعتونوا) وغيرهما ،فلو كان
( )1الخصائص .114/1
( )2ينظر اللباب يف علل البناء واإلعراب  ،304/2وشرح المفصل .46/6
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الجواب األول الذي ذكره ابن السراج -بأن مجيء الفعل المستوجب
لإلعالل يف معنى ما ال بد من تصحيحه يمنع إعالله -كذلك لجاء يف اليائي
(صيِد) لما
ما هو
مصحح؛ لقوة هذه العلة التي اقتضت هذا األمر يف نحو َ
َّ
كان بمعنى (اصيدّ ) ،وغلبت بذلك عل َة قرب الياء من األلف فلم يع ّل ،ال
نص على أن الذي منع (استافوا) من أن يجيء على
س ّيما أن ابن جني َّ
مصححا كما جاء نظيره الواوي هو قرب الياء من األلف( ،)1فما
(استيفوا)
َّ
بال قرب الياء من األلف غلب يف (استافوا) مع أنه يف معنى ما ال بد من
تصحيحه وهو (تسايفوا) فقلبت الياء ألفا ،وضعف هذا القرب عن العلة
(صيِد) ونحوه على رأي ابن السراج؟!
نفسها يف َ
الخال يف أصع األلف األولد يف (حاحد) ونظيرره( )2وم ضع العلة
منه:
ويف اختالف الصرفيين يف أصل األلف يف األفعال الثالثة (حاحى
وعاعى وهاهى) جرى استعمال لهذه العلة ،علة قرب األلف من الياء؛
لرتجيح أحد األقوال يف المسألة ،وأنا أحتاج إلى أن أبسط الخالف فيها
ِ
ِ
المستد ّل هبا منها ،ويتبين منزلة الحكم المع َّلل له
والقول
ليتبين موضع العلة
( )1ينظر الخصائص .152 ،125/1
( )2نُقل عن األخفش أنه قال" :لم يجرئ مرن هرذا البراب ممرا علمنرا إال هرذه الثالثرة يعنري :حاحيرت
وهاهيت وعاعيت" .األصول يف النحو .318/3
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هبذه العلة بين األقوال األخرى ،فأقول :إن (حاحى وعاعى وهاهى) أفعال
ِ
ِ
ِ
وهاء) أو (حا،
وعاء،
(حاء،
أخذت من أسماء األصوات؛ فهي مأخوذة من
وعا ،وها) بالمد والقصر ،أسماء أصوات لدعاء الغنم واإلبل أو زجرها(.)1
وألنه قد تقرر عند الصرفيين أن األلف يف األسماء المتمكنة واألفعال
المتصرفة ال تكون أصلية ،بل منقلبة عن واو أو ياء( )2فقد وقع الخالف يف
ّ
األلف األولى من هذه األفعال (حاحى ،وعاعى ،وهاهى) على ثالثة أقوال:
األول :أهنا منقلبة عن ياء ،فاألصل فيها( :حيحى ،وعيعى ،وهيهى)،
وهو قول جمهور البصريين( ،)3وقد حكي فيه إجماعهم(.)4
الثاين :أهنا منقلبة عن واو ،فاألصل فيها( :حوحى ،وعوعى ،وهوهى)،
وهو قول المازين(.)5

( )1ينظر العين للخليل (عا)  ،271/2والصحاح (حا) (ها)  ،2560 ،2549/6والمخصرص البرن
سيده .247/2
( )2ينظر المنصف  ،118/1والمقاصد الشافية .224 ،222/8
( )3ينظررر الكترراب ،393/4وشرررح كترراب سرريبويه (المخطرروط) /39/6ب ،والتعليقررة علررى كترراب
سيبويه للفارسي  ،287/4والخصائص  ،125/1والمنصف  ،170 ،169/2وشرح شافية ابرن
الحاجب .369/2
( )4ينظر األصول يف النحو .316/3
( )5ينظر المنصف .170/2
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الثالث :أهنا أصلية ،ليست منقلبة ال عن واو وال عن ياءُ ،ذكر هذا القول
يف المسألة غير منسوب إلى معين ،لكنه قول لبعض المتقدمين ،ذكره
السيرايف(.)1
ويبقى من االحتماالت يف هذه األلف أن تكون زائدة ،فال هي أصلية،
وال هي منقلبة عن أصل ،ولم أقف على هذا االحتمال قوال منسوبا ألحد،
مصرحا بكونه قوال يف المسألة ،وإنما وقع يف كالم بعض الصرفيين
وال
ّ

()2

منع كون هذه األفعال على وزن (فا َعل) ،وهذا الوزن يقتضي كون األلف
فيها زائدة ال تقابل أ ًّيا من أصول الميزان ،خارجة عن الوصف باألصالة ،أو
عن كوهنا منقلبة عن أصل ،واوا كان أو ياء.
واحتج على
تعرض سيبويه لنفي هذا االحتمال عن هذه األفعال
ّ
وقد ّ
عدم صحته فيها بقوله ...(( :يدلك على أهنا ليست (فا َع ْل ُت) قولهم:
والعيعاء) ،كما قالوا( :السرهافِ ،
ِ
ِ
والفرشاط)( ،)3و(الحاحاة
(الحيحاء،
والهاهاة) ،)4())...فإن ثبوت المصدر منها (حيحاء وعيعاء) و(حاحاة

( )1ينظر شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /40/6أ ،وشرح شافية ابن الحاجب .370/2
( )2ينظر الكتاب  ،393/4والممتع البن عصفور ص.373
( )3السرررهاف مصرردر للفعررل (سرررهف) ،ومعنرراه نعمررة الغررذاء وحسررنه ،والفرشرراط مصرردر لقررولهم
(فرشط البعير) ،إذا اسرتخى يف بروكه ،وألصق أعضاءه باألرض ،ينظر العين  ،121/4وجمهررة
اللغة البن دريد .1152 ،1151/2
( )4الكتاب .393/4
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وعاعاة) على مثالي (فِ ْع ٍ
الل) و( َف ْع َللة) ،دليل على أهنا من ( َف ْع َلل) ،مثل
ٌ
(زلزال) و(زلزلة)( ،)1وهذا يثبت َ
كون األلف األولى يف
(زلزل) فإن مصدره
(حاحى) ونظيريه هي عين الكلمة( ،)2وهذا وارد سواء كانت األلف أصلية
غير منقلبة ،أم كانت منقلبة عن واو ،أم كانت منقلبة عن ياء ،فال يخرج هبذا
االستدالل إال هذا االحتمال الرابع يف المسألة ،أما ما سواه من األقوال
الثالثة األولى فهي داخلة يف الوزن الذي أثبته سيبويه لهذه األفعال وهو
وزن ( َف ْع َللت).
فأما القول الثالث فقد احت َُّج له بكون هذه األفعال مأخوذة من أسماء
األصوات ،وقد تقرر أن أسماء األصوات ليست من األسماء المتمكنة()3؛
ّ
واألصوات المحكية واألسماء األعجمية تجري
ألن ((األسماء المبنية
َ
مجرى الحروف يف أن األلفات فيها أصول غير منقلبة؛ ألنا إنما قضينا بأهنا
يف الحروف غير منقلبة؛ ألنه ال يعرف لها اشتقاق ،فيجب من ذلك أن يكون
غير زائدة ،وال منقلبة))(،)4
كل ما كان مما ذكرنا غير مشتق أن تكون ألفه َ
وعلى هذا تكون األلف يف األفعال المأخوذة من تلك األسماء غير منقلبة؛

( )1ينظر التعليقة على كتاب سيبويه .287/4
( )2ينظر المنصف .172 ،171/2
( )3ينظر األصول يف النحو .318 ،317/3
( )4المنصف .120/1
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الصوت الذي ال أصل أللفاته))(.)1
((ألن األصل يف جميعها
ُ
وأما القوالن األوالن فمقتضاهما أن حرف العلة (الياء أو الواو) قد
قلب ألفا مع عدم تح ُّقق علة القلب ،وهي تحرك حرف العلة وانفتاح ما
قبله ،فإن حرف العلة يف هذه األفعال ساكن ،وكان حقه أال يقلب ألفا ،ولو
كان قبله فتح؛ ألن القلب إنما يحصل بمجموع األمرين ،كما يف نحو (قال
وباع) فإن أصلهما ( َق َول) و( َب َيع)؛ ألنه ليس يف أمثلة الماضي الثالثي ما هو
ساكن العين ،فلما تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين ،ولما لم تتحركا يف
صحتا ،ولم تقلبا وإن فتح ما قبلهما ،فإنما حصل القلب
وص ْيف) ّ
نحو ( َي ْوم َ
يف (حاحى) ونظيريه على سبيل الشذوذ(.)2
واحتج المازين –القائل بالقول الثاين منهما -لما ذهب إليه من كون هذه
َّ
األلف منقلبة عن واو ال عن ياء -فاألصل عنده (حوحى وعوعى
غير معل
وهوهى) -بأنه لم يرد عن العرب شيء من هذا بالياء ،وكل ما ورد َ
منه فهو بالواو ،كر(قوقى وضوضى) ونحوهما ،ومقتضى ذلك قياس هذه
األفعال الثالثة التي جاء حرف العلة فيها على غير أصله على ما جاء على
أصله مص َّرحا به ،وهو ما كان بالواو( ،)3فيحمل المجهول على المعلوم.

( )1شرح شافية ابن الحاجب .370/2
( )2ينظر التعليقة على كتاب سيبويه  ،287/4وشرح شافية ابن الحاجب .369/2
( )3ينظر المنصف .170/2
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وأما القول األول فهو مذهب جمهور البصريين ،وقد حكى اب ُن السراج
إجما َعهم عليه ،فقال ...(( :وأجمع أصحابنا على أن األلف بدل من
ياء))( ،)1وهذه الحكاية غريبة ،فإن المازين –وهو من شيوخ مشايخ ابن
( )2
صرح بخالفته يف المسألة ،فقال ...(( :وكان الخليل يقول:
السراج َّ -

األلف بدل من الياء؛ ألهنا لو كانت من الواو جاءت على أصلها ،كما جاءت
(ضوضيت وقوقيت) ...والقول عندي على خالف ذلك؛ ألن (ضوضيت
وقوقيت) على أصلهما ،وعلى ما ينبغي أن يكونا عليه ،وهذا ليس على
أصله –أعني (حاحيت) وأخواهتا -أال ترى أن الذي يجيء على أصله
يقاس عليه ما لم يجئ على أصله))(.)3
حجة الق ل بأن أصع األلف يف األفعال الثالثة راء وتق رة ذلك بالتعليع
بقربها من األلف:
وقد احت َُّج لمذهب جمهور البصريين بأمور ،منها :أنه لو جيء بالياء فيه
مصححة القتضى ذلك اجتماع ياءين بعد مثلين عند إسناد الفعل إلى ضمير
ّ
الرفع ،فيقال( :حيحيت وعيعيت وهيهيت) ،وقد ((تن ّكبوا ذلك استثقاال
وخف ذلك
للياءين أن يتكررا مع الحاء يف (حاحيت) ،والعين يف (عاعيت)،
ّ
( )1األصول يف النحو .316/3
( )2ينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي .41/1
( )3المنصف .170-169/2
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يف ذوات الواو الختالف اللف بما أوجبته العلة))()1؛ إذ يقال يف الواوي إذا
كان على أربعة أحرف فصاعدا عند إسناده إلى الضمير (قوقيت) ،واألصل
(((قوقوت) ،وقلبت الواو ياء للعلة التي لها قلبت الواو ياء يف (أغزيت)...
وهي انكسار ما قبلها يف المستقبل))( ،)2فاجتماع المثلين يف الواوي مأمون
عند اإلسناد ،بدليل إبدالهم من الهاء ياء يف (دهديت) واألصل (دهدهت)؛
كراهة توالي هاءين بعد مثلين(.)3
ومما احت ُّج به لهذا القول ما يشبه قلب دليل المازين ،وذلك أن ما كان
صحت فيه الواو ،فمجيء (حاحى) ونظيريه باأللف دليل على أنه
واو ًّيا فقد ّ
ليس من باب الواو ،وإال جاء على أصله كنظائره ،فدل ذلك على أن أصل
األلف ياء؛ لمخالفته الواوي بعدم ظهوره على أصله(.)4
وأكَّدوا استداللهم هذا على كون األلف أصلها ياء بوجود ما يحسن
ويقويه وليس يف ا ّدعاء كون أصلها واوا مث ُله ،وهو التعليل بقرب الياء
ذلك ّ
من األلف ،ومشاهبتها لها( ،)5وأن مر ّد اختالف هذه األفعال الثالثة عما جاء

( )1األصول يف النحو .317/3
( )2شرح كتاب سيبويه للسيرايف (المخطوط) /143/6ب.
( )3ينظر الكتراب  ،393 ،314/4والمقتضرب  ،200/1واألصرول يف النحرو  ،317/3والمنصرف
 ،175 ،170/2والممتع ص ،372وشرح شافية ابن الحاجب .270 ،269/2
( )4ينظر األصول يف النحو  ،316/3والمنصف .171/2
( )5ينظر الكتاب  ،393/4والمنصف .171/2
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قوى علة القلب ،فكأنه كالتعويض عما نقص
بالواو هو هذا القرب الذي ّ
من عدم تحرك الياء المستوجب للقلب مع فتح ما قبلها ،بخالف الواو فإن
ُبعدها عن األلف مع عدم اكتمال علة القلب ترتب عليهما بقاء الواو على
حالها.
وأ ّيدوا ذلك بوجود قلب الياء يقينا مع عدم علته يف نسبة العرب إلى
ِ
(الحيرة):
(طيئي) ،وقولهم يف النسبة إلى
(طائي) يريدون
(ط ّيئ) بقولهم
ّ
ّ
(حاري) ،واألصل ِ
(ح ِير ّي) ،فإذا كان قد وقع قلب الياء ألفا فيما ال يشك يف
ّ
كون ألفه منقلبة عن ياء ،مع سكون الياء وعدم تحقق علة القلب ،إال أن
قرهبا من األلف كان داعية إلى قلبها ألفا استحسانا ال وجوبا؛ فإن (حاحى
وعاعى وهاهى) كذلك ،ولم يجر شيء من ذلك فيما كان بالواو( ،)1يقول
ابن جني(( :وألن الياء أيضا مقاربة لأللف ،حتى إهنم قد قالوا( :حاحيت،
وطائي) ،وغير ذلك مما ال سبب فيه يوجب
وحاري،
وعاعيت ،وهاهيت،
ّ
ّ
القلب إال القرب))(.)2
مناقشة استدالالت الق ل األول وترجيح غيرن:
ِ
االستدالالت ال تثبت كون األلف يف هذه
والذي يظهر لي أن هذه

( )1ينظر األصول يف النحو  ،317/3والخصائص  ،125/1والمنصف .171/2
( )2المنصف .187/1
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األفعال الثالثة منقلبة عن ياء ،فإن وقوع المثلين يف المض ّعف وارد يف كالم
العرب ال يظهر فيه إشكال ،فقد قالوا من الصحيح( :زلزل ،وصلصل،
(ص ْي َصية ،و َي ْهياة ،ويليل،
وحلحل) ،وغيرها ،وورد من المعتل قولهمَ :
ووعوعة ،ووحوحة)( )1وغيرها ،بل ورد ما هو أولى باالستكراه -لو صح
(حي) ،إذ
القول باالستكراه فيها -وهو اللفيف المقرون من الثالثي يف مثل َّ
عينه والمه ياء ،وال فاصل بينهما ،يف حين أن نحو (حيحيت) –لو كان هو
األصل -كان أيسر لوجود فاصل بين الياءين ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإنما تجتمع الياءان عند اإلسناد إلى الضمير ،يف نحو
(حيحيت) ،أما عند عدم اإلسناد إلى الضمير فال اجتماع للياءين ،وإذا
أمكن الجمع بين الواو واأللف يف (قوقى) غير مسند للضمير فإن (حيحى)
مثله أو أولى؛ لخفة الياء.
تفرع عنه فهو صحيح عند
وأما االستدالل بقرب الياء من األلف وما ّ
ٍ
فحينئذ يثبت به كوهنا منقلبة عن
التسليم بأن األلف منقلبة ،وليست أصلية،
ياء ،ويندفع كوهنا منقلبة عن واو ،كما ذهب إليه المازين ،بدليل أن المازين
نفسه ذكر أن القول بانقالهبا عن الياء -وهو القول الذي خالفه -له وج ٌه،

يتحصن به كالقالع ،واليهياة صوت لزجر اإلبل ،وليل يليل إذا أظلم ،والوعوعة مرن
( )1الصيصية ما
ّ
أصوات الكالب ،والوحوحة الصوت ،ينظرر العرين (صريص)  ،176/7و(يراه) ( ،106/4ليرل)
( ،363/8وعي) ( ،273/2حأحأ) .316/3
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وأنه ربما جاءت هذه األفعال باأللف مخالفة لما جاء بالواو للفرق؛ ليتبين
أن أصلها ياء(.)1
فإذا كان األمر دائرا بين أن تكون األلف منقلبة عن واو أو عن ياء فالقول
بأن أصلها ياء هو المت ِ
المرجح ،وهو قرب الياء من األلف ،كما
ّجه؛ لوجود
ّ
قال ابن عصفور ...(( :وكان إبدال األلف من الياء أولى؛ لقرب األلف من
الياء ...وزعم المازين أن األلف منقلبة عن واو ،وحجته أن األلف لما لم
ُينطق لها بأصل ،ال من ياء وال من واو ،حملها على ما نطق له بأصل ،وهو
(قوقيت) ،واألول أقيس وأحسن؛ ألن فيه محسنا لقلب الياء ألفا ،وليس يف
مذهب المازين ما يحسن القلب))(.)2
لكن بالنظر إلى إمكان القول بأصالة األلف وأهنا غير منقلبة عن شيء
فيظهر لي أن هذا أقرب من جهتين:
نصوا
صح -شاذ؛ لعدم تح ُّقق علته ،وقد ُّ
األولى :أن هذا القلب –لو ّ
على شذوذه( ،)3فرتك القول به إذا وجدت عنه مندوحة أسلم.

( )1ينظر المنصف .171 ،170/2
( )2الممتع ص.373
( )3يقول الفارسي" :وقلب الياء ألفا من (حاحيت) شاذ؛ ألنه ليس يف موضع حركة" ،التعليقرة علرى
كتاب سيبويه .287/4
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الثانية :أن الذي يثبت كون األلف منقلبة عن واو أو ياء هو ظهور األصل
يف بعض التصاريف ،وألجل ذلك حصر الصرفيون انقالب األلف وعدم
أصالتها يف األسماء المتمكنة واألفعال المتصرفة؛ إلمكان التصريف
واالشتقاق فيظهر األصل و ُيعلم ،فأما يف (حاحى وعاعى وهاهى) فإهنا وإن
استقر أهنا مأخوذة من أسماء األصوات التي ال
كانت أفعاال إال إنه قد
َّ
تتصرف ،وال يجري عليها االشتقاق ،فال يعلم لأللف أصل؛ ألهنا من (حا
وعا وها) ،ثم كررت فقيل( :حاحا ،وعاعا ،وهاها)( ،)1فلما ركبت تغيرت
وصارت أفعاال( ،)2ولهذا قال ابن السراج –وهو الذي حكى إجماع
البصريين على كوهنا منقلبة عن الياء(( :-واأللف ال تكون أبدا إال زائدة أو
منقلبة من شيء ،إال أن يبنى من صوت أو حرف معنى ف ْعل على مذهب
الحكاية ،أو لمعنى ِسوى ذلك ،نحو( :عاعيت ،وحاحيت) إنما هو صوت
(الليت)،
بني منه فعل ،وكذلك لو أكثرت من قولك( :ال) لجاز أن تقول:
ُ
تريد :قلت( :ال)))( ،)3فهل هذا إال إقرار منه بأن األلف يف هذه األفعال
أصلية وليست منقلبة عن شيء؟!

( )1بالنظر إلى أصلها –وهرو اسرم الصروت مكرررا -تكترب برألف قائمرة ،وبرالنظر إلرى كوهنرا أفعراال
تكتب األلف الثانية على صورة الياء؛ ألهنا أفعال رباعية.
( )2ينظر شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /40/6أ.
( )3األصول يف النحو .311/3
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ومما يؤيد القول بأصالة األلف من هذه الجهة أيضا أن ما ورد من
تصريف لهذه األفعال بين المضارع واألمر والمصدر كانت األلف فيه ثابتة
يف جميع ذلك ،فالمصدر (حاحاة ،وعاعاة)( ،)1والمضارع (يحاحي،
ويعاعي)( ،)2واألمر (حاحِ )( ،)3فثبات األلف يف جميع التصاريف الواردة
للف مؤذن بأصالتها ،ولو كانت منقلبة عن ياء لظهرت الياء يف بعضها ،كما
يقال يف (قال)( :يقول ،والقول) ،ويف (باع)( :يبيع ،والبيع) وأمثالهما ،فأما
أال تظهر يف شيء من التصاريف الواردة عن العرب ،ثم هي من بعدُ قد علم
أهنا من اسم الصوت الذي ألفه أصلية فالقول بانقالهبا ا ّدعاء.
مرداا أو جم ًعا:
علة قلب ال او راء يف (فِعال)
ً
ذكر الصرفيون مواضع عدة تنقلب فيها الواو ياء ،من بينها أن تكون
ٍ
مصدر قد أع ّلت يف فعله ،أو جم ٍع سكنت يف مفرده ،وكانت
الواو عينا يف

( )1أما (حيحاء وعيعاء) فليس ظهور الياء فيهما لكوهنا األصل ،وإنمرا ألن هرذه المصردر علرى مثرال
(فِعالل) مكسور الفاء ،فيقلب حرف العلة ياء ،أ ًّيا كان ،بدليل قولهم (قيقراء) يف مصردر (قروقى)،
واوي ،ينظر التعليقة على كتاب سيبويه .100/5
مع أنه
ّ
( )2ينظر جمهرة اللغة (ع ي ع ي) .216/1
( )3ينظر الصحاح .2549/6
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فيهما مسبوقة بكسرة ،وبعدها ألف ،والالم منهما لم ّ
تعل؛ لئال يجتمع
إعالالن يف كلمة(.)1
(صيام ،وقِيامِ ،
فمثال المصدرِ :
وحيال) ،أصل الياء فيها واو؛ بدليل
(يصوم ويقوم ويحول) ،ومثال الجمع ِ
(سياط وثِياب ِ
ورياض)؛ ألن مفردها
(سوط وثوب وروضة) ،فلما وقعت الواو عينا يف هذه المصادر والجموع،
وقد أع ّلت يف أفعال تلك المصادر بقلبها ألفا يف (صام ،وقام ،وحال)،
وسبِقت بكسرة يف الجميع،
وسكنت يف مفرد الجموع فضعفت بالسكونُ ،
وكان بعدها يف الجميع أيضا ألف؛ لما اجتمعت هذه القيود كلها قلبت ياء،
وكان هذا التعدد يف أجزاء العلة من االحتياط يف العلل(.)2
إذ لو تخ ّلف شيء من أجزاء هذه العلة لم تقلب –إال شذوذا( -)3يقول
ابن جني يف معرض كالمه على االحتياط يف العلة ،وأن تخلف جزء منها
ٍ
حينئذ ،وال يغني وجود بعض
يتخلف ألجله الحكم ،فال تنقلب الواو ياء
أجزائها دون بعض(( :ومن ذلك أن يقال لك :ما علة قلب واو (سوط،
وثوب) ،إذا كسرت ،فقلت( :ثياب ،وسياط)؟ وهذا حكم ال بد يف تعليله
من جمع خمسة أغراض ،فإن نقصت واحدا فسد الجواب ،وتوجه عليه
( )1ينظررر األصررول يف النحررو  ،310 /3والخصررائص  ،159/1والمنصررف  ،346 ،342/1وشرررح
التصريف للثمانيني ص ،485وشرح المفصل ،88 ،87/10والممتع ص.319
( )2ينظر الخصائص  ،159 ،150والمقاصد الشافية .120/9
( )3ينظر الكتاب  ،361/4والمنصف  ،346 ،345/1وشرح شافية ابن الحاجب .137/3
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اإللزام ،والخمسة :أن (ثيابا وسياطا وحياضا) وبا َبه جمع ،والجمع أثقل من
الواحد ،وأن عين واحده ضعيفة بالسكون ،وقد يراعى يف الجمع حكم
الواحد ،وأن قبل عينه كسرة ،وهي مجلبة يف كثير من األمر لقلب الواو ياء،
وأن بعدها ألفا ،واأللف شبيهة بالياء ،وأن الم (سوط وثوب) صحيحة،
فتلك خمسة أوصاف ال غنى بك عن واحد منها ،أال ترى إلى صحة
ِ
(خوان ،وبِوانِ ،
وص َوان) ،لما كان مفردا ال جمعا ،فهذا باب ،ثم أال ترى
َ
َ
ٍ
(زوجة ِ
ِ
(ز ْوج
واحد
جمع
وع َودة) ،وهي
ساكن العين ،وهو َ
ُ
إلى صحة واو ِ َ
و َع ْود) ،والمه أيضا صحيحة ،وقبلها يف الجمع كسرة ،ولكن بقي من
مجموع العلة أنه ال ألف بعد عينه كألف ِ
(ح َياض ورياض) ،وهذا باب
أيضا ،ثم أال ترى إلى صحة (طِ َوال وقِ َوام) ،وهما جمعان ،وقبل عينهما
كسرة ،وبعدهما ألف ،والماهما صحيحتان ،لكن بقي من مجموع العلة أن
عينه يف الواحد متحركة ،وهي يف ( َط ِويل ،و َق ِويم) ،وهذا أيضا باب ،ثم أال
ترى إلى صحة (طِ َواءِ ،
ور ّيان) ،فيه الجمعية ،وأن عين
ور َواء) جمع ( َط ّيان َ
واحده ساكنة بل معتلة ،وقبل عينه كسرة ،وبعدها ألف ،لكن بقي عليك أن
المه معتلة؛ فكرهوا إعالل عينه؛ لئال يجمعوا بين إعاللين ،وهذا الموضع
مما يسرتسل فيه المعتل العتالله ،فلعله أن يذكر من األوصاف الخمسة
التي ذكرناها وصفين ،أو أكثره ثالثة ،ويغفل الباقي ،فيدخل عليه الدَّ َخل
منه ،فيرى أن ذلك نقض للعلة ،ويفزع إلى ما يفزع إليه من ال عصمة له ،وال
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مسكة عنده ،ولعمري إنه كسر لعلته هو؛ العتاللها يف نفسها ،فأما مع إحكام
علة الحكم فإن هذا ونحوه ساقط عنه))(.)1
وإذا كان ابن جني تكلم يف هذا على الجمع كالما وافيا ،وأحكم القول
يف تركب علة القلب فيه من عدة أجزاء فإن حكم المصدر قريب منه ،فتكون
ِ
واأللف
العلة لقلب الواو ياء فيه مركبة من ((وجود الكسرة قبل الواو،
بعدها ،وكوهنا معتلة يف الفعل ،فهذه هي العلة الكاملة))(.)2
التعليع بالقرب وتأثيرن يف علة القلب:
والذي يتّصل هبذا البحث من أجزاء هذه العلة ما أكّده الصرفيون من
اشرتاط وقوع األلف بعد هذه الواو لتنقلب ياء ،فقد نصوا على أن هذا جزء
من العلة للقلب –كما سبق -فال يحصل القلب دونه ،وع ّللوا هذا األمر
بقرب الياء من األلف ،وشبهها هبا((( ،)3فإن األلف أقرب يف الشبه بالياء من
فقوى الموجب للقلب هبذا
الواو ،والشبه هبا اقتضى وجود الياء دون الواوّ ،
الوصف ،لما فيه من المناسبة المقتضية للتأثير))( ،)4وكان هذا القرب
والشبه بينهما متمما لداعية القلب ،مكمال لعلته ،ولو لم تقع األلف بعد
( )1الخصائص .160-159/1
( )2المقاصد الشافية .121/9
( )3ينظر الكتاب  ،360/4واألصول يف النحو  ،264/3والمنصف  ،342/1والممتع ص.319
( )4المقاصد الشافية .122/9
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الواو يف جمع سكنت يف مفرده ما استوفت العلة أجزاءها ،وما تحقق القلب
على سبيل االطراد(.)1
وألجل هذا استدلوا بكون األلف جزءا من علة القلب لقرهبا من الياء
على أن مثال (فِ َعل) مما حصل فيه القلب نحو (قِ َيم) جمع (قامة) ،و(تِ َير)
جمع (تارة) ،إنما هو مقصور من (فِ َعال) باأللف( ،)2وأنه لو كان أصال
برأسه ما قلبت الواو ياء؛ النعدام األلف المتممة للعلة المستدعية للقلب،
(زوجة ِ
(ز ْوج و َع ْود)(.)3
وع َودة) جمع َ
كما هو الحاصل يف نحو ِ َ
على أن بين (فِ َعلٍ) هذا و(فِ ٍ
عال) الذي اشتُرط له وقوع األلف بعد واوه
للقلب فرقا –ولو لم يعدَّ مقصورا منه -من جهة أن مفرد (فِ َعل) مثل (قامة
وتارة) مفردي (ق َيم وت َير) معل ،قد قلبت واوه ألفا( ،)4فيجري هذا الحكم يف
جمعه ،وإن لم يقع بعد عينه ألفا ،بل الجمع أولى باإلعالل لثقله( ،)5أما ما
الكالم فيه هنا كر(روض وحوض وثوب) فالواو يف مفرده غير مع ّلة ،بل هي

( )1ينظر شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /99/6أ.
( )2ينظر األصول يف النحو  ،440/2وشرح المفصل .22/5
( )3ينظر الكتاب  ،588/3و.361/4
( )4ينظر المقتضب .268/1
( )5ينظر شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /99/6أ ،وتسهيل الفوائد البرن مالرك ص ،304وتمهيرد
الفوائد لناظر الجيش.5060/10
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(زوج) ونحوه؛ ولهذا لم تقلب
على أصلها ،ساكنة ،فنظير هذا المفرد هو ْ
واوه يف الجمع ياء لعدم األلف بعدها إال فيما ّ
شذ( ،)1كما سبق.
جرران هذن العلة يف بعض أحكام الحر ات ب صفها أبعاض هذن
الحرو :
لما كانت الحركات أبعاضا لحروف العلة ومتفرعة عنها( )2جرت عليها
بعض األحكام التي تجري على تلك الحروف ،ومن بينها التعليل بالقرب
بين الفتحة والكسرة أو بين الكسرة والضمة ،والبعد بين الفتحة والضمة،
فمن ذلك ّ
أن ما ورد استعماله يف كالم العرب مما كان على مثال (فِ ِعل)
بكسرتين مثل (إِبِل) أقل مما ورد على مثال ( ُف ُعل) بضمتين ،مثل
( ُطنُب)( ،)3وكذلك األمر فيما جمع باأللف والتاء حال اإلتباع ،بل تحاشي
توالي الكسرتين فيه أوضح ،فإن ما جاء بإتباع العين كسرة الفاء على
(فِ ِعالت) مثلِ :
(س ِدرات) –جمع ِسدْ رة -أقل مما جاء باإلتباع بالضم على
( ُف ُعالت) ،مثلُ ( :غ ُرفات)( ،)4بل ُحكي عن الفراء منعه اإلتباع يف المكسور

( )1ينظر شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /99/6أ.
( )2ينظر سر صناعة اإلعراب .33/1
( )3ينظرررر معررراين القررررآن للفرررراء  ،4 ،3/1والخصرررائص  ،69/1و ،180/3والمقاصرررد الشرررافية
.477/6
( )4ينظر شرح المفصل  ،30/5وشرح شافية ابن الحاجب .103/2
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يتضمن (فِ ِعال) ،و(فِ ِعل) وزن أهمل إال فيما ندر،
مطلقا()1؛ ألن (((فِ ِعالت)
ّ

كر(إِبِل ،وبِلِز) ،ولم ُيثبت سيبويه منه إال (إِبِال)( ،)2وما استثقل يف اإلفراد
يتضمنه من أمثلة الجموع؛ ألن
حتى كاد يكون مهمال حقيق بأن يهمل ما
ّ
( )3
تقرر أن الضمة أثقل من الكسرة،
الجمع أثقل من المفرد))  ،هذا مع أنه قد َّ

وأن الضمتين أثقل من الكسرتين ،وأن الواو أثقل من الياء ،وكان مقتضى
أكثر مما فيه ضمتان؛
هذا المتقرر أن يكون ما فيه كسرتان من كالم العرب َ
ألهنم يفرون من الثقيل ،ويتحاشون االستثقال(.)4
وقد علل ابن جني كثرة المضموم يف نحو هذا مع ثقل الضم بالنسبة
للكسر بأمرين ،الثاين منهما هو المقصود يف هذا الموضع ،فقال(( :الضمة
وإن كانت أثقل من الكسرة فإهنا أقوى منها ،وقد ُيحتمل للقوة ما ال يحتمل
للضعف ،أال ترى إلى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات ،وعجز األلف
عن احتمالهن ،وإن كانت خفيفة؛ لضعفها ،وقوة الهمزة ،وإنما ضعفت
الكسرة عن الضمة لقرب الياء من األلف ،وبعد الواو عنها))(.)5
فجعل األقوى أولى بأن يوجد يف كالم العرب وإن كان أثقل ،وأن يكثر
( )1ينظر شرح التسهيل البن مالك  ،102/1والمقاصد الشافية .477/6
( )2ينظر الكتاب لسيبويه  ،574 ،235/3و.244/4
( )3شرح التسهيل البن مالك  ،103-102/1وينظر المقاصد الشافية .477/6
( )4ينظر شرح التسهيل  ،103/1وشرح شافية ابن الحاجب .44/1
( )5الخصائص .70/1
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خف ،ون ّظر لذلك بكون األلف ال تقوى
بالنسبة لما كان أضعف منه وإن ّ
على حمل الحركة لضعفها رغم خ ّفتها ،وأن الهمزة رغم ثقلها كانت أقدر
استقر ذلك فإن قرب الياء من
على تحمل الحركات من األلف لقوهتا ،وإذا
ّ
األلف الضعيفة يجعلها أشبه هبا يف الضعف من الواو ،ويجعل ما كان من
جنسها من الحركات –وهي الكسرة -أشب َه هبا ،فتكون أضعف من الضمة،
قرره -فيما كان مضموما ،فكان
وبناء على ذلك يسري أصل القوة -الذي َّ
أكثر يف كالم العرب من المكسور.
وهبذا ر ّتب ابن جني ضعف الكسرة الذي ترتب عليه قلة المكسور فيما
الرم ُثل المذكورة أوال على منزلة الياء من األلف مقارنة بمنزلة
كان على ُ
الواو منها ،وأن قرب الياء من األلف التي ثبت ضعفها يجعل للياء نصيبا من
هذا الضعف ،فتضعف بذلك الكسرة ،ويف مقابلها تكون الضمة أقوى ،فهي
أجدر بأن تكون أكثر يف كالم العرب من الكسرة يف مثل ما سبق من الصيغ،
وتكون قوة الضمة يف تسويغ كثرة م ُثلِها أكثر تأثيرا من ثقلها الذي يستدعي
النفور من كثرة الثقيل ،ويكون ضعف الكسرة أدعى يف قلة م ُثلِها من خ ّفتها
المستدعية للكثرة بالنسبة لما كان أثقل منها.
إشكال علد التعليع بهذن العلة والج اب عنه:
وقد يرد على ما ذكره ابن جني -من أن القوة قد يحتمل لها ما ال يحتمل
للضعف ،وعليه تكون قوة الضمة مسوغة كثرة المضموم بالنسبة للمكسور
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ِ
ونحوه أكثر منهما ،رغم أن الفتحة
(ركَعات)
كما سبق -بأن المفتوح مثلَ :
أضعف الحركات ،وأن الخفة هي التي اقتضت كثرة المفتوح ،ال القوة ،إذ
لو كان التعويل على القوة لكان ما فيه فتحتان َّ
أقل من غيره ،يؤكد ذلك أهنم
ال يخففون ما تتابع فيه فتحتان بتسكين عينه كما يفعلون فيما تتابع فيه
(ر ْسل) ،ويقولون يف (إِبِل):
(ر ُسل)ُ :
ضمتان أو كسرتان ،فإهنم يقولون يف ُ
(إِ ْبل) ،بتسكين العين فيهما ويف ما كان نحوهما(.)1
وقد يجاب عن هذا اإليراد بأن األلف أكثر خفة من الياء فغلبت خفتُها
ضع َفها ،فكان الحكم للخفة وما تقتضيه من كثرة المفتوح ،بينما الياء وإن
كانت أقرب إلى األلف من الواو يف الخفة إال أن فيها ثقال ليس يف األلف
فغلب لذلك ضع ُفها خفتَها ،فكان الحكم فيها للضعف وما يقتضيه من قلة
المكسور ،أما الواو فقوهتا أغلب على ثقلها لبعدها عن األلف من الجهتين،
فكان الحكم لقوهتا ،هذا شيء.
وشيء آخر أهم منه أن ابن جني إنما تلمس يف هذا الموضع علة تفسيرية
لهذا الذي ثبت يف كالم العرب خالف ما يدعو إليه النظر ،فليست هذه العلة
يف هذا الموضع وما أشبهه علة قياسية يراد هبا تقرير حكم صريف يجري
العمل بمقتضى هذه العلة فيه ،وإنما هي أقرب أن تكون علة جدلية نظرية أو
تفسيرية ،كما ال يلزم أن تكون هذه العلة التفسيرية هي العل َة الحقيقي َة
( )1ينظر األصول يف النحو .158/3

54

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

الداعية للعرب على إتيان ما أتوا ،وإنما هو شيء تبدّ ى له ،وهو صالح ألن
يذكر فذكره ،على حد قول الخليل حين سئل عن تعليالته لكالم العرب:
أعنهم أخذها أم اخرتعها من نفسه؟ فقال(( :إن العرب نطقت على سجيتها
وطباعها ،وعرفت مواقع كالمها ،وقام يف عقولها علله ،وإن لم ينقل ذلك
عنها ،واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه ،فإن أكن أصبت العلة
فهو الذي التمست ...فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما
ذكرته بالمعلول فليأت هبا))(.)1
ويؤكّد هذا المعنى َ
اآلخر يف الجواب عن اإلشكال أنه وقع يف كالم
النحاة التعليل هبذه العلة للحكم وضده يف مسألتين متشاهبتين ،فلو كان
المراد بذلك التعليل تعليال ينتج حكما ما أمكن ذلك ،وإنما الشأن يف كونه
تعليال يراد به تفسير ما ثبت يف كالم العرب ،ففي مسألة إبدال همزة
الممدود واوا عند تثنيته بأن يقال يف نحو (صحراء)( :صحراوان) ،علله
بعضهم بأنه كان ال بد من ذلك لما يرت ّتب على بقاء الهمزة من وقوعها بين
ألفين ،وهي شبيهة األلف ،فيكون يف حكم توالي األمثال ،فكان ال بد من
تو ّقي ذلك بإبدال الهمزة من غيرها ،ولم يكن إال أن تبدل بياء أو واو ،وقد
امتنعوا من إبدالها ياء لقرب الياء من األلف ،فيرت ّتب عليه إبدالها مما يشبه

( )1ينظررر نررص الخليررل والكررالم علررى اخررتالف أنررواع العلررل يف اإليضرراح يف علررل النحررو للزجرراجي
ص.66-64
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األلف ويقارهبا فيكون أشبه بالوقوع فيما ّفروا منه ،فأبدلوها واوا؛ لبعد الواو
من األلف(.)1
ثم عللوا بالعلة نفسها يف ضد هذا الحكم ،وذلك يف كلمة (مطايا) إذ كان
أصل الياء فيها همزة ،فالكلمة على (مطاءا) ،فلما اكتنف الهمزة ألفان
كرهوا توالي ما هو كاألمثال ،فكان ال بد فيها من اإلبدال ،فأبدلوها ياء؛
لتبقى قريبة من أصلها ،ولم يريدوا المباعدة بين األصل وما آلت إليه بعد
البدل؛ وذلك لقرب الياء من األلف القريبة منها الهمزة(.)2
فهذا كله إنما هو تفسير لواقع لغوي موجود ،وإنما تكون هذه العلة
مؤثرة إذا تر ّتب عليها حكم صريف أو كانت جزءا من علة يرتتب عليها حكم
صريف كما مر يف بعض المسائل.
إتباع فاء الفعع الثالثي لعينه الحلقي يف الكسر دون الضم وم ضع العلة
منه:
ومن تعليلهم ببعد الواو من األلف يف مقابل قرب الياء منها فيما يتصل
بالحركات المتفرعة عن هذه الحروف ما عللوا به حصول إتباع الفاء لحركة
الحرف الحلقي الواقع عينا يف الكسر دون الضم ،فإن األصل أال تجيء عين

( )1ينظر أسرار العربية لألنباري ،62/1والمقاصد الشافية .443/6
( )2ينظر المقاصد الشافية .443/6
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الفعل الثالثي مفتوحة يف الماضي والمضارع معا ،بل يحصل التخالف
بينهما ،فإذا كانت العين مفتوحة يف الماضي كسرت يف المضارع ،والعكس
يضرب) من باب (فعل ِ
ِ
يفعل) ،بفتح العين يف
(ضرب
بالعكس ،فيقال:
َ
َ
يشرب) من باب ِ
الماضي وكسرها يف المضارع ،ويقالَ :
(فعل
(ش ِرب ْ َ
يف َعل) ،بكسر العين يف الماضي وفتحها يف المضارع(.)1
ويخالف هذا األصل ما كانت عينه أو المه حرفا حلق ًّيا ،فإن المضارع
منه مفتوح العين مطلقا ،ولو كانت يف الماضي مفتوحة ،فيقال مثالَ :
(سأل
يقرأ ،وفتَح يفتَح) ،فهذه األلفاظ وما
وذهب َ
يس َألَ ،
(قرأ َ
يذهب) ،وكذلك َ
ْ
كان مثلها من باب (ف َعل يف َعل) ،وعلة ذلك :أن بين حرف الحلق والفتحة
تناسبا؛ ألن الفتحة فرع عن األلف ،واأللف من حروف الحلق ،بخالف
الضمة والكسرة اللتين هما فرعا الواو والياء ،فكان فتح حرف الحلق أدعى
لتحقيق التجانس بين األصوات(.)2
تحقيق التجانس الصويت
ولما كان المقصود من مخالفة األصل هذه
َ
والتناسب بين حرف الحلق والحركة –وهي الفتحة -ولم يكن فتح الحلقي
سائغا فيما يرتتب على فتحه وقوع اللبس أو نفي أحد أبنية اللغة ،أو خروج
( )1ينظر المفصل للزمخشري ص  ،278وشرح المفصل .153/7
( )2ينظر الكتاب  ،101/4واألصول يف النحو  ،102/3وشرح كتاب سيبويه للسيرايف (المخطوط)
/115/5أ ،والخصرررائص  ،145/2والمفصرررل ص ،278وشررررح المفصرررل  ،153/7وشررررح
كتاب سيبويه لصالح بن محمد .45/1
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البناء إلى مثال ليس من أمثلة كالم العرب ،نحو ما كان على مثال ( َف ِعل)
(ش ِهد ،و َف ِ
بكسر العين الحلقي مثل َ
خذ) ونحوهما ،فلو ُفت َح ْت عينه اللتبس
بما كان مفتوح العين على ( َف َعل) ،والنتفى من الكالم العربي هذا البنا ُء
ِ
العين مما عينه حرف حلقي ،أو كان من األسماء على مثال
المكسور
ُ
ِ
ِ
ور ِغيف) ،ونحوهما؛ فلو
( َفعيل) مكسور العين وهو حلقي مثل ( َبخيل َ
تحت عينه لخرج إلى بناء ال وجود له يف كالم العرب وهو مثال ( َف َع ْيل) =
ُف ْ
لما كان األمر كذلك كان إمكان تحقيق التجانس حاصال من جهة أخرى،
وإن خالفت األصل أيضا ،وهي كسر الفاء إتباعا لحركة الحرف الحلقي
الواقع عينا ،ال فتح العين التي يمتنع فتحها؛ دفعا للبس أو حذرا من اإلتيان
خذ) ،و(بِ ِ
(ش ِهد ،وفِ ِ
بما ال نظير له ،فيقال لذلكِ :
خيلِ ،
ور ِغيف) بكسر الفاء
والعين( ،)1وهذا إنما يكون على لغة تميم خاصة(.)2
ِ
المقصد ال يجري فيما كانت العين فيه حرفا حلق ًّيا مضموما،
غير أن هذا
فإهنا ال تضم الفاء إتباعا لحركة العين ،وإن كان التجانس داعيا لذلك كما
(ر ُؤف):
كان يف الكسر والفتح ،فال يقال فيما جاء على مثال ( َف ُعل) مثل َ
(ر ُؤوف) ،بل تبقى
(ر ُؤوف)ُ :
(ر ُؤف) ،وال يف ما كان على مثال ( َف ُعول) مثل َ
ُ
( )1ينظررر األصررول يف النحررو  ،105/3وشرررح كترراب سرريبويه للسرريرايف (المخطرروط) /115/5أ،
والتعليقررة علررى كترراب سرريبويه  ،165/4والخصررائص  ،145/2وشرررح شررافية ابررن الحاجررب
.40/4
( )2ينظر شرح شافية ابن الحاجب .40/4
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الفاء منهما ومما كان نحوهما مفتوحة ،وإن فات قصد التجانس يف
األصوات(.)1
وقد علل سيبويه امتناع حصول اإلتباع فيما كان الحرف الحلقي فيه
مضموما بر(( ُب ْعد الواو من األلف ،فالواو ال تغلب على األلف؛ إذ لم تقرب
كقرب الياء منها))( ،)2وإنما كان هذا ألن الحركات أبعاض حروف العلة،
فإذا بعدت الواو من األلف َب ُعد الضم من الفتح ،فلم يسهل فيه اإلتباع ،كما
سهل يف المكسور؛ لقرب الياء من األلف ،فقربت الكسرة من الفتحة(.)3
وقد أضاف السيرايف إلى هذه العلة التي ذكرها سيبويه لمنع اإلتباع يف
هذا عل َة االستثقال للضمتين لو وقع اإلتباع فيما كان مضموم الحرف
الحلقي( ،)4ويبدو أن التعليل باالستثقال هنا غير قوي؛ ألن إتباع الفاء للعين
يف الكسر وقد كانت مفتوحة يعارض ِ
أخف من
مقصد التخفيف؛ ألن الفتح
ُّ
الكسر ،هذا شيء.

( )1ينظررر األصررول يف النحررو  ،105/3وشرررح كترراب سرريبويه (المخطرروط) /115/5ب ،والتعليقررة
على كتاب سيبويه .166/4
( )2الكترراب  ،109-108/4وينظررر شرررح السرريرايف (المخطرروط) /115/5ب ،وشرررح شررافية ابررن
الحاجب .41/1
( )3ينظر شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد .54/1
( )4ينظر شرح السيرايف (المخطوط) /115/5ب.
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وشيء آخر :أن العرب أتبعوا الساكن للمضموم يف نحو ( ُق ْفل ،و ُي ْسر،
ِ
مقصد اإلتباع ،وهو
و ُع ْسر) ،فقالواُ ( :ق ُفل ،و ُي ُسر ،و ُع ُسر)()1؛ لتحقيق
التجانس الصويت ،مع معارضته التخفيف ،ال سيما أن السكون أخف من
الحركة أ ًّيا كانت( ،)2فكان ضم الساكن ألجل اإلتباع دليال على إرادهتم
اإلتباع ،ولو أدى إلى االستثقال ،بل هو أدخل يف الثقل من ضم المفتوح،
(ر ُؤوف) ونحوه َّ
محل نظر،
وهبذا يكون التعليل باالستثقال لمنع اإلتباع يف َ
ويبقى ما ع ّلل به سيبويه هو األقرب.

( )1ينظر أدب الكاتب البرن قتيبرة ص ،537 ،536والصرحاح (عسرر)  ،745 ،744/2وشرافية ابرن
الحاجب ص ،61وشرحها للرضي .46/1
( )2ينظر التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكربي ص.160
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الفرع الثاين:
التعليع بقرب ال او من الياء وبعدها عن األلف
تمهيد:
تبين يف الفصل األول تأثير قرب األلف من الياء وبعدها عن الواو يف
عدد من أحكام الصرف وتعليل الصرفيين بذلك يف مناقشاهتم الصرفية لتلك
المسائل ،و((لما كان بين الياء والواو من االشرتاك والتقارب ما ال خفاء
َ
مسائل وأحكا ٍم صرفية أخرى بقرب الواو من
به))( )1جاء التعليل عنهم يف
الياء وبعدها من األلف ،وإن لم يبلغ مبلغ التعليل بقرب األلف من الياء من
حيث عدد المسائل ،وكثرة التعليل به ،لكنه موجود وظاهر يف كالمهم ،على
ما سيتبين يف هذا الفصل.
صرح بعض الصرفيين بجهات التقارب بين األلف والياء فإهنم
وكما ّ
كذلك ذكروا جهات أخرى لتقارب الواو والياء.

( )1المنصف .220/1
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منها أن الواو والياء تقبالن الحركة ،وليست كذلك األلف ،ويرت َّتب على
هذا أن صفة المد قد تفارقهما ،وال تفارق األلف بحال( ،)1فهذا فرق يقرب
بين الواو والياء ويباعد بينهما وبين األلف من هذه الجهة.
ومنها أنه ال يلزم أن يكون قبل الواو والياء حركة من جنسهما ،بل قد
تخالفهما حركة ما قبلهما ،أو يكون ما قبلهما ساكنا ،وعليه تختل صفة المد
فيهما أيضا من هذه الجهة ،وليست كذلك األلف ،إذ ال بد أن يكون قبلها
فتح ،ال غير(.)2
ومنها أهنما قد يدخلهما التشديد ،فيكون حكمهما كحكم الصحيح،
ٍ
حينئذ ،وليست كذلك األلف(.)3
بدليل ظهور اإلعراب عليهما
وقد تب ّين فيما سبق أن الياء من حيث المخرج واقعة يف مكان وسط بين
الواو واأللف ،فجعلها ذلك قريبة من كال الحرفين ،متأثرة هبما ومؤثرة
فيهما بحسب ما تقتضيه دواع أخرى ترجح قرب الواو من الياء ،أو قرب
األلف من الياء.
وهذا التوسط للياء بين الواو واأللف جعلها تتصف ببعض ما يغلب
على األلف أحيانا ،وأحيانا أخرى تأخذ من الواو بعض صفاهتا ،فقد سبق
( )1ينظر المقتضب  ،393/1والمنصف .224/1
( )2ينظر الخصائص .354/2
( )3ينظر المقتضب  ،345/1والتعليقة على كتاب سيبويه .163/3
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صرحوا بخفة الياء لقرهبا من األلف ،أي بالمقارنة مع
القول بأن العلماء ّ
صرحوا بأن الياء تشارك الواو يف
الواو لبعد الواو من األلف ،لكنهم أيضا ّ
الثقل ،وذلك بالمقارنة مع خفة األلف( ،)1يؤكد ذلك تعليل الصرفيين بعض
األحكام الصرفية بثقل الضم أو الكسر ،أو ثقل االنتقال من أحدهما إلى
اآلخر ،وليس يجري مع الفتح شيء من ذلك ،وقد ُعلم أن هذه الحركات
أبعاض تلك الحروف.
ويدل لهذا القرب بين الواو والياء أهنما تتعاقبان ردفين يف القصيدة
الواحدة ،دون األلف ،التي تقع للتأسيس ،وال يعاقبها أي من الحرفين(،)2
وكذلك تثبت األلف يف الوقف يف المكان الذي ال تثبت فيه الواو والياء،
فهذا مؤذن بتقارهبما من هذه الجهة(.)3
ويؤكّد هذا التقارب بين الواو والياء أيضا ما ذكره بعض النحويين يف
مسألة التفريق بين جمع المذكر السالم والمثنى يف حال رفعهما إذا أضيفا
إلى ياء المتكلم ،فإن واو الجمع تنقلب ياء ،وتدغم تلك الياء المنقلبة يف ياء
المتكلم بعد حذف النون لإلضافة ،ويكون ذلك بمنزلة قلب الضمة كسرة
يف المفرد المرفوع إذا أضيف إلى الياء ،إذ يقال يف نحو (هذا غال ٌم)( :هذا

( )1ينظر سر صناعة اإلعراب .519/2
( )2ينظر الخصائص  ،85/1وسر صناعة اإلعراب  ،20/1وشرح المفصل .35/3
( )3ينظر سر صناعة اإلعراب .20/1
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غالمِي) ،بقلب الضمة كسرة لمناسبة الياء؛ ألن ياء المتكلم تستلزم كسر ما
قبلها يف نحو هذا ،فكذلك يف الجمع نحو (هؤالء مسلمون) ،يقال فيه عند
ِ
مسلم َّي)؛ بقلب واو الرفع ياء ،كما فعل بالضمة
اإلضافة إلى الياء( :هؤالء
يف المفرد ،وتقلب الضمة التي قبلها كسرة لتناس َبها.
أما المثنى فليس كذلك ،بل تبقى األلف على حالها عند إضافته إلى
الياء ،وال تنقلب ياء كحال واو الجمع ،بل يقال يف نحو (هذان غالمان) عند
غالماي) ،بإبقاء األلف ،فقد راعى العرب يف هذا
اإلضافة للياء( :هذان
َ
الموضع قرب الواو من الياء فقلبوها إليها بالرغم من أهنا علم اإلعراب يف
الجمع الذي على حد المثنى ،ولم يفعلوا ذلك يف األلف مع تساويها مع
( )1
فسر بعض النحاة هذا
الواو يف كوهنا علما لإلعراب يف المثنى  ،هكذا ّ

القلب يف الواو دون األلف.
يفسر هذا الموضع خاصة بشيء آخر ،يكون متفرعا عن
ويمكن أن َّ
صفتي الثقل والخفة بين الواو واأللف وهي من الجهات المباعدة بينهما
كما سبق.
وذاك أن األلف خفيفة والياء خفيفة ،فهذه صفة جامعة بينهما ،تنتج
تقارهبما ،وإذا كانت األلف خفيفة أمكن بقاؤها على حالها يف المثنى ،ال

( )1ينظر شرح المفصل .36 ،35/3
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سيما مع وجود داعية ذلك ،وهو كون هذه األلف علما للرفع فيه ،فانقالهبا
ياء يزيل هذه العالمة ،فيلتبس المثنى يف حال رفعه به يف حال نصبه وجره(،)1
ويكون قلب الواو يف الجمع ياء عند إضافته إلى ياء المتكلم مر ُّده الثقل
الحاصل يف بقاء الواو على حالها ،فكان الثقل يف بقاء الواو من جهة مع
قرهبا من الياء من جهة أخرى علة انقالهبا ياء ،وهذا ظاهر ،فإن قولنا:
مسلمو َي) فيه من الثقل ما ليس يف نحو (هذان غالماي) ،فلما كانت
(هؤالء
ْ
الواو ثقيلة ،وبقاؤها يف الجمع المضاف للياء يرتتب عليه الثقل قلبت ياء،
وإن أدى ذلك إلى زوال عالمة اإلعراب؛ ألن االستثقال ومراعاة تركه أولى
ٍ
حينئذ ،بينما األلف لما كانت خفيفة،
مرجحا
من اإلعراب وكان تقارهبما ّ
ولم يرتتب على بقائها يف المثنى ثقل عند إضافته إلى الياء ،وكانت هذه
األلف عالمة لإلعراب من حقها البقاء عند عدم الثقل بقيت األلف يف
المثنى.
يؤكد هذا المعنى أن ألف المثنى ليس فيها إال هذا الوجه؛ وهو بقاؤها
على حالها؛ لكوهنا علما لإلعراب ،بينما ألف االسم المقصور لما لم تكن
عالمة إعراب وهي خفيفة قريبة من الياء روعي فيها هذان المعنيان ،فكان
فيها وجهان ،أولهما :بقاؤها على حالها ،وعدم قلبها ياء؛ لخفتها ،وعدم
(عصاي،
االستثقال فيها ،وهذا هو اللغة المشهورة فيها ،فيقال مثال:
َ
( )1ينظر المقاصد الشافية .196/4
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وفتاي) ،وثانيهما :قلبها ياء لقرهبا من الياء ،وانعدام ما يمنع من ذلك ،وهو
َ
(عص َّي ،وفت ََّي)،
كوهنا ليست علما لإلعراب ،بخالف ألف المثنى ،فيقالَ :
وهي لغة أقل(.)1
وهبذا يتبين أن ((بين الياء والواو مشاهبة يف المد واالعتالل وقلب كل
واحدة منهما إلى األخرى ومرادفتها إياها يف أرداف األبيات ...وبين
أختيهما وهما الضمة والكسرة تقارب بحيث جاز وقوعهما يف اإلقواء يف
القصيدة الواحدة))( )2ومن هنا جاء التعليل هبذا التقارب والتشابه بينهما يف
بعض األحكام الصرفية.
تأثير قرب ال او من الياء يف إجراء غير الالزم مجر الالزم:
من المسائل الصرفية التي جرى فيها التعليل بقرب الواو من الياء وكون
ذلك مؤثرا ما ال يحصل نظيره مع األلف مسألة قلب حرف العلة إلى الياء أو
عدمه بعد تخفيف الهمز أو حذفه و َأ ْو ِل الكلمة إلى حال تظهر معها علة
تقتضي قلب حرف من حروف العلة إلى حرف آخر.
فهذا األمر يدخل تحت أصل من األصول ،وهو أن العلة الطارئة
حكم ثبت بعلة ثابتة وحركة
والحركة العارضة ال يرتتب عليها يف األصل
ٌ
( )1ينظر شرح المفصل  ،35/3والمقاصد الشافية .196/4
( )2اللباب يف علل البناء واإلعراب .339/2
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وج َيل) ألفا ،وإن تحقق
(ح َوبة َ
أصلية( ،)1فمثال ال تنقلب الواو والياء يف نحو َ
فيهما يف الظاهر علة القلب ،وهي تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله ،وهذه
العلة تقتضي قلب الواو أو الياء ألفا ،لكنهما هنا لم يقلبا ألفا ألن حركتهما
طارئة غير الزمة؛ إذ آلت إليهما بعد حذف الهمزة للتخفيف ،وكانت
(ح ْوأبة
متحركة بتلك الحركة ،واألصل سكون الواو والياء ،فإن أصلهماَ :
وج ْيأل)( ،)2وإذا كان أصلهما كذلك لم تكن علة القلب فيهما متحققة،
َ
فجرى الحكم بعد تحركهما وحذف الهمزة كما كان قبل ذلك إعماال لهذا
األصل؛ ألن الحركة عارضة غير أصلية ،ولئال تؤثر العلة الطارئة تأثير العلة
األصلية.
ومثل ذلك يقال يف عدم قلب الياء يف نحو َ
(شي و َفي) -مخففين من
(شي ٍء و َف ْي ٍء) -ألفا ،مع تحركها وانفتاح ما قبلها؛ ألن هذا شيء طرأ على
ْ
الكلمة بعد حذف الهمز ،وأصله والهمز فيه سالم من تلك العلة المقتضية
للقلب؛ لسكون حرف العلة(.)3

( )1ينظررر شرررح التصررريف للثمررانيني ص ،295-294واللبرراب يف علررل البنرراء واإلعررراب ،204/2
.303
( )2ينظر المقتضب  ،297/1والخصائص .94/3
الحوأبة :الدلو العظيمة ،والج ْيأل :من أسماء الضبع ،ينظر جمهرة اللغة (ب ح و)  ،286/1و(ج
أ ل) .1044/2
( )3ينظر الخصائص  ،94/3وشرح التصريف ص.294
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(((س ْويِ َر و ُب ْويِ َع)
وكذلك كان جواب الخليل على سيبويه حين سأله عن ُ
ما منعهم من أن يقلبوا الواو ياء؟ فقال :ألن هذه الواو ليست بالزمة ،وال
بأصل ،وإنما صارت للضمة حين قلتُ ( :ف ْو ِع َل) ،)1())...وذكر أمثلة أخرى
من هذا النوع.
واألمثلة على عدم االعتداد بالحركة العارضة ،وعدم اعتبار العلة
الطارئة كالعلة األصلية كثيرة ،وعليها يجري أغلب كالم العرب ،غير أنه قد
جاء شيء على خالف ذلك ،فمنه ما يشبه مسألة سيبويه مع اختالف الحكم
(ر َّيا) ،على
عند بعض العرب ،فقد ورد يف بعض كالمهم قولهم يف (رؤيا)ُ :
خالف ما كان لو ُأعمل هذا األصل ،وهو عدم إجراء غير الالزم مجرى
(رو َيا)،
الالزم ،فإن هذه الكلمة قد خففت بحذف همزهتا ،فأصبحت على ْ
وكان حقها أن تبقى كذلك ،وهي اللغة الكثيرة الجيدة فيها؛ اعتدادا بالهمزة
المنوية المحذوفة للتخفيف ،كما لو كانت مح ّققة ،لكن بعضهم عاملها
معاملة الواو الالزمة غير المبدلة من الهمزة ،فقلبها ياء الجتماعها ساكنة مع
وشو ٍي)(.)2
(طو ٍي ْ
الياء ،على حد قلبها يف (طي وشي) ونحوهما ،واألصل ْ

( )1الكتاب .368/4
( )2ينظر الكتاب  ،404/4والمقتضب  ،312/1والتعليقة على كتاب سيبويه  ،11/5وسرر صرناعة
اإلعراب .486/2
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وقد ُعلل حصول هذا القلب ،وإجراء الحركة العارضة التي لم تكن
مستحقة لحرف العلة يف األصل مجرى الحركة الالزمة األصلية بقرب الواو
من الياء ،وأن هذا القرب هو الذي اقتضى القلب ،ال تحقق علة القلب التي
ال تجري فيما لم يكن الزما.
يقول ابن جني يف تصوير هذه العلة يف هذا الموضع ...(( :فإن قيل فيما
ور َّية) يف
(ر َّيا ُ
بعد :فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف ،وذلك قولهمُ :
ور ْؤية) ،وهذا واضح ،قيل :الفرق أنك لما صرت إلى لف
(ر ْؤيا ُ
تخفيف ُ
ور َّية) إنما قلبت حرفا
(ر َّيا ُ
ور ْوية) ثم قلبت الواو إلى الياء ،فصار إلى ُ
(ر ْويا ُ
ُ
إلى آخر كأنه هو ،أال ترى إلى قوة شبه الواو بالياء ،وبعدها عن األلف،
مقيم على الحرف نفسه ،ولم تقلبه ،ألن الواو كأهنا هي
فكأنك -لما قلبتٌ -
الياء نفسها ،وليست كذلك األلف؛ لبعدها عنها باألحكام الكثيرة التي قد
أحطنا هبا علما))(.)1
سوغ قلبها ياء يف لغة من
وعلى هذا يكون قرب الواو من الياء هو الذي َّ
قلبها ،مع أهنا يف حكم ما ال تجري عليه علة القلب؛ ألن الواو عارضة غير
الزمة وال أصلية ،إذ أصلها همزة مضموم ما قبلها ،فخففت بقلبها واوا ،وال
وجود للواو يف األصل ،وألجل ذلك حكم الفارسي بضعف لغة من يبدل
فيها ضمة الراء كسرة؛ لتناسب الياء التي آلت الواو إليها؛ ((ألنه يجعلها
( )1الخصائص .95/3
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أقعدَ يف باب ما أصل عينه الياء ،وليس أصله الياء ،إنما هي همزة
مح َّققة))( ،)1ولو كانت الواو المنقلبة ياء يف حكم الالزم ألبدلت ضمة الراء
لتصح الياء ،على ما هو م ّطرد يف ذلك ،كقلبهم
كسرة بعد قلب الواو ياء
ّ
لتصح الياء األصلية يف المفرد ،فقالوا
الضمة يف جمع (أبيض) كسرة
ّ
(ح ْمر) يف
(بِ ْيض) ،مع أن قياس جمعه أن يكون على ( ُف ْعل) بضم الفاء ،مثل ُ
جمع (أحمر)(.)2
جرران قرب ال او من الياء وبعدها عن األلف يف أحكام الحر ات:
ذكر بعض الصرفيين أن من كالم العرب أن تشاب الفتحة بالكسرة
والضمة ،وأن تشاب الكسرة بالضمة ،وأن تشاب الضمة بشيء من الكسرة،
فينحى بكل ذلك نحو ما شيب به ،لكن ال تشاب الكسرة وال الضمة بشيء
من الفتحة مطلقا.
فأما شوب الفتحة بالكسرة فيكون قبل األلف الممالة ،ويكون من دون
األلف ،فإمالة األلف نحو الياء وشوب الفتحة التي قبلها بالكسرة متالزمان،
سواء قيل بأن اإلمالة لأللف ناتجة عن شوب الفتحة السابقة لها بالكسرة،
أو العكس ،فإن المقصود أن يتجانس الصوتان ،صوت الحركة وصوت

( )1التعليقة على كتاب سيبويه .116/5
( )2ينظر األصول يف النحو .265/3
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الحرف ،ففي نحو (عابِد ِ
وعماد وسالِم) ،يجوز أن تشاب فيها الفتحة
بالكسرة فتمال األلف نحو الياء(.)1
ومن دون األلف تحصل اإلمالة للحركة كما تحصل للحرف ،فتشاب
الفتحة بالكسرة وإن لم يكن هناك ألف(( ،فكل ما يوجب إمالة األلف
يوجب إمالة الحركة التي هي الفتحة ،وما يمنع إمالة األلف يمنع إمالة
الفتحة ،وأكثر ما جاء ذلك مع الراء المكسورة))( ،)2بل يكاد ال يكون إال مع
الراء دون غيره من الحروف()3؛ ألنه ((حرف ال نظير له؛ للتكرير الذي فيه،
يتفرد هبا ،منها ما انفرد به يف هذا الباب من إمالة ما قبله
والختصاصه بأحكام ّ

الضر ِر
إذا كان مكسورا وقبله فتحة ،)4())...وذلك مثل اإلمالة يف نحو (من
َ

والك َب ِر والص َغ ِر والم َط ِر) ،إذ ُينحى هبا نحو الكسرة وتشاب هبا ،لما كان
بعدها كسر( ،)5فهاتان صورتان لشوب الفتحة بالكسرة.
وأما شوب الفتحة بالضمة فيكون قبل ألف التفخيم يف لغة أهل
الحجاز ،يف نحو (الصالة ،والزكاة ،والحياة)؛ إذ ُت ّ
فخم األلف فينحى
بالفتحة نحو الضمة ،وتشاب هبا(.)6
( )1ينظر التكملة للفارسي ص ،537 ،536وسر صناعة اإلعراب  ،52/1وشررح المفصرل ،56/9
.58
( )2شرح المفصل .65/9
( )3ينظر المقاصد الشافية .211-206/8
( )4شرح كتاب سيبويه (المخطوط) /135/5ب،
( )5ينظر الكتاب  ،142/4وشرح المفصل .65/9
( )6ينظر الكتاب  ،432/4والخصائص .122/3

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

71

وأما شوب الكسرة بالضمة فيكون يف إشمام (قِ ْيل وبيع وغيض واختير
أجوف ،فيكون من
وانقيد) ونحوها من األفعال المبنية للمفعول مما كان
َ
حكم فائه كذلك ،إذ تشم الكسرة التي قبل الياء فيهن ضمة ،فينحى هبا
نحوها(.)1
وأما شوب الضمة بالكسرة فذلك ما ُسمع يف قولهم( :مررت بمذ ُع ٍ
ور،
وهذا ابن ُب ٍ
السم ِر ،ومن المن ُق ِر) ونحوها ،فإن الضمة التي قبل الواو
ور ،ومن ُ
اآلخر ِ
ين قد شيبت بالكسرة يف بعض كالم
يف المثالين األولين وقبل الراء يف
َ
العرب؛ لكسرة الراء يف حال الجر ،فنحي هبا نحوها(.)2
فهذه أحوال إشراب الحركات بعضها ببعض ،وقد تولد عن ذلك
حرفان زائدان على التسعة والعشرين حرفا ،عدهما سيبويه من الحروف
الخمسة والثالثين المستحسنة ،وهما حرفا ألف الرتخيم ،وألف التفخيم(،)3
كما تولد عنها ثالث حركات غير الحركات المعروفة ،وهي الفتحة المشربة
كسرة قبل األلف الممالة ،والفتحة المشربة ضمة قبل ألف التفخيم،
والحركة الناشئة عن إشراب الكسرة ضمة ،أو إشراب الضمة كسرة؛ إذ هي
صوت واحد وإن اختلف طريقه(( ،ويدل على أن هذه الحركات معتدات
( )1ينظر سر صناعة اإلعراب  ،52/1وشرح المفصل .74/10
( )2ينظر الكتاب  ،143/4والتعليقرة علرى كتراب سريبويه  ،195/4وسرر صرناعة اإلعرراب ،53/1
وشرح شافية ابن الحاجب.28/3
( )3ينظر الكتاب  ،432/4وشرح المفصل .127/10
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اعتدا ُد سيبويه بألف اإلمالة وألف التفخيم حرفين غير األلف المفتوح ما
قبلها))(.)1
وقد تخ ّلف عن هذا التقسيم حركتان ،الضمة والكسرة المشربتان
( )2
فسر ابن جني امتناع حصول هاتين الحركتين اللتين كانتا
فتحة  ،وقد َّ

ستَنتُجان عن إشراب الضمة فتحة ،وكذلك إشراب الكسرة فتحة كما نتج
ٍ
حركة حركة أخرى ،ثم
غيرها من الحركات الفرعية المولدة من إشراب
أورد إشكاال على هذا التفسير ،وأجاب عن اإلشكال بجوابين ،كالهما
معتمد على التعليل بعلة ال ُق ْرب بين الكسرة والضمة و ُب ْعد الفتحة كما
تقرتب الواو من الياء وتبتعد عن األلف ،ون ّظر لهذا القرب بين الضمة
والكسرة بقرب الواو من الياء ،وختم كالمه يف هذا الحديث باستدراكه على
من سبقه حرفا من الحروف الفرعية نظير ألف الرتخيم وألف التفخيم ،ثم
ع ّقب على هذا االستدراك بما يؤكّد القرب بين الواو والياء وبعد األلف من
غيرها والحروف المتولدة عنها ،وأنقل
جهة هذه الحركات الفرعية المشربة َ
كالمه بنصه ألهميته يف هذا الموضع ولتعدُّ د أثر هذه العلة فيما ذكر ،يقول:
َ
وأدخ ُلها يف الحلق ،والكسرة بَعدها ،والضمة بعد
((الفتحة ّأو ُل الحركات،
الكسرة ،فإذا بدأت بالفتحة وتص ّعدت تطلب صدر الفم والشفتين اجتازت
( )1الخصائص .122/3
( )2ينظر الخصائص .122/3
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تشمها شيئا من الكسرة والضمة،
يف مرورها بمخرج الياء والواو ،فجاز أن َّ
لتطرقها إياهما ،ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة
انتقاض عادة الصوت،
الحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق ،فكان يف ذلك
ُ
برتاجعه إلى ورائه ،وتركه التقدّ م إلى صدر الفم ،والنفوذ إلى الشفتين ،فلما
كان يف إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا االنقالب والنقض ترك
ذلك ،فلم يتك َّلف البتة ،فإن قيل :فقد نراهم نحوا بالضمة نحو الكسرة يف
ور ومن ُق ٍ
(مذ ُع ٍ
ور) ونحوهما ،والضمة كما تعلم فوق الكسرة ،فكما جاز لهم
فهال جاز أيضا يف الكسرة والضمة أن ينحى هبما نحو
الرتاجع يف هذاّ ،
الفتحة؟ فالجواب :أن بين الضمة والكسرة من القرب والتناسب ما ليس
نحو ذلك بين الضمة والكسرة لما
بينهما وبين الفتحة ،فجاز أن ُيتَك ّلف ُ
نحي هبا نحو الكسرة
بينهما من التجانس ...وإن شئت فقل :إن الضمة وإن َ
فلقرهبا منها ،وبع ِ
دت الفتحة منها ،فلم يجز فيها ما جاز يف الكسرة القريبة،
َُ
فلما بطل ذلك ُحملت الكسرة عليها؛ ألهنا أختها ،وداخلة يف أكثر أحكامها،
واله ِوي
ويشهد لهذا القول أهنم أدغموا النون يف الميم الشرتاكهما يف الغنّة ُ
يف الفم ،ثم إهنم حملوا الواو يف هذا على الميم ،فأدغموا فيها النون؛ ألن
الواو ضارعت الميم ،بأهنما من الشفة ،ثم إهنم أيضا حملوا الياء على الواو
يف هذا؛ ألهنا ضارعتها يف المدّ  ،وإن لم تكن معها من الشفة ،فأجازوا إدغام
النون يف الياء ...فكما جاز حمل الواو على الميم ،ثم حمل الياء على الواو
فيما ذكرنا ،كذلك أيضا جاز أن تحمل الكسرة على الضمة يف امتناع
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إشمامها شيئا من الفتحة ...وقد كان يجب على أصحابنا إذ ذكروا فروع
الحروف نحو ألف اإلمالة ،وألف التفخيم ،وهمزة بين بين ،أن يذكروا أيضا
الياء يف نحو ( ُقيل وبيع) ،والواو يف نحو (مذعور وابن بور) ،على أنه قد
يمكن الفصل بين الياء والواو ،وبين األلف ،بأهنا ال بد من أن تكون تابعة،
وأهنما قد ال تتبعان ما قبلهما))(.)1
فكالم ابن جني هذا يؤكد قرب الضمة من الكسرة وبعد الفتحة عن
الضمة ،وير ّتب عليه امتناع عود الصوت من الكسر والضم ليشاب بالفتح،
وإن عاد من الضم ليشاب بالكسر؛ للقرب بينهما.
كما يؤكّد َّ
أن هذا القرب بين الحركات متفرع عن القرب بين حروف
العلة ،حيث ذكر من آثار قرب الواو من الياء مقارنة باأللف وقوع اإلدغام
للنون يف الواو والياء دون األلف ،لما كان هذا الحكم قد ثبت للواو بقياسها
على الميم المشاركة لها يف المخرج من بين الشفتين ،فقيست الياء عليها
لتقارهبما وإن لم تشاركها يف المخرج ،على حدّ قول المربد عن الياء...(( :
كما أهنا والواو بمنزلة ما تدانت مخارجه ،وإن كانت بعيدة المخرج منها،
وذلك لما يجمعهما من المدّ واللين والكثيرة يف الكالم))(.)2

( )1سر صناعة اإلعراب .56-53/1
( )2المقتضب .346/1
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ومن آثار ذلك أيضا يف هذا الموضع خاصة أنه لما كانت األلف ال يكون
ما قبلها إال حركة من جنسها على سبيل اللزوم تو ّلد عن إمالة الفتحة نحو
الكسرة وتفخيمها نحو الضمة حرفان منصوص عليهما يف األحرف
المستحسنة الخمسة والثالثين ،باإلضافة إلى األلف األصلية المح ّققة
الواقعة بعد فتحة خالصة ،يف حين أن الواو لم يتفرع عنها حرف إمالة نظير
ألف اإلمالة مع أهنا وقعت بعد ضمة مشربة كسرة ،وكذلك الياء لم يتفرع
عنها حرف مفخم نظير ألف التفخيم مع أهنا وقعت بعد كسرة مشوبة بضمة،
((فقد بان لك بذلك فرق ما بين األلف ،وبين الياء والواو))(.)1
تأثير قرب ال او من الياء يف الجمع (ش اارز) بالنظر إلد مفردن:
مما ورد يف إبدال الحروف إلى الياء إبدال العرب الراء يف (شيراز
وقيراط) ونحوهما ،واألصل فيهماِ :
(ش َّراز ،وقِ َّراط) ،بدليل ظهور الراء يف
الجمع ،يف قولهم (شراريز ،وقراريط) ،وهذا ظاهر ال إشكال فيه(.)2
غير أن جمع (شيراز) خاصة قد ورد فيه غير هذا ،إذ جمعوه أيضا على
(شواريز) ،وإذا كان جمعه على (شراريز) ظاهر فيه أن الراء أصلية ،وأن

( )1الخصائص .354/2
( )2ينظر سر صناعة اإلعرراب  ،748/2وشررح التصرريف ص ،317والمفصرل ص ،383والممترع
ص ،245وشرح شافية ابن الحاجب  ،211/3والمقاصد الشافية .106/9
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الياء يف مفرده مبدلة منها ،فإنه هذا الجمع الوارد بالواو يحتمل مفرده غير
وجه ،من ذلك(:)1
الوجه األول :أن يكون يف األصل ِ
(ش ْورازا) ،فيكون المفرد بالواو
كالجمع ،لكن وقعت الواو فيه ساكنة بعد كسر فقلبت ياء ،على ما هو م َّطرد
يف قلب الواو الساكنة بعد الكسر ،سواء ُعدت الواو زائدة فكان على مثال
(فِ ْوعال) ،أم أصلية فكان على مثال (فِ ْعالل) ،فلما ُج ِمع زالت علة قلب
الواو ياء بتحركها وانعدام الكسر فرجعت الواو.
الوجه الثاين :أن يكون ِ
(شيرازا) ،على مثال (فِ ْيعال) ،مثل (ديماس)،
ٍ
حينئذ أن ُيجمع على (شياريز) ،كما يجمع (ديماس) على
وكان حقه
(دياميس) ،فتكون الياء يف المفرد والجمع ،لكنهم عدلوا عن الياء يف الجمع
إلى الواو فقالوا (شواريز)؛ لضرب من التوسع؛ ألن ما جاء يف الجمع على
(فواعل وفواعيل) ،بالواو ،كر(خواتم ،وطوابق ،وحوانيت ،ودواليب) ،أكثر
مما جاء على (فياعل وفياعيل) بالياء ،فلما كثرت ذوات الواو ،وكانت الواو
تصرفا من الياء ،أبدلت الياء واوا يف الجمع.
أعم ُّ
َّ

( )1تنظر هذه األوجه يف سر صرناعة اإلعرراب  ،750-748/2والممترع ص ،193وشررح المفصرل
 ،378/5وشرح شافية ابن الحاجب .211/3
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الوجه الثالث :أن يكون ِ
(ش َّرازا) بالراء ،ثم أبدلوا الراء ياء ،كما هو
الحال فيما كان جمعه على (شراريز) ،المذكور أوال ،لكنهم لما جمعوه
أبدلوا الياء المبدلة من الراء واوا ،ولم يردوا الراء األصلية فيه.
وهذا الوجه الثالث هو الذي ع ّلل له ابن جني بأن الذي حملهم على
اإلبدال من الياء المبدلة من الراء واوا هو قرب ما بين الياء والواو.
وأرى أنه يشكل على هذا الكالم أنه لم َيذكر عن العرب جم َعهم
(شيرازا) على (شياريز) حين تكون الياء بدال من الراء ،بل ير ّدون الراء يف
الجمع؛ لزوال ما قد يكون علة لإلبدال يف المفرد ،وهو إرادة التخفيف من
التضعيف ،وكراهة ما فيه من التشديد( ،)1فلما ُأمن ذلك يف الجمع ُر ّدت
الراء ،فإذا لم يكونوا جمعوا (شيرازا) -عند اعتبار يائها مبدلة من راء
(شراز) -بالياء ،فأولى أال يبدلوا من الياء واوا ،وإن قربت من الواو؛ فإن
ّ
انعدام المبدل منه (وهو الياء) يف الجمع ،و َعو َد الراء األصلية يف (شراريز) -
ٌ
مؤذن بانعدام المبدل من المبدل
مع مجيء المفرد بالياء سماعا ال را ّد له-
منه (وهو الواو) ،وإن قربت من الياء ،بل يكون انعدامها أولى؛ النعدام
ورود السماع هبا يف المفرد.

( )1ينظر ليس يف كالم العرب البن خالويه ص ،110والممتع ص.245
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نعم ،يمكن –فيما يبدو لي -أن يجري التعليل هبذا القرب بين الواو
والياء يف الوجه الثاين من األوجه المذكورة يف جمع (شيراز) على
(شواريز) ،فيقال بأن األصل يف جمع (شيراز) –عند عدم اعتبار الياء بدال
التوسع كما سبق،
من الراء -هو (شياريز) ،ثم قلبت الياء واوا لضرب من
ّ
وقواه قرب الواو من الياء.
ورجحه ّ
وساعد على ذلك َّ
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الخاتمة
أحمد اهلل تعالى على تيسيره هذه الدراسة الصرف ّية ،التي ناقشت التعليل
بقرب حروف العلة أو ُب ْعدها بعضها من بعض ،وجمعت المسائل التي وقع
يف كالم الصرفيين إجراء هذا التعليل فيها ،وسعت إلى تحليل نصوصهم يف
توصل إليها أو أكّدها،
أهم النتائج التي َّ
ذلك ،ويف خاتمة هذا البحث أعرض َّ
وهي على النحو التالي:
 .1حروف العلة حيز على حدة ،لها أحكامها الخاصة ،ولها تأثيراهتا
يف األحكام الصرفية ،والتعليل بقرهبا أو بعدها بعضها من بعض هو واحد
من هذه التأثيرات ،وتلك األحكام.
ِ
كال منهما يف
تشارك ًّ
 .2وقوع الياء وسطا بين الواو واأللف جعلها
بعض األحكام اللغوية ،و ُت ِ
قاربه يف بعض أوصافه الخاصة ،وألجل ذلك
ر ّتب الصرفيون على قرب الياء من كل منهما قواعد صرفية ،وأحكاما
تصريفية ،وعللوا لها بذلك.
 .3الفعل ُّ
صحت
الدال على معنى (التفاعل) إن كان من ذوات الواو َّ
تعل ،وإن تح َّققت فيها علة القلب ،ليجري مجرى ما ّ
واوه ولم َّ
دل على
المصححة التي لم تتح َّقق فيها علة القلب ،أما إن كان من
معناه من األفعال
َّ
تصح ،بل تعل ياؤه بقلبها ألفا ،وقد علل بعض الصرفيين هذا
ذوات الياء فال ّ
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التفريق بين ذوات الواو وذوات الياء بقرب الياء من األلف قربا يستوحش
معه من عدم اإلعالل عند تح َّقق علته ،أما ما عدا األفعال التي يف معنى
صحت ياؤه ،ولم َّ
تعل ،فتكون علة القلب
(التفاعل) مما كان يائ ًّيا فإنه ر ّبما َّ
فيه أقوى من علة القرب.
 .4األفعال الرباعية المعتلة المأخوذة من أسماء أصوات زجر البهائم
أو دعائها لم يرد منها سوى ثالثة أفعال ،وهي (حاحى ،وعاعى ،وهاهى).
يرتجح عندي أن األلف األولى يف هذه األفعال الثالثة أصلية ،ال
.5
ّ
زائدة ،وال منقلبة عن واو ،وال منقلبة عن ياء ،وذلك ألهنا مأخوذة من أسماء
أصوات ،واسم الصوت ال يقبل االشتقاق وال التصريف ،فال يعلم لهذه
األلف أصل فيها ،وعدم معرفة األصل تمنع القول بغير ذلك إال أن يكون
مجرد ا ّدعاء ،ال سيما أن تصاريفها المختلفة مما ورد يف لسان العرب لم
يجئ منه شيء يؤذن بعودة األلف إلى أصلها لو كانت منقلبة عن أصل،
وبناء على هذا الرتجيح يكون التعليل يف هذه المسألة بقرب الياء من األلف
ال مدخل له.
 .6قرب الياء من األلف كما يكون علة برأسه فإنه يكون جزءا من علة
يتح َّقق به االحتياط لها ،وال يحصل الحكم إال بمجموع أجزاء تلك العلة،
ٍ
لمصدر أعلت يف فعله،
كما هو حاصل يف علة قلب الواو ياء إذا كانت عينا
أو جم ٍع أعلت يف مفرده ،وكانت فيهما مسبوقة بكسرة ،وبعدها ألف ،والالم
منهما لم ّ
تعل.
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 .7من الدواعي التي تقتضي إجراء غير الالزم ُمجرى الالزم قرب
الواو من الياء ،األمر الذي يحقق لها بعض األحكام التي من ح َّقها يف
األصل أال تحصل إال لما كان من الالزم أو األصلي ،وذلك كإجرائهم
(ر َّيا) ،وأصلها
التعليل بقرب الواو من الياء لحصول قلب الواو ياء يف ُ
مسهلة عن الهمز،
(رويا) ،مع أن الواو هنا عارضة وليست الزمة ،إذ كانت َّ
ْ
(رؤيا) ،فال وجود للواو يف الكلمة أصال ،لكنهم لهذا القرب بين
واألصل ْ
الواو والياء أجروها مجرى ما التقت فيه واو وياء أصليتان واألولى منهما
ساكنة ،فذلك يقتضي قلب الواو ياء ،وإدغامها يف الياء ،كما يف (شي) من
(شوي).
ْ
 .8الحركات أبعاض حروف العلة ،ومن أجل ذلك جرى التعليل
بقرهبا أو بعدها أو قرب أصولها –وهي الحروف -أو بعدها بعضها من
بعض يف بعض أحكام الصرف المتصلة بتلك الحركات.
 .9ما تتابع فيه كسرتان يف اللغة ُّ
ضمتان ،مع أن
أقل مما تتابع فيها ّ
تفر من الثقيل عادة ،ولهذا علل بعض
الضم أثقل من الكسر ،والعرب ُّ
َّ
الصرفيين قلة المكسور يف هذا بضعف الكسر الذي سرى إليه من ضعف
الياء التي اكتسبت ضعفها من قرهبا من األلف الضعيفة ،ومن منهج العرب
خف،
يف كالمها أهنا قد تحتمل للقوي وإن ثقل ما ال تحتمل للضعيف وإن َّ
ورأيي يف هذا التعليل أنه تعليل تفسيري ال غير.
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 .10من التعليل بقرب الياء من األلف وبعد الواو عنها فيما يتصل
بأحكام الحركات تعليل سيبويه حصول إتباع الفاء لحركة الحرف الحلقي
الواقع عينا يف الكسر دون الضم ،مثل( :فِ ِ
خذِ ،
ور ِغيف) ،لكون الكسر من
فسهل اإلتباع لقرب الكسر
الياء ،والياء تقرتب من األلف التي منها الفتح ُ
من الفتح ،وقرب الياء من األلف ،و َب ُعدت الضمة من الفتحة كبعد الواو من
األلف فلم يقع إتباع الفتحة للضمة ،وليست العربة يف هذا الموضع –فيما
يظهر لي -بالثقل والخفة ،وإنما بالقرب والبعد.
 .11يف الحروف الفرعية المستحسنة تو َّلدَ عن إشراب الفتحة ضمة يف
نحو( :الصالة) ألف التفخيم ،وتو ّلد عن إشراب الفتحة كسرة يف نحو:
(سالم) ألف اإلمالة والرتخيم ،ولم يتو ّلد عن إشراب الكسرة ضمة وال عن
إشراب الضمة كسرة حرف نظير لأللفين ،ومر ّد ذلك –عند بعض
الصرفيين -إلى قرب الياء من الواو بما ال يتيح تو ّلد شيء بينهما ،بخالف
األلف.
 .12يف الكالم على الحركات نجد أنه قد تو ّلد من إشراب بعضها
ُ
ثالث حركات ،وهي الفتحة المشربة كسرة قبل األلف الممالة،
بعضا
والفتحة المشربة ضمة قبل ألف التفخيم ،والحركة الناشئة عن إشراب
الكسرة ضمة ،أو إشراب الضمة كسرة؛ فهي صوت واحد له طريقان،
وامتنع أن يوجد ضمة أو كسرة مشربتان فتحة ،ومر ُّد ذلك –عند بعض
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الصرفيين -القرب بين الكسرة والضمة ،و ُبعد الفتحة ،كما تقرتب الواو من
الياء وتبتعد عن األلف.
تيسر عرضه ،وأسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئيه ،وأن
هذا ما ّ
يعفو عن الزلل والتقصير ،وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه،
والحمد هلل رب العالمين.
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فهرس المرادا والمراجع
 -1أدب الكاتب البن قتيبة ،المتوىف سنة 276هر ،ح َّققه وع ّلق
حواشيه محمد الدالي ،طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.
 -2أسرار العربية ألبي الربكات األنباري (ت 577هر) ،تحقيق:
محمد هبجة البيطار ،طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق،
1377هر 1957 /م.
 -3األصول يف النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج ،المتوىف
سنة  ،316تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ،طبعة مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الرابعة 1420هر1999-م.
 -4اإليضاح يف علل النحو ألبي القاسم الزجاجي ،المتوىف سنة 337
هر ،تحقيق الدكتور مازن المبارك ،طبعة دار النفائس ببيروت،
الطبعة السادسة ،عام  1416هر 1996-م.
 -5إنباه الرواة على أنباه النحاة ألبي الحسن علي بن يوسف القفطي،
المتوىف سنة 642هر ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،طبعة دار
الفكر العربي بالقاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ،الطبعة
األولى 1406هر 1986-م.
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 -6التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ،ألبي البقاء
العكربي ،المتوىف سنة 616هر ،تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن
سليمان العثيمين ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى عام
1406هر 1986-م.
 -7تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال الدين ابن مالك ،المتوىف
سنة  672هر ،تحقيق الدكتور محمد كامل بركات ،طبعة دار
الكاتب العربي ،عام  1387هر 1967-م.
 -8التعليقة على كتاب سيبويه ألبي علي الفارسي ،المتوىف سنة 377
هر ،تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي ،طبعة مطبعة األمانة
بالقاهرة ،الطبعة األولى ،عام 1410هر 1990-م.
 -9التكملة ألبي علي الفارسي ،المتوىف سنة  377هر ،تحقيق الدكتور
كاظم بحر المرجان ،طبعة عالم الكتب ،الطبعة الثانية ،عام 1419
هر 1999-م.
 -10تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن
يوسف المعروف بر(ناظر الجيش) ،المتوىف سنة  778هر ،تحقيق
مجموعة من أساتذة جامعة األزهر ،طبعة دار السالم ،الطبعة
األولى ،عام  1428هر 2007 ،م.
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 -11جمهرة اللغة ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ،المتوىف سنة
 321هر ،حققه الدكتور رمزي البعلبكي ،طبعة دار العلم
للماليين ،الطبعة األولى1987 ،م.
 -12الخصائص ،ألبي الفتح ابن جني ،المتوىف سنة  392هر ،تحقيق
محمد علي النجار ،طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الطبعة
الرابعة ،عام  1999م.
 -13سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جني ،المتوىف سنة
 392هر ،تحقيق الدكتور حسن هنداوي ،طبعة دار القلم بدمشق،
الطبعة الثانية ،عام  1413هر 1993-م.
 -14شرح التسهيل لجمال الدين ابن مالك ،المتوىف سنة 672هر،
تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد ،والدكتور محمد بدوي
المختون ،طبعة دار هجر ،الطبعة األولى ،عام  1410هر-
1990م.
 -15شرح التصريف لعمر بن ثابت الثمانيني ،المتوىف سنة 442هر،
تحقيق الدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي ،طبعة مكتب الرشد
بالرياض ،الطبعة األولى 1419هر 1999-م.
 -16شرح شافية ابن الحاجب للرضي اإلسرتاباذي ،المتوىف سنة 686
هر ،تحقيق محمد نور الحسن ،ومحمد الزفزاف ،ومحمد محيي
الدين عبد الحميد ،طبعة دار الكتب العلمية بلبنان.
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 -17شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرايف ،المتوىف سنة  368هر،
(مخطوط).
 -18شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد( ،رسالة دكتوراه) ،تحقيق
الدكتور خالد بن محمد التويجري ،جامعة أم القرى ،عام
1424هر 2003-م.
 -19شرح المفصل لمو َّفق الدين بن يعيش ،المتوىف سنة  643هر ،علق
عليه وراجعه مشيخة األزهر ،طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
 -20الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،إلسماعيل بن حماد
الجوهري ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ،طبعة دار العلم
للماليين ببيروت ،الطبعة الثانية1399 ،هر1979-م.
 -21كتاب العين ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،
المتوىف سنة 175هر ،تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ،والدكتور
إبراهيم السامرائي.
 -22الكتاب لسيبويه ،المتوىف سنة  180هر ،تحقيق عبد السالم محمد
هارون ،طبعة مكتبة الخانجي ،الطبعة الثالثة ،عام  1408هر-
 1988م.
 -23اللباب يف علل البناء واإلعراب ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين
العكربي ،المتوىف سنة  616هر ،تحقيق غازي مختار طليمات،
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والدكتور عبد اإلله نبهان ،طبعة دار الفكر المعاصر بلبنان ،ودار
الفكر بسوريا ،الطبعة األولى ،عام  1416هر 1995-م.
 -24ليس يف كالم العرب للحسين بن أحمد بن خالويه ،المتوىف سنة
 370هر ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة الثانية ،عام
 1399هر 1979-م.
 -25المخصص ألبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بر(ابن
سيده) ،المتوىف سنة  458هر ،طبعة دار الكتب العلمية بلبنان.
 -26معاين القرآن ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ،المتوىف سنة ،207
تحقيق أحمد يوسف نجايت ،ومحمد علي النجار ،طبعة دار
الكتب المصرية بالقاهرة ،الطبعة الثالثة ،عام  1422هر 2001-م.
 -27المفصل يف علم العربية ألبي القاسم الزمخشري ،المتوىف سنة
538هر ،تحقيق الدكتور فخر صالح قدارة ،طبعة دار عمار ،الطبعة
األولى ،عام 1425هر2004-م.
 -28المقتضب ألبي العباس محمد بن يزيد المربد ،المتوىف سنة
285هر ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،طبعة وزارة األوقاف
المصرية بالقاهرة ،الطبعة الثانية ،عام 1399هر.
 -29المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية ألبي إسحاق إبراهيم
بن موسى الشاطبي ،المتوىف سنة  790هر ،تحقيق مجموعة من
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أساتذة جامعة أم القرى ،طبعة جامعة أم القرى ،الطبعة األولى،
عام  1428هر 2007-م.
 -30الممتع الكبير يف التصريف البن عصفور اإلشبيلي ،المتوىف سنة
 669هر ،تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ،طبعة مكتبة لبنان،
الطبعة الثامنة.
 -31المنصف شرح ابن جني لكتاب تصريف المازين ،تحقيق إبراهيم
مصطفى ،وعبد اهلل أمين ،طبعة دار إحياء الرتاث القديم ،الطبعة
األولى ،عام  1373هر 1954-م.
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د .عبدالعزرز بن عبداهلل المهي بي
 أسووتاذ اللسووانيات الحاسووو بية المسوواعد ،معهووود
تعليم اللغة العربية (جامعة اإلمام محمد بن سع د
اإلسالمية).
 حرووووع علوووود داجووووة الوووود ت اان يف اللغ رووووات
التطبيقية (اللسوانيات الحاسو بية) مون قسوم علوم
اللغة التطبيقي بمعهد تعليم اللغة العربية – جامعة
اإلمام محمد بن سع د اإلسالمية عام 1436هوو .
و ووان م ضو ع بحثووه« :بنوواء خ اازميووة حاسو بية
لت ليد األفعال يف اللغة العربية وترررفها».
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ملخّ ص الدااسة
المهمة ،وهي
ُتعالج هذه الدراسة قضيَّة من قضايا الصرف العربي
َّ
(توليد أفعال اللغة العربية حاسوب ًّيا) ،وقد تناولها الباحث يف البداية بعرض
موجز لقواعد تصريف األفعال واشتقاقها يف اللغة العربيةُ ،مستقيا هذه
القواعد من كتب الصرف العربي القديمة والحديثة ،عارضا لها بأسلوب هو
أقرب ما يكون إلى طريقة معالجتها حاسوب ًّيا .وانتقل منها إلى بناء قوانين
توليد وتصريف كُل من األفعال الثالثية والرباعية (المجردة والمزيدة).
مستعرضا هذه القوانين يف جداول توضح مراحل بنائها .ومقسما إ ّياها إلى
قسمين :قسم يتناول توليد األفعال وتصريفها ،وقسم يعالج قواعد رسم
الهمزة ،وبعض حاالت اإلعالل واإلبدال واإلدغام.
وقد اعتمد الباحث يف استقصاء الجذور واألفعال على معجم (تاج
العروس) ،الذي ُيعدّ أوسع معجمات اللغة العربية ،وأغزرها مادة ،أما يف
وصف الباحث فيه قوانين توليد األفعال يف اللغة
الجانب التطبيقي فقد َّ
العربية ،وأنظمة تصريفها ،ور َّم َزها .وانتهى إلى بناء برنامج حاسوبي لتوليد
األفعال وتصريفها.
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Abstract
This study deals with a significant morphological
aspect in the Arabic language, namely generating
automatically verbs in Arabic. The first part of the study
introduced a summary for the basic morphological rules
of verbs and their derivations in Arabic through referring
to old and contemporary books of the Arabic language.
The researcher introduced these rules in a way similar to
language engineering.
In the second part, the researcher moved to build rules
for generating verbs of three or four letters roots (of a
base or suffixed forms) in Arabic language where he
presented them in tables clarifying the stages for forming
these verbs. The rules for generating verbs are divided
into two parts. The first one dealt with rules of verb
morphology and the second part addressed the rules for
writing the glotal stop (alhamzah) and giving examples on
vocalism, assimilation and substitution after generating
verbs.
The researcher basically relied on Taj ALarous lexicon
for deriving verbs and their stems or roots as this
dictionary is regarded as one of the richest lexicon in the
Arabic language. Regarding the application part of the
study, the researcher described and tagged the rules
related to the morphology of verbs in Arabic and their
derivations where reference was made for the purpose of
syntactic comuterized processing.
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المقدمة
استطاعت اللسانيات الحديثة أن تحقق إنجازات عظيمة على
المستويين النظري والتطبيقي ،وتعالقت مع العلوم األخرى ،فنتج عن هذا
التعالق فروع لسانية كثيرة ،متباينة ومتنوعة ،فكان من ذلك :اللسانيات
االجتماعية ،والنفسية ،والرتبوية ،والحاسوبية ،وغيرها.
ولعل اللسانيات الحاسوبية تكون من أحدث أفرع اللسانيات الحديثة،
وأهمها يف عصر المعلومات" .وتقوم اللسانيات الحاسوبية على رؤية
منهجية تتخ ّيل الحاسوب عقال بشر ًّيا ،محاولة كشف حقيقة العمليات
العقلية التي يقوم هبا العقل البشري إلنتاج اللغة الطبيعية وإدراكها وفهمها،
لكنها تدرك َّ
أصم ال ُيستعمل إال وفق الربامج التي
أن الحاسوب جهاز
ُّ
ف للحاسوب الموا ّد اللغوية
صممها اإلنسان له ،ولذلك ينبغي أن ن َُوص َ
َّ
توصيفا دقيقا يستقصي كل اإلشكاالت التي يستطيع اإلنسان إدراكها"(.)1
"وتتجلى أهمية المعالجة اآللية للغة العربية يف التطبيقات المتعددة
المرجوة منها ،نحو :تع ّلم اللغة العربية وتعليمها للناطقين هبا أو بغيرها،
والرتجمة اآللية من العربية وإليها بمساعدة الحاسوب ،واكتشاف األخطاء

( )1الموسى ،هناد ،العربية نحرو توصريف جديرد يف ضروء اللسرانيات الحاسروبية ،بيرروت ،المؤسسرة
العربية للدراسات والنشر ،الطبعة2000 ،1م ،ص.54-53
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وتعرف الكالم وتركيبه ،والقراءة اآللية
اللغوية يف النصوص وتصحيحها،
ّ
للنصوص المكتوبة ،والكتابة اآللية للنصوص المنطوقة ،والتحاور مع اآللة
باللغة الطبيعية ،والفهرسة اآللية للنصوص ،وضغط النصوص
واسرتجاعها ،وشكل النصوص غير المشكولة أو المشكولة جزئ ًّيا،
وغيرها"(.)1
ألي أمة من األمم فحضارات األمم
واللغة مظهر من مظاهر الحضارة ّ
تقاس بلغاهتا ،ومدى استيعاهبا بما ينتجه الفكر اإلنساين يف مختلف مجاالت
العلوم؛ لذا كان من الطبيعي ْ
أن تحظى برعاية العلماء وعنايتهم للحفاظ
عليها واالرتقاء هبا ،وتخليصها مما يعلق هبا من شوائب عرب تعاقب
ِ
الحقب ،والعربية من اللغات التي نالت عناية واهتماما؛ لما تنطوي عليه من
قدسية يف نفوس أبنائها وغيرهم من المسلمين ،وال غرو يف ذلك فهي لغة
القرآن الكريم .ولكن مما ُيؤسف له " َّ
أن األبحاث العربية يف مضمار
اللسانيات الحاسوبية متواضعة ،وما زالت تتلمس خطاها نحو النور على
خالف الحال يف بالد العجم ،والحق أن العربية تتميز بجملة من الخصائص

البواب ،مروان ،والط ّيان ،محمد ،أسلوب معالجة اللغة العربيرة يف المعلوماتيرة (الكلمرة -
(ُ )1ينظرّ :
الجملة) ،استخدام اللغة العربية يف المعلوماتية ،المؤتمر الثاين حول اللغويات التطبيقيرة ،ترونس،
المنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وإدارة الثقافة1996 ،م.
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تجعلها قابلة للمعالجة الحاسوبية ،أما الشاذ والغريب والنادر فقلته تعين
على معالجته وإفراده"(.)1
وللصرف أهمية كبيرة بالنسبة لنظام اللغة العربية عموما ،كما أن
لمعالجته آل ًّيا أثرا حيو ًّيا يف جميع األمور المتعلقة بتناول اللغة العربية
حاسوب ًّيا ،ويحتل تصريف الفعل مكان الصدارة يف علم الصرف العربي؛ لذا
كان من الضروري أن نتقن تصريفه واستخدامه .ويكاد االتفاق ينعقد على
أن تصريف الفعل يف لغتنا العربية يمثل صعوبة من صعوباهتا ،إذا ُح َّلت
تكون العربية قد حلت جانبا كبيرا من جوانب صعوبتها بوصفها لغة .وتأيت
هذه الدراسة تحت عنوان "بِناء برنامجٍ حاسوبِي لِتَو ِ
ليد َأ ْف ِ
عال ال ّل َغ ِة ال َع َرب ّي ِة
ْ
ُ ْ
ُ َْ َ
َو َت ْصر ْي ِفها" لمحاولة التغلب على صعوبات توليد األفعال يف اللغة العربية
وتصريفها.
وقد اعتمدت يف اإلطار الوصفي على مجموعة من المراجع من أهمها:
المقتضب يف اللغة للمربد ،وشرح الشافية للرضي ،ومعجم تصريف
األفعال العربية ألنطوان الدحداح ،وكتاب تصريف األفعال لعبد الحميد
السيد محمد عبد الحميد ،وتصريف األفعال والمشتقات لياسر خالد
سالمة ،وأنظمة تصريف األفعال العربية (األفعال الثالثية) لسليمان ف ّياض،
( )1الزركان ،محمد ،اللسانيات وبرمجة اللغة العربية يف الحاسروب ،الريراض ،نردوة اسرتخدام اللغرة
العربية يف تقنية المعلومات1992 ،م ،ص.57
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السود،
والمعجم المفصل يف تصريف األفعال العربية لمحمد باسل عيون ّ
ومعجم التصريف المرئي للفعل العربي ألبي فارس الدحداح.
أهمية الم ض ع:
ُت َعدُّ حوسبة العمليات الصرفية بالنسبة للغة العربية مدخال أساس ًّيا
وقاسما مشرتكا لمعظم نظمها اآللية .فنجاحنا يف تعريب نظم المعلومات
والمعارف ،يتوقف بالدرجة األولى على ما نستطيع أن نحققه على "جبهة
الصرف" .أما على الصعيد التقني فتعد معالجة الصرف العربي آل ًّيا مطلبا
أساس ًّيا لميكنة عمليات تحليل النصوص المكتوبة والمنطوقة ،وفهمها،
وتوليدها ذات ًّيا ،عالوة على كونه أساسا ال غنى عنه لميكنة المعاجم،
واسرتجاع المعلومات ،وتحليل مضمون النصوص(.)1
ويحتل تصريف الفعل مكان الصدارة يف علم الصرف العربي ،فالصرف
 كما يقول العلماء  -أصل يف األفعال فرع يف األسماء .واألمر الذي يتفقعليه المتخصصون هو أن تصريف الفعل يف لغتنا العربية يمثل صعوبة من
صعوباهتا ،إذا ُح َّلت تكون العربية قد َح َّلت جانبا كبيرا من جوانب
صعوبتها .ويكمن منشأ هذه الصعوبة يف الكثرة الهائلة لحاالت تصريف
العربي ،بسبب تعدد أبوابه يف الثالثي ،وتعدد أوزانه يف غيره ،وبسبب
الفعل
ّ
تنوع أحوال األفعال من حيث الحروف التي تتكون منها (السالمة والهمز

والتضعيف واإلعالل بأنواعه كافة)؛ مما يؤدي إلى أعباء إضافية يف رد الفرع
( )1المرجع السابق ،ص.297
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صرف معها الفعل؛ وهذا ما
إلى األصل والعكس ،مع كثرة الضمائر التي ُي َّ
يؤدي إلى تعدد الحاالت النموذجية ،وتعدد األشكال التصريفية لكل حالة
منها( .)1وسعيا لوضع األساس النظري لمعالجة األفعال آل ًّيا ،سنقوم ببناء
برنامج حاسوبي يولد األفعال ويصرفها.
أسباب اختياان:
تتميز لغتنا العربية بجملة من الخصائص تجعلها من أكثر لغات العالم
قابلية للمعالجة بالحاسوب ،فاال ّطراد يف الضوابط والقواعد نجده واضحا
يف الصرف والنحو والمعجم واألصوات ،خالفا لما عليه الحال يف الكثير
من اللغات األخرى .أما الشاذ والنادر والغريب ،فق َّلته تسمح بمعالجته آل ًّيا
بجدوى عالية جدًّ ا.
أهدا الدااسة:
 -1بناء قواعد توليدية لألفعال يف اللغة العربية؟ وتوصيفها ،وترميزها
بشكل يسهل معه حوسبتها؟
 -2بناء برنامج حاسوبي لتوليد أفعال اللغة العربية وتصريفها آل ًّيا،
يغطي حاالت توليد األفعال وتصريفها ،ويظهر التغ ّيرات التي تطرأ عليها يف
مختلف صور التضعيف ،والهمز ،واإلعالل ،واإلبدال؛ تيسيرا لتعليمها
للناطقين هبا ،وللناطقين بغيرها

(ُ )1ينظر :بيومي ،حسن ،كلفت ،خليل ،الشافعي ،أحمد ،معجم تصريف األفعرال العربيرة ،القراهرة،
دار إلياس العصرية1989 ،م ،ص.5
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 -3الوقوف على أهم إشكال ّيات توليد األفعال يف اللغة العربية،
وإسنادها إلى الضمائر .وتوصيف تلك اإلشكال ّيات؛ لنتم ّكن من معالجتها
حاسوب ًّيا.
أسئلة الدااسة:
تنحصر مشكلة هذه الدراسة يف السؤالين التاليين:
 -1ما القواعد التوليدية لألفعال يف اللغة العربية؟ وكيف يمكننا
توصيفها ،وترميزها بشكل يسهل معه حوسبتها؟
 -2كيف يمكننا بناء برنامج حاسوبي يغطي حاالت توليد األفعال يف
اللغة العربية وتصريفها؟
منهج الدااسة:
ستشتمل دراستنا هذه على توصيف لغوي حاسوبي للقواعد الصرفية
لألفعال بعد جمعها من كتب الصرف القديمة والحديثة ،وبعد أن يتم
خزن تلك الرموز والنُّظم يف ذاكرة الحاسوب باستخدام إحدى
ترميزهاُ ،ت َّ
لغات الربمجة.
حدود البحث:
سنعتمد يف دراستنا على مرجع موثوق يف تحقيق األفعال ،يشتمل على
أغلب أفعال اللغة العربية ،وهو معجم "تاج العروس من جواهر القاموس"
لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،حيث سيكون مرجعنا يف األفعال
وأبواهبا ،وحاالهتا .وسنستأنس ببعض المعجمات العربية الحديثة
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الستدراك ما فات صاحب التاج يف معجمه ،كتكملة المعاجم العربية
لرينهارت دوزي ،وتكملة معجم تاج العروس لوهيب دياب ،والمعجم
الكبير حتى حرف الذال .كما سنعالج يف هذه الدراسة األفعال الثالثية
والرباعية بنوعيها :المجرد ،والمزيد.
مرطلحات الدااسة:
ت ليد األفعال" :وهو عملية إنتاج األفعال وفق قواعد محددة
ومواصفات معلومة للحاسوب والمستخدم"(.)1
الت ليد الرريف اآللي :هو "ميكنة عملية تركيب الكلمات من عناصرها
األولية ،حيث يتلقى المولد الصريف اآللي مدخالته على هيئة مجموعة من
العناصر األولية لتكوين الكلمات ،ليقوم بتحديد الصيغة النهائية
للكلمة"(.)2
االشتقاق :هو"أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية،
وهيئ َة تركيب لها؛ ل ُيدَ َّل بالثانية على معنى األصل ،بزيادة مفيدة ،ألجلها
وح ِذ ٌر من َح ِذ َر"(.)3
اختلفا حروفا أو هيئة؛ كضارب من َض َر َبَ ،
( )1علي ،نبيل ،اللغرة العربيرة والحاسروب (دراسرة بحثيرة) ،الكويرت ،مجلرة عرالم الفكرر ،العردد ،3
ص.314
(ُ )2ينظر :المرجع السابق ص.315
( )3السرريو طي ،عبررد الرررحمن جررالل الرردين ،المزهررر يف علرروم اللغررة وأنواعهررا ،القرراهرة ،مكتبررة دار
الرتاث ،ط.346-1 ،3
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الترررف" :معناه :التغيير ،بتحويل األصل البنيوي الواحد للكلمة إلى
صيغ شتى لمعا ٍن مختلفة ،يف منظومات بنيوية أخرى ،قد تتغير فيها
الحركات والسكنات والحروف ،أو تحدث زيادات لحروف ،هبدف تطويع
ٍ
لمعان أخرى ،وصون اللسان عن الخطأ يف المفردات ،واإلقالل من
األبنية
الخطأ يف الكتابة"(.)1
الخ اازميات :هي "مجموعة قواعد وقوانين مكتوبة ،تستعمل لوصف
الخطوات المنطقية المتبعة لمعالجة البيانات الداخلة ،للحصول على
المعلومات والنتائج المطلوبة"(.)2
ق اعد البيانات :يقصد بقاعدة البيانات مجموعة من الملفات ذات
الصلة ببعضها ،مودعة يف مخازن حاسوبية ،يمكن اإلضافة عليها أو
تعديلها .ففي قاعدة بيانات صرفية -على سبيل المثال -يمكن أن تكون
هناك عدة ملفات مرتابطة مع بعضها .مثل :ملف الجذور ،ملف األفعال
الثالثية المجردة والمزيدة.
الترميز :وهو تحويل نوع معين من المعلومات المتعلقة بموضوع معين
إلى رموز يسهل جدولتها ومعالجتها آل ًّيا.
(ُ )1ينظر :ف ّياض ،سليمان ،أنظمة تصريف األفعرال العربيرة-األفعرال الثالثيرة ،الريراض ،دار المرريخ
للنشر ،ط1989 ،1م ،ص.18
( )2العقيلرري ،صررالح ،والبلشررة ،خالررد ،والمرردين ،علرري ،الحاسرروب المعرردات-الربمجيررات ،مديريررة
عمان ،ط1987 1م ،ص.344
المكتبات والوثائق الوطنيةّ ،
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مختصرات ورموز أنظمة التصريف وقوائم الجذور:
ح 1يدل على احلرف األول من حروف ح 2يدل على احلرف الثاين من حروف
اجلذر.
اجلذر.
ح 3يدل على احلرف الثالث من حروف ح 4يدل على احلرف الرابع من حروف
اجلذر.
اجلذر.
د/ت دون حتديد.
ضم الضمري
ع معلوم
ج جمهول
فاصل يفصل بني عناصر الفعل ومكوانته.
/
م(رقم) مثال :م 1يشري إىل أنظمة توليد األفعال الثالثية اجملردة يف املاضي.
ض(رقم) مثال :ض 1يشري إىل أنظمة توليد األفعال الثالثية اجملردة يف املضارع واألمر.
ٍ
نظام ٍ
خاص خيرج عن ٍ
عام أمشل منه ،وذلك يف
ق(رقم) مثال :ق 14يشري إىل نظام توليد ٍ ُ
األفعال الثالثية اجملردة.
ن(رقم) مثال :ن 1يشري إىل أنظمة توليد األفعال الثالثية املزيدة يف املاضي واملضارع
واألمر.
ل(رقم) مثال :ل 15يشري إىل نظام تو ٍ
نظام ٍ
خاص خيرج عن ٍ
ليد ٍ
عام أمشل منه ،وذلك يف
األفعال الثالثية املزيدة.
ج(رقم) مثال :ج 1يشري إىل أنظمة توليد األفعال اجلامدة.
ر(رقم) مثال :ر 1يشري إىل أنظمة توليد األفعال الرابعية.
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اإلطاا النظري:
أوال :أهمية المعالجة اآللية ل ّلغة
ً
انتشرت المعالجة اآللية للغات الطبيع ّية انتشارا واسعا ،فقد هتيأت اللغة
للمعالجة اآللية بدخولها مجاالت التحليل الرياضي والمنطقي
واإلحصائي ،وهتيأ الحاسوب للقائه مع اللغة بالسرعة الفائقة ،وسعة
الذاكرةِ ،
وصغر الحجم ،وسهولة النقل واالستخدام ،يضاف إلى ذلك
ظهور لغات الربمجة الحديثة ،وأساليب الذكاء االصطناعي.
ويتطلب ميدان اللسانيات الحاسوبية تعاونا جماع ًّيا ومباشرا بين علماء
اللغة ،وعلماء الرياضيات ،وعلماء الحاسوب ،وعلماء الذكاء االصطناعي.
فإذا اجتمعوا يف مكان واحد ،أسهموا يف وضع نظا ٍم لساين حاسوبي متكام ٍل.
استطاعت اللغات الطبيعية يف ظل المعالجة اآللية أن تكون أكثر
انضباطا واكتماال ،إذ وجدت لنفسها أدوارا جديدة متنوعة لم تألفها من
قبل ،كتصميم لغات الربمجة ،ونُظم تخزين المعلومات .وقد خطت اللغة
اإلنجليزية خطوات واسعة وواثقة يف هذا المجال ،واستطاعت تحقيق ذاهتا
عرب تطبيقات كثيرة ،يف حين ال تزال اللغة العربية تخطو أولى خطواهتا يف
هذا المجال.
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"وتتجلى أهمية المعالجة اآللية للغة ،يف َّ
أن نتائج التحليل اللغوي يف
الحاسوب ستكون أكثر موضوعية ودقة ،فعرب المعالجة اآللية المضبوطة لن
يكون هناك مجال للحدس والشعور يف عمل الباحث؛ َّ
ألن النتائج التي
يقدمها الحاسب اآللي هي نتائج موضوعية و ُمبَ ْر َهنة"( ،)1كما َّ
أن إخضاع
اللغة للمعالجة اآللية سيسهم يف تعليم اللغة للناطقين هبا ،والناطقين بغيرها،
وبناء برامج الرتجمة اآللية للنصوص ،وتطبيقات اكتشاف األخطاء
وتصحيحها ،والتعرف اآللي على الكالم المنطوق ،وقراءة النصوص
المكتوبة ،وضغط النصوص ،وفهرستها ،وضبطها بالشكل.
واللغة العربية من أكثر اللغات الطبيعية طواعية للمعالجة اآللية؛ إذ
خاصا هبا يجعلها أكثر قابلية ْ
ألن ُت َم َّث َل حاسوب ًّيا ،وال س ّيما على
تملك نظاما ًّ
المستوى الصريف؛ فهي "لغة ذات نظام دقيق وأنيق ،تركيب ًّيا ودالل ًّيا،
ومعجم ًّيا"( .)2وقد ُبذلت أخيرا جهو ٌد حثيثة هبدف معالجة اللغة العربية
حاسوب ًّيا ،حيث أثبتت البحوث والدراسات الحديثة إمكانية تمثيل ما َت َو َّصل
إليه اللغويون القدماء حاسوب ًّيا .وقد قام الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
بدراسات صوتية على مستوى الصوت ،والحركة ،والسكون ،والهمس،

( )1الوعر ،مازن ،دراسات لسانية تطبيقية ،دمشق ،دار طالس ،الطبعة1989 ،1م ،ص.321
( )2المرجع السابق ،ص.377
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توصل
والجهر ،استطاعت من خاللها اآللة التأكيد على دقة النتائج التي َّ
إليها علماء اللغة القدماء(.)1
اللغة العربية واللسانيات الحاس بية:
ُ
تمتلك اللغة العربية الكثير من المقومات التي تجعلها ط ّيعة ،سهلة
االنقياد لمطالب الحاسوب ،فمعجمها يعتمد على الجذور ،وصرفها
اشتقاقي ،فضال عن الصلة الوثيقة بين المبنى والمعنى ،وا ّطراد القياس يف
كثير من الحاالت الصرفيّة ،واإلعرابية ،والصوتية ،وإلى جانب ذلك كله،
فإن اللغة العرب ّية ُتوصف بأهنا لغ ٌة جربية رياضيةُّ ،
" ّ
كل ذلك ّ
يرشحها
للمعالجة اآللية ،التي ستجعل منها لغة شائقة ومثيرة ،وسهلة التعلم"(.)2
ُ
"وهذه الخصائص تجعل من اللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى قابلة
للتمثيل الحاسوبي ،إذ َّ
إن العصر الذي نحيا فيه ،ال يعرتف إال باللغة التي
تفرض نفسها يف مجال التكنولوجيا والمعلوماتية"(" ،)3فعن طريق الربامج
نفهم خصائصها والظواهر
المحوسبة لدراسة األصوات ،نستطيع أن
َ
ُ
عمان ،من
(ُ )1ينظر :صالح ،عبد الرحمن الحاج ،تكنولوجيا اللغة والرتاث العربي اللغوي األصيلّ ،
منشورات مجمع اللغة العربية األردين1984 ،م.
( )2البررواب ،مررروان ،والط ّيرران ،محمررد ،أسررلوب معالجررة اللغررة العربيررة يف المعلوماتيررة (الكلمررة-
الجملة) ،ص.25
ضرروء
نحرروي لألفعررال الررواردة يف شررعر محمررود درويررش يف ْ
( )3شررحادة ،أحمررد أنرريس ،توصرريف ْ
اللسانيات الحاسوبية ،ص.23
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المحوسبة كذلك نستطيع أن نبني معجما
الشائعة فيها ،وعن طريق الربامج ُ
شامال يكون أكثر تنظيما ودقة من المعاجم الموجودة ،ويمكن تصميم
برامج لدراسة الظواهر الصرفيّة والرتكيبية والداللية يف العربية"(.)1
الدااسات السابقة:
يستعرض الباحث الدراسات السابقة بعد مراجعة األدبيات المنشورة
والمتوافرة يف الكتب ،ومقاالت الدوريات العلمية المتخصصة ،واألوراق
البحثية المطروحة يف الندوات والمؤتمرات .وقد ُأنجزت العديد من
الربامج الحاسوبية يف معالجة الصرف العربي يف السنوات العشر األخيرة،
حيث لم تقف العديد من الدراسات عند حد أن تكون أوراقا بحثية أو بضعة
كتب تناولت يف فصل من فصولها الحديث عن المعالجة اآللية للصرف
العربي.
 -1دراسة "أحمد أنيس عامر" توصيف نحوي لألفعال الواردة يف شعر
محمود درويش يف ضوء اللسانيات الحاسوبية ،كلية اآلداب  -الجامعة
الهاشمية – .2009
تناول الباحث يف دراسته توصيف األفعال يف شعر محمود درويش  -من
ٍ
محاولة ُتجاوز وصف القدماء
خالل أعماله الكاملة  -توصيفا نحو ًّيا ،يف
( )1إستيتية ،سمير ،اللسانيات – المجال والوظيفرة والمرنهج ،إربرد األردن ،عرالم الكترب الحرديث،
2005م ،ص.531-530
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إلى توصيف حاسوبي يؤهله للربمجة.
وقسم الباحث الدراسة إلى قسمين :يركز القسم األول على معطيات
َّ
نظرية شملت :التعريف باللسانيات الحاسوبية ،ومدى قابلية اللغة العربية
للمعالجة اآللية .يف حين تناول يف القسم النظري الثاين النظام النحوي
للعربية؛ واصفا جهود العلماء القدامى يف تقعيد اللغة ،وكيفية صوغ الكالم
وتأليفه ،وأتبعه بالحديث عن النظام النحوي يف اللسانيات المعاصرة،
لينتهي القسم النظري عند وصف الفعل عند القدماء ،وتوصيفه عند
المحدثين.
وقد بدأ الباحث القسم النظري بالحديث عن منهج الدراسة يف توصيف
الفعل ،حيث م َّيز بين التوصيف النحوي ،والتوصيف الصريف من الناحية
النظرية .وقد ارتأى الباحث تقديم نموذجين لتوصيف الفعل حاسوب ًّيا؛
يجمع أولهما التوصيف اللغوي الحاسوبي ،يف حين يعالج النموذج الثاين
الفعل بتقليباته الصرفية كافة ،معطيا لكل صيغة رمزا لتنشأ بعد ذلك
مجموعة من المعادالت الحاسوبية ،وقد و َّظف الباحث تلك المعادالت
المدخلة يف النموذج بتطبيقها على صيغ األفعال الماضية المستخرجة من
شعر محمود درويش .بتحديد نسبة كل جزئية واردة يف شعره بالنسبة
للمجموع الكلي لألفعال ،دونما تعليق على هذه النسب .ولعل الهدف من
ف
ذلك كما يقول الباحث" :هو إتاحة المجال أمام الدارس من بعد ل ُيوظ َ
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هذه النسب ويستخرج الدالالت المناسبة لدراسته ،وهو ما تطمح إليه
الدراسة القائمة على حوسبة الرتاث لتقديم مادة لغوية شعرية بطريقة
حاسوبية".
وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج النظرية والعملية ،حيث
يقول الباحث" :ال يمكن االستغناء عن السياق ليتعرف الحاسوب على
ماهية الفعل ،لذا يجب أن تتضافر الجهود يف إيجاد معالج نحوي وصويت
وصريف وداللي ليكون للغة العربية مكاهنا الحقيقي بين اللغات األخرى".
كما يرى الباحث أن اللغة العربية قادرة على تطويع الحاسوب
ليخدمها .غير أن الحاسوب لن يستطيع التعرف على األفعال بأشكالها
المختلفة إذا لم يكن النص مشكوال.
العربي
 -2ومما ُقدم يف ميدان الصرف دراسة بعنوان "توصيف النّحو
ّ
يف ضوء ال ّلسان ّيات الحاسوب ّية  -الفعل الماضي نموذجا" للباحثة أحالم
عامر الزّبن ( )2008حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نموذجٍ
تطبيقي
ّ
لتوصيف الفعل الماضي يف ضوء ال ّلسانيات الحاسوبية ،ب ِ
ِ
وصفه جزءا أصيال
ّ
ّ
يف باب أقسام الكلمة من جهة ،وباب البناء من جهة أخرى ،باإلضافة إلى
عرض أوزان الفعل الماضي الثالثي والرباعي ،مجردة ومزيدة ،مبنية
للمعلوم ومبنية للمجهول ،بغرض الوصول إلى الفعل الماضي من جانب
صريف ونحوي.
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وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج ،لعل أبرزها :حاجة
النظام النحوي للعربية لتوصيف يتجاوز الوصف الحالي ،ذلك خدمة
للحاسوبي من جهة ،والبن اللغة من جهة أخرى .وكذلك الحاجة إلى إعادة
ّ
النظر يف مسائل الشذوذ ،وتجاوز البحث يف األسباب المؤدية إلى التعددية
والعدول عن األصل ،وإيجاد آليات تمكن من ضبط الشواذ.
كما ترى الباحثة أهمية النظر إلى المسائل اللغوية يف ضوء التداخل بين
مستويات النظام اللغوي ،ذلك أن توصيف الظواهر اللغوية يف ضوء مبدأ
االعتماد المتبادل ُيسهم يف تحقيق توصيف لغوي ينتقل بالمعرفة الحاسوبية
من محاكاة الظاهرة إلى محاكاة المعرفة بالظاهرة.
وتقارب هذه الدراسة أيضا ما ننوي القيام به ،بيد أن عملنا لن يتوقف
عند حدود التوصيف ،بل سيتجاوزه لبناء برنامج حاسوبي لتصريف
األفعال.
 -3وهناك أطروحة بعنوان" :المشتق يف اللغة العربية :نحو صياغة
لسانية حاسوبية للقواعد الصرف-صوتية (نماذج تطبيقية)" لم الي
الحسن أمراين ( )2007هدفت هذه األطروحة إلى اإلسهام يف حل قضية
من أبرز قضايا تطبيق اللسانيات الحاسوبية على اللغة العربية ،أال وهي
قواعد معارف المشتقات ،والموجهة نحو بناء محلل صريف للعربية ،خطوة
أولى قصد وضع برامج آلية شاملة للغة العربية.
كما هدفت إلى بناء مجموعة من الربامج ُيخصص كل منها لمستوى
لغوي محدد ،وذلك يف إطار نظرية لسانية شاملة تجمع بين اللسانيات
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الحديثة والرتاث النظري عند النحاة والصرفيين العرب القدماء ،هدفها
التعرف على نظام اللغة العربية ،ووضع نظام آلي شامل لسائر خصائصها.
وقد تمكن الباحث من إنجاز قاعدة بيانات للمشتقات انطالقا من
الجذور الرباعية.
وتقرتب هذه األطروحة يف معالجتها للمشتقات من دراستنا ،بيد أهنا
تتناول المشتقات تناوال عا ًّما ،يف حين أن دراستنا تبحث يف المشتقات
الفعلية.
 -4دااسة "م فق دعب ل ومروان الب ّ اب" يف توليد المفردات
عمان،
بالحاسوب (بحث مخطوط ُقد َم يف ندوة اتحاد مجامع اللغة العربيةّ ،
2002م).
تتناول هذه الدراسة وجها من وجوه المعالجة الصرفية للغة العربية،
ثم ُيبينان أبنية
وهو االشتقاق .ويبدأ الباحثان بمقدمة للصرف العربيّ ،
األسماء واألفعال ،ويعالجان َب ْعدَ هذا كيفية توليد بعض قواعد التصريف
المشرتكة بين االسم والفعل؛ مثل :اإلدغام ،واإلعالل ،ورسم الهمزة.
وتقرتب هذه الدراسة يف معالجتها لألفعال من دراستنا ،غير أن الباحث
قد اكتفى بتوليد بعض قواعد التصريف المشرتكة بين االسم والفعل؛ مثل:
اإلدغام ،واإلعالل ،ورسم الهمزة.
 -5دااسة "صالح الدرن حسنين" الفعل العربي وطرق معالجته
بالحاسب اآللي  -األسس اللغوية (السجل العلمي لندوة استخدام اللغة
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العربية يف تقنية المعلومات ،مكتبة الملك عبد العزيز العامة1993 ،م ،ص
.)297-287
تسعى الدراسة إلى تحديد األسس اللغوية التي يمكن اعتمادها يف نظام
حاسوبي لتحديد األفعال يف النصوص ،بل اشتقاقها أيضا ،وتجريدها
والزيادة عليها .حيث يعتمد الباحث النظرية النحوية التوليدية التحويلية
أصال أقام عليه فكرته .وقد أفاض يف الحديث عن خصائص األفعال يف
العربية ،ثم وصف الربنامج المقرتح ،وكان يبين مالحظاته على كل خطوة
أو فكرة يقدمها.
وتقارب هذه الدراسة ما ننوي القيام به ،بيد أن عمل الباحث كان موجها
إلى تحديد األفعال يف النصوص ،وتجريدها.
ما ستضيفه هذن الدااسة:
ستكون دراستنا يف توليد األفعال وتصريفها تحديدا ،وسرتكز على أربعة
محاور هي:
أ -توصيف أنظمة توليد (اشتقاق) األفعال وتصريفها.
ب -ترميز أنظمة توليد (اشتقاق) األفعال وتصريفها.
ّ
وحل تلك
ج -عرض إشكاليات توليد األفعال وتصريفها.
اإلشكاليات.
د -بناء برنامج حاسوبي لتوليد األفعال العربية وتصريفها.
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ثانيا :مراحع بناء برنامج ت ليد األفعال وترررفها
المرحلة األولد :مرحلة اإلدخال:
تعتمد خوارزمية توليد األفعال وتصريفها على معجم حاسوبي ضمن
قاعدة معطيات ( ،)DATA BASEوعلى القوانين الصرفية والنحوية
لقواعد التوليد والتصريف.
أوال :المعجم الحاسوبي ،ونعني به الفعل ،وجذره ،وتصريف
مضارعه ،ونوع تصريفه تا ًّما أو جامدا (انظر ملحق الجذور واألفعال)،
وهي المرحلة األولى من مراحل بناء الخوارزمية.
يحتوي المعجم الحاسوبي على جميع جذور العربية الثالثية والرباعية.
وقد بلغ عددها يف إحصائنا ( )267 .8جذرا ،حيث توزعت على النحو
التالي:
( )104 .6جذور ثالث ّية.
( )163 .2جذرا رباع ًّيا.
ونشير هنا إلى وجود عدة طرق لتخزين المواد المعجمية يف الحاسوب،
حيث استخدمنا يف دراستنا هذه الجداول لتخزين الجذور ومشتقاهتا
الفعلية.
112

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

اجلذر نوع اجلذر

فَـ َع َل
أ َََتَ 2

ءثء ءصء

أ َََثَ 3

ءتم ءصص
ءتن ءصص

أَتَ َن 2

ش12
ج ر ش ص ص ص َجَر َ

ض21
ج ر ضص ص ص َجَر َ
ج ر طص ص ص

ج ر ع ص ص ص َجَرعَ 3

ف1
ج ر ف ص ص ص َجَر َ
جرلصصص

فَـ ُع َل

فَ ِع َل
أمََتَ 4

فَـ َّعل
أ َََتَ

ش
َجَر َ
ض
ض َ 4جَر َ
َج مر َ
َج مر َط 4
ع
َج مرعَ َ 4جَر َ
ف
َجَر َ

َج مرَل 4

فاعل أَفـْعل تَـ َف َّعل تَفاعل اِنْـ َفعل اِفْـتـعل اِفـْع َّل اِستـ ْفعل اِفـْعوعل اِف َّ ِ
ْع َّو َل
ْعال افـ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ
ََ ََ
َآَتَ
م
ا ْستَأْتَ َن
آتَ َن
امئْ تَ ثَأَ
م
م
ش
ش
ش
ا ْجَرَو َ
ا ْج َََت َ
ََتََر َ
ض
َجَر َ
أْ
ع
َجَر َ
أْ
ف
َجَر َ
أْ
َجَرَل
أْ

ََتََرعَ
ف
ََتََر َ

م
ع
ا ْج َََت َ
ام ْْنر م
ف
ف ا ْج َََت َ
ََ َ

 =1فَ َع َل  -يَ ْف ُع ُل  =2فَ َع َل  -يَ ْفعم ُل  =3فَ َع َل  -يَ ْف َع ُل  =5فَ ُع َل  -يَ ْف ُع ُل  =4فَعم َل  -يَ ْف َع ُل  =6فَعم َل  -يَ ْفعم ُل

قسمنا الجذور إلى صحيحة ،ومعتلة ،والصحيح منها إلى سالم،
وقد َّ

ومهموز ،ومض َّعف ،والمعتل إلى مثال ،وأجوف ،وناقص ،ولفيف .فالرمز
(ص ص ص) يعني صحيح سالم ،والرمز (ء ص ص) صحيح مهموز
األول ،والرمز (ص ص ي) معتل ناقص وهكذا.
كما يحتوي المعجم الحاسوبي على جميع األفعال الثالثية والرباعية،
المجردة والمزيدة ،التي بلغ عددها يف إحصائياتنا ( )236 .23فعال ثالث ًّيا
َّ
و( )821 .2فعال رباع ًّيا .وجميع هذه األفعال المخزنة يف المعجم
الحاسوبي سماعية ،سواء يف ذلك األبواب الستة لألفعال الثالثية المجردة،
أو صيغ مزيداهتا ،أو األفعال الرباعية المجردة ،وصيغ مزيداهتا.
ثانيا :جداول خاصة لتصريف األفعال الصحيحة والمعتلة يف األزمنة
كافة ،وإسنادها إلى الضمائر كافة ،وتصريفها تصريفا كامال يف المعلوم
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والمجهول ،وهي المرحلة الثانية من مراحل بناء خوارزمية التوليد
والتصريف .يكون الفعل يف هذه المرحلة مشكوال شكال تا ًّما ،مع وضع
الشدة يف مكاهنا .ويف كل مدخل لدينا المعلومات األساسية اآلتية:
الفعع :مشكوال شكال تا ًّما.
باب الترررف :تحدد حركة الحرف ما قبل األخير يف المضارع ،خاصة
يف الفعل الثالثي.
الجذا :جذر الفعل ،ويكون ثالث ًّيا أو رباع ًّيا ،ويستعمل يف التعرف على
نوع اإلعالل المطبق يف أثناء التصريف.
تمر القوانين الصرفية والنحوية لقواعد توليد األفعال وتصريفها
حيث ُّ
بمراحل عدة ،تبدأ ببناء جداول لتصريف األفعال عن طريق اشتقاق الصيغ
المختلفة لها (الماضي من الجذر ،والمضارع من الماضي ،واألمر من
المضارع ،والمجهول من المعلوم ،والمزيد من المجرد) كما تتناول تلك
الجداول أحوال بناء األفعال وإعراهبا (المرفوع والمنصوب والمجزوم)،
مرورا بتأكيد صيغتي المضارع واألمر منها ،إضافة إلى إسناد الفعل إلى
جميع الضمائر (المتكلم والمخاطب والغائب) .نقوم بعد ذلك بتخزين
البيانات يف ذاكرة الحاسوب.
صرف على
نقوم بعد ذلك بإحالة كل فعل إلى نموذجه الخاص الذي ُي َّ
منواله؛ وذلك من خالل جداول نموذجية ،حيث بدأنا بتصريف الفعل
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الثالثي المجرد السالم ،لننتقل بعد ذلك إلى تأثير التضعيف واالعتالل،
وإلى تأثير أبنية مزيد الثالثي .انتقلنا بعدها إلى تصريف الفعل الرباعي
بقسميه المجرد والمزيد.
ضم

املاضي املعلوم

املاضي اجملهول

أ ََان
ََْن ُن
ت
أَنْ َ
أَنْ م
ت

ت
حَ/1حَ/2حُْ /3
حَ/1حَ/2حْ/3ان

ت
حُ/1حم/2حُْ /3
حُ/1حم/2حْ/3ان

ت
حَ/1حَ/2حَْ /3
حَ/1حَ/2حْ /3م
ت

ت
حُ/1حم/2حَْ /3
حُ/1حم/2حْ /3م
ت

أَنْتُ َما

حَ/1حَ/2حُُْ/3تا

حُ/1حم/2حُُْ/3تا

ُه َو

حَ/1حَ/2حَ3

أَنْتُم
ت
أَنْ ُ َ

النظام
ورمزه

نظام توليد الفعل
اجملرد الثالثي
وتصريفه

صيغ
الفعل

(املاضي  -فَ َع َل)

حَ/1حَ/2حَُْ /3ت
حَ/1حَ/2حْ/3تُ َن

حُ/1حم/2حَُْ /3ت
حُ/1حم/2حْ/3تُ َن

مه َي

ت
حَ/1حَ/2حَْ /3

ت
حُ/1حم/2حَْ /3

ُُهَا(ذ)

حَ/1حَ/2ح/3ا

حُ/1حم/2ح/3ا

ُُهَا(م)

حَ/1حَ/2حَ/3ات

حُ/1حم/2حَ/3ات

ُه ْم

حَ/1حَ/2حُ/3وا

حُ/1حم/2حُ/3وا

ح= 3
احلرف
الثالث

ُه َن

حَ/1حَ/2حَْ /3ن

حُ/1حم/2حَْ /3ن

ا ،و=
ت ،ات = اتء
ْ
حروف
التأنيث
مد

أمثلة

حُ/1حم/2حَ3

م1

(جثَ َم  -صحيح سامل) (َيََ َن
َ
 -معتل مثال ايئي)

الرموز املستعملة يف قوانني التوليد
والتصريف
ح= 1
احلرف َُمْ= احلركات
األول
ح = 2ت ،ت ،م
ت،
ُ َ
احلرف ُُتاَُ ،ت ،تُ َن= اتء
الثاين الفاعل
ان = انء
الفاعلني
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=

وا
واو
اجلماعة
ا=
ألف
االثنني
َن =
نون
النسوة
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وقد اعتمد الباحث على مجموعة من المراجع من أهمها :المقتضب يف
اللغة للمربد ،وشرح الشافية للرضي ،ومعجم تصريف األفعال العربية
ألنطوان الدحداح ،وكتاب تصريف األفعال لعبد الحميد السيد محمد عبد
الحميد ،وتصريف األفعال والمشتقات لياسر خالد سالمة ،وأنظمة
تصريف األفعال العربية (األفعال الثالثية) لسليمان ف ّياض ،والمعجم
السود ،ومعجم
المفصل يف تصريف األفعال العربية لمحمد باسل عيون ّ
التصريف المرئي للفعل العربي ألبي فارس الدحداح.
المرحلة الثانية :بناء ق انين ت ليد األفعال الثالثية والرباعية وترررفها:
نقوم بعد ذلك بتحليل تلك األفعال ومزيداهتا؛ الستخالص عناصر
بنائها الصرفية (العناصر األصلية ،الصيغة الصرفية ،الزوائد التصريفية
واإلعرابية ،الضمائر المتصلة) ،ثم نقوم بوصف التغيرات التي تطرأ على
تلك األفعال يف مختلف صورها ،من خالل منظومة من القوانين التي تحدد
مسار تلك العمليات .وتعتمد هذه الطريقة على اختزال األفعال الثالثية
والرباعية بنوعيها (المجردة والمزيدة) صرف ًّيا باستبدال رموز محددة( :ح،1
ح ،2ح ،3ح )4بعناصرها األصلية( ،انظر الجدول التالي).
فالفعل العربي يتألف من ثوابت ،ومتغيرات ،فالصيغة الصرفية،
والزوائد التصريفية ،واإلعرابية ثابتة ،يف حين َّ
أن عناصر الفعل األصلية (ف
ع ل) متغيرة؛ فالفعل (اِن َْج َذ َب) يتألف من :صيغة صرفية (اِ ْن َف َع َل)  +عناصر
الفعل األصلية (ج ذ ب)  +زوائد تصريفية (ا ن/رِرْرَ)  +زوائد إعرابية
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(البناء) .كذلك الفعل (اِن َْج َب َر) يتألف من :صيغة صرفية (اِ ْن َف َع َل)  +عناصر
الفعل األصلية (ج ب ر)  +زوائد تصريفية (ا ن/رِرْرَ)  +زوائد إعرابية
(البناء).
ف ،واِن َْحردَ َر)  -مرثال  -يف
فاألفعال (اِن َْج َذ َب ،واِن َْج َب َر ،واِ ْن َك َس َرر ،واِن َْج َرر َ
نظامنا التوليدي = اِ ْن َف َع َل (ثابت)  +رمروز (ح ،1ح ،2ح )3تشرير إلرى متغيرر
وهي حروف الجذر  +زوائرد تصرريفية (ا ،ن ،رِرْررَ)  +زوائرد إعرابيرة (البنراء)،
ويتم تخزينها يف الحاسوب على النحو التالي( :اِ ْ
/ن/حَ/1حَ/2حَ.)3
المرحلة الثالثة :مرحلة المعالجة النهائية:
خصص الباحث ( )33نظامرا لألفعرال الثالثيرة المجرردة ،و( )38نظامرا
َّ
لألفعال الثالثية المزيدة ،و( )9أنظمة لألفعال الرباعيرة المجرردة والمزيردة.
ثم أفرد قوانين توليدية عامة تغطي أشكال العلل كافرة (اإلعرالل ،واإلبردال،
َّ
والهمررز ،واإلدغررام) الترري لررم يررتمكن مررن مراعاهتررا عنررد بنرراء جررداول توليررد
األفعال وتصريفها.
هدف هذه المرحلة هو االنتقال إلى الشكل اإلمالئي الصحيح ،من
خالل معالجة التقاء الساكنين ،واإلعالل ،ومعالجة اإلدغام ،واإلبدال،
وكذلك كتابة الهمزة إمالئ ًّيا .ويتم يف هذه المرحلة:
 كتابة الهمزة إمالئ ًّيا. معالجة حروف العلة.السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م
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 معالجة اإلدغام واإلبدال.تابة الهمزة إمالئيا:
نحول الهمزة الموحدة إلى أشكالها اإلمالئية حسب القواعد؛ فعند
ّ
معالجة همزة الجذر (س ء ل) -مثال -تقوم أنظمة معالجة الهمزة
بالعمليتين التاليتين ،ضمن مجموعة من العمليات:
َ -1س َء ْل ُت=> َس َأ ْل ُت (إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وما قبلها
مفتوح تكتب على األلف).
ت=> سئِ ْل ِ
 -2س ِء ْل ِ
ت (إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة تكتب على
ُ
ُ
النربة).
معالجة حرو العلة:
يتم معالجة الحركات الطويلة ،بحيث ُتعالج حاالت تجانس الحركات
الطويلة .فيتم تحويل الحركة الطويلة أو حرف العلة ليجانس الحركة
الموالية ،مثال الفعل ( ُغ ِز ْو ُت) ،تصبح الواو الساكنة المتوسطة المسبوقة
بكسرة ياء ( ُغ ِز ْي ُت).
معالجة اإلدغام:
يف هذه المرحلة نقوم بتحويل الحرفين المكررين الذين أولهما ساكن
إلى شدة ،مع مراعاة مواضع اإلدغام والفك .فعند إسناد الفعل ( َك ْب َر َت) إلى
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تاء الفاعل  -مثال  -نقولَ ( :ك ْب َر ْت ُت) وبعد معالجة الحرفين المكررين،
وتحويلهما إلى شدّ ة ،نقولَ ( :ك ْب َر ُّت).
معالجة اإلبدال:
فإذا كانت صيغة الفعل  -مثال  -على وزن (افتعل) ،وكانت فاء الفعل
(ص َب َر) نقول  -بدون إبدال ( -اِ ْص َت َب َر)،
(ص) ُقلِ ْ
بت التاء طاء ،ومثال ذلك َ
وبعد عمل ّية اإلبدال ،نقول( :اِ ْص َط َب َر)( .انظر الجدول التالي).
المرحلة الرابعة :بناء ق ائم الجذوا مقرونة بأنظمة ت ليدها وترررفها
بعررد أن يررتم تخررزين نُظررم وقرروانين توليررد األفعررال وتصررريفها يف ذاكرررة
الحاسوب ،نقوم ببناء قائمة تتضرمن جميرع جرذور األفعرال يف اللغرة العربيرة
(الثالثية والرباعية)؛ حيث نقرن كل جذر برمز يشير إلى نظرام توليرده (انظرر
الجدول التالي).

اجمللد

اجلذر

الصفحة

املاضي

املضارع واألمر

املاضي

املاضي

املضارع واألمر

املضارع واألمر

5

 55م 2ض 7ض2

تَـ َف َّع َل
ْع َل
أَفـ َ
فاع َل
َ
فَـ َّع َل

كت
ت

 100 4م 1ض1

ِ
ْع َّو َل
افـ َ
اِف َّ
ْعال
ِ
ْع ْو َع َل
افـ َ
اِ ْستَـ ْف َع َل
ِ
ْع َّل
افـ َ
اِفْـتَـ َع َل
اِنْـ َف َع َل
فاع َل
تَ َ

كت
ب

فَـ َع َل

فَـ ُع َل

فَ ِع َل

ن 1ن 3ن 6ن 10ن 12ن 15ن19
ن7

ن25

ن 13ن 16ن20
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المرحلة الرابعة :مرحلة بناء البرنامج الحاس بي:
استخدم الباحث لغة ( )visual Basic 6عند بنراء الربنرامج ،وقرد ربرط
رت قاعردة
الربنامج بقاعردة بيانرات تضرم أكثرر مرن ( )26000فعرل ،وقرد ُبن ِ َي ْ
البيانات باستخدام برنامج (.)MS Access
ق انين ت ليد األفعال الثالثية والرباعية (المجردة والمزردة) وترررفها
يتضمن هذا الفصل قوانين توليد كل من األفعال الثالثية والرباعية
(المجردة والمزيدة) وتصريفها يف اللغة العربية .وقد اعتمدنا يف بناء قوانين
توليد األفعال وتصريفها على التصريف العلمي لألفعال .حيث سنعرض
قسمنا هذه القوانين إلى
هذه القوانين يف جداول توضح مراحل بنائها .وقد َّ
قسمين :قسم يتناول توليد األفعال وتصريفها ،وقسم يعالج قواعد رسم
الهمزة ،وبعض حاالت اإلعالل واإلبدال واإلدغام ،وذلك بعد توليد
األفعال وتصريفها.
أوال :أنظمة ت ليد الفعع المجرد الثالثي وترررفه
ً
ر/ت
1
2
3
4
5
6
7

النظام
م1
م2
م3
م4
م5
م6
م7
120

زمن الفعل واببه
(املاضي  -فَ َع َل)
(املاضي  -فَ َع َل)
(املاضي  -فَ َع َل)
(املاضي  -فَ َع َل)
(املاضي  -فَ َع َل)
(املاضي  -فَ ُع َل)
(املاضي  -فَ ُع َل)

أمثلة
(جثَ َم  -صحيح سامل) (َيََ َن  -معتل مثال ايئي)
َ
(صَر  -صحيح مض َعف)
َ
(ابع  -معتل أجوف ايئي)
َ
(عاد  -معتل أجوف واوي)
َ
(دعا  -معتل انقص واوي)
َ
(و ُس َم  -معتل مثال واوي)
َ
(خ َُُب  -صحيح سامل) َ
ك  -صحيح مض َعف)
(فَ َ
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أمثلة
زمن الفعل واببه
ر/ت النظام
(س ُه َو  -انقص واوي)
(املاضي  -فَ ُع َل)
م8
8
َ
(علمم  -صحيح سامل) م
م
س-
َ
ََ
(وج َع  -معتل مثال واوي) (يَب َ
م
م
(عوَر  -معتل أجوف واوي) ( َغي َد -
(املاضي  -فَعم َل)
م9
9
معتل مثال ايئي) َ
معتل أجوف ايئي)
(وَد  -معتل مثال واوي مض َعف)
(املاضي  -فَعم َل)
 10م10
(بَ َج  -صحيح مضعف) َ
(خاف  -معتل أجوف واوي)
(املاضي  -فَعم َل)
 11م11
َ
(وقَى  -معتل لفيف مفروق) (نَ َوى -
(بَ ََن  -معتل انقص) َ
(املاضي  -فَ َع َل)
 12م12
معتل لفيف مقرون)
م
(ومج َي  -معتل لفيف مفروق)
َ
(عم َي  -معتل انقص ايئي) َ
(املاضي  -فَعم َل)
 13م13
م
ي  -معتل لفيف مقرون)
و
ق
(
َ َ
م
م
س  -مهموز العني)
 14ج1
(ن ْع َم  -صحيح سامل) (بْئ َ
س  -معتل العني ابلياء)
 15ج2
(لَْي َ
(ع َسى  -معتل الالم ايئي)
 16ج3
َ
ص ْر  -صحيح سامل) (يَْي ُم ُن ،اَُْيُ ْن  -معتل مثال
صُر ،اُنْ ُ
 17ض( 1املضارع  -يَ ْف ُع ُل) (األمر (يَْن ُ
ايئي) (يَ ْو ُج ُل ،اُْو ُج ْل  -معتل مثال واوي)
 اُفْ ُع ْل)(املضارع  -يَ ْف ُع ُل) (األمر
(يَُرد ،اُْرُد ْد أو ُرَد  -صحيح مض َعف)
 18ض2
 اُفْ ُع ْل)(املضارع  -يَ ُع ُل) (األمر -
(َيُ ُدُ ،ج ْد  -معتل مثال واوي)
 19ض3
َ
ُع ْل)
ودُ ،ع ْد  -معتل أجوف واوي)
(يَ ْف ُع ُل) (األمر  -فُ ْل)
 20ض4
(يَ ُع ُ
(املضارع  -يَ ْف ُع ُل) (األمر
(يَغُْزو ،اُ ْغُز  -معتل انقص واوي)
 21ض5
 اُفْ ُع)(املضارع  -ي ْفعمل) (األمر (يض مر م
ب  -صحيح سامل) (يَيْتم ُم ،اميْتم ْم  -معتل مثال
ب ،ا ْ
ض مر ْ
َْ ُ
َ ُ
 22ض6
ايئي)
 امفْعم ْل)(املضارع  -يَ ْفعم ُل) (األمر
(يَمفر ،امفْ مرْر أو فمَر  -صحيح مض َعف)
 23ض7
 امفْعم ْل)(املضارع  -يَعم ُل) (األمر -
(ي م
ص ُل ،مص ْل  -معتل مثال واوي)
 24ض8
َ
مع ْل)
(املضارع  -يَ ْفعم ُل) (األمر
(يَبمْي ُع ،بم ْع  -معتل أجوف ايئي)
 25ض9
 فم ْل) 26ض( 10املضارع  -يَ ْفعم ُل) (األمر (يَبْ من ،امب من  -معتل انقص ايئي) (يَنْ مو ْي ،امنْ مو  -معتل لفيف
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ر/ت

النظام

27

ض11

28

ض12

29

ض13

30

ض14

31

ض15

32

ض16

33

ق14

أمثلة
مقرون)

زمن الفعل واببه
 امفْ مع)(املضارع  -يَعم ُل) (األمر -
(يَمقي ،مق  -معتل لفيف مفروق)
مع)
م
م
ب  -صحيح سامل) (يَْي َف ُع ،ايْ َف ْع  -معتل
ب ،ا ْذ َه ْ
(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر (يَ ْذ َه ُ
م
مثال ايئي)
ب)
 ا ْذ َه ْم
ض  -صحيح مض َعف) (يَ َود ،امْوَد ْد
ض أو َع َ
(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر (يَ َعض ،ا ْع َ
ض ْ
أو َوَد  -معتل مثال واوي مض َعف)
 امفْ َع ْل)(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر
(يَ َق ُع ،قَ ْع  -معتل مثال واوي)
 َع ْل)(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر
ف  -معتل أجوف)
(يَ ُ
عافَ ،ع ْ
 فَ ْل)(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر
(يَنْ َهى ،امنْهَ  -معتل انقص)
 امفْ َع)(املضارع  -يَ ْف َع ُل) (األمر
(يَ ْو َبُ ،امْو َبْ  -معتل مثال واوي مهموز الالم())1
-امفْ َع ْل)

ثانيا :أنظمة معالجة الهمزة يف األفعال الثالثية المجردة
اهلمزة قبل
املعاجلة
ء/ا
ءَ

اهلمزة بعد
املعاجلة
آ
أَ

ءُ
مء

أُ
إم

مكان
اهلمزة
1
1
1
2
1

زمن الفعل ونوعه
ٍ
ماض ع
ٍ
ماض ع
ماض ع ٍ +
ٍ
ماض ج
أمر
ماض ع ٍ +
ٍ
ماض ج

وزن
الفعل
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت

مكان
املقطع
آل
أول الفعل
َ
َخ َذ
د/ت
أَ
ْت ،أُكم ُل
د/ت
أُل ُ
أول الفعل أنْتُم أُوا من َوأَى
إميْ َل ،إميْ َل
د/ت
مثال

( )1األصل يف تصريف المضارع أن يكون على وزن ( َف َع َرل َي َع ُرل) ولكرن يجروز عردم حرذف الرواو يف
المضارع ،كما يجوز قلب الواو ياء يف األمر ،ويجري ذلك على كل فع ٍل علرى وزن ( َف َع َرل َي ْف َع ُرل)
معتل الفاء بالواو ،ومهموز الالم ،مثلَ :و َت َرأَ ،و َث َرأَ ،و َج َرأَ ،و َد َأَ ،و َذ َأَ ،و َر َأَ ،وزَ َأَ ،و َص َرأَ ،و َض َرأَ ،و َط َرأ،
َو َم َأ.
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اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

َ/ء
أ ْ

آ

/ء
َْ

َ/أْ

َ/ءُ

/ؤ
َُ

م
/ء
َ

َ /مئ

مكان
اهلمزة
1
2
1
3
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
2

م
/ء/حَ2
ا ْ
م
/ء/حم2
ا ْ
/ء/حُ2
اُ ْ
ءُ/ح3
ُ/ء
أ ْ

امْ /ئ/حَ2
امْ /ئ/حم2
/ؤ/حُ2
اُ ْ
أُ/ح3
أُ/و

/ء
ُْ

/ؤ
ُْ

ُ/ءَ

/ؤ
َُ

َ/ءَ

َ/أَ

3

ْ/ءُ

/ؤ
ُْ

2
2

ْ/ءَ

ْ/أَ

2

زمن الفعل ونوعه
أمر
أمر
مضارع ع
ٍ
ماض ع+مضارع ع  +أمر +
مضارع ج
مضارع ع
مضارع ع
ٍ
ماض ع  +مضارع ع
ٍ
ماض ع+مضارع ع  +أمر +
مضارع ج
مضارع ع
ٍ
ماض ع
أمر
أمر
أمر
أمر
مضارغ ج
مضارغ ج
مضارع ع  +أمر  +مضارع ج
ٍ
ماض ج

وزن
الفعل
د/ت
د/ت
د/ت

مكان
املقطع
إم َن
أول الفعل
م
َب
أول الفعل إ ْ
ب من َوأ َ
آخ ُذ
د/ت
ُ

د/ت

د/ت

قَ َرأْان ،مل يَ ْه َدأْ

د/ت
د/ت
د/ت

د/ت
د/ت
د/ت

َايْ ُخ ُذ
ب
ُيؤْو ُ
ب ،تَ ُؤوا
َذ ُؤ َ

د/ت

د/ت

َه َد ُؤوا ،يَْب َد ُؤْو َن

د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
آخر الفعل
د/ت
د/ت
د/ت

يَئميْ ُم
م
ب
َكئ َ
م
ف
ائْلَ ْ
امئْ مس ْر
ب
اُْؤُد ْ
أ ُْل
أ ُْوَك ُل
يُ ْؤَك ُل
مل ََْيُرْؤ
ت
نُ ْؤ ُ
يُ َؤ ُال
لن ََيُْرَؤ
َجأ ََر

مثال

د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
مضارع ج
مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت
ٍ
د/ت
ماض ع
ٍ
ماض ع مضارع ع  +أمر +
د/ت د/ت
مضارع ج
د/ت آخر الفعل
مضارع ع
د/ت د/ت
مضارع ع  +أمر
مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

د/ت
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لن يَ ْه َدأَ
َه َدأَْ ،
مل َيَُْؤ
ف
ف ،اُْرُؤ ْ
يَْرُؤ ُ
م
يَ ْسأ َُم ،ا ْسأ َْل،
يُثْأ َُر
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مكان
املقطع
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت

وزن
اهلمزة قبل اهلمزة بعد مكان
زمن الفعل ونوعه
الفعل
اهلمزة
املعاجلة
املعاجلة
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
مئ
مء
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت
د/ت
مضارع ع  +مضارع ج
2
َر/ى
ْر/ءَ/ى
م
م
د/ت
أمر
ئ 2
ا ْ +ي  +ءَ ا ْ +ي َ +
د/ت
أمر
2
َر
ام ْ/ر/ءَ/ي
م
ٍ
د/ت
ماض ج
2
ُ /مئ
/ء
ُ
ٍ
د/ت
ماض ج
2
/ؤ
ُُ
ُ/ءُ
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت
د/ت
مضارع ج
2
ئ
ْيَ /
ْي/ءَ
ماض ع ٍ +
ٍ
ماض ج  +مضارع
د/ت د/ت
3
م/ئ
م/ء
ع  +أمر  +مضارع ج
ٍ
د/ت د/ت
ماض ع
3
ُ/ؤ
ُ/ء
ٍ
د/ت د/ت
ماض ع
3
ا/ؤ
ُ
ا/ءُ
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت آخر الفعل
َ/أُ
َ/ءُ
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت د/ت
ا/ؤ/و
ا/ءُ/و
ُ
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت د/ت
ا/ؤ/ن
ا/ءُ/ن
ُ
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت د/ت
ْي/ئ/ا
ْي/ء/ا
 3مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت د/ت
ئ/ن
ْي/ءَ/ن
ْيَ /
مضارع ع+أمر +مضارع ج +
د/ت د/ت
3
ئ/و
ْي/ءُ/و
ْيُ /
ٍ
ماض ج
ْي/ءُ/ن
ْي/ءَ
ْي/ءَ

/ئ/ن
ْي ُ
ْي/ءَ
ئ
ْيَ /

3
3
3

/ل
/ك ْ
/ء ُ
اُ ْ

/ل
ُك ْ

1

/خْ /ذ
/ء ُ
اُ ْ

ُخْ /ذ

1

/م ْ/ر
/ء ُ
اُ ْ

ُم ْ/ر

1

124

مثال

ي يئم م م
س
س ،ايْئ ْ
َْ ُ
م
م
ني
أَنْت ََتْ َدئ ْ َ
يرى ،يَُرى
م
ب
ايْئَ ْ
َرايَ ،ريْ َن
بُئمْرُُتا
ُرُؤوا
ََْيُرُؤ
س
يُيْ ئَ ُ
ئ ،مل
ظَ ممئُوا ،بُ مد َ
يَمق ْئ
ض َؤ
َو ُ
ساؤوا
ُ
يَ ْه َدأُ
شاؤْو َن
هم يَ ُ
شاؤ َن
هم يَ ُ
ُها ي مفي م
ئان
َْ
هو يَمفْي ئَ َن
هم يَمفْي ئُ ْو َن،
مشْي ئُوا
هم يَمفْي ئُ َن
مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت د/ت
م
ٍ
د/ت آخر الفعل
ماض ج
شيءَ
ٍ
مشْيئا
د/ت آخر الفعل
ماض ج
فَعل
ُك ْل
َ َ أول الفعل
أمر
يَ ْف ُع ُل
فَعل
ُخ ْذ
َ َ أول الفعل
أمر
يَ ْف ُع ُل
أول
فَ َع َل
ُم ْر
أمر
يَ ْف ُع ُل الكالم
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اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

مكان
اهلمزة

زمن الفعل ونوعه

م
َ/ل
/س/أ ْ
ا ْ

/ل
سْ
َ

2

أمر

وزن
الفعل
فَ َع َل
يَ ْف َع ُل

ثال ًثا :أنظمة اإلعالل يف األفعال الثالثية المجردة
زمن الفعل
املقطع بعد املعاجلة احلرف
ونوعه
أمر
1
/و
اُ ْ
م
أمر
1
/ي
ا ْ

املقطع قبل
املعاجلة
/ي
اُ ْ
م
/و
اْ
ت أو
أُ أو ُن أو ُ
/ي
ي ْ
ُ

/و
ُ
تْ

1

م
/و
ْ

م/ي

3

م
/ي
ُ

ُ

3

ت أو
ت أو أُ أو ُن أو ُ
أُ أو ُن أو ُ
/و
/ي
يْ
ي ْ
ُ
ُ

1

وزن الفعل

فَ َع َل يَ ْف ُع ُل
فَ َع َل يَ ْف َع ُل
يَ ْفعم ُل ،يَ ْف ُع ُل،
مضارع ج يَ ْف َع ُل  -معتل
مثال ايئي
ٍ
فَ َع َل
ماض ج
م
فَع َل  -معتل
انقص ايئي -
ٍ
ماض ع +
معتل لفيف
ٍ
ماض ج
مفروق  -معتل
لفيف مقرون
فع ُل  -معتل
مضارع ج يَ َ
لفيف مفروق

مكان
املقطع
أول
الكالم
مكان
املقطع
أول الفعل
أول الفعل

مثال
َس ْل

مثال
اُْوُم ْن
اميْ َد ْد َن

أ ُْوََتُ ،نُ ْوََتُ ،تُ ْوََتُ،
أول الفعل
يُ ْوََتُ
آخر الفعل

ت
غُ مزيْ ُ

َع ُمواُ ،ع ُموا،
َو ُجواُ ،و ُجوا ،قَ ُووا،
آخر الفعل
قُ ُوواَ ،حيُواُ ،حيُوا،
َولُواُ ،ولُوا
أول الفعل

أ ُْوَدى

ااب ًعا :أنظمة اإلدغام يف األفعال الثالثية المجردة

املقطع قبل املعاجلة
ت/ت
ْ

( )1

املقطع بعد
املعاجلة

احلرف

ت

3

زمن الفعل
ونوعه
ٍ
ماض ع +
ٍ
ماض ج

وزن
الفعل

مكان
املقطع

مثال

د/ت

د/ت

َس َكتَ ،س َكتم

تِ ،
تُ ،تماُ ،تمُ ،ت َّن) نقوم
(تَ ،
( )1عند إسناد الفعل الماضي يف الجذور التي تنتهي بحرف التاء إلى ُ
بإدغام التاء بالتاء.
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ْن/ن

( )1

ن

3

ٍ
ماض ع +
ٍ
ماض ج

د/ت

د/ت

َس َكنا

خامسا :ق انين ت ليد األفعال الثالثية المزردة وترررفها
ً
ر/ت النظام

صيغ الفعل

1

ن1

(فَ َع َل  -يُ َفعم ُل  -فَعم ْل)

2

ن2

(فَ َع َل  -يُ َفعم ُل  -فَعم ْل)

3

ن3

فاعل  -م
م
فاع ْل)
َ
(فاع َل  -يُ ُ

4

ن4

فاعل  -م
م
فاع ْل)
َ
(فاع َل  -يُ ُ

5

ن5

(فاعل  -ي م
فاع)
فاع ُل  -م
ََ ُ

6

ن6

(أَفْ َع َل  -يُ ْفعم ُل  -أَفْعم ْل)

7

ن7

(أَفْ َع َل  -يُ ْفعم ُل  -أَفْعم ْل)

أمثلة

(ع ََُب ،يُ َع مُبَُ ،ع م ُْب  -ص حيح س امل) ( َك َرَر ،يُ َك مرُرَ ،ك مرْر  -ص حيح
َ
م
م
(و َح َد ،يُ َوح ُدَ ،وح ْد  -معت ل مث ال واوي) (يَ َس َر،
مض عف) َ
يُيَ مس ُر ،يَ مس ْر  -معت ل مث ال ايئ ي) (نَ َوَر ،يُنَ موُر ،نَ موْر  -معت ل
م م
(ويَ َل،
أج وف واوي) َ
(ح ََريُُ ،يَ ريَُ ،ح ْري  -معت ل أج وف ايئ ي) َ
يُ َويم ُلَ ،ويم ْل  -معتل لفيف مقرون)
م
م
ص ى ،يُ َو مص يَ ،و م
ص-
(و َ
َ
(س قَى ،يُ َس قيَ ،س  -معت ل انق ص) َ
(س َوى ،يُ َس مويَ ،س مو  -معتل لفيف مقرون)
مفروق)
لفيف
معتل
َ
م
م
م
ف-
ف ،وال ْ
ف ،يُوال ُ
س  -صحيح سامل) (والَ َ
س ،ما مر ْ
َ
سَُ ،يار ُ
(مار َ
ياس ر ،م
معت ل مث ال واوي) (ايس ر ،ي م
ايس ْر  -معت ل مث ال ايئ ي)
ََ ُ ُ
م
م
(انو َل ،يُنا مو ُل ،ان مو ْل  -معتل أجوف واوي) (ابيَ َع ،يُب اي ُع ،ابي ْع -
َ
معتل أجوف ايئي)
(ضا َر ،يُضار ،ضا َر أو ضا مرْر  -صحيح مض َعف)
م
م
م
ايدى،
(اندى ،يُن ادي ،اند  -معت ل انق ص) (وا َ  ،يُ و مايف ،وافَ /
َ
م
م
(داوى ،يُدا موي ،دا مو /ع ااي،
يُي ادي ،ايد  -معت ل لفي ف مف روق) َ
يُعايمي ،عا مي  -معتل لفيف مقرون)
ت  -ص حيح س امل) (أ َْو َغ َر ،يُ ْو مغُر ،أ َْو مغ ْر -
ت ،أَثْبم ْ
ت ،يُثْبم ُ
(أَثْبَ َ
معت ل مث ال واوي) (أَيْ َق َن ،يُ ْوقم ُن ،أَيْ مق ْن  -معت ل مث ال ايئ ي)
ني،
نيُُْ ،ي م ُ
َح ََ
َح مو ْج  -معت ل أج وف واوي) (أ ْ
َح َو َجُُْ ،ي مو ُج ،أ ْ
(أ ْ
ني  -معتل أجوف ايئي())2
َحم ْ
أْ
ب  -صحيح مض َعف)
بُ ،مُيب ،أ مَح َ
َح َ
ب أو أ ْ
َحبم ْ
(أ َ

( )1عند إسناد الفعل الماضي يف الجرذور التري تنتهري بحررف النرون إلرى (ن ،نرا) نقروم بإدغرام النرون
بالنون.
(ُ )2يعا َم ُل ما ال ُي َع ّل من وزن ( َأ ْف َع َل) معاملة الصحيح السالم.
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ر/ت النظام

صيغ الفعل

(أَفْ َع َل  -يُ ْفعم ُل  -أَفم ْل)

أمثلة

(أَانب ،ينمي م
ب  -معتل أجوف)
ب ،أن ْ
َ ُْ ُ
م
م
م
م
ص ى ،يُ ْوص ي ،أ َْوص -
(أ َْر َس ى ،يُْرس ي ،أ َْرس  -معت ل انق ص) (أ َْو َ
معت ل لفي ف مف روق) (أَ ْغ َوى ،يُ ْو مغي ،أ َْومغ /أ َْعي ا ،يُ ْعيم ي ،أ َْع مي -
معتل لفيف مقرون)

8

ن8

9

ن9

10

ن10

11

ن11

12

ن12

ض،
س  -ص حيح س امل) (تَ َ
س ،تَق َ
س ،يَتَق َ
(تَق َ
غاض َ
اع ْ
اع ُ
اع َ
( )1
ث،
ث ،يَتَ و َار ُ
ض  -ص حيح مض عف ) (تَ و َار َ
ض ،تَ َ
يَتَ َ
غاض ْ
غاض ُ
ث  -معتل مثال واوي) (تَي َام َن ،يَتَي َام ُن ،تَي َام ْن -معت ل مث ال
فاع َل  -يَتَ َ
(تَ َ
فاع ُل  -تَو َار ْ
فاع ْل)
ض،
تَ َ
داو ْل  -معت ل أج وف واوي) (تَق ايَ َ
داو ُل ،تَ َ
داو َل ،يَتَ َ
ايئي) (تَ َ
ض -معت ل أج وف ايئ ي) (تَوايَ َل ،يَتَوايَ ُل ،تَوايَ ْل -
ض ،تَق ايَ ْ
يَتَقايَ ُ
معتل لفيف مقرون)

13

ن13

تام ْم  -صحيح مضعف) (تَوا َد ،يَتَواد ،تَوا َد
فاع َل  -يَتَ َ
(تَ َ
فاع ُل ( -تَتا َم ،يَتَتام ،تَتا َم أو تَ َ
أو تَو َاد ْد  -معتل مثال واوي مضعف)
فاع ْل)
تَ َ

14

ن14

15

ن15

(أَفْ َع َل  -يُ ْفعم ُل  -أَفْ مع)

ف
(َتَ َرَد ،يَتَ َج َرُدََ ،تَ َرْد  -ص حيح س امل) َ
َ
فََََّ ،ف ْ
ف ،يَتَ َخ َف ُ
(َََّف َ
ص ْل  -معت ل مث ال
ص ُل ،تَ َو َ
ص َل ،يَتَ َو َ
 ص حيح مض َعف) (تَ َو ََن  -معتل مث ال ايئ ي) (تَ يَ َم َم ،يَتَ يَ َم ُم،
َن ،تَيَ ق ْ
َن ،يَتَ يَ ق ُ
(ت ف َعل  -ي ت ف َعل  -ت ف َعل) واوي) (تَيَ ق َ
َ َ َ ََ َ ُ َ َ
ْ تَيَ َم ْم  -معتل مثال ايئ ي مض عف) (تَ َوَد َد ،يَتَ َوَد ُد ،تَ َوَد ْد  -معت ل
مث ال واوي مض عف) (َُتَيَ َز ،يَتَ َميَ ْزَُ ،تَيَ ْز  -معت ل أج وف ايئ ي)
(تَ َع َوَد ،يَتَ َع َوُد ،تَ َع َو ْد  -معتل أجوف واوي)
(تَ َرَدى ،يَ َََتَدى ،تَ َرَد  -معت ل انق ص) (تَ َوقَى ،يَتَ َوقَى ،تَ َو َق -
(تَ َف َع َل  -يَتَ َف َع ُل  -تَ َف َع) معت ل لفي ف مف روق) (تَ َزَوى ،يَتَ َزَوى ،تَ َزَو /تَ َعي ا ،يَتَ َع َّ ،تَ َع َي -
معتل لفيف مقرون)

اص
اص ى ،يَتَو َ
بارى ،تَب َار  -معت ل انق ص) (تَو َ
اص ى ،تَو َ
بارى ،يَتَ َ
(تَ َ
ساوى ،تَس َاو /تَع ااي ،يَتَع ااي،
فاع ُل -تَ َ
فاع َل  -يَتَ َ
(تَ َ
فاع)  -معتل لفيف مفروق) (تَساوى ،يَتَ َ
عاي  -معتل لفيف مقرون)
تَ َ
(امنْفع ل  -ي ن فعم ل ( -ام ْْنزم ،ي ن ه مزم ،ام ْْن مزم  -صحيح س امل) (امنْ ورب ،ي ن ومر م
ب-
ب ،انْ َومر ْ
ََ َ َْ َ ُ َ ْ
َ َ َ َْ َ ُ
َ َ َ َْ َ ُ
معتل مثال واوي)
امنْ َفعم ْل)

(ُ )1يعا َم ُل ما ال ُيد َغ ُم من المض ّعف على وزن ( َتفاع ََل) معاملة الصحيح السالم.
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ر/ت النظام
16

ن16

17

ن17

18

ن18

19

ل15

20

ل18

21

ن19

22

ن20

23

ن21

24

ن22

25

ل19

26

ل22

27

ن23

أمثلة

صيغ الفعل
(امنْ َف َع َل  -يَْن َفعم ل -
ُ (امنْ َش َ  ،يَْن َش  ،امنْ َش َ أو امنْ َش مق ْ  -صحيح مض َعف)
امنْ َفعم ْل)
م
م م
م
قاد ،امنْ َق ْد  -معتل أجوف)
قاد ،يَْن ُ
(انْ َف َع َل  -يَْن َفع ُل  -انْ َف ْل) (انْ َ
(ام َْنَ ََن ،يَنْ َح من ،ام َْنَ من  -معت ل انق ص) (امنْطَ َوى ،يَنْطَ موي ،امنْطَ مو -
(امنْ َف َع َل  -يَنْ َفعم ُل  -امنْ َف مع)
معتل لفيف مقرون)
(امنْ َف َع َل  -يَنْ َفعم ل -
ُ (امَم َد َحََ ،ي مَد ُح ،امَم مد ْح  -صحيح سامل())1
امنْ َفعم ْل)
(امنْ َفعل  -ي ْن َفعمل  -امنْ َف مع) (ام ََّمىََ ،ي م
َحي ،امَم مح  -معتل انقص())2
َ
ََ َ ُ
(امفْ تَ ع ل  -ي ْفتَعم ل ( -امْرتَ بَ َ  ،يَ ْرتَبم ُ  ،امْرتَ بم ْ  -ص حيح س امل) (امتَ َز َن ،يَتَ مز ُن ،امتَ مز ْن -
َ َ َ
ُ
( )3
م
م
امفْ تَعم ْل)
معتل مثال) (ا ْزَد َو َج ،يَْزَد مو ُج ،ا ْزَد مو ْج  -معتل أجوف )
(امفْ تَ َع َل  -يَ ْفتَعم ل -
ُ (ام ْحتَ َلَُْ ،يتَل ،ام ْحتَ َل أو ام ْحتَلم ْل  -صحيح مض َعف)
امفْ تَعم ْل)
م
م
م
داد ،امْزَد ْد
داد ،يَ ْز ُ
(امف ت عل  -ي فتعمل  -امف تل) (ا ْجت َازََْ ،يت ُاز ،ا ْجتَ ْز  -معت ل أج وف واوي) (ا ْز َ
َْ َ َ َ ْ َ ُ َْ
ْ  -معتل أجوف ايئي)
(امْرُتََى ،يَْرَُتمي ،امْرَمَت  -معت ل انق ص) (امتَ َدى ،يَتَ مدي ،امتَ مد  -معت ل
(امفْ تَ َع َل  -يَ ْفتَعم ُل  -امفْ تَ مع)
لفيف مفروق) (ام ْجتَ َوىََْ ،يتَ موي ،ام ْجتَ مو  -معتل لفيف مقرون)
(امفْ تَ َع َل  -يَ ْفتَعم ل -
ُ (امت ََزَر ،يَتَ مزُر ،امتَ مزْر  -مهموز األول())4
امفْ تَعم ْل)
(امفْ تَ َع َل  -يَ ْفتَعم ُل  -امفْ تَ مع) (امتَلَى ،يَتَلمي ،امت مَل  -انقص())5
(ام ْْحَ َرَُْ ،ي َم ر ،ام ْْحَ َر أو ام ْْحَ مرْر  -ص حيح س امل) (امْزَوَر ،يَ ْزَور ،امْزَوَر
(امفْ َع َل  -يَ ْف َعل -امفْ َع َل)
أو امْزَومرْر  -معت ل أج وف واوي) (امْزيَ َن ،يَ ْزيَن ،امْزيَ َن أو امْزيَ نم ْن -

( )1يجري على كل فعل يبدأ أصله المجرد بحرف الميم.
( )2يجري على كل فعل يبدأ أصله المجرد بحرف الميم.
(ُ )3يعا َم ُل ما ال ُي َع ّل من وزن (اِ ْف َت َع َل) معاملة الصحيح السالم.
( )4يجري على كل فعل يبدأ أصله المجرد بحرف الهمزة.
( )5يجري على كل فعل يبدأ أصله المجرد بحرف الهمزة.
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ر/ت النظام
28

ن24

29

ل24

30

ن25

31

ن26

32

ن27

33

ن28

34

ن29

35

ن30

36

ن31

37

ن32

38

ن33

صيغ الفعل

أمثلة

معتل أجوف ايئي)
(امفْ َع َل  -يَ ْف َعل  -امفْ َع مل) (امْر َع َوى ،يَْر َع موي ،امْر َع مو  -معتل انقص)
(امفْ َع َل  -يَ ْف َعل  -امفْ َع ْل) (ام ْع َم َي ،يَ ْع َمي ،ام ْع َم ْي  -معتل انقص)
(ام ْس تَ ْقبَ َل ،يَ ْس تَ ْقبم ُل ،ام ْس تَ ْقبم ْل  -ص حيح س امل) (ام ْس تَ ْوَرَد ،يَ ْس تَ ْومرُد،
(ام ْس تَ ْفعل  -يس تَ ْفعمل  -ام ْس تَ ْومرْد  -معت ل مث ال واوي) (ام ْس تَ ْي َق َ  ،يَ ْس تَ ْي مق ُ  ،ام ْس تَ ْي مق ْ -
ََ َْ
ُ
معتل مثال ايئي) (ام ْستَ ْخ َو َل ،يَ ْستَ ْخ مو ُل ،ام ْستَ ْخ مو ْل  -معتل أجوف
ام ْستَ ْفعم ْل)
واوي())1
(ام ْس تَ ْف َع َل  -يَ ْس تَ ْفعمل -
ُ (ام ْستَ َقَر ،يَ ْستَ مقَر ،ام ْستَ مقَر أو ام ْستَ ْق مرْر  -صحيح مض َعف)
ام ْستَ ْفعم ْل)
م
م
(ا ْس تَ ْف َع َل  -يَ ْس تَ ْفع ُل ( -امستقام ،يست م
يمن ام ْستَ مق ْم  -معتل أجوف)
ق
َْ َ َ َْ ُ
ام ْستَ مف ْل)
م
(امستَ عص ى ،يستَ ع م
ص ي ،ام ْس تَ ْع م
ص ى،
(امس ت فعل  -يس ت فعمل ْ ْ َ َ ْ ْ -
ص  -معت ل انق ص) (ا ْستَ ْو َ
ْ َْ َ َ َ ْ َْ
م
م
ُ يَ ْستَ ْو مص ي ،ام ْس تَ ْوص  -معت ل لفي ف مف روق) (ا ْس تَ ْه َوى،
ام ْستَ ْف مع)
يَ ْستَ ْه موي ،ام ْستَه مو  -معتل لفيف مقرون)
م
م
(افْ َع ْو َع َل  -يَ ْف َع ْوع ُل ( -ام ْع َشو َشب ،ي ع َشو مشب ،ام ْع َشو م
ب  -صحيح سامل)
ش
ْ ْ
ْ َ َْ ْ ُ
امفْ َع ْو مع ْل)
(امفْ عوع ل  -ي ْفعو مع ل -
م َ ْ َ َ َ َ ْ ُ (امفْ َع ْو َع َل  -يَ ْف َع ْو مع ُل  -امفْ َع ْومع)
افْ َع ْومع)
اض،
(ام ْده ا َم ،يَ ْدهام ،ام ْده ا َم أو ام ْده مام ْم  -ص حيح س امل) (امنْق َ
ي ْنق اض ،امنْق َ م م
ض  -ص حيح مض َعف) (ام ْح و َال،
اض أو انْقاض ْ
عال) َ
عال  -يَ ْفعال  -امفْ َ
(امفْ َ
م
م
م
م
َ
َُْي وال ،ا ْح وال أو ا ْحوال ْل -معت ل أج وف واوي) (ا ْزاي َن ،يَ ْزاين،
امْزاي َن ،امْزاينم ْن  -معتل أجوف ايئي)
عال  -يَ ْفعال  -امفْ َ
(امفْ َ
ي أو ام ْع م
ماِي  -معتل انقص)
ي ،يَ ْعماي ،ام ْعما َ
عال) (ام ْعما َ
ْ
(امفْ َع َو َل  -يَ ْف َع مو ُل ( -امقْلَ َوَد ،يَ ْقلَ موُد ،امقْلَ مو ْد  -ص حيح س امل) (امقْ َويَ َل ،يَ ْق َويم ُل ،امقْ َويم ْل -
معتل مثال واوي)
امفْ َع مو ْل)

(ُ )1يعا َم ُل ما ال ُي َع ّل من وزن (اِ ْس َت ْف َع َل) معاملة الصحيح السالم.
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ر/ت النظام
39

ن34

أمثلة
صيغ الفعل
(امفْ َع َو َل  -يَ ْف َع مو ُل  -امفْ َع مو) (ام ْح َوَوىَُْ ،ي َومو ْي ،ام ْح َومو  -معتل لفيف مقرون)

سادسا :أنظمة معالجة الهمزة يف األفعال الثالثية المزردة
ً
اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

مكان
اهلمزة

َ/ء
أ ْ

آ

1

ءَ/ا
ءَ
م
ا/ءْ

آ
أَ
امْ /ئ

1
1
1

َْ /ء

َ/أْ

ْو/ءَ

ْو/أَ

ا/ءَ

ا/ءَ

ْي/ءَ

ْي/أَ

ْ/ءَ

ْ/أَ

َ/ء

َ/أ

َ/ءَ

َ/أَ

130

زمن الفعل ونوعه
ٍ
ماض ع+األمر+
مضارع ع
ٍ
ماض ع
ٍ
ماض ع  +األمر
ٍ
ماض ع
ٍ
ماض ع  +أمر +

مكان
وزن الفعل
املقطع
د/ت

د/ت

د/ت
د/ت
د/ت

د/ت
د/ت
د/ت

د/ت

د/ت

1
مضارع ج  +مضارع ع
ٍ
ماض ع  +مضارع ع
د/ت
3
 +أمر  +مضارع ج
ٍ
ماض ع  +مضارع ج د/ت
2
ٍ
ماض ع  +مضارع ع
د/ت
2
 +أمر  +مضارع ج
ٍ
د/ت
ماض ع
3
ٍ
د/ت
ماض ع
2
 2مضارع ع  +مضارع ج د/ت
ٍ
ماض ع  +مضارع ع
د/ت
2
 +أمر  +مضارع ج
مضارع ع  +أمر +
د/ت
1
مضارع ج
ٍ
ماض ع  +مضارع ج د/ت
2
ٍ
د/ت
ماض ع
2
ٍ
ماض ع  +مضارع ع
د/ت
3
 +مضارع ج
 1مضارع ع  +أمر  +د/ت

د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت

مثال
آخى ،م
آص ْد (أفْ َعل)،
َ
أان َآُتمُر
آتمَر
َ
م
ََتَثََر ،أَج ْل
امئْ تَ بَ َ
م
ف ،ام ْستَأْمم ْن،
ا ْستَأْنَ َ
م
ف
يُ ْستَأْ َم ُنََ ،يْتَل ُ
ام ْستَ ْهَزأَان ،يَتَباطَأْ َن،
ام ْستَأْ ،يُكافَأْ َن
ام ْستَ ْوأَى ،يُ ْستَ ْوأ َُر
تَداءَ َم ،يَتَضاءَ ُل،
ب
تَساءَ ْل ،يُتَثاءَ ُ
أَضاءَ
َس
أََي َ
َس
َس ،يُ ْستَ ْيأ ُ
يَْيأ ُ
م
أَ ْشأ ََم ،يَ ْسأ َُل ،ا ْجأَلَ َن،
يُ ْسأ َُل

د/ت

ي ْنأ م
َطُر ،امانَْ مط ْر ،يُْنأَطَُر
َ

د/ت
د/ت

ف ،يُْب تَأ َُر
تَ َرأَ َ
امْر ََت ََد
ام ْستَ ْهَزأَ ،لن يَتَطَ َاوأَ ،لن
َُْيَزأَ
فََ ،تََم ْل ،يُتَأَ َج ُل
يَتَأَلَ ُ

د/ت
د/ت
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اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

مكان
اهلمزة

ْر/ءَ

َر

2

َ/ءُ

/ؤ
َُ

ا/ءُ

ا/ؤ
ُ

ُ/ء
أ ْ

أُ/و

َ/ءَ/ا
ْ/ءَ/ا

َ/آ
ْ/آ

م
/ء
َ

َ /مئ

م
/ء
ُ

َ /مئ

/ء
ُْ

/ؤ
ُْ

ُ/ءَ
ْو/ءُ
م
ا/ء

/ؤ
َُ
/ؤ
ْو ُ
م
ا/ء

م
/ء
َ

م
/ئ
َ

م
/ء
ْ
ءم

ْ /مئ
مئ

زمن الفعل ونوعه
مضارع ج
ٍ
ماض ع

مكان
وزن الفعل
املقطع
أَفْ َع َل
يُ ْفعم ُل

د/ت

د /ت

د/ت

ٍ
ماض ع  +مضارع ع
3
 +أمر  +مضارع ج
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
ٍ
ماض ع  +مضارع ع،
د/ت
3
أمر ،مضارع ج
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
مضارع ع ٍ +
ماض ج
د/ت
1
 +مضارع ج
 1مضارع ع  +مضارع ج د/ت
 1مضارع ع ،مضارع ج د/ت
د/ت
مضارع ع ،أمر
1
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
د/ت
مضارع ع
1
مضارع ع ٍ +
ماض ج
د/ت
1
 +مضارع جمهول
ٍ
د/ت
ماض ج
3
 1مضارع ع  +مضارع ج د/ت
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
د/ت
مضارع ع  +أمر
2
د/ت
مضارع ع
2
د/ت
مضارع ع
2
 2مضارع ع  +أمر  +د/ت

د/ت
د/ت
د/ت

مثال

ت
أ ََريْ ُ

( )1

استَ ْهَزُؤوا ،يَتَباطَُؤْون،
تَباطَُؤوا ،يُكافَ ُؤو َن
يَ ْشتَ ُؤْو َن ،امنْ َف ُؤوا
م
تاؤْو َن،
ضاؤوا ،تَ ْس ُ
ا ْستَ ُ
م
تاؤْو َن
تاؤوا ،يً ْس ُ
ا ْس ُ
انؤوا
ناؤْو َنُ ،
يُ ُ

د/ت

م
ف
ب ،أ ُْولَ ُ
أ ُْوغُر ،أ ُْومو َ

د/ت
د/ت
د/ت
آخر الفعل
د/ت

آمُر
آمَر ،يُتَ َ
يَتَ َ
آد
آد ،يُْن ُ
يَْن ُ
م
م
م
ب
يَ ْستَئب ،ا ْستَئ ْ
مل يتَئ ،أمنْ َف مئ
ٍ
س
يُئيْ ُ
م م م
س،
يُ ْؤوي ،ا ْستُ ْؤن َ
ف
يُ ْؤتَلَ ُ
ت
اُ ْستُ ْؤ ُ
م
اخ ُذ
يُ َؤج ُل ،يُ َؤ َ
يَ ْستَ ْوُؤْو َن ،ام ْستَ ْوُؤوا
ناء ،م
مل ي م
انء
ُ
مل ي ر مئ ،رئم
َُ َ
يُ َفئم ُل
مل يُْز مئ
م
ف،
يُشائم ُم ،ا ْستَ ْشئم ْ

د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
آخر الفعل
آخر الفعل
د/ت
آخر الفعل
د/ت

( )1أصلهاَ :أ ْر َأ ْي ُت.
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مكان
اهلمزة

اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

ْ/ءُ

/ؤ
ُْ

َ/ءَ

/أَ
َ

2

َ/ء

َ/ؤ

2
2

رم
/ء/ي
ْ

مر/ي

2

ْر/ءُ

ُر

2

ْي/ء
َ/ءُ
ا/ءُ

ْي/ئ
َ/أُ
ا/ءُ

3
3
3

م/ء

م/ئ

3

ْي/ءُ
ْي/ءَ
ء/ا
ا/ءْ
م
/ء
ْ
/ءم
َ

ْي/ءُ
ْي/ءَ
آ
اْ /ئ
ْ /مئ
م
/ئ
َ

3
3
1
1
2
2

ْر/ءُ/ي

ُر

2

ْي/ءَ

ئ
ْيَ /

3

3
1
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2
1

زمن الفعل ونوعه
ٍ
ماض ج
مضارع ع  +أمر +
مضارع ج
ٍ
ماض ج

مضارع ع  +أمر +
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
مضارع ع  +أمر +
مضارع ج
مضارع ع
أمر
مضارع ع  +أمر +
مضارع ج

مكان
وزن الفعل
املقطع

مثال
اُلْتُئم َم
م
ني ،تَباطَئم ْي،
تَلْ َجئ ْ َ
م
ني
تُكافَئ ْ َ
استُئم َم
ْ

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت يَ ْش ُؤُم ْو َنْ ،ام ُؤوا ،ام ْج ُؤَل

د/ت

د/ت

انْ ُؤ مطَر

د/ت

د/ت

َ
َ َ
س
يَتَ نَأ ُط ،تَ َرأ ْ
س ،يَُرأ ُ

د/ت
د/ت

يَُرؤْو َن
َرُؤوا

د/ت
د/ت
أَفْ َع َل
ت
د/ت
يُمريْ َن ،أَ مر ،أُ مريْ ُ
يُ ْفعم ُل
أَفْ َع َل
يُُرو َن
د/ت
مضارع ع
يُ ْفعم ُل
ي مفي م
ئان
د/ت
د/ت
مضارع ع
ُْ
مضارع ع  +مضارع ج د/ت آخر الفعل يَتَ َجَزأُ ،يُكافَأُ
مضارع ع  +مضارع ج د/ت آخر الفعل يَ ْستاءُ ،يُ ْستاءُ
ٍ
ئ ،ام ْستَ ْه مزئ،
+أمر+ماض
مضارع ع
يَ ْستَ ْه مز ُ
د/ت
د/ت
م
ئ
ج
ا ْستُ ْه مز َ
يم
ض ْيء
د/ت آخر الفعل
مضارع ع
ُ
م
د/ت آخر الفعل
مضارع ع
لن يُض ْيءَ
(فاع َل)
د/ت
د/ت
أمر
ب َ
آ مو ْ
م
م
ائْ تَد ْم
د/ت
د/ت
أمر
أ َْز مئ
د/ت آخر الفعل
أمر
فَئم ْل
د/ت
د/ت
أمر
أَفْ َع َل
أمر ٍ +
أ َُروا ،أ ُُروا
د/ت
ماض ج
يُ ْفعم ُل
م
أضْيئا
د/ت
د/ت
أمر
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اهلمزة قبل
املعاجلة
ْي/ءُ
َ/ءَ
ُ/ء /مي/حْ3
أ ْ
ُ/ء /مي
أ ْ

اهلمزة بعد
املعاجلة
ئ
ْيُ /
َ+أَ+
أُ /مئ/حْ3
أُ /مئ/ي

مكان
اهلمزة
3
3
1
1

أمر
أمر
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج

ءُ

أُ

1

ٍ
ماض ج

ا/ءْ

ا/ؤ
ْ

ُ/ءُ

/ؤ
ُُ

م
/ء
ُ
ُ/ء
ْي/ءَ
ْي/ء
و/ءَ

ُم
/ؤ
ُ/ؤ
ْي/ءَ
ْي/ئ
ْو/أَ

1
1
2
2
2
3
3
2

ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ج

مضارع ج

ْر/ءَ/ي
م
ا/ء

َر

2

مضارع ج

ا /مئ

3

مضارع ج

زمن الفعل ونوعه

مكان
وزن الفعل
املقطع
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
بداية
د/ت
الفعل
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت آخر الفعل
د/ت
د/ت
د/ت
د/ت
أَفْ َع َل
د/ت
يُ ْفعم ُل
د/ت
د/ت

مثال
م
أضْي ئُوا
تَباطَأَا
م
ت
أُئ ْس ُ
م
س
أُئْي َ
م
ف
أُل َ

اُْؤُُتم َن
تُ ُؤمج َل
اُْرتُ ُؤوا
م
س
تُُرئ َ
ُرؤوا
م
أُس ْيءَ
أم
ُضْيئا
َب
يُ ْوأ ُ
يَُرى
م
ني
تُ ْستائ ْ َ

ساب ًعا :أنظمة معالجة اإلبدال يف األفعال الثالثية المزردة
املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

اجلذر

مثال

ْو

ملحوظات

( )1

ت
ْ

1

د/ت

أَفْ َع َل يُ ْفعم ُل أول الفعل

وخم

أ َََّْ َم

( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َأ ْفع َل) مرن الجرذر (و خ م) هرو ( َأو َخرم) حيرث ُأ ِ
لت الرواو تراء،
برد ْ
َ
ْ َ
فصار ( َأ ْت َخ َم) على وزن ( َأ ْف َع َل) الصحيح السالم.

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

133

املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

( )4

ط

1

د/ت

( )5

ذ

1

د/ت

ْز/ت

ْط/ت
ْذ/ت

مكان املقطع

( )3

امز

1

د/ت

اجلذر

ْد/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

مثال

( )2

د

1

د/ت

ث/ت
ْ

ملحوظات

( )1

ث

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

أول الفعل

د/ت

امثََرَد

يُ ْستَثَن من ذلك اجلذر
(ث م د) حيث َيوز
فيه الفك واإلدغام

أول الفعل

د/ت

ام َد َخ َن

أول الفعل

زهو

امزََهى

أول الفعل

د/ت

امطََر َق

أول الفعل

د/ت

امذَ َكَر

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

برد ِ
( )1أصل الفعرل المزيرد علرى وزن (اِ ْف َتع َرل) مرن الجرذر (ث ر د) هرو (اِ ْثتَررد) حيرث ُأ ِ
لت التراء ثراء
َ َ
َ
و ُأ ِ
مت الثاء بالثاء ،فصار (اِ َّث َر َد) وكذلك الحرال بالنسربة لبقيرة الجرذور التري تبردأ بحررف الثراء،
دغ ْ
ُي ْس َتثنى من ذلك الجذر (ث م د) حيث يجوز فيه الفك واإلدغام.
برد ِ
( )2أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) مرن الجرذر (د خ ن) هرو (اِد َت َخرن) حيرث ُأ ِ
لت التراء داال
ْ َ
َ
دغ ِ
و ُأ ِ
مت الدال بالدال ،فصرار (اِ َّد َخر َن) وكرذلك الحرال بالنسربة لبقيرة الجرذور التري تبردأ بحررف
الدال.

( )3يجوز يف الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َت َع َل) إبدال التراء زايرا ،وإدغرام الرزاي برالزاي فيصرير (اِزَّ َهرى)
كما يجوز عدم اإلبدال فنقول (اِزْ َد َهى).
برد ِ
( )4أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) من الجذر (ط ر ق) هرو (اِ ْطتَرر َق) حيرث ُأ ِ
لت التراء طراء
َ
َ
دغ ِ
و ُأ ِ
مت الطاء بالطراء ،فصرار (اِ َّط َرر َق) وكرذلك الحرال بالنسربة لبقيرة الجرذور التري تبردأ بحررف
الطاء.
ِ
ِ
ِ
ِ
( )5أصل الفعل المزيرد علرى وزن (ا ْف َت َع َرل) مرن الجرذر (ذ ك ر) هرو (ا ْذ َت َك َرر) حيرث ُأبردلت التراء ذاال
دغ ِ
و ُأ ِ
مت الذال بالذال ،فصار (اِ َّذك ََر) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الذال.
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

اجلذر

مثال

ص/ت
ْ

( )2

ص/ط
ْ

1

د/ت

ْز/ت

( )1

أول الفعل

د/ت

م
صطَ َهَر
اْ

ص/ت
ْ

( )3

ص

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

م
صطَََُب
أول الفعل ص ب ر ،ص ل ا ْ
ص ََُب
ح ،ص ي ف وام َ

ض/ت
ْ

( )4

ض/ط
ْ

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

أول الفعل

ام ْضطََر َب

ض/ت
ْ

( )5

ض

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

ض ج ع ،ض م ام ْضطَ َج َع
أول الفعل
م
َج َع
خ
واض َ

د/ت

ملحوظات

ْز/د

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

أول الفعل

د/ت

امْزَد َجَر

َيوز اإلبدال واإلبدال
مع اإلدغام يف اجلذور
املذكورة

َيوز اإلبدال واإلبدال
مع اإلدغام يف اجلذور
املذكورة

برد ِ
( )1أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) من الجرذر (ز ج ر) هرو (اِزْ َتجرر) حيرث ُأ ِ
لت التراء داال،
َ
َ َ
فصار (اِزْ َد َج َر) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الزاي.
بد ِ
( )2أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) من الجذر (ص هر ر) هو (اِصتَهر) حيث ُأ ِ
لت التاء طراء،
َ
ْ ََ
فصار (اِ ْص َط َه َر) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الصاد.
( )3يجوز إبدال التاء طاء يف الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َت َع َل) من الجرذر (ص ب ر) فنقرول (اِ ْصر َط َب َر)
كما يجوز إبدال التاء صادا ،وإدغام الصاد بالصاد فنقول (اِ َّص َب َر) وكذلك الحال بالنسبة للجذرين
(ص ل ح ،ص ي ف).
ِ
ِ
ِ
ِ
( )4أصل الفعل المزيد على وزن (ا ْف َت َع َرل) مرن الجرذر (ض ر ب) هرو (ا ْضرت ََر َب) حيرث ُأبردلت التراء
طاء ،فصار (اِ ْض َط َر َب) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الضاد.
( )5يجوز إبدال التاء طاء يف الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َت َع َل) من الجذر (ض ج ع) فنقول (اِ ْضر َط َج َع)
كما يجوز إبدال التاء ضادا ،وإدغام الضاد بالضاد فنقول (اِ َّض َج َع) وكذلك الحال بالنسربة للجرذر
(ض م خ).
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

اجلذر

مثال

ْظ/ت

( )1

ْظ/ت

( )2

ظ/ط

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

( )3

ت

1

د/ت

( )4

ت

1

د/ت

( )5

امس

1

ٍ
ماض+أمر

ْو/ت

ْي/ت

ت/س
َ

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل
تَ َف َع َل

ملحوظات

ظ

1

د/ت

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

أول الفعل

د/ت

امظَ َع َن

َيوز اإلبدال واإلبدال
امظَلَم
أول الفعل ظ ل م ،ظ ن ن م َ مع اإلدغام يف اجلذور
واظْطَلَ َم
املذكورة
أول الفعل

د/ت

م
َض َح
ات َ

أول الفعل

د/ت

م
َسَر
ات َ

أول الفعل

سمع

تَ َس َم َع
وام ََّسَ َع

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

بردل ِ
( )1أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) من الجذر (ظ ع ن) هرو (اِ ْظر َتعن) حيرث ُأ ِ
ت التراء ظراء
َ َ
َ
و ُأ ِ
مت الظاء بالظراء ،فصرار (اِ َّظ َعر َن) وكرذلك الحرال بالنسربة لبقيرة الجرذور التري تبردأ بحررف
دغ ْ
الظاء.

( )2يجوز إبدال التاء طاء يف الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َت َع َل) من الجذر (ظ ل م) فنقول (اِ ْظ َط َل َم) كما
ِ
رم) وكرذلك الحرال بالنسربة للجرذر (ظ ن
يجوز إبدال التاء ظاء ،وإدغام الظاء بالظراء فنقرول (ا َّظ َل َ
ن).

بدل ِ
( )3أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) من الجذر (و ض ح) هو (اِو َت َضح) حيث ُأ ِ
ت الرواو تراء
ْ َ
َ
و ُأ ِ
مت التاء بالتاء ،فصار (اِ َّت َض َح) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الواو.
دغ ْ
بردل ِ
( )4أصل الفعل المزيد على وزن (اِ ْف َتع َل) مرن الجرذر (ي س ر) هرو (اِيتَسرر) حيرث ُأ ِ
ت اليراء تراء
َ
ْ َ َ
دغ ِ
و ُأ ِ
مت التاء بالتاء ،فصار (اِ َّت َس َر) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الياء.
( )5أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) من الجذر (س م ع) هو ( َت َس َّم َع) كما يجوز إبدال التاء سينا
رت همرزة الوصرل لتسرهيل اللفر ،
ولمرا كران َّأو ُل المردغمين سراكن ُا اجتُلِ َب ْ
وإدغام السين بالسرينّ ،
فصار (اِ َّس َّم َع).
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

اجلذر

مثال

ملحوظات

ت/س
َ

اُس

1

ٍ
ماض ج

تَ َف َع َل

أول الفعل

سمع

تُ ُس مم َع
واُ مَّس َع

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

يَتَ َس َم ُع َيوز الفك واإلدغام
ويَ َس َم ُع يف اجلذور املذكورة
تَ َش َق َ َيوز الفك واإلدغام
وام َش َق َ يف اجلذور املذكورة
تُ ُش مق َ َيوز الفك واإلدغام
واُش مق َ يف اجلذور املذكورة
يَتَ َش َق ُ َيوز الفك واإلدغام
ويَ َش َق ُ يف اجلذور املذكورة

ت/س
َ

س

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

أول الفعل

سمع

امش

1

ٍ
ماض+أمر

تَ َف َع َل

أول الفعل

شقق

ت/ش
َ

اُش

1

ٍ
ماض ج

تَ َف َع َل

أول الفعل

شقق

ت/ش
َ

ش

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

أول الفعل

شقق

امط

1

ٍ
ماض+أمر

تَ َف َع َل

ط ه ر ،ط وع،
تَطَ َهَر
أول الفعل ط وف ،ط وق،
وامطَ َهَر
ط ي ر ،ط ي ن

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

ت/ط
َ

اُط

1

ٍ
ماض ج

تَ َف َع َل

ط ه ر ،ط وع،
تُطُ مهَر
أول الفعل ط وف ،ط وق،
واُط مهَر
ط ي ر ،ط ي ن

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

ت/ط
َ

ط

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

ط ه ر ،ط وع ،يَتَطَ َهُر
أول الفعل
ط وف ،ط وق ،ويَطَ َهُر

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

ت/ش
َ

ت/ط
َ

( )1

( )2

( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) من الجرذر ( ق ق) هرو ( َت َشر َّق َق) كمرا يجروز إبردال التراء
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف ،
شينا وإدغام الشين بالشينّ ،
فصار (اِ َّش َّق َق).
( )2أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) من الجذر (ط هر ر) هو ( َت َط َّه َر) كما يجوز إبردال التراء طراء
وإدغام الطاء بالطاء ،ول ّما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فصرار
(اِ َّط َّه َر) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف الطاء.
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

ز

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

أول الفعل ز م ل ،ز ي ن

امص

1

ٍ
ماض+أمر

تَ َف َع َل

اُص

1

ٍ
ماض ج

تَ َف َع َل

مكان املقطع

امز

1

ٍ
ماض+أمر

تَ َف َع َل

أول الفعل ز م ل ،ز ي ن

اجلذر

ت/د
َ

د

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

أول الفعل د ل ل ،د ه ن

ت/ز
َ

( )2

ت/ز
َ
ت/ص
َ

( )3

ت/ص
َ

مثال

ت/د
َ

اُد

1

ٍ
ماض ج

تَ َف َع َل

أول الفعل د ل ل ،د ه ن

ت/د
َ

( )1

تَ َدلَ َل
وام َدلَ ُل
تُ ُدلم َل
واُدلم َل
يَتَ َدلَ ُل
ويَ َدلَ ُل
تَ َزَم َل
وامَزَم َل
يَتَ َزَم ُل
ويََزَم ُل

َع
صد َ
أول الفعل ص د ع ،ص ع تَ َ
َع
د ،ص ي ف وام َ
صد َ
ص د ع ،ص ع تُ م
ع
صد َ
ُ
أول الفعل د ،ص ي ف واُص م
ع
د
َ

ملحوظات

امد

1

ٍ
ماض+أمر

تَ َف َع َل

أول الفعل د ل ل ،د ه ن

ط ي ر ،ط ي ن

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) من الجذر (د ل ل) هو ( َترد َّل َل) كمرا يجروز إبردال التراء داال
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فصار
وإدغام الدال بالدالّ ،
(اِ َّد َّل َل).
( )2أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) من الجذر (ز م ل) هو ( َتزَ َّم َرل) كمرا يجروز إبردال التراء زايرا
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فصار
وإدغام الزاي بالزايّ ،
(اِزَّ َّم َل) وكذلك الحال بالنسبة للجذر (ز ي ن).
( )3أصل الفعل المزيد على وزن ( َت َف َّع َل) مرن الجرذر (ص د ع) هرو ( َت َصردَّ َع) كمرا يجروز إبردال التراء
رت همررزة الوصررل لتسررهيل
ولمررا كرران َّأو ُل المرردغمين سرراكنا اجتُلِ َبر ْ
صررادا وإدغررام الصرراد بالصررادّ ،
اللف  ،فيصير (اِ َّصدَّ َع) وكذلك الحال بالنسبة للجذرين (ص ع د ،ص ي ف).
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

ت/ث
َ

ث

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول الفعل

امط

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ت/ط
َ

اُط

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ت/ط
َ

ط

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول الفعل

امد

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ت/ط
َ

ت/د
َ

( )2

( )3

اجلذر

ت/ث
َ

اُث

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ت/ث
َ

( )1

مثال

امث

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ملحوظات

ت/ص
َ

ص

1

مضارع

يَتَ َف َع ُل

أول الفعل

َع َيوز الفك واإلدغام
صد ُ
ص د ع ،ص ع يَتَ َ
صدَعُ يف اجلذور املذكورة
د ،ص ي ف ويَ َ
َيوز فيه الفك
تَثاقَ َل
ثقل
واإلدغام
وامّثقَ َل
َيوز فيه الفك
تُثُ ْوقم َل
ثقل
واإلدغام
واُث ْوقم َل
َيوز فيه الفك
يَتَثاقَ ُل
ثقل
واإلدغام
ويَثاقَ ُل
َيوز فيه الفك
طاوأَ
تَ َ
ط وء
واإلدغام
وامط َاوأَ
َيوز فيه الفك
تُطُْوموأَ
ط وء
واإلدغام
واُط ْوموأَ
َيوز فيه الفك
طاوأُ
يَتَ َ
ط وء
واإلدغام
ويَط َاوأُ
دارَك َيوز الفك واإلدغام
د ر ء ،د ر س ،د تَ َ
وامد َارَك يف اجلذور املذكورة
رك

( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (ث ق ل) هو ( َتثا َق َل) كما يجوز إبدال التاء ثراء
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصرل لتسرهيل اللفر  ،فيصرير
وإدغام الثاء بالثاءّ ،
(اِ ّثا َق َل).
طاو َأ) كما يجوز إبردال التراء طراء
( )2أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (ط وء) هو ( َت َ
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فيصير
وإدغام الطاء بالطاءّ ،
ِ
او َأ).
(ا ّط َ
دار َك) كما يجوز إبدال التراء داال
( )3أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (د ر ك) هو ( َت َ
رت همرزة الوصررل لتسررهيل اللفر ،
ولمررا كران َّأو ُل المرردغمين سرراكنا اجتُلِ َبر ْ
وإدغرام الرردال بالرردالّ ،
فيصير (اِ ّد َار َك) وكذلك الحال بالنسبة للجذرين (د ر ء ،د ر س).
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

ت/ز
َ

اُز

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ز ور

ت/ز
َ

ز

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول الفعل

ز ور

امس

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

سقط

ت/س
َ

اُس

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

سقط

ت/س
َ

س

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول الفعل

سقط

امص

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

صعد

ت/ز
َ

( )1

ت/س
َ

( )2

ت/ص
َ

( )3

اجلذر

امز

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

ز ور

مثال

ت/د
َ

د

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

دارُك
أول الفعل د ر ء ،د ر س ،د يَتَ َ
ويَد َارُك
رك
تَز َاوَر
وامز َاوَر
تُُزْوموَر
واُزْوموَر

ملحوظات

ت/د
َ

اُد

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

د ر ء ،د ر س ،د تُ ُد ْومرَك
أول الفعل
واُد ْومرَك
رك

َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة
َيوز الفك واإلدغام
يف اجلذور املذكورة

يَتَز َاوُر
ويَز َاوُر يف اجلذور املذكورة
تَساقَ َ َيوز الفك واإلدغام
وامساقَ َ يف اجلذور املذكورة
تُ ُس ْوقم َ َيوز الفك واإلدغام
واُس ْوقم َ يف اجلذور املذكورة
يَتَساقَ ُ َيوز الفك واإلدغام
ويَساقَ ُ يف اجلذور املذكورة
صاع َد
تَ َ

َيوز الفك واإلدغام

َيوز الفك واإلدغام

رزاو َر) كمرا يجروز إبردال التراء زايرا وإدغرام
( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجرذر (ز ور) هرو ( َت َ
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فيصير (اِزّ َاو َر).
الزاي بالزايّ ،
( )2أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (س ق ط) هو ( َتسا َق َط) كما يجوز إبدال التاء سينا وإدغرام
ولما كان َّأو ُل المدغمين ساكنا اجتُلِ َب ْت همزة الوصل لتسهيل اللف  ،فيصير (اِ ّسا َق َط) .
السين بالسينّ ،
( )3أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (ص ع د) هو ( َتصاعَدَ ) كمرا يجروز إبردال التراء
رت همررزة الوصررل لتسررهيل
ولمررا كرران َّأو ُل المرردغمين سرراكنا اجتُلِ َبر ْ
صررادا وإدغررام الصرراد بالصررادّ ،
اللف  ،فيصير (اِ ّصاعَدَ ).
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املقطع قبل املعاجلة

املقطع بعد املعاجلة

مكان احلرف

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

مكان املقطع

اجلذر

مثال

ت/ص
َ

ص

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول الفعل

صعد

ملحوظات

ت/ص
َ

اُص

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول الفعل

صعد

م
اع َد
واص َ
ص ْو مع َد َيوز الفك واإلدغام
تُ ُ
واُص ْو مع َد يف اجلذور املذكورة
يف اجلذور املذكورة

ثامنا :أنظمة معالجة اإلدغام يف األفعال الثالثية المزيدة
املقطع
بعد
املعاجلة

مكان
احلرف

زمن الفعل
ونوعه

وزن الفعل

امت

1

ٍ
ماض+أمر

فاع َل
تَ َ

أول
الفعل

ت/ت
َ

اُت

1

ٍ
ماض ج

فاع َل
تَ َ

أول
الفعل

ت/ت
َ

ت

1

مضارع

فاع ُل
يَتَ َ

أول
الفعل

ت

3

ٍ
ماض ع+

د/ت

د/ت

املقطع قبل
املعاجلة
ت/ت
َ

ت/ت
ْ

( )1

( )2

مكان
املقطع

اجلذر

صاع ُد َيوز الفك واإلدغام
يَتَ َ
اع ُد يف اجلذور املذكورة
ويَص َ

مثال

تي
س ،ت
يع
تي
س ،ت
يع
تي
س ،ت
يع

س
يَتَتايَ ُ
س
ويَتايَ ُ

د/ت

َوقَت،

س
تَتايَ َ
م
س
وااتيَ َ
م
س
تُتُ ْوي َ
م
س
واُتوي َ

ملحوظات
َيوز الفك
واإلدغام يف
اجلذور املذكورة
َيوز الفك
واإلدغام يف
اجلذور املذكورة
َيوز الفك
واإلدغام يف
اجلذور املذكورة

( )1أصل الفعل المزيد على وزن ( َتفاع ََل) من الجذر (ت ي س) هو ( َتتا َي َس) كما يجروز إدغرام التراء
رت همرزة الوصرل لتسرهيل اللفر  ،فيصرير (اِ ّترا َي َس)
ولما كران َّأو ُل المردغمين سراكنا اجتُلِ َب ْ
بالتاءّ ،
وكذلك الحال بالنسبة للجذر (ت ي ع).
ِ
ت ،تُ ،تماُ ،تمُ ،ت َّن) نقوم
(تَ ،
( )2عند إسناد الفعل الماضي يف الجذور التي تنتهي بحرف التاء إلى ُ
بإدغام التاء بالتاء.
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املقطع
بعد
املعاجلة

مكان
احلرف

ت

1

دون حتديد

ْن/ن

( )2

ن

3

ٍ
ماض ع+
ٍ
ماض ج

ْن/ن

( )3

ن

1

دون حتديد

املقطع قبل
املعاجلة

ت/ت
ْ

( )1

زمن الفعل
ونوعه
ٍ
ماض ج

وزن الفعل

مكان
املقطع

اجلذر

مثال

ملحوظات

َوقَتما

امفْ تَ َع َل
يَ ْفتَعم ُل

أول
الفعل

د/ت

ام ََتَ َم

دون حتديد

د/ت

د/ت

أيْ َقنا

امنْ َف َع َل
يَْن َفعم ُل

أول
الفعل

دون
حتديد

مَ
س
اَّنَ َ

تاس ًعا :أنظمة معالجة اإلعالل يف األفعال الثالثية المزردة
املقطع قبل
املعاجلة

املقطع بعد
املعاجلة

مكان
احلرف

/ي
ُ ْ

/و
ُْ

1

م
/و/ر
اْ

م
/ي/ر
ا ْ

1

ٍ
ماض ع

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

ٍ
ماض ع +
ٍ
ماض ج

أَفْ َع َل يُ ْفعم ُل  -معتل
مثال ايئي

امفْ َ
عال يَ ْفعال-معتل مثال
واوي

مكان
املقطع

مثال

أول
الفعل

يُ ْوقم ُن

أول
الفعل

م
ت
ايْراقَ ْق ُ

أول

/ي
اُ ْ

/و
اُ ْ

1

أمر

فَ َع َل يَ ْف ُع ُل

م
/و
اْ

م
/ي
ا ْ

الفعل

1

أمر

فَ َع َل يَ ْف َع ُل

أول

اُْوُم ْن
اميْ َد ْد َن

( )1أصل الفعل المزيد علرى وزن (اِ ْف َتع َرل) مرن الجرذر (ت هرر م) هرو (اِ ْترتَهم) ُفأ ِ
مرت التراء بالتراء،
دغ ْ
َ
َ َ
فصار (اِ َّت َه َم) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف التاء.
( )2عند إسناد الفعل الماضي يف الجرذور التري تنتهري بحررف النرون إلرى (ن ،نرا) نقروم بإدغرام النرون
بالنون.
ِ
ِ
ِ
ِ
( )3أصل الفعل المزيد على وزن (ا ْن َف َع َل) من الجذر (ن م س) هو (ا ْنن ََم َس) ُفأدغمرت النرون برالنون،
فصار (اِن ََّم َس) وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجذور التي تبدأ بحرف النون.
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الفعل

ت أو
أُ أو ُن أو ُ
/ي
ي ْ
ُ

/و
ُ
تْ

1

مضارع ج

فَ َع َل يَ ْفعم ُل ،فَ َع َل يَ ْف ُع ُل،
فَ َع َل يَ ْف َع ُل  -معتل
مثال ايئي

أول
الفعل

أ ُْوََتُ ،نُ ْوََتُ ،تُ ْوََتُ،
يُ ْوََتُ

م
/و
ْ

م/ي

3

ٍ
ماض ج

فَ َع َل يَ ْف ُع ُل

آخر
الفعل

ت
غُ مزيْ ُ

عاشرا :ق انين ت ليد األفعال الرباعية (المجردة والمزردة) وترررفها
ً
ر/ت النظام

1

2
3

4
5

6

صيغ الفعل

أمثلة

الفعل الرابعي اجملَرد( :فَ ْعلَ َل  -يُ َف ْعلم ُل  -فَ ْعلم ْل)
(زلَْزَل،
سامل)
صحيح
مج
ر
ح
د
،
مج
ر
ح
د
ي
،
ج
ر
ح
(د
َ
َ
والثالثي امللح ابلرابعي اجملرد( :ف عو َل  -ي فع مو ُل ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ -
َ َ ْ َ َُ ْ
س،
و
س
(و
ف)
ع
مض
م يَُزلْ مزُلَ ،زلْ مزْل  -صحيح َ
َ َْ َ
ر 1فَ ْع مو ْل) (فَ ْعيَ َل  -يُ َف ْعيم ُل  -فَ ْعيم ْل) (فَ ْعنَ َل  -يُ َف ْعن ُل -
م
م
(د ْه َوَر،
ف)
مضع
معتل
س
و
س
و
،
س
و
س
و
ي
َ
ف عنمل) (ف ن عل  -ي فنعمل  -ف نعمل) (ف وعل  -ي فو معل ُ َ ْ ُ َ ْ ْ
َ
َ
َْ
َْ
َْ
َ
ْ ْ م َ َ ُ ُ م ْ م ْ َ َ ُ ْ ُ يُ َد ْه موُرَ ،د ْه موْر  -معتل)
 فَ ْوع ْل) (فَ ْي َع َل  -يُ َفْيع ُل  -فَ ْيع ْل)م
(د ْه َدى،
ر( 2فَ ْعلَى -يُ َف ْعلمي  -فَ ْع مل)
(سلْ َقى ،يُ َسلْق ْيَ ،سلْ م  -معتل) َ
َ
يُ َد ْه مديَ ،د ْه مد  -معتل مضعَف)

ع،
ر 3الرابعي املزيد حبرف( :تَ َف ْعلَ َل  -يَتَ َف ْعلَ ُل  -تَ َف ْعلَ ْل) (تَ َز ْحلَ َ  ،يَتَ َز ْحلَ ُ  ،تَ َز ْحلَ ْ  -صحيح سامل) (تَ َر ْعَر َ
والثالثي امللح ابلرابعي املزيد حبرف( :تَ َف ْع َو َل  -يََََت ْعَرعُ ،تَ َر ْعَر ْع  -صحيح مض َعف) (تَ َوطْ َو َط،
يَتَ َف ْع َو ُل  -تَ َف ْع َو ْل) (تَ َف ْعيَ َل  -يَتَ َف ْعيَ ُل  -تَ َف ْعيَ ْل) يَتَ َوطْ َو ُط ،تَ َوطْ َو ْط  -معتل)
(تَ َف ْو َع َل  -يَتَ َف ْو َع ُل  -تَ َف ْو َع ْل) (تَ َفْي َع َل  -يَتَ َفْي َع ُل
 تَ َفْي َع ْل) (ُتََْف َع َل  -يَتَ َم ْف َع ُل ُ -تََْف َع ْل) (تَ َفْن َع َل -يَتَ َفنْ َع ُل  -تَ َفنْ َع ْل) (تَ َف ْعنَ َل  -يَتَ َف ْعنَ ُل  -تَ َف ْعنَ ْل)
ب  -معتل) (تَ َد ْه َدى،
ر( 4تَ َف ْعلَى  -يَتَ َف ْعلَى  -تَ َف ْع َل)
َ
(َتَ ْع َب ،يَتَ َج ْع َبََ ،تَ ْع َ
يَتَ َد ْه َدى ،تَ َد ْه َد  -معتل مض َعف)
ر 5الرابعي املزيد حبرفني( :امفْ َعلَ َل  -يَ ْف َعلمل  -امفْ َعلم َل) (امقْ َش َعَر ،يَ ْق َشعمر ،امقْ َشعمَر ،امقْ َش ْع مرْر  -صحيح سامل)
والثالثي امللح ابلرابعي املزيد حبرفني( :امفْ َو َع َل ( -ام ْه َوأَ َن ،يَ ْه َوئمن ،ام ْه َوئم َن أو ام ْه َوأْنم ْن -معتل)
يَ ْف َو معل  -امفْ َو مع َل)
ر 6الرابعي املزيد حبرفني( :امفْ َعنْ لَ َل  -يَ ْف َعنْلم ُل  -امفْ َعنْلم ْل) (ام ْحَرْْنَ َمَُْ ،يَرْمْن ُم ،ام ْحَرْمْن ْم  -صحيح سامل)
م
م
صل ،امحونْ م
م
ص ْل  -معتل)
والثالثي امللح ابلرابعي املزيد حبرفني( :افْ َونْ َع َل ( -ا ْح َونْ َ
ص َلَُْ ،ي َونْ ُ ْ َ
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ر/ت النظام

أمثلة

صيغ الفعل

يَ ْف َونْعم ُل  -امفْ َونْعم ْل)
ر( 7امفْ َعنْ لَى  -يَ ْف َعنْلمي  -امفْ َعنْ مل)
ر( 8امفْ تَ ْعلَى  -يَ ْفتَ ْعلمي  -امفْ تَ ْع مل)
ر( 9امفْ َعنْ لَ َل  -يَ ْف َعنْلم ُل  -امفْ َعنْلم ْل)

7
8
9

م
م
صي ،امبْلَنْ م
ص  -معتل)
(ابْلَنْ َ
صى ،يَبْ لَنْ ْ
(ام ْجتَ ْعبََْ ،يتَ ْعمب ،ام ْجتَ ْع م
ب  -معتل)
َ
ْ

(امث َْرَم َ  ،يَثْ َرمم ُ  ،امث َْرمم ْ صحيح سامل())1

حادي عشر :أنظمة معالجة الهمزة يف األفعال الرباعية المجردة والمزردة
اهلمزة قبل
املعاجلة
/ء
َْ
ْ/ءَ
َ/ءَ
/ء
َْ
ْ/ءَ
م
/ء
ْ
م
/ء
ْ
/ء
ُْ
/ء
َْ
َ/ءَ

اهلمزة بعد
املعاجلة
َ/أْ
ْ/أَ

َ/أَ
َ/أْ

ْ/أَ
ْ /مئ
ْ /مئ
/ؤ
ُْ
َ/أْ
َ/أَ

َ/ءُ
م/ء
مء

/ؤ
َُ
م/ئ

َ/ءُ
َ/ءَ
/ء
َْ

زمن الفعل ونوعه

وزن الفعل

ٍ
ماض ع  +مضارع ج
ٍ
ماض ع  +مضارع ج

مكان
املقطع

مكان
اهلمزة

د/ت

د/ت

ٍ
ماض ع  +مضارع ج

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

2أو3

مضارع ع

د/ت

د/ت

2أو3

مضارع ع

د/ت

د/ت

2أو3

مضارع ع  +أمر
ٍ
ماض ج

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

د/ت

2أو3
2أو3
2أو3

2أو3
2أو3
4
4
4

ٍ
ماض ج
ٍ
ماض ع
ٍ
ماض ع
ٍ
ماض ع

د/ت

مئ

4

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

4

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

َ/أُ

4

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

4

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

4

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت

َ/أَ
َ/أْ

مثال
َرأْبَ َل ،تَ َرأْبَ َل ،يَُرأْبَ ُل
طَ ْمأَ َن ،تَطَ ْمأَ َن ،يُطَ ْمأَ ُن
امطْ َمأَ َن ،يُطْ َمأَن
يَُرأْبم ُل ،يََََتأْبَ ُل
يَتَطَ ْمأَ ُن
يُطَ ْمئم ُن ،طَ ْمئم ْن
طُ ْمئم َن ،تُطُ ْمئم َن
م
ت
اطْ ُم ْؤننْ ُ
ت
ت ،تَ َرْهيَأْ ُ
َك ْرفَأْ ُ
َك ْرفَأَ ،تَ َرْهيَأَ

َك ْرفَ ُؤوا ،تَ َرْهيَ ُؤوا
د/ت
د/ت يُ َك ْرفم ُئ ،يَ ْسلَْن مط ُئَ ،ك ْرفم ْئ
م
ني ،تَ َرْهيَئم ْي
د/ت
تََََتْهيَئ ْ َ
يََََتْهيَأُ ،تَ َرْهيَأْ
آخر الفعل
م
تََََتْهيَأان ،تَ َرْهيَأَا
د/ت
تََََتْهيَأْ َن ،تَ َرْهيَأْ َن
د/ت

( )1يجري على كل فعل يبدأ أصله المجرد بحرف الميم.
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اهلمزة قبل
املعاجلة

اهلمزة بعد
املعاجلة

مكان
اهلمزة

َ/ءُ
م/ء

/ؤ
َُ
م/ئ

4
4

وزن الفعل

زمن الفعل ونوعه

مضارع ع  +أمر  +مضارع ج د/ت
ٍ
د/ت
ماض ج

مكان
املقطع

مثال
تََََتْهيَ ُؤْو َن ،تَ َرْهيَ ُؤوا
ُغ ْرقم َئ

د/ت
د/ت

ثاين عشر :أنظمة معالجة اإلدغام يف األفعال الرباعية المجردة والمزردة
املقطع قبل
املعاجلة

املقطع بعد
املعاجلة

احلرف

ت/ت
ْ

ت

3

ْن/ن

ن

3

مكان
املقطع

اجلذر

مثال

د/ت

د/ت

د/ت

َك ْ َُبت

د/ت

د/ت

د/ت

طَ ْمأَان

زمن الفعل ونوعه وزن الفعل
ماض ع ٍ +
ٍ
ماض
ج
ماض ع ٍ +
ٍ
ماض
ج

ملحوظات

ثالث عشر :أنظمة معالجة اإلعالل يف األفعال الرباعية المجردة والمزردة
املقطع قبل املعاجلة املقطع بعد املعاجلة احلرف

زمن الفعل
ونوعه

/ي
ُ ْ

/و
ُْ

1

ٍ
ماض ج

/ي
ُ ْ

/و
ُْ

1

ٍ
ماض ج

وزن الفعل

مكان املقطع

مثال

فَ ْي َع َل يُ َفْيعم ُل -معتل الثاين
ابلياء

أول الفعل

بُ ْو مطَر

تَ َفْي َع َل يَتَ َفْي َع ُل -معتل
الثاين ابلياء

أول الفعل

م
تُ ُف ْول َ

تجربة البرنامج:
وتررأيت تجربررة الربنررامج وتطبيررق الخوارزميررة مرحلررة تاليررة لتصررميمها،
ومتطلبا رئيسا لتقويمها ،ويف هذا الجزء مرن الدراسرة نعررض عينرة االختبرار
وخصائصها ،ثم الطريقة التي ا َّتبعها الباحث يف تطبيق الخوارزمية علرى هرذه
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العينة لتقويمها.
يقوم المولد الصريف اآللي بدمج عناصرر الكلمرة (السروابق ،واللواحرق)
مع عناصر الجذر األصلية ،و ُيجرري عمليرات الضربط الفونولروجي الالزمرة
من تضعيف وإدغام وحذف ،...وهكذا ُيعيد المولرد الصرريف اآللري تركيرب
الكلمة يف صورهتا النهائية تامة التشكيل.
يتلقى المولد الصريف اآللي مدخالتره علرى هيئرة مجموعرة مرن العناصرر
األولية لتكوين األفعال ،ليقوم بتحديد الصيغة النهائية للفعل ،وذلرك بصرهر
عناصررر الجررذر األصررلية يف قالررب الفعررل النهررائي ،باسررتبدال (الرمرروز :ح،1
ح ،2ح 3ح )4بأصول الفعل (حروف الجرذر) ،ثرم يضريف المولرد الصرريف
الزوائد التصريفية واإلعرابية.
يف هذه المرحلة يصبح التصريف سهال ،إذ يكفي إضافة الجذر فقط إلى
جداول التصريف المعدّ ة سابقا .فمثال ،لتوليد الفعل ( َف َع َل) من الجذر (س
ء ل) وتصريفه ،نأخذ حروف الجذر ونضيفها إلى جدول تصريف الفعل
الثالثي الصحيح على وزن ( َف َع َل) وذلك باستبدال الرموز الموجودة يف
جدول التصريف ،وهي (ح 1ح 2ح ،)3التي تشير إلى حروف الجذر،
بحروف الجذر وهي (س ء ل).
جرراءت عينررة االختبررار مررن اثنررين وعشرررين جررذرا ْ
ررت مررن مررداخل
اختير ْ
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المعجم الوسيط( ،)1وقد حرص الباحث على موضوعية هرذه الع ّينرة؛ حيرث
ضررمت جررذورا ثالثيررة ورباعيررة صررحيحةُ ،تنْررتِ ُج أفعرراال سررالمة ،ومهمرروزة،
ومضر ّعفة ،ومعتلررة ُتنْررتِ ُج المثررال ،واألجرروف ،واللفيررف المقرررون ،واللفيررف
المفروق .است ِ
مت تلك الجذور لتوليد مجموعة من األفعال ،وتصرريفها
ُخد ْ
يف األزمنة كافة ،وإسنادها إلى الضمائر جميعها يف المعلوم والمجهول .وقد
اشتملت العينة على األفعال اآلتية:
 -1أفعال ثالثية مجردة ،تمثل جميع أبوابه ( َف َع َل َي ْف ُع ُلَ ،ف َع َل َي ْف ِع ُلَ ،ف َع َل
َي ْف َع ُلَ ،ف ِع َل َي ْف َع ُلَ ،ف ُع َل َي ْف ُع ُلَ ،ف ِع َل َي ْف ِع ُل).
 -2أفعررال ثالثيررة مزيرردة بحرررف واحررد وحرررفين وثالثررة أحرررف ،تمثررل
األوزان التاليررة ( َف َّعر َرل ،فا َعر َرلَ ،أ ْف َعر َرلَ ،ت َف َّعر َرلَ ،تفا َعر َرل ،اِ ْن َف َعر َرل ،اِ ْف َت َعر َرل ،اِ ْف َعر َّرل،
اِ ْس َت ْف َع َل ،اِ ْف َع ْو َع َل ،اِ ْف َّ
عالَ ،ا ْف َع َّو َل).
رباعي مجرد على وزن ( َف ْع َل َل).
 -3فعل
ّ
رباعي مزيد بحرف واحد على وزن ( َت َف ْع َل َل).
 -4فعل
ّ
وفيما يلي عينة الجذور التي ستطبق الخوارزم ّية عليها ،وتتضمن جذورا
ثالثية ورباعية:
( )1معجم عربي من إصدار مجمع اللغة العربيرة بالقراهرة ،يترألف مرن  1100صرفحة يف جرزئين ،ترم
وضررع هررذا المعجررم بعررد االسرتشرراد بمررا أقررره مجلررس المجمررع ومررؤتمره مررن ألفرراظ حضررارية
مستحدثة ،أو مصطلحات جديدة موضوعة أو منقولة ،يف مختلف العلوم والفنون.
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1

ن ص ر ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْف ُع ُل) صحيح سامل 2

3

ظ ر ف ثالثي ُجمََرد (فَ ُع َل يَ ْف ُع ُل) صحيح سامل 4

ردد

ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْف ُع ُل) صحيح
مضعف

6

جءو

ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْف َع ُل) مهموز العني
انقص واوي

8

وجل

10

كرم

5

ثءر

7

بيع

9

لجج

11

حرم

 13د س س
15

ح س ب ثالثي ُجمََرد (فَعمل يَ ْفعم ُل) صحيح سامل

حمر

ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْف َع ُل) سامل مهموز
العني
ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْفعم ُل) معتل أجوف
ايئي
م
(فاع َل يُفاع ُل)
ثالثي َم مزيد حبرف واحد َ
صحيح مضعف
ثالثي َم مزيد حبرفني (امفْ تَ َع َل يَ ْفتَعم ُل)
صحيح سامل
ثالثي َم مزيد حبرفني (امنْ َف َع َل يَْن َفعم ُل)
صحيح مضعف
ثالثي َم مزيد حبرفني (امفْ َع َل يَ ْف َعل) صحيح
سامل

 12ك ت ب
14

درك

 16ب ن ي

ثالثي َم مزيد بثالثة أحرف (امفْ َع ْو َع َل
 17خ ش ن
يَ ْف َع ْو مع ُل) صحيح سامل
ثالثي َم مزيد بثالثة أحرف (امفْ ع َو َل ي ْفع مو ُل)
َ َ َ 20
 19ع ل ط
صحيح سامل

 18ع ب د
حمر

 21س ر د ق رابعي جمَرد (فَ ْعلَ َل يُ َف ْعلم ُل) صحيح سامل  22ج م ه ر

ثالثي ُجمََرد (فَ َع َل يَ ْف ُع ُل) معتل مثال
واوي
م
ثالثي َم مزيد حبرف واحد (أَفْ َع َل يُ ْفع ُل)
صحيح سامل
ثالثي َم مزيد حبرف واحد (فَ َع َل يُ َفعم ُل)
صحيح سامل
فاع ُل)
فاع َل يَتَ َ
ثالثي َم مزيد حبرفني (تَ َ
صحيح سامل
ثالثي َم مزيد حبرفني (تَ َف َع َل يَتَ َف َع ُل) معتل
انقص ايئي
ثالثي َم مزيد بثالثة أحرف (ام ْستَ ْف َع َل
يَ ْستَ ْفعم ُل) صحيح سامل
ثالثي َم مزيد بثالثة أحرف (امفْ َ
عال يَ ْفعال)
صحيح سامل
رابعي مزيد حبرف واحد (تَ َف ْعلَ َل
يَتَ َف ْعلَ ُل) صحيح سامل

ونعرض هنا واجهة الربنامج ،وطريقة استخدامه ،حيث نشتق الفعل
َّب) من الجذر (ك ت ب) باستخدام الربنامج .تضم الواجهة الرئيسة
( َكت َ
اسم الربنامج ،ويظهر يف منتصف الصفحة زر (ابحث) وزر (خروج) عند
النقر على زر (ابحث) ننتقل إلى نافذة تطلب منّا إدخال الجذر الذي نرغب
يف توليد الفعل منه ،أو الفعل الذي نرغب يف تصريفه (انظر الصورة رقم .)1
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الصورة رقم ( )1نافذة اإلدخال
بعد إدخال الجذر (ك ت ب) ننقر على زر ( )okفينقلنا الربنامج إلى
مجموعة من الصفحات التي تضم الفعل المو َّلد ،مع إسناده إلى ضمائر
الرفع (انظر الصورتين رقم .)3 ،2
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الصورة رقم ( )2إسناد الفعلين الماضي واألمر

الصورة رقم ( )3إسناد الفعل المضارع
نتائج تطبيق الخ اازمية (البرنامج):
يرتبط تقويم برنامج توليد األفعال يف اللغة العربية وتصريفها بطبيعة
مخرجاته؛ لذا جاء تقويمنا وفقا ألهداف دراستنا اللغوية ،حيث سنُ َقيم هذا
المفصلة يف الجزء السابق.
الربنامج بالنظر إلى نتائج عينة االختبار
َّ
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وقد أظهر الربنامج قدرة عالية على إعطاء النتيجة الصحيحة لتوليد
حال صحيحا لجميع الجذور
األفعال وتصريفها؛ حيث قدَّ م النظام ًّ
وصرفها ،وذلك
المدْ َخل،
َّ
المدخلة ،فو َّلد جميع األفعال الممكنة من الجذر ُ
زودنا هبا النظام.
وفقا لقوانين التوليد والتصريف التي ّ
وقد و َّلد النظام أفعاال محددة وأسندها إلى الضمائر مرورا بعدد من
المراحل ،هذه المراحل قد تتخللها مراحل أخرى (معالجة حروف العلة،
معالجة اإلدغام ،معالجة كتابة الهمزة) ،إذ تزيد تلك المراحل وتنقص
المدْ َخل (صحيح ،مض َّعف ،مهموز ،معتل).
حسب نوع الجذر ُ
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نتائج الدااسة:
بعد أن أهنى الباحث هذه الدراسة بصورة يرجو أن تكون مقبولة ،يحسن
به أن ُي ْجمل برتكيز مقتضب النتائج التي انتهى إليها ،والتي كان منها ما يلي:
 -1يرى الباحث على ضوء نتائج هذه الدراسة أنه بإمكان هذا الربنامج
أن يقدم الخدمة والفائدة لجهتين ،هما:
أ -اللغة العربية :وذلك عن طريقين:
أوال :للناطقين باللغة العربية من أبنائها ،حيث إنه سيساعد يف تيسير
تصريف األفعال العربية دون قواعد لغوية أو قوانين صوتية لغير
المتخصصين من الطالب والعلماء.
ثانيا :اللغة العربية لغير الناطقين هبا ،الذين يرغبون يف تعلمها ،حيث َّ
إن
هذا الربنامج سيساعد يف مهمة تسهيل تعلم الصرف لدى متعلمي اللغة
العربية.
ب -اللسانيات الحاسوبية العربية ،حيث سيسهم يف تطوير اللسانيات
الحاسوبية العربية ،لتكون أكثر فهما لخصائص اللغة العربية علم ًّيا وتقن ًّيا.
 -2تم ّكن الباحث من بناء قاعدة بيانات تتضمن عددا كبيرا من الجذور:
( )6104جذور ثالثية ،و( )2163جذرا رباع ًّيا .من شأن قاعدة بيانات
الجذور هذه أن تيسر عمل الحاسوبيين الذين ننتظر منهم وضع برامج
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خاصة لميكنة المعجم العربي حيث تعد الجذور قاعدة المعطيات
تكون مادة المعجم الحاسوبي.
األساسية التي ّ
 -3كذلك تم َّكن من بناء قاعدة بيانات لألفعال العربية الثالثية
والرباعية-المجردة والمزيدة -و ُتعدُّ هذه القاعدة من األعمال األساسية
التي تقوم عليها العديد من التطبيقات الهامة يف مجاالت التعليم وأعمال
النشر والطباعة .مثل الرتجمة من اللغة العربية وإليها.
 -4كذلك استطاع بناء خوارزمية حاسوبية (برنامج) تضبط العمليات
االشتقاقية -الفعلية -الممكنة لألفعال العربية .كما تم َّكن من بناء مولد
تصريفي آلي للفعل يف اللغة العربية ،يقوم بتصريفه يف األزمنة كافة ،ويسنده
إلى الضمائر كافة.
 -5من النتائج التي توصل إليها الباحث -أيضا -أن هناك وضوحا يف
مسار عملية االشتقاق الفعلي يف اللغة العربية ،واطرادا يف التصريف،
باستثناء حاالت نادرة.
 -6أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن هناك الكثير من التغيرات التي تطرأ على
األفعال عند إسنادها إلى الضمائر خاصة عند إسناد األفعال المعتلة
والمض َّعفة ،وهذا ما يستوجب توصيفه حاسوب ًّيا توصيفا دقيقا يستنفذ كل
اإلشكاليات التي تواجهنا عند الحوسبة ،كما أظهرت الدراسة أننا يف حاجة
ماسة إلى توصيف جميع فروع اللغة العربية صرفا ونحوا ومعجما وداللة.
ّ
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 -7أثبتت اللغة العربية بأهنا قادرة على تطويع الحاسوب ليخدمها ،وما
هذه الدراسة إال مثال متواضع على ذلك.
 -8بعض تقسيمات األفعال ال تحتاج لتوصيف؛ وذلك لمحدوديتها،
فمثل تلك األفعال ُتدخل للحاسوب مباشرة ،كاألفعال الجامدة.
 -9يرى الباحث حاجة النظام الصريف للعربية لتوصيف يتجاوز
للحاسوبي من جهة ،والبن اللغة من جهة
الوصف الحالي ،ذلك خدمة
ّ
أخرى ،والحاجة إلى توصيف إضايف مطلب ُملِ ّح لتعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها.
 -10كذلك يرى الباحث أهمية النظر إلى المسائل اللغوية يف ضوء
التداخل بين مستويات النظام اللغوي (الصويت ،الصريف ،والنحوي،
نص أو
والداللي)؛ حيث ال يمكن الفصل بين هذه المستويات يف دراسة أي ّ
تحليله.
وبعد ،فتتط ّلع هذه الدراسة إلى أن تكون نقلة نوعية كبيرة جدًّ ا يف مجال
معالجة اللغة العربية حاسوب ًّيا؛ حيث كان الهدف حين شرعنا هبذا العمل
تحويل القواعد الصرفية إلى قواعد منطقية ،مما يتيح للحاسوب أن يتعامل
مع اللغة بشكل يحاكي الطريقة التي يستعملها اإلنسان عند توليد الكلمات.
وهذا األسلوب يف التفكير هو الذي جعلنا نستطيع أن نختزل البيانات لدينا،
مما يوفر علينا إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تحوي معظم مفردات اللغة.
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الت صيات:
 -1يف ظل هذه النتائج يوصي الباحث بضرورة إيجاد نموذج متكامل
األبعاد من أجل توصيف فروع اللغة العربية ،وال س َّيما الصرف.
 -2ضرورة دراسة الصرف دراسة حاسوبية؛ لما تتسم به الربامج
الحاسوبية من الدقة ،والقدرة على التخزين والتحليل والتصنيف والربط،
ولما توفره على الباحث من الجهد والوقت.
 -3هناك جهود للغويين والحاسوبيين العرب يف النهوض باللسانيات
الحاسوبية العربية ،ولكن يعيب هذه الجهود أن كل فريق يعمل بمعزل عن
اآلخر ،كما أن كثيرا من هذه الجهود تبقى حبيسة األدراج؛ مما سبب تشتيتا
لهذه الجهود ،وقلل من االستفادة منها .ولذا توصي هذه الدراسة بتعاون
اللغويين والحاسوبيين العرب ،وتوحيد جهودهم ،والعمل ضمن فريق
واحد ،وإنشاء جمعية للسانيات الحاسوبية العربية؛ ترعى هذا المشروع،
وتجمع شتاته ،وتوحد جهوده يف الوطن العربي.
 -4يوصي الباحث بتوجيه المزيد من البحوث يف الجامعات ومراكز
البحث نحو حوسبة اللغة العربية بكل مستوياهتا :المعجمية ،والصرفية،
والنحوية ،والداللية؛ َّ
ألن اللغة العربية من أكثر اللغات انضباطا يف النظام
اللغوي؛ لتنضم اللغة العربية إلى مثيالهتا من اإلنجليزية والفرنسية وغيرهما
يف القدرة على التعامل مع الحاسوب واالستفادة من مزاياه.
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إحرائيات األفعال الثالثية والرباعية المجردة والمزردة
جدول رقم ( )1يوضح عدد األفعال الثالثية المجردة موزعة على
أبواهبا
الباب التصريفي

املاضي

املضارع

عدد األفعال

النسبة املئوية

1

فَ َع َل
فَ َع َل
فَ َع َل
فَعم َل
فَ ُع َل
فَعم َل

يَ ْف ُع ُل
يَ ْفعم ُل
يَ ْف َع ُل
يَ ْف َع ُل

2356

%26.38

2053

%23.86

1404

%16.33

2203

%25.61

555

%6.45

33

%0.38

2
3
4
5
6

جمموع األفعال

يَ ْف ُع ُل
يَ ْفعم ُل

8604

جدول رقم ( )2يوضح عدد األفعال الثالثية المجردة موزعة على
أنظمتها التصريفية (الماضي)
املاضي

النظام التصريفي
م1

فَ َع َل
عدد األفعال 3330
م6

فَ ُع َل
عدد األفعال 528
م9
فَعم َل
عدد األفعال 1869
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اجملموع

م2

م3

م4

م5

م12

417

266

346

312

246

م7

م8

4

24

م10

م11

م13

131

3

219

4917
556
2222
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جدول رقم ( )3يوضح عدد األفعال الثالثية المزيدة موزعة على
أنظمتها التصريفية
وزن الفعل

عدد األفعال

فَ َع َل
عدد األفعال
فاع َل
َ
عدد األفعال
أَفْ َع َل
عدد األفعال

اجملموع

ن1

ن2

2853

278

3131

ن3

ن4

ن5

1086

95

193

1374

ن6

ن7

ن8

ن9

2185

251

290

397

تَ َف َع َل
عدد األفعال

ن10

ن11

2428

258

2686

فاع َل
تَ َ
عدد األفعال

ن12

ن13

ن14

899

92

144

امنْ َف َع َل

1135

ل
ن15
15

ن16

ن17

ن18

ل18

عدد األفعال 18 674

111

94

60

1

ل
ن19
19

ن20

ن21

ن22

ل22

179

154

207

2

امفْ تَ َع َل

عدد األفعال 2 1262
ن23
امفْ َع َل
95
عدد األفعال
ن26
ن25
ام ْستَ ْف َع َل
113
678
عدد األفعال
ن29
امفْ َع ْو َع َل

3123

ن24

ل24

1

1

ن27

ن28

128

129
ن30
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958

1806
97
1048
66
157

وزن الفعل
عدد األفعال
امفْ َ
عال
عدد األفعال
امفْ َع َو َل
عدد األفعال

اجملموع

عدد األفعال
38

28

ن31

ن32

102

1

ن33

ن34

12

2

103
14

جدول رقم ( )4يوضح توزيع األفعال الثالثية (المجردة والمزيدة) على
جذور األفعال
جمموع جذور األفعال الثالثية
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
158

6104

الصيغة

عددها

نسبتها إىل اجلذور

فَ َع َل
فَ ُع َل
فَعم َل

4917

%80.55

556

%9.11

2222

%36.40

3131

%51.29

1374

%22.51

3123

%51.16

2686

%44.00

1135

%18.59

958

%15.69

1806

%29.59

97

%1.59

1048

%17.17

66

%1.08

فَ َع َل
فاع َل
َ
أَفْ َع َل

تَ َف َع َل
فاع َل
تَ َ
امنْ َف َع َل
امفْ تَ َع َل
امفْ َع َل
ام ْستَ ْف َع َل
امفْ َع ْو َع َل
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جمموع جذور األفعال الثالثية
الرقم

6104

الصيغة
امفْ َ
عال

14

عددها

نسبتها إىل اجلذور

103

%1.69

14

%0.23

امفْ َع َو َل

15

23236

مجلة األفعال الثالثية

جدول رقم ( )5يوضح عدد األفعال الرباعية المجردة والمزيدة موزعة
على أنظمتها التصريفية
وزن الفعل
فَ ْعلَ َل
ملح
مبجرد
الرابعي
تَ َف ْعلَ َل

عدد األفعال

وزن الفعل

ر1

ملح
ابملزيد
حبرف

1404
ر2

ر1

18 358
ر3
553

امفْ َعْن لَ َل
امفْ َعلَ َل

عدد األفعال
ر4

ر3

11 149
ر6

ر9

95

12
ر5

197

وزن الفعل

عدد األفعال

ملح
ابملزيد
حبرفني

ر 6ر 7ر8
22 1

جمموع األفعال الرابعية
2821
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1

المرادا والمراجع
)1

ابررن يعرريش ،موفررق الرردين بررن أبرري البقرراء يعرريش بررن علرري بررن يعرريش
المفصل ،بيروت -لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط،1
الموصلي ،شرح
ّ
1422هر.

)2

أبررو صرريني ،صررالح ،اللغررة العربيررة يف عصررر الحوسرربة والمعلوماتيررة،
األوراق البحثيرة لمرؤتمر أطلرس الرردولي الثراين يف اللغرة والرتجمررة-
عمران -األردن،
دور التكنولوجيا الحديثة يف تعليم اللغات وتعلمهاّ ،
2002م.

)3

أبوهيررف ،عبررداهلل ،مسررتقبل اللغررة العربيررة :حوسرربة المعجررم العربرري
ومشررركالته اللغويرررة والتقن ّيرررة أنموذجرررا ،دمشرررق ،مجلرررة الررررتاث،
العدد2004 ،93م.

)4

إسررتيتية ،سررمير شررريف ،اللسررانيات -المجررال والوظيفررة والمررنهج،
إربد-األردن ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،ط2008 ،2م.

)5

آل طه ،هدى سالم عبداهلل ،النظام الصريف للعربية يف ضوء اللسانيات
عمرران ،رسررالة دكترروراه،
الحاسرروبية "مثررل مررن جمررع التكسررير"ّ ،
الجامعة األردنية2005 ،م.
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)6

بررن حمررادو ،عبررد المجيررد ،المحلررل الصررريف للغررة العربيررة لمخرررب
ميراكررل ،األوراق البحثيررة الجتمرراع خرررباء المحلررالت الحاسرروبية
الصرفية للغة العربية ،دمشق -سوريا2009 ،م.

)7

البواب ،مروان ،دراسة نقدية لغويرة لعردد مرن المحلرالت الصررفية،
األوراق البحثية الجتماع خرباء المحلالت الحاسوبية الصرفية للغرة
العربية ،دمشق -سوريا2009 ،م.

)8

البرواب ،مررروان ،الط ّيران ،محمررد ،أسررلوب معالجرة اللغررة العربيررة يف
المعلوماتيررررة (الكلمررررة  -الجملررررة) ،اسررررتخدام اللغررررة العربيررررة يف
المعلوماتيرررة ،ترررونس ،المرررؤتمر الثررراين حرررول اللغويرررات التطبيقيرررة،
المنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وإدارة الثقافة1996 ،م.

)9

بيررومي ،حسررن ،وخليررل كلفررت ،وأحمررد الشررافعي ،معجررم تصررريف
األفعال العربية ،القاهرة -مصر ،دار إلياس العصرية ،ط ،1د .ت.

 )10التميمررري ،أفرررراح عبرررد العزيرررز ،بنررراء خوارزميرررة حاسررروبية للتوليرررد
والتحليررل الصرررفيين يف برراب النسررب ،رسررالة ماجسررتير ،الريرراض،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،معهد تعليم اللغة العربيرة،
2012م.
 )11ح ّطاب ،مأمون ،تجربة دار حوسربة الرنص العربري يف معالجرة الرنص
العربي حاسوب ًّيا ،األوراق البحثية للموسم الرابع والعشرين لمجمرع
عمان -األردن2006 ،م.
اللغة العربية األردين ،ص ّ ،26-11
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 )12حمررادة ،سررلوى السرريد ،المحلررالت الصرررفية للغررة العربيررة ،األوراق
البحثية الجتماع خرباء المحلالت الحاسوبية الصرفية للغرة العربيرة،
دمشق -سوريا2009 ،م.
 )13حمررادة ،سررلوى السرريد ،المعالجررة اآلليررة للغررة العربيررة (المشرراكل
والحلول) ،القاهرة -مصر ،دار غريب2009 ،م.
 ) 14خضرررر  ،محمرررد  ،الحرررروف العربيرررة وا لحاسررروب  ،ع ّم ررر ان ،
الموسم الثقرايف الرابرع عشرر لمجمرع اللغرة العربيرة األردين ،
 1996م .
 )15الخطيررب ،عبررد اللطيررف محمررد ،أصررول اإلمررالء ،دمشررق ،دار سررعد
الدين ،ط  1994 ،3م.
 )16خليفررة ،عبررد الكررريم ،المجررامع اللغويررة العلميررة العربيررة والتنميررة
اللغويررة ،مررؤتمر مجمررع اللغررة العربيررة بالقرراهرة ،ال ردورة السرربعون،
2004م.
 )17خميس ،أحمد حسن ،مجموعة الربمجرة باسرتخدام فيجروال بيسرك
دوت نت ،القاهرة -مصر ،المركرز المصرري لتبسريط العلروم (إيرزي
توتر يالز)2010 ،م.
 )18الدحرررداح ،أبوفرررارس ،معجرررم التصرررريف المرئررري للفعرررل العربررري،
بيروت-لبنان ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط2007 ،1م.
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 )19الدحداح ،أنطوان ،معجم تصريف األفعال العربيرة ،بيرروت-لبنران،
مكتبة لبنان ناشرون ،ط2007 ،5م.
 )20درويش ،عبداهلل ،دراسات يف علم الصررف ،المنيررة  -مصرر ،مكتبرة
الشباب ،ط .2
 )21دوزي ،رينهارت ،تكملة المعراجم العربيرةَ -ت ْر َج َمر ُه د .محمرد سرليم
النعيمي ،الجمهوريرة العراقيرة ،وزارة الثقافرة واإلعرالم ،دار الرشريد
للنشر1980 ،م.
 )22ديرراب ،وهيررب بررن أحمررد ،تكملررة معجررم ترراج العررروس ،دمشررق -
سوريا ،مطبعة الصباح ،ط 1996 ،1م.
 )23الرررزبن ،أحرررالم عرررامر شرررريف ،توصررريف النحرررو العربررري يف ضررروء
اللسرانيات الحاسروبية "الفعررل الماضري نموذجرا" رسرالة ماجسررتير،
الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن2008 ،م.
 )24الزبيرردي ،محمررد ،ترراج العررروس مررن جررواهر القرراموس ،الكويررت،
الرتاث العربي2000 ،م.
 )25الزركرران ،محمررد ،اللسررانيات وبرمجررة اللغررة العربيررة يف الحاسرروب،
الريرراض ،السررجل العلمرري لنرردوة اسررتخدام اللغررة العربيررة يف تقنيررة
المعلومات ،مكتبة الملك فهد1992 ،م.
السود ،محمرد باسرل عيرون ،المعجرم المفصرل يف تصرريف األفعرال
ّ )26
العربية ،بيروت-لبنان ،دار الكتب العلم ّية ،ط2011 ،2م.
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 )27صوالحة ،مجدي ،وإيرك أنرول ،توظيرف قواعرد النحرو والصررف يف
بنرراء محلررل صررريف للغررة العربيررة( ،األوراق البحثيررة الجتمرراع خرررباء
المحلرررالت الحاسررروبية الصررررفية للغرررة العربيرررة) دمشرررق -سررروريا،
2009م.
 )28صيني ،محمود ،نحو معجم عربي للتطبيقرات الحاسروبية ،الريراض،
ندوة استخدام اللغة العربية يف تقنية المعلومات1992 ،م.
 )29العارف ،عبرد الررحمن برن سرعد ،توظيرف اللسرانيات الحاسروبية يف
خدمة الدراسات اللغوية العربية (جهو ٌد ونتائج) ،مجلة مجمع اللغرة
العربية األردين ،ع 2007 ،73م.
 )30عامر ،أحمد أنيس شحادة ،توصيف نحوي لألفعال الرواردة يف شرعر
محمررود درويررش يف ضرروء اللسررانيات الحاسرروبية ،رسررالة ماجسررتير،
الجامعة الهاشمية 2009 ،م.
 )31العجماوي ،عرالء الردين صرالح ،المعالجرة اآلليرة للغرة العربيرة برين
الواقع والتحديات( ،األوراق البحثية للموسم التاسرع عشرر لمجمرع
عمان -األردن2001 ،م.
اللغة العربية األردين) ،ص ّ ،76-63
 )32العجوري ،عزت جهاد عزت ،توصيف لغوي صريف لشعر بدر شاكر
السررياب يف ضرروء اللسررانيات الحاسرروبية ،رسررالة ماجسررتير ،الجامعررة
الهاشمية 2009 ،م.
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 )33العجيلرري ،عبررده ذيرراب ،الحاسرروب والنحررو العربرري ،إربررد-األردن،
منشررورات جامعررة اليرمرروك -عمررادة البحررث العلمرري والدراسررات
العليا1996 ،م.
 )34علي ،نبيل ،اللغة العربية والحاسوب (دراسة بحثية) ،تعريب ،د .ط،
1988م.
 )35العنرررايت ،وليرررد ،وخالرررد الجررررب ،دليرررل المسرررتخدم يف اللسرررانيات
الحاسرررروبية العربيررررة ،األردن ،دار جريررررر للنشررررر والتوزيررررع ،ط،1
2007م.
 )36القبالن ،تمارى أمجد عبدالكريم ،نظام محوسب لمحلرل نحروي يف
اللغة العربية لجمل فعليرة غيرر مشركولة مرن الفعرل الماضري المبنري
للمعلررروم ،رسرررالة ماجسرررتير ،جامعرررة آل البيرررت ،المفررررق ،األردن،
2004م.
 ) 37القحطرراين  ،سررعد بررن هررادي  ،تحليررل اللغررة العربيررة بوسرراطة
الحاسررروب  ،مجلرررة مجمرررع اللغرررة العرب يرررة األردين  ،ع ، 68
 2004م .
 )38مجمررع اللغررة العربيررة بالقرراهرة ،المعجررم الكبيررر ،جمهوريررة مصررر
العربيررة ،اإلدارة العامررة للمعجمررات وإحيرراء الرررتاث ،مقدمررة الجررزء
األول  -حرف الهمزة ،ط( ،1د .ت)..
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 )39مهديوي ،عمر مهدي ،توليد األسماء مرن الجرذور الثالثيرة المعتلرة:
مقاربة لسانية حاسوبية ،أطروحة دكتوراه السرلك الثالرث ،المغررب،
جامعة سيدي محمد بن عبداهلل ،فاس1999 ،م
 )40الموسررى ،هنرراد ،العربيررة نحررو توصرريف جديررد يف ضرروء اللسررانيات
الحاسرروبية ،المؤسسررة العربيررة للدراسررات والنشررر ،بيررروت ،ط،1
2001م.
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()3

د .مجدي مرطفد راق ت

 حاصع علد ماجستير ود ت اان مون جامعوة
عين شمس يف اآلداب (نح وصر ).
ِ
عموع يف مراحووع التعلويم المختلفووة يف مروور

والك رت وقطر.
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ملخص البحث باللغة العربية
يدور البحث (معاين صيغة َف َّع َل يف ديروان طرفرة برن العبرد) حرول تطبيرق
معاين صيغة (ف ّعل) كما هي عند الصرفيين على ما ورد يف ديوان طرفرة علرى
سرربيل اإلحصرراء ،وحصررر مررا جرراء يف الررديوان مررن هررذه المعرراين الترري ذكرهررا
الصرفيون ،ومنها :التكثيرر والمبالغرة ،التّعديرة ،موافقرة معنرى ( َف َع َرلَ ،أ ْف َع َرل،
َت َف َّع َل) ،الجعل (جعله يفعل كذا) ،النسبة (نسبة شريء آلخرر) ،تحويرل صرفة
الشيء إلى أخرى ،التسمية أي النسبة ،الزمران ،الردعاء ،الصريرورة (صرار ذا
كذا) ،السلب (اإلزالة) ،وقد أضاف البحث عدة معان جديدة لصيغة (ف ّعرل)
تمثلررت يف :النصررح واإلنررذار ،وجررود الشرريء علررى صررفة معينررة ،المشرراركة
والتَّفاعل ،وكران االعتمراد يف ذلرك علرى السرياق الرذي وردت فيره مفرردات
( َف َّع َل).
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The research summary
The research (Meaning of the formula (to overdo) in
Tarfa ibn al-Abd (collection of poems) diwan, is around
applying the meaning of (to overdo) formula as it is on
the scientists of morphology and as it came in Tarfa’s
(collection of poems) Diwan on the basis of counting and
defining what came in Diwan of these meanings that the
scientists of morphology mentioned such as
multiplication, exaggeration, the rendering transitive and
the consent of the meaning (to do), means (made him to
do something, Afa’al , tafa’al). It also means, attribution,
(the attribution of something to another). It also means the
change of the adjective of something to another. It also
means naming, that’ means, attribution, time and
hopefulness. It also means, to become, (became
something like…). It also means ,” elimination” means to
eliminate. The research has added some new meanings to
the formula of (to overdo) which came in the form of
advice, warning, the existing of something on a specific
phase, participation and interaction. All these meanings
based on the context of the meaning of (to overdo).
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المقدمة
م ّثل شعر طرفة بن العبد مادة لغويرة للبراحثين قرديما وحرديثا ،والباحرث
هنا يأخذ ديوان طرفة مجاال لتطبيرق مرا ذهرب إليره الصررفيون لمعراين صريغة
( َف َّع َل).
معلوم أن للسرياق دورا ها ًّمرا يف تحديرد المعنرى؛ لرذا فسريكون االعتمراد
على السياق يف تحديد معنى الصيغة كيفما وردت يف الديوان.
منهج البحث:
ذكرت المفردة ُمتبِعرا إ ّياهرا بررقم الصرفحة وفرق ورودهرا يف :ديروان
-1
ُ
طرفررة بررن العبررد .اعتنررى برره عبررد الرررحمن المصررطاوي ،ط( )3بيررروت :دار
المعرفررة1433 ،هرررر2012-م ،ودائمررا أشررير إليرره بالررديوان ،فعلررى سرربيل
المثررال( :فو ّورق :قررال طرفررة يف ص( )...ثررم أضررع خ ًّطرا تحررت الفعررل المررراد
قلت :ويقول طرفة أيضا يف ص(.)...
بحثه ،فإن تكررت المفردة ُ
بت األفعال كلها حسب حروف المعجم.
 -2ر َّت ُ
أوردت البيت الذي جراءت فيه المفردة مضبوطا بالشكل.
-3
ُ
ررت معررراين مفرررردات البيرررت كمرررا وردت يف شرررروح الرررديوان؛
 -4تناولر ُ
للوقوف على المعنى.
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ذكرت بحر البيت ومعنراه يف القصريدة؛ – قردر المسرتطاع -لإللمرام
-5
ُ
بالمعنى القريب.
حددت يف هناية المادة معنى الصيغة اعتمادا على السياق والمعاجم
-6
ُ
اللغوية.
خطة البحث:
*) تضمن هذا البحث ما هو ٍ
آت:
ّ
 ملخصا باللغتين العربية واإلنجليزية. مقدمة شملت منهج البحث وخطته. مدخل للتعريف بمعاين صيغة ( َف َّع َل) عند الصرفيين. البحث نفسه. النتائج. قائمة بالمصادر والمراجع.ِ
اهلل َي ُق ُ
السبِ َيل﴾ [األحزاب.]4 :
َ
ول ا ْل َح َّق َو ُه َو َي ْهدي َّ
﴿و ُ
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مدخع للتعررف بمعاين صيغة (ف َّعع) عند الررفيين
يكرراد يجمررع الصرررفيون القرردماء والتررابعون لهررم بإحسرران مررن البرراحثين
المحرردثين علررى أن صرريغة ( َف َّع َ
ررل) ترردل علررى معرران عرردة ،هرري :التكثيرررر
والمبالغة ،التعدية ،موافقةَ :ف َع َل و َأ ْف َع َرل و َت َف َّعر َل ،السرلب واإلزالرة ،الجعرل،
تحويل صفة الشيء إلى أخرى ،التسمية أي النسبة ،الصيرورة ،بمعنى الفعل
المجرد ،الزمان ،الدعاء.
أوال :التكثير:
ً
شاع استعمال ف َّع َل يف الداللة على التكثير ،قال سيبويه" :تقرول :ك ََس ْررهتَا
وجرحتره :أكثررت
و َق َط ْع َ
كسررته وق َّطعتره َّ
تها ،فرإذا أردت كثررة العمرل قلرتَّ :
ررت إذا أردت جماعرررة اإلبرررل
وقو َمر ْ
مو َتر ْ
ررت َّ
الجراحرررات يف جسرررده ،وقرررالواَّ :
ويطوف :أي ُيكثر التَّطوف ،قرال
الج َو َالن،
َّ
وغيرها ،وقالواَ :ت َج َّو َل أيُ :يكثر َ
تعالىَ ﴿ :و َف َّج ْرنَا ْاألَ ْر َض ُع ُيونا﴾ [القمر ،]12 :واعلرم ّ
أن التخفيرف يف هرذا
جائز وكله عربي ،إال َّ
أن ( َف َّع ْل َت) إدخالها ههنا لتبيين الكثير"(.)1
ّ
( )1الكتاب كتاب سيبويه ،أبو بشر بن عثمان برن قنررب ،تحقيرق وشررح :عبرد السرالم محمرد هرارون،
ط( )2مكتبررة الخررانجي بالق راهرة ،ودار الرفرراعي بالريرراض1402 ،هررر1982 -م.65-63/4 ،
الصاحبي ،أبو الحسين أحمد بن فرارس برن زكريرا ،تحقيرق السريد أحمرد صرقر .القراهرة :عيسرى
البرررابي الحلبررري ،د .ت .ص .369المفصرررل يف علرررم العربيرررة ،أبرررو القاسرررم محمرررود برررن عمرررر
الزمخشري ،ط( ،)2بيروت :دار الجيل ،د .ت .ص .281كتاب المفتاح يف الصرف ،عبد القراهر
الجرجرراين ،حققرره وقرردم لرره الرردكتور :علرري توفيررق الحمررد ،ط( ،)1بيررروت :مؤسسررة الرسررالة،

=
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رت ،أي:
رت و َط َّو ْف ُ
كجو ْل ُ
ومن المحدثين من قال :التكثير يكون يف الفعل َّ
ررت ال َّطررواف والجررو َالن ،ويف الفاعررل :مو َتر ِ
رت ْ ِ
اإل ْبر ُرل و َب َّركررت ،أي :كثررر
أكثر ُ
َ َّ
َ َ
رت األبررواب أي :أغلقررت أبوابررا
الميررت منهررا والبررارك ،ويف المفعررول :غ َّل ْقر ُ
كثيرة(.)1
وقيل :والمشهور يف صيغة (ف َّع َل)أهنا تدل على التكثير يف المتعدي غالبرا
ويف الررالزم قلرريال ،فمررن األول قولرره تعررالىَ ﴿ :وإِ ْذ ن ََّج ْينَرراكُم مِ ر ْن ِ
آل فِ ْر َعر ْرو َن
ْ

َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسرو َء ا ْل َع َرذ ِ
ون َأ ْبنَرا َءك ُْم َو َي ْسرت َْح ُي َ
اب ُي َرذب ُح َ
ون نِ َسرا َءك ُْم َوفِري َذل ِ ُك ْرم
ِ
ِ
ف ونحو
وطو َ
جو َل َّ
يم﴾ [البقرة ،]49 :ومن الثاين قولهمَّ :
َب َال ٌء م ْن َرب ُك ْم َعظ ٌ
ذلك(.)2
=
1407هررر 1987 -م ،ص .49الممتررع الكبيررر يف التصررريف ،ابررن عصررفور اإلشرربيلي ،تحقيررق
الردكتور :فخرر الردين قبراوة ،ط( :)1بيرروت :مكتبرة لبنران ناشررون1996 ،م ،ص .129تسرهيل
الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك ،حققه وقدم لره :محمرد كامرل بركرات ،الجمهوريرة العربيرة
المتحدة :دار الكاتب العربي للطباعة والنشر1387 ،هرر1967-م ،ص  .198شررح الملروكي يف
التصررريف ،ابررن يعرريش ،تحقيررق :الرردكتور :فخررر الرردين قبرراوة ،ط( ،)1حلررب :المكتبررة العربيررة،
1393هررر 1973 -م ،ص .70شرررح شررافية ابررن الحاجررب ،رضرري الرردين محمررد بررن الحسررن
اإلسرررتاباذي النحرروي مررع شرررح شررواهده للعررالم الجليررل عبررد القررادر البغرردادي صرراحب خزانررة
األدب ،حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما ،محمد نور الحسن ومحمرد الزقرزاف ومحمرد
محيي الدين عبد الحميد ،بيروت :دار الكتب العلمية1402 ،هر – 1982م.92/1 ،
( )1دروس التصريف ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،بيروت :المكتبرة العصررية للطباعرة والنشرر،
1416هر 1995-م ،ص .73شذا العرف ،ص .79أبنيرة األفعرال :دراسرة لغويرة قرآنيرة ،د .نجراة
عبررد العظرريم الكررويف ،د .م :دار الثقافررة للنشررر والتوزيررع1409 ،ه رر1989-م ،ص .49التطبيررق
الصريفّ ،الدكتور ،عبده الراجحي ،بيروت :دار النهضة العربية ،د .ت .ص.34-33
( )2د .نجاة الكويف ،أبنية األفعال ،ص.51
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والمراد بالتكثير وقوع الفعل وكأنه حدث مررارا ،فقولرك :ق ّطعرت يعنري
طروف ،ق ّلرم ،ر ّفرع ،خردّ
تكرار القطع ...ومن ذلك :ش َّققّ ،

مرزقّ ،
مشرى،
َّ ،

( )1
جمع الكتب،
شمر عن ساعده ،ق َّطب جبينهَّ ،
جرح  ،وأيضا المبالغة :نحوَّ :
ّ

بشر ،ق َّبحَّ ،
فتّش الغرفة ،ومنهّ :
عوقَ ،ط َّي َررَ ،،م َّي َرزَ ،ر َّجرىَ ،أ َّدى،
رشح ،ن َّكبَّ ،
َل َّرممَ ،ف َّك َك(.)2
ثان ًيا :التعدرة:
وفر ْح ُتر ُه ،و َغر ِرر َم و َغ َّر ْم ُتر ُه و َن ُبر َرل و َن َّب ْل ُتر ُه و َنر َرز َل ون ََّز ْلتر ُه .تريررد:
قررالواَ :فر ِرر َح َّ
َح َملتُه على ذلك وجعلتُه يف َع ُله( .)3قيرل :تجريء (ف َّع َرل) للتعديرة نحرو َّفرحتره
وفهمته المسألة .وجعرل الرضري مرن التعديرة نحروَ :ف َّسر ْق ُت ُه ،وعردّ ه
وخرجته َّ
َّ
غيره قسما برأسه وهي النسبة فقال :يجيء (ف َّعل) لنسبة المفعول إلرى أصرل
ُ
وسرميته فاسرقا ،وكرذا
فسرقته أي نسربته إلرى الفسرق
ّ
الفعل ،تسميته بره نحروَّ :
ك َّف ْرته خ َّطأته وزنَّيته(.)4
( )1علررم الصرررف ،الرردكتور :فخررر الرردين قبرراوة ،ط( ،)1بيررروت :مكتبررة لبنرران ناشرررون2012 ،م،
ص.114
( )2د .قباوة ،علم الصرف ،ص.115
( )3شرررح الملرروكي ،ص .72المفترراح ص .49المفصررل يف علررم العربيررة ،ص .281ابررن عصررفور،
الممترع ،ص .129تسررهيل الفوائرد ص .198شرررح الشرافية  .92/1دروس التصررريف ،ص.71
 . 73شذا العرف يف فن الصرف ،أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي الشيخ ،قدم لره علرق عليره
الرردكتور محمررد بررن عبررد المعطرري ،الريرراض ،دار الكيرران ،د .ت .ص .79د ،نجرراة الكررويف ،أبنيررة
األفعال ،ص .51التطبيق الصريف ،ص .33د .قباوة ،علم الصرف ،ص.114
( )4المغنرري يف تصررريف األفعررال ،د .محمررد عبررد الخررالق عضرريمة ،ط( ،)2القرراهرة :دار الحررديث،
1420هر 1999-م ،ص.131
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ثال ًثا :السلب أي اإلزالة:
تررأيت ( َف َّعر َرل) بمعنررى السررلب ِ
رت َقر َرذاها،
واإلزالررة كقررولهم :قر َّرذ ْي ُت عينَرره ،أي :أزلر ُ
َّ
رت الفصر َ
ريل ،أي :أزلررت عنرره ال َقر َرر َع ،وهررو َب ْثر ٌرر يحر ُ
وقرد ُترره ،أي:
وقرعر ُ
ردث بالفصررالَّ ،
َّ
أزلت عنره ال ُقرراد ،ومرضرتُه :قمرت عليره يف مرضره ِ
رت َم َر َضر ُه،
مرضرتُهَ :أ َز ْل ُ
ُ
َ
ووليتُر ُهّ ..
َّ
وج َّلدْ ُت ُه :أي أزلت جلده بالسلخ ،وكذا َق َّش ْر ُت الفاكهة ،أي :أزلرت قشررها ،وق َّل ْمرت
ّ
أظافري :أزلت قالمتها()1وقد م ّثلوا لمعنى السلب بقولهم :يجيء لسلبك عن مفعول
أفعررل مررا اشررتق منرره ،نحررو أشرركيته :أي أزلررت شرركواه( ،)2وعرردّ ه ابررن عصررفور وغير ُرره
بمعنى :القيا ُم على ّ
الشيء :كقولك َم َّر ْض ُت ُه أي ُق ْم ُت عليه(.)3
ااب ًعا :اختراا الحكارة:
 الختصار حكايته( ،)4أي :اختصرار حكايرة المركرب ،نحرو َه َّل َرل و َك َّب َرروس ْب َحان
وس َّب َح َ
وح َّمدَ و َأ َّم َن ،أي :قال :ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،و َل َّب ْيك ُ
و َل َّبى َ
والح ْمدُ هلل ،وآمِي َن(.)5
اهللَ ،

( )1شرررح الملرروكي ،ص .72المفترراح ص .49المفص رل يف علررم العربيررة ،ص .281ابررن عصررفور،
األندلسري،
النحوي
الممتع ،ص129؛ تسهيل الفوائد ،ص  .198المبدع يف التصريف ،أبو حيان
ّ
ّ

تحقيق وشرح وتعليق د .عبرد الحميرد السريد طلرب ،ط( ،)1الكويرت :مكتبرة دار العروبرة للنشرر

والتوزيررع1402 ،هرررر 1982 -م ،ص .112شرررح الشررافية  .94 -92/1شررذا العرررف ،ص.79
دروس التصريف ،ص .74- 73المغني يف تصريف األفعال ،ص.134-133
( )2شرح الشافية  .91/1دروس التصريف ،ص.72
( )3ابن عصفور ،الممتع ،ص .129المبدع يف التصريف ،ص.112
( )4تسهيل الفوائد ص.198
( )5دروس التصرررريف ،ص .74شرررذا العررررف ،ص .80أبنيرررة األفعرررال ،ص .49التطبيرررق الصرررريف،
ص .35علم الصرف ،ص.115
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خامسا :بمعند َف َع َع:
ً
 "بمعنىَ :ف َع َل ،نحروِ :ز ْلتُر ُه َو َز َّيلتُر ُه"( ،)1أي ِز ْلتُره أزيلره َز ْيرال :أي ّف َّر ْقتُر ُهيائي ،وليس من الزوال .فهما مثل قِ ْل ُت ُه و َأ َق ْل ُت ُه( .)2وعده بعضرهم
وهو أجوف ّ
بأنه قليل ،وعنده :يجيء َف َّع َل مثل َف َع َل يف المعنى -وهذا قليرل -ومرن أمثلرة
َراع و َفت ََّشر ُهَ ،
وخ َمر َن
ب َو ْج َه ُه و َق َّط َب ُه ،و َأ َب َر الن َّْخ َل و َأ َّب َر ُه ،و َفرت ََش ا ْل َمت َ
ذلكَ :ق َط َ
الشي َء َ
وش َّمر ذيله َ
وخ َّمنَ ُه ،أيَ :قدَّ رهَ ،
وص َّف َق هبما(.)3
وص َف َق بكفيه َ
وشمره َ
سادسا :بمعند َأ ْف َع َع:
ً
 نحررو :خ َّبر ْررت و َأ ْخ َبر ْررت( ،)4وهمررا يشرررتكان يف معنررى التعديررة يف مثررل:َأك َْر ْمت ُه وك ََّر ْمته(.)5
سابعا :بمعنى تف َّع َل :تأيت ( َف َّع َل) "لإلغناء عن تف َّع َل"(.)6
ثامنًا :الريرواة:
كر َّو َض المكران:
يجيء ( َف َّع َل) بمعنى صيرورة فاعله ْ
أص َل ُه المش َّتق منهَ ،
أي صار روضا ،و َع َّج َزت المرأة و َث َّي َبت و َع َّونَرت :أي صرارت عجروزا وثيبرا
( )1المفتاح ص .49المفصل ،ص .281التسهيل ،ص .198دروس التصريف ،ص .74المغنري يف
تصريف األفعال ،ص.134
( )2شرح الشافية .94/2
( )3دروس التصريف ،ص.74
( )4الصاحبي ،ص.369
( )5د .نجاة الكويف ،أبنية األفعال ،ص.49
( )6تسهيل الفوائد ص .198شذا العرف ،ص .80علم الصرف ،ص.115
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و َع َوانا :أي بين المسنة والصغيرة( ،)1كما يجيء بمعنرى تصريير مفعولره علرى
وبصرر
كروف الكوفرةَّ ،
ضرو َأ األضرواءَّ ،
ما هو عليه ،نحو قوله :سبحان الرذي َّ
البصرة ،أي :جعلها أضواء وكوفة وبصرة( ،)2قيل :والفرق بين زيرادة الهمرزة
والتضررعيف للداللررة علررى الصرريرورة أن صرريغة ف َّعر َرل تفيررد جعررل الفاعررل أو
قررص الشرمس
رب
المفعول شبيها باألصل الذي اشتق منه الفعرل ،مثرلَّ :
ُ
ذه َ
وحجررر
أي صررار كالررذهب( ،)3أي :صرريرورة شرريء شرربه شرريء ،كقر َّروس زيررد
َّ
الطين ،أي :صار شبه القوس يف االنحناء ،والحجر يف الجمود(.)4
تاس ًعا :التسمية:
وفس ر ْق ُت ُه وز َّن ْي ُت ر ُه ،أي:
يررأيت ( َف َّعر َرل) بمعنررى التسررمية نحررو قولررك :خ ّطأ ُت ر ُه َّ
َس َّمي ُت ُه واستقبلتُه به"( ،)5أي نسبة الفاعل المفعول إلى ما هو من لف الفعرل،
أو أن يصفه به ،نحوّ :
كذب القاضي شهادتك ،أي :نسبها إلى الكذب ،وك ّفر
الناس زيدا ،نسبوه إلى الكفر(.)6

( )1شرح الشافية  .95/2المغنري يف تصرريف األفعرال ،ص .134ابرن عصرفور ،الممترع ،ص.129
المبدع يف التصريف ،ص.112
( )2شرح الشافية  .96/2المغني يف تصريف األفعال ،ص.134
( )3د .نجاة الكويف ،أبنية األفعال ،ص .43المغني يف تصريف األفعال ،ص.134
( )4شذا العرف ،ص .80دروس التصريف ،ص .74التطبيق الصريف ،ص.34
( )5شرررح الملرروكي ،ص .73الممتررع ،ص .129المبرردع ،ص .112شررذا العرررف ،ص .80دروس
تصريف األفعال ،ص.73
( )6علم الصرف ،ص.114
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رج ْع ُت ُه
وسماها ابن عصفور :الرمي بكذاُ :يرا ُد هبا رم ْي ُت ُه بذلك :كقولك َش َّ
ِ
والج ِ
بن"(.)1
وج َّبنْ ُت ُه أي َر َم ْي ُت ُه بِالشجاعة ُ
َ
عاشرا :الدعاء:
ً
ك ُثررر يف برراب الرردعاء مجرريء الفعررل علررى صرريغة (ف َّعر َرل) مثررل :ح َّيرراك اهلل
وقواك وسدَّ د خطاك ،ومنره سر َّقيته :دعروت لره بالسرقيا ،قرال سريبويه :قرالوا:
َّ
أسقيته يف معنى س َّقيته ،فدخلت على ف ّعلت كما تدخل ف ّعلت عليهرا يعنري يف
َّفرحت ونحوها(.)2
حادي عشر :الت جه:
َروف:
تأيت ( َف َّع َل) للتوجه ،بمعنى المشي إلرى الموضرع هرو منره ،نحرو :ك َّ
أي مشى إلى الكوفرة ،و َف َّروز و َغ َّرو َر :أي مشرى إلرى المفرازة وال َغ ْرور( ،)3وهرو
ُ
الفعرل منره ،نحرو َشر َّر َق خالرد و َغ َّرر َب ،أي توجره
يعني :الت ََّو ُّجه نحو ما أخرذ
وص َّعدَ "(.)4
نحو الشرق والغرب ،وكذا َص َّو َب َ
ثاين عشر :الزمان:

( )1ابن عصفور ،الممتع ،ص .129المبدع يف التصريف ،ص.112
( )2الكترراب  .59/4شررررح الملررروكي ،ص .73-72الممتررع ،ص .129المبررردع ،ص .112شررررح
الشافية  .94/2المغني ص.132
( )3تسهيل الفوائد ص .198شرح الشافية .96/2
( )4دروس تصريف األفعال ،ص .74شذا العرف ،ص .80المغنري يف تصرريف األفعرال ،ص.134
التطبيق الصريف ،ص.34
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َّفرق سيبويه بين صيغة أفعل وصيغة ف َّعل يف الداللرة علرى الزمران بقولره:
تقول :أصبحنا وأمسينا وأسرحرنا وأفجرنرا وذلرك إذا صررت يف حرين صربح
وسرحرنا فتقرول :أتينراه صرباحا ومسراء
ومسرينا
ّ
ومساء وسحر ،وأما صر ّبحنا ّ
وسحرا ومثله :بيتناه أتيناه بياتا( ،)1ومعنى ذلك أن زيرادة الهمرزة يفيرد دخرول
الفاعررل يف الوقررت ،أ ّمررا التضررعيف فإنمررا يؤقررت لوقرروع الحرردث ،ومررن ثررم
اسرتُعمل المضررعف متعررديا ،والمزيررد بررالهمزة الزمرا( ،)2أي :يجرريء ( َف َّعر َرل)
كه َّج َرر :أي صرار يف الهراجرة،
بمعنىَ :ع َم ُل شيء يف الوقت المشتق هو منرهَ ،
ومسى و َغ َّل َس :أي فعل يف الوقتين شيئا(.)3
َ
وص َّب َح :أي أتى صباحاَّ ،
ثالث عشر :الجعع:
أي :جعررل الشر ِ
ريء بمعنررى مررا صرريغ منرره( ،)4بمعنررى جعلرره علررى صررفة:
ف َّط ْر ُت ُه(.)5
اابع عشر :قب ل الشيء:
كما تأيت ( َف َّع َل) بمعنى قبول الشيء ،كش َّفعت زيدا َقبِ ْل ُت شفاعته(.)6

( )1الكتاب .63-62/4
( )2د .نجاة الكويف ،أبنية األفعال ،ص.42
( )3شرح الشافية  .96/2المغني ص .134أبنية األفعال ،ص .42المغنري ص .134أبنيرة األفعرال،
ص.42
( )4تسهيل الفوائد ص.198
( )5المبدع يف التصريف ،ص.112
( )6شذا العرف ،ص.80

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

179

خامس عشر :مضاد ألفعع:
قص ْر ُت(.)1
وفر ُ
أ ْف ُ
طتَّ :
رطت :جزت الحدَّ ،
سادس عشر :رك ن بِنْ َي ًة ال لمعند:
يجيء لمعان غير ما ذكر غير مضبوطة بمثل الضروابط المرذكورة ،نحرو:
َج َّر َب و َك َّل َم(.)2

( )1الصاحبي ،ص .369د .نجاة الكويف ،أبنية األفعال ،ص.49
( )2شرح الشافية  .96/2الصاحبي ،ص.369
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معاين صيغة ( َف َّع َع) يف در ان طرفة بن العبد
 -1أ ّد  :قال طرفة يف ص(:)14
َأدوا ا ْلح ُقر َ ِ
اضررر ُك ْم
ررم َأ ْع َر ُ
ُ
ُّ
ررر َل ُكر ْ
رروق َتفر ْ

إِ َّن ا ْل َك ِ
رررررب
رررررر ُب َي ْغ َضر ُ
يم إِ َذا ُي َح َّ
رررررر َ

أ ّدواُ :أ ْعطوا ،تفر :تكتمل وترتم ،األعرراض :جمرع ِعررض بالكسرر وهرو
يحررب :تنتهرك
جانب الرجرل الرذي يصرونه مرن نفسره وحسربه أن ينرتقصّ ،
حرماته ،أو يسلب ماله وثروته( ،)1جراء يف اللسران" :ال يقرال َأ َدى برالتخفيف
بمعنى َأ َّدى بالتشديد ،و َأ َّدى َد ْينَ ُه َت ْأ ِدية أي قضاه ،وأوصله"(.)2
البيت -من قصيدة من الكامل -ينصح فيه أعمامه الذين سلبوه ميراثه أن
غضبت فهجوتكم"
يعطوه الميراث وإال هجاهم ،يقول" :إن منعتم الحق
ُ

(.)3

وقرد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرل :أ ّدى) علرى معنررى :النصررح واإلنررذار :فهررم
أعمامه ولرن يفررط يف حقره ،وهرو معنرى جديرد لرم يقرل بره الصررفيون ،فهرو
( )1الديوان ،ص .14ديوان طرفة بن العبد ،شرحه وقردم لره :مهردي محمرد ناصرر ،ط( :)3بيرروت:
دار الكتب العلمية1423 ،هر 2002-م ،ص .12شرح ديوان طرفة برن العبرد ،أحمرد برن األمرين
الشنقيطي ،د .م :قازان تتارستان ،1327 ،ص.38
المصرري ،بيرروت،
اإلفريقري
( )2لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابرن منظرور
ّ
ّ

دار صادر ،د .ت( .أدا) .مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحريط ،راجعره
واعتنى به :أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد ،القاهرة :دار الحديث1429 ،هرر 2008 -م،

(أ ّدى).
( )3ديوان طرفة بن العبد ،شرح األعلم الشنتمري ،تحقيق :در ّية الخطيرب ولطفري الصرقال ،ط (،)2
البحرين :إدارة الثقافة والفنون ،بيروت :المؤسسة العربية2000 ،م ،ص.115
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ينصحهم وينذرهم وإن لم يستجيبوا فسيهجوهم.
ّ -2أاق :يقول طرفة يف ص(:)46

ِ
َأ َّر َق ا ْل َعررررررر ْي َن َخ َير ٌ
ررررررر
ررررررم َيقر ّْ
ررررررال َلر ْ

ِ
ررررر
َطر َ
ررررب بِ َصر ْ
الر ْكر ُ
ررررح َراء ُي ُسر ْ
رررراف َو َّ

ّأر َق العين :أسرهرها ،الخيرال :مرا يرراه النرائم ،لرم يقرر :لرم يهردأ ،طراف:
جال ،الركب :ركراب اإلبرل ،بصرحراء :نرازلون بصرحراء الفضراء الواسرع ال
يقرر :مرن الوقرارُ ،ي ُسرر :اسرم موضرع معرروف يقرع برالقرب مرن
نبات به ،لرم ّ
اليمامة(.)1
البيت  -من قصيدة رائ ّية من بحر الرمل -يصف فيه أحواله وكيف تنقرل
بين البالد وساح ،يقول :أسهر عيني ٌ
خيال أطاف بي يف النوم(.)2
ٍ
وقد َّ
معران ،األول :الجعرل ،فقرد
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَّ :أرق) على ثالثة
ِ
سهران فرال ينرام ،والمقصرود بالجعرلُ :
َ
الشريء بمعنرى مرا
جعرل
جعله األرق
صيغ منه( .)3والثاين :التعدية إلى مفعول واحد بعد أن كان الزما ،فقد ورد يف
األر ُق :السهر ،وقد َأ ِر ْق ُت بالكسر أي َس ِه ْر ُت ،واألرق :ذهاب النوم
اللسانَ :
ٍ
أسررهر ُه(.)4
مررؤرق ،أي:
َ
بالليررل لع َّلررة ...وقررد َّأر َقرر ُه كررذا وكررذا تأريقررا ،فهررو ّ
والثالث :الكثرة ،فقد كثر وتكرر األرق يف صحراء يسر.
( )1الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .63الديوان ،ص .46مهدي ،ص.39
( )2الشنتمري ،ص.61
( )3تسهيل الفوائد ،ص .198الممتع ،ص .129المبدع يف التصريف ،ص.112
( )4لسان العرب( ،أرق).
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 -3بدّ ل :يقول طرفة يف ص(:)48
الشرررررررمس مِرررررررن منْبتِر ِ
َبدَّ َل ْتررررررر ُه َّ
رررررره
ْ َ َ
ْ ُ

رررررردا َأ ْبرررررر َي َض َم ْصرررررر ُق َ
رررررر
ول األُ ُشر ْ
َبر َ

األشر :المحزز أو التحزيز يف األسنان حلقة أو صناعة ،ويف البيت إشارة
الصبي عندما يبدل سنًّا من أسنانه فإنه يرميه
متوارثة حتى أيامنا هذه وهي أن
ّ
للشمس قائال" :أبدليه بأحسن منه"(.)1
البيت  -مرن قصريدة رائ ّيرة مرن بحرر الرمرل  -يف وصرف عرادة اجتماعيرة
عندما يسقط سن الطفل.
وقد أفاد سياق صيغة ( َف َّع َلَ :بدَّ َل) معنيرين :األول :تحويرل صرفة الشريء
إلى أخرى ،وهو تحويل صفة سن الطفل إلى سن أفضل مرن سرنه .واآلخرر:
بمعنى َأ ْف َع َل :جعلت العرب بدَّ لت بمعنى َأ ْبدَ لت ،خ َّب ْرت وأخربت(.)2
جرد :يقول طرفة يف ص(:)52
َّ -4
َأ ُّي َهرررررررا ا ْل ِف ْت َير ُ
رررررران فِررررررري َم ْجلِ ِسرررررررنَا

َجرررررررررر ُد ْوا مِن َْهرررررررررا ِو َرادا َو ُشررررررررر ُق ْر

جردوا عنهرا ورادا :ألقروا عنهرا جاللهرا وأسررجوها للقراء ،الجريردة مرن
فتجرد أي تكمش يف مهم األمور ،الوراد :جمع ورد
الخيل :هي التي تختار،
ّ
وهو الجواد الذي يررتاوح لونره برين الكميرت واألشرقر ،واألشرقر :األحمرر،

( )1الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .65مهدي ،ص .41الديوان ،ص.48
( )2لسان العرب( ،بدل) .الصاحبي ،ص .369أبنية األفعال ،ص.51
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والردواب كلهرا :القصرير َّ
ُ
الشرعر...
وش ُق ٌر :جمع أشقر( ،)1األَ ْج َر ُد من الخيل
ّ
وقد جررد وانْجررد وذلرك مرن عالمرات ِ
العت ِْرق وال َك َررم ،واألجررد الرذي ّ
رق
َ َ َ
َ َ َ
نرق
شعره وقصر وهو مدح ،والجريدة التي قد َج َر َد َها مرن الصرغار ،ويقرالَ :ت َّ
إبال جريدة أي خيارا شدادا ،الجريدة الجماعة من الخيل(.)2
البيت  -من قصيدة رائ ّية من بحر الرمل -وهو ضمن مجموعة أبيات يف
وصف الخيل ،وكأنه يوصي فتيان القبيلة بالرعاية والعنايرة برالخيول وخرص
منها ما كان لوهنا بين األحمر واألسود؛ لجودهتا عندهم.
وقد َّ
دل سياق صريغة ( َف َّع َرلَ :ج َّرر َد) يف هرذا البيرت علرى معنيرين :األول:
التسررمية (النسرربة) ،هررذه الخيررول منسرروبة إلررى الخيررول المختررارة ،بررل هرري
المنتقرراة .واآلخررر( :الجعررل) :اجعلرروا هررذه الخيررول جرراهزة يف أي وقررت
لمهامها.
ويقول طرفة أيضا يف ص(:)62
ُه َمررا َأ ْو َر َدانِرري ا ْل َمر ْرو َت َع ْمرردا َو َجر َّرر َدا

َع َلى ا ْل َغدْ ِر َخ ْيال َما َت َم ُّل مِ َن الر َّرك ِ
ْض

جردا خيال :جهزوها للقتال(.)3
أورداين :ساقاين أو أوصالينّ ،

( )1الشنتمري ،ص .77الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .71الديوان ،ص .52مهدي ،ص.44
( )2لسان العرب (جرد).
( )3الديوان ،ص .62مهدي ،ص.54

184

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

البيت -من قصيدة ضاد ّية من الطويل -يف خطاب عمرو بن هند وطرفرة
يف سجنه ،فالعبدان :أحدهما الذي وشى به إلى عمرو بن هند واآلخر عوف
حرض عمرو بن هند على قتل طرفة(.)1
بن سعد الذي ّ
وقد َّ
جرد) يف هذا البيت على معنى :الجعل ،أي:
دل سياق صيغة ( َف َّع َلّ :
َأعَدّ ا هذه الخيول للغدر به بقتله.
حرب :يقول طرفة يف ص(:)14
َّ -5
َأدوا ا ْلح ُقر َ ِ
اضررر ُك ْم
ررم َأ ْع َر ُ
ُ
ُّ
ررر َل ُكر ْ
رروق َتفر ْ

إِ َّن ا ْل َك ِ
رررررب
رررررر ُب َي ْغ َضر ُ
يم إِ َذا ُي َح َّ
رررررر َ

سبق الحديث عن المعاين يف المفردة ( َأ ُّدوا) بما يغني عن اإلعادة.
وقررد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :حر َّرر َب) علررى معنررى :التكثيررر والمبالغررة يف
حرردوث االعتررداء عليرره بانتهرراك حرماترره وسررلب مالرره ،فقررد طالررب شرراعرنا
أعمامه وقومه بحقه وحق أمه كثيرا لكن دون اسرتجابة ،ووردَ :ح َر َبر ُه َي ْح ُر ُبر ُه
ٍ
وح َّر َب ُه أغضبه(.)2
َح َربا إذا َأ َخ َذ ما َل ُه و َت َر َك ُه بال شيءَ ..
-6خ ّبر :يقول طرفة يف ص(:)67
ُأ ْخبر ْ ِ َ َّ ْ
عرررررنه ْم
رررررر َق
ُ
ررررري َف َّ
رررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
رررر َار ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

( )1الديوان ،ص.62
( )2لسان العرب (حرب).
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نروى ثرم تسرتعمل بمعنرى ال ُبعرد ،الغربرة :االغررتاب
النوى :الجهة التري ُت َ
وهررذا مررن إضررافة الشرريء إلررى مرادفرره ،ضر ّررارهُ :م ْسر ِرق ِم ِه ،يقررول :ضر ّررارة لرري
وضرتني أنا كذلك(.)1
الحي بتفريقهم،
ضرت
َّ
كذلك أي َّ
َ
البيت  -من قصيدة كاف ّية من الطويل – يف مدح سعد بن مالك ،وهو مرن
مقدمة غزل ّية يخاطب ابنة مالك بعد أن طلب منها الوقوف معه عطفا وتحنُّنرا
ووصال له مذكّرا لها ّ
وضرره
الحري
أضرر
ّ
أن ألم ال ُبعد والغربة واالغرتاب قد ّ
ّ
أيضا.
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َل :خ ّبر) علرى معنيرين ،األول :بمعنرى ( َأ ْف َع َرل)،
جرراء يف اللسررانَ :خ َبر ْرر ُت األمر َرر َأ ْخ ُبر ُرر ُه إذا عرف ُت ر ُه علررى حقيقترره َ
وخ َّبر َرر ُه بكررذا
و َأ ْخ َبر َرر ُهَ :ن َّبر َرأ ُه( .)2واآلخررر :التعديررة فقررد عرردّ ى الفعررل َ
(خ َّبر َرر) إلررى مفعررولين،
عنه ْم ...أي
األول كاف الخطاب والثاين المصدر المؤول من َأ َّن ا ْل َح َّي َف َّر َق ُ
تفريق القوم عنهم.
خضد :يقول طرفة يف ص(:)34
ّ -7
ِ
كَرررر َأ َّن ا ْل ُب ِ
ررررت
يج ُعل َق ْ
ين َوالرررردَّ َمال َ
ررررر َ

ررر َأو ِخررررو ٍع َلرررم ي َخ َّضر ِ
ررد
َع َلرررى ُع َشر ٍ ْ ْ َ
ْ ُ

ال ُبرين :الخالخيل وأصلها مرن نحراس تكرون يف أنروف اإلبرل ،واحردهتا
ٍ
مسررتو لرري ُن العررود ،شرر َّبه عظامهررا وذراعيهررا برره،
أملررس
شررجر
ُب َّرررة ،ال ُع ُشررر
ُ
ٌ
( )1الشنتمري ،ص .94الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .53الديوان ،ص .67مهدي ،ص.59
( )2لسان العرب (خرب) .القاموس المحيط (خرب).
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الدماليج :جمع دملوج أو ُد ْم ُلج وهو السروار العرريض يلربس علرى العضرد،
وال ُع َشررر والخررروع :نبتترران صررحراويتان تنمرروان علررى شرركل شررجيرات ،لررم
الش ْرو ِك ِ
َ
عرن ّ
والخ ْضردُ ن َْرز ُع ّ
الشرجر ،شر ّبه
تجز أوراقره وأغصرانه،
يخضد :لم ّ
ساقيها وعضديها به يف نعمته ولينه(.)1
البيت  -من المعلقة الدال ّية مرن بحرر الطويرل -يف وصرف الناقرة ،يقرول:
كأن خالخيلها وأسورهتا ومعاضردها معلقرة علرى أحرد هرذين الضرربين مرن
الشجر وجعله غير مخضد ليكون أغل  ،ش ّبه ساعديها وساقيها بأحد هرذين
الشررجرين يف االمررتالء والنعومررة والضررخامة واللررين ،وقيررل :شرر ّبه رطوبررة
ِ
والخروع وذلك أنه يسرتخي(.)2
الجارية بأغصان ال ُع َشر

( )1الشررنتمري ،ص .48شرررح القصررائد السرربع الطرروال الجاهليررات ،أبررو بكررر محمررد بررن القاسررم
األنباري ،تحقيرق وتعليرق عبرد السرالم هرارون ،ط()5القراهرة :دار المعرارف ،د .ت .ص-197
 .198شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد بن األمين الشنقيطي ،اعتنى به عبد الرحمن
المصطاوي ،ط( :)4بيروت :دار المعرفة1431 ،هر2010-م ،ص .72الشنقيطي ،شررح ديروان
طرفة ،ص  .30شرح القصائد العشر ،أبو زكريا يحيى بن علي برن محمرد برن الحسرن برن محمرد
التربيزي ،حقق أصوله وضبط غرائبه وعلق حواشيه ،محمرد محيري
الشيباينّ المعروف بالخطيب
ّ
الدين عبد الحميد ،مصر :مكتبة محمد علي صربيح وأوالده ،د .ت .ص .176الرديوان ،ص.34
مهدي ،ص .26لسان العرب(خضد).
( )2شررح المعلقرات السربع ،أبرو عبرد اهلل الحسرين برن أحمرد الرزوزين ،د .م :لجنرة التحقيرق يف الردار
العالمية ،د .ت .ص .61- 60شررح القصرائد التسرع المشرهورات ،أبرو جعفرر أحمرد برن محمرد
النحاس ،تحقيق :أحمد خطاب ،بغداد ،دار الحرية للطباعة1393 ،هر 1973 -م ،ص.268
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وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :خ َّضردَ ) علرى معنيرين ،األول :الكثررة ،فهرذه
األشجار كثيرة األغصان لم يقطعها صراحبها حترى بردت ضرخمة .واآلخرر:
وجود الشيء على صفة معينة وهري النعمرة والضرخامة واللرين ،وهرو معنرى
جديد لم يقل به الصرفيون.
-8خ َّلع :يقول طرفة يف ص(:)85
ُقرررررردُ ما َتن ُْضررررررو إِ َلررررررى الرررررردَّ ِ
اعي إِ َذا

ِ
َخ َّلر َ
رررم
رررم َعر ّ
رررل الرررردَّ اعي بِرررردَ ْع َوى ُثر َّ

تنضو :تستبق :تسير مسررعة ،الرداعي :المسرتغيث الرذي يطلرب العرون،
عم َم األمر(.)1
خ ّللّ :
عمّ :
خصصّ ،
والبيت  -من قصيدة ميم ّيرة مرن بحرر الرمرل  -يف الفخرر بيروم بكرر علرى
تغلب وهو المعروف بتحالق اللمم حين أمر الحارث برن عبراد بنري بكرر أن
يحلقوا رؤوسهم حتى يعرف بعضهم بعضا( ،)2وكان الوقت ليال .والبيرت يف
وصف خيول القوم بالسررعة ،ونصررة ونجردة أصرحاهبا للمسرتغيث ،يقرول:
تتقدم الخيل مسرعة إلى الداعي وهو المستصرخ المستغيث ،وقد دعا األب
يعرم بدعائره واسرتغاثته النراس أجمعرين
األكرب الذي يجمع العشيرة كلها أي ّ
خص آل الشجاعة والنجدة(.)3
بعد أن ّ

( )1الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .60الديوان ،ص .85مهدي ،ص.77
( )2الديوان ،ص.83
( )3الشنتمري ،ص.121
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وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :خ َّل َل) علرى معنيرين ،األول :بمعنرى ( َف َع َرل)؛
رصَ ..
يقالَ :خ َّل يف دعائه َ
رص(.)1
وخ َّل َرل بالتشرديد َخ َّص َ
وخ َّل َل كالهماَ :خ َّص َ
واآلخر :المشاركة والتَّفاعل ،وهو معنى جديد لم يقل به الصرفيون.
 -9خ ّ ع :يقول طرفة يف ص(:)20

وجامِرررررررر ٍل َخرررررررروع مِررررررررن نِيبِر ِ
ررررررره
ْ
َّ َ
َ َ

ِ
يح
السرررررف ْ
ررررر ا ْل ُم َع َّلرررررى ُأ ُصرررررال َو َّ
َز ْجر ُ

الجامررل :اسررم جمررع ،وهررو :القطيررع مررن اإلبررل مررع رعاترره ،خر ّروع :خررال
ونقص ،النيب :جمع ناب ،وهي داللة على الناقرة المسرنة ،المع َّلرى :السرهم
السررابع مررن سررهام الميسررر ،األُ ُصررل :جمررع َأ ِصرريل :الوقررت مررا بررين العصررر
الس ِفيح :قدح ال نصيب له مرن قرداح الميسرر،
والمغرب ،أو ساعة الغروبَّ ،
ِ
ثرار
ْرع
هرارَ ،
أي :الخاسر(َّ ،)2
الز ْج ُر :المن ُ
وز َج ْرر ُت البعيرر حترى َ
والنهري واالنْت ُ
ُ
َ
وح َم َلهرا علرى
وز َج َرر
وز َج َرر البعيرر سراقهَ ،
و َم َضىَ ،
اإلبرل َي ْز ُج ُر َهرا إذا ح َّثهرا َ
الس ْر َع ِة(.)3
ُّ
والبيت  -من مقطوعة حائ ّية من بحر السريع -يقول :هذا النقص بسبب
ما ينحر يف الميسر منها(.)4
( )1لسان العرب (خلل).
( )2الشررنقيطي ،شرررح ديرروان طرفررة ،ص .14 -13الررديوان ،ص .20مهرردي ،ص .16الشررنتمري،
ص.150
( )3لسان العرب( :زجر) .معجرم مقراييس اللغرة ،أبرو الحسرين أحمرد برن فرارس برن زكريرا ،تحقيرق
وضرربط :عبررد السررالم محمررد هررارون ،د .م :دار الفكررر للطباعررة والنشررر والتوزيررع1399 ،هررر -
1979م( ،زجر).
( )4لسان العرب (خوع) .الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.13
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وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :خ َّو َع)على معنيين ،أحردهما :وجرود الشريء
على صفة معينة وهي وجود اإلبل ناقصرة .واآلخرر :الصريرورة أي :صرارت
جراء ما ينفقه صاحبها؛ "مما ُينحر منها يف الميسر"(.)1
هذه النوق ناقصة ّ
-10خ َّيع :يقول طرفة يف ص(:)55
رررت ثِ َيررررابِ ِه ْم
رررت َت ْح َ
إِ َذا َج َل ُسررروا َخ َّي ْلر َ

الضر ِ
ررغ ِ
يب َل َهرررا َنر ْ
ررذرا
َخ َرانِر َ
ررق ُتررروفِي َب َّ

خ ّيلت :ظننت ،الخرانرق :مفردهرا الخرنرق وهرو صرغير األرانرب ،ترويف:
والض ِغيب صروت األرنرب ،فقرد شربه صروت ُأدر هرؤالء -جمرع آ ُدر
تكملَّ ،
وهو الذي تورمت خصيتاه -به.
والبيررت  -مررن قصرريدة رائ ّيررة مررن بحررر الطويررل -يف الحررديث عررن بعررض
أصررناف النرراس ،يقررول :فررإذا جلسرروا سررمعت صرروت أدرهررم فخلررت تحررت
ثياهبم أرانب ،أوجبت على أنفسها نذرا أن تضغب فهي تويف بنذرها(.)2
ُ
دل السياق على ( َف َع َل) ،قيلَ :خ َ
وقد َّ
يخرال :ظنَّرهَ ،
رال ّ
وخ َّي َرل فيره
الشري َء
الخ َير وتخ َّي َل ُه :ظنه و َت َّف َر َس ُه(.)3
اجع :يقول طرفة يف ص(:)33
َّ -11

( )1مقاييس اللغة( ،خوع).
( )2الشنتمري ،ص .124الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .14مهدي ،ص .47الديوان ،ص.55
( )3لسان العرب (خيل) .المصباح المنير (خيل).
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رت َص ْرو َت َها
إِ َذا َر َّج َع ْت فِي َص ْو َت َها ِخ ْل َ

رررراو َب َأ ْظررررر ر َع َلرررررى ُر َبررررر ٍع َردي
َت َجر ُ

الر َبع :هو
رجعت :رددت الصوت وتغنت به ،الظئر :كل أنثى ذات ولدُ ،
من ولد اإلبل يف أول النتاج(.)1
والبيت  -من المعلقة الدال ّية من بحر الطويل  -والمعنى" :إذا طربت يف
صوهتا ورددت نغمتها حسب صوهتا أصوات نوق تصيح عند جؤارهرا علرى
هالك ،شبه صوهتا بصوهتن يف التحزين والرتقيق بأصوات النرادب والنروائح
على صبي هالك"(.)2
دل سرررياق صررريغة ( َف َّعر َ
وقرررد َّ
ررع) علرررى معنيرررين ،األول :المبالغرررة
ررلَ :ر َّجر َ
والتكثير :فهي كثيرة ترديد ورفع الصوت طربا وغناء .واآلخر بمعنى ( َف َع َل)
أذان أو ٍ
ٍ
قراءة أو ٍ
الر ُ
غناء.)3(...
وترجعَ :ر َّد َد صو َت ُه يف
جل
َّ
قيلَّ :
رجع َّ
اجد :يقول طرفة يف ص(:)14
ّ -12
ررر ُء دهرررا ُمخ َّلرردا
َف َك ْي َ
ررف ُي َرجرري ا ْل َم ْ

و َأ ْعما ُلررررره َعمررررررا َقلِيررررر ٍل ُتح ِ
اسرررررر ُب ْه
َ
ُ َّ
َ َ

ريض ا ْل َي َرأ ِ
راوة
الر َجا ُء مر َن ْاألَ َمر ِل :ن َِف ُ
ور َج َ
ور َجراء َ
سَ ،ر َجرا ُه َي ْر ُجرو ُه َر ْجروا َ
َّ
ور َجاة(.)4
و َم ْر َجاة َ

( )1الديوان ،ص .33مهدي ،ص .25الدرة ،إعراب المعلقات العشر.239/1 ،
( )2الزوزين ،ص.59-58
( )3لسان العرب (رجع) .المصباح المنير (رجع).
( )4اللسان (رجا).
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البيت  -من مقطوعة بائية من بحر الطويل -يف صروف الزمران ونوائبره،
يقول :كيف يأمل اإلنسان يف طول الحياة وال ملجأ منها إال بعمل حسن؟(.)1
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ر َّجى) على معنيين ،األول :التكثيرر ،بمعنرى
كيف يكثر الرجاء يف الدنيا وهو عما قليل سيغادرها .واآلخرر :بمعنرى َف َع َرل:
َر َجا؛ كما سبق يف اللسان.
-13ا ّقش :يقول طرفة يف ص(:)78
رررررررررج َ
رررررررررع َأ ْم قِدَ ُمرررررررررر ْه
الر ْبر
َأ َشر
ُ
َ
اك َّ

َأ ْم َر َمررررررررررررررا ٌد َد ِار ٌس ِح َم ُمرررررررررررررر ْه؟

ك َُسررررررررررر ُط ِ
الررررررررررررق َر َّق َشررررررررررر ُه
ور
َّ

رررررررررم ْه
ررررررررررق ٌش َي ِشر
الضر
بِ ُّ
َ
ُ
رررررررررحى ُمر َ

الرق :الصحيفة من الجلرد تتخرذ للكتابرة ،ر ّقشره :زخرفره ود ّبجره وز ّينره
ّ
وكتبه يف وقت الضحى وذلك أحكم لصناعة الرتقريشِ ،
يش ُرمه :يكتبره ويز ّينره
وز ْخ َر َف ُه(.)2
ويجعله كالوشم ،ويف اللسانَ :ر َّق َش كال َم ُهَ :ز َّو َره َ
والبيت  -من مطلع قصيدة ميم ّيرة مرن بحرر المديرد -يف وصرف الطبيعرة
الربع بسطور الكتاب  -الذي ُح ّسن برالنقط وقرت الضرحى-
فقد ش ّبه رسوم ّ
فهو كالوشم(( )3أي ال يمحى أثره).

( )1الديوان ،ص.14
( )2الررديوان ،ص .78الشررنتمري ،ص .82الشررنقيطي ،شرررح ديرروان طرفررة ،ص .16لسرران العرررب
(رقش) .القاموس المحيط (رقش).
( )3الشنتمري ،ص.82
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وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ر َّق َش) على معنى :وجود الشيء علرى صرفة
معينة :الزخرفة والزينة.
-14ا ّب :يقول طرفة يف ص(:)53
ِ ٍ
رررررو َق ُعرررررروجٍ ُع ُجرررررر ٍل
َجرررررراف َالت َفر ْ

ِ
ركبر ْ ِ
رررررم ْر
رررررت ف َيهررررررا َم َالطر ُ
ُ َ
ررررريس ُسر ُ

جررافالت :مسرررعاتُ ،عرروج :جمررع أعرروج وهرري الخيررل ذات القرروائم
العوجاء ،وهذا أسررع لهرا وهرذا ممرا تمردح برهُ ،ع ُجرل :جمرع عجرول وهري
الخيرررل المسررررعة ،مالطررريس :الواحرررد :ملطررراس :المعرررول الغلررري لكسرررر
الحجارة ،شبه الحوافر هبا يف صالبتها ،ووصفها بالسمرة؛ ألن ذلك أشد لها
( )1
الشي َءَ :و َض َع َب ْع َض ُه َع َلى َب ْع ٍ
َّب َّ
َب...
َّب و َت َراك َ
ض ،و َقدْ َت َرك َ
ورك َ
وأصلب َ .
يب النَّص ِل يف السهم :ر َّكبتُه َفتَركَّب ،فهو مركَّب ِ
ِ
و َت ُق ُ
يب(.)2
ورك ٌ
َّ ْ َ ْ َ َ
ول يف َت ْرك ِ ْ
َُ ٌ َ

البيت  -مرن قصريدة رائيرة مرن بحرر الرمرل – ضرمن مجموعرة أبيرات يف
وصف الخيل.
وقد َّ
َّب)على معان ،األول :وجود الشيء على
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :رك َ
والشردة .والثراين :علرى أنره بِنْير ٌة ال لمعنرى ٍ
صفة معينة ،وهي :الصالبة ّ
زائرد.
َ
والثالث :الجعل ،أي جعلت منها هذه المالطيس.
او  :يقول طرفة يف ص(:)34
ّ -15
( )1الشنقيطي ،ص .71الشنتمري ،ص .78مهدي ،ص .45الديوان ،ص.53
( )2لسان العرب (ركب) .القاموس المحيط (ركب).
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َررررريم يررررروي َن ْفسرررره فِرررري حياتِ ِ
رررره
َ َ
َ ُ
ك ِ ٌ ُ َ

الصررردي
َسررر َت ْع َل ُم إِ ْن ُم ْتنَرررا َغررردا َأ ُّينَرررا َّ

يروي نفسه من
يروي :بصيغة التشديد ضد العطش ،يشرب الخمر ،أراد ّ
ّ
بالصردي :مررا كانررت
الصرردي :العطشرران الشررديد العطررش ،والمررراد ّ
الخمرررّ ،
العرب تزعمه يف الجاهلية أن الرجل إذا ُقتِل ولم يدرك بثأره خرج مرن رأسره
طائر يشبه البوم فيصريح :اسرقوين اسرقوين ،فرإذا أخرذ بثرأره سركن ،فيسرمون
والصردى يف غيرر هرذا قرالوا :بردن
الصدى ،فأبطرل النبري ﷺ هرذاّ ،
الصوت ّ
الميت (إذا متنا صدى :الصدى جثمان الرجل بعد موتره)( ،)1قيرلَ :ر ِو َي مر َن
ِ
ويروى ِر ًّياِ ،
الماء ومن ال َّل ِ
وار َت َروى
وروى أيضرا مثرل ِرضرا و َت َّ
بن َي ْر ِوي َ
رروى ْ
كله بمعنى(.)2
البيت من  -المعلقرة الدال ّيرة مرن بحرر الطويرل -ضرمن مجموعرة أبيرات
يرروي نفسره أيرام حياتره برالخمر حترى ّ
الشربع،
للفخر بنفسه ،يقول :أنا كرريم ّ
ستعلم – أيها العاذل لي -إن متنا غدا أينرا العطشران ،يريرد أنره يمروت ر ّيران،
وعاذله يموت عطشان(.)3

( )1الديوان ،ص .34مهدي ،ص .26الشرنقيطي ،شررح ديروان طرفرة ،ص .31الشرنتمري ،ص.48
التربيرررزي ،شررررح القصرررائد العشرررر ،ص  .178-177األنبررراري ،السررربع الطررروال الجاهليرررات،
ص .199النحاس ،شرح القصائد التسع ،ص.269
( )2لسان العرب (روى) .القاموس المحيط( ،روى).
( )3الزوزين ،ص .61الدرة ،إعراب المعلقات العشر.255/1 ،
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دل سرررياق صررريغة ( َف َّعر َ
وقرررد َّ
ررلَ :ر َّوى) علرررى معنيرررين ،األول :التكثيرررر
والمبالغة ،فهو يكثر من الخمر ومتع الحياة قبل أن يموت .واآلخر التعديرة،
ور َّو ْيترره فررارتوى منرره
قيررل" :و ُي َعرردَّ ى بررالهمزة والتضررعيف فيقررالَ :أ ْر َو ْيترره َ
وتروى"(.)1
ّ
زود :يقول طرفة يف ص(:)38
ّ -16
رت جر ِ
َس ر ُت ْب ِدي َلر َ
راهال
رك ْاألَ َّيررا ُم َمررا ُكنْر َ َ

رررك باألخبر ِ
ويأتِير َ
رررزود
رررم ُتر َ
رررار َمررررن َلر ْ

اليوم :الليل والنهار معا ،وقد يراد به الوقت مطلقا ،وأيام العرب وقائعها
وحروهباُ ،تبديُ :تظهر ،جاهال :غير العالم بالشيء ،والجاهل أيضا هو الذي
والمضرة(.)2
يجهل ما يتعلق به من المكروه
ّ
البيت  -من المعلقة الدالية من بحر الطويل -ويمكرن أن يسراق يف إطرار
ِ
الح َكم ،يقول :ستظهر لك األيام ما لم تكن تعلمره ويأتيرك باألخبرار مرن لرم
تأمره أن يأتيك هبا ولم تزوده ،أي :يأتيك بالخرب من لم تسأله عن ذلك(.)3

( )1المصباح المنير (روى).
( )2الدرة ،إعراب المعلقات العشر.309 ،95 ،33 -32/1 ،
( )3الشررنتمري ،ص .59النحرراس ،شرررح القصررائد التسررع المشررهورات ،ص .295األنبرراري ،السرربع
الطوال الجاهليات ،ص .230التربيزي ،ص .200المتبقي من شرح ابن كيسان لمعلقة طرفة برن
العبد ،الردكتور :هبراء الردين عبرد الوهراب عبرد الررحمن ،موقرع األلوكرة.www. alukah. net :
ص .17الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .36الزوزين ،ص.68
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وقررد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :ز َّو َد) علررى معنررى ( َأ ْفعر َرلَ :أ َزا َد) ،جرراء يف
التهذيب :زاد الشي ُء َيزيدُ ِ
وزودت فالنا الزاد تزويدا
وز ْد ُته أنا َأ ِزيدُ ه ِز َيادةّ ...
وز َّو َد ُه بالزاد و َأ َزا َد ُه(.)2
فتزو َد ُه َت َز ُّودا( ،)1ويف اللسانَ :ت َز َّو َد :ا َّت َخ َذ زاداَ ،
ّ
زرن :يقول طرفة يف ص(:)80
ّ -17
رررررررررررر ُار َب ْطنُرررررررررررر ُه َغرررررررررررردَ ٌق
َوا ْل َقر
َ

ِ
ررررررررررره أك َُمرررررررررررره
رررررررررررت َج ْل َهاتِر
َز َّينَر
ْ

القرررار وسررط الرروادي ،غرردق :كثيررر المرراء ،زينررت :أعشرربت ،جلهاترره:
الواحدة :جلهة ،ما استقبلك من جهرة الروادي ،أكمره :الواحردة أكمرة ،وهري
المكان المرتفع ،أراد هنا شجر األراك(.)3
والبيررت ضررمن أبيررات -مررن مطلررع قصرريدة ميم ّيررة مررن بحررر المديررد -يف
وصف القتال ،يقول :أعشبت اآلكام وأخصبت ،فزينت جلهات الوادي(.)4
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ز َّي َن) على معنيين :األول :الكثرة والمبالغة:
الحسر ُن
فهي كثيرة والعشب من وفرة الميراه .واآلخرر :بمعنرى ( َف َع َرل)َ :زانَر ُه ُ
واز َّين َْت و َت َز َّين َْت وازدانت :أي َح ُسنت و َب ُه َج ْت.)5(...
َي ِزينُ ُه َز ْيناَّ ...

( )1هتذيب اللغة (زاد).
( )2اللسان (زود) .القاموس المحيط (زود).
( )3الديوان ،ص .80مهدي ،ص .72الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص  .18الشنتمري ،ص.86
( )4الشنتمري ،ص.86
( )5هتذيب اللغة (زان) .مقاييس اللغة (زين).
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َّ -18
شذب :يقول طرفة يف ص(:)53
ررررررررررررت بِهررررررررررررو ٍ
اد ُت ُلررررررررررررر ٍع
َو َأنَا َف
َ
ْ َ

ِ
َجر ُ
ررررر
ك ُ
ررررذو ٍع ُشرررررذ َب ْت َعن َْهرررررا الق َشر ْ

أنافت :الخيل بدت وأشررفت ،هرواد :واحردها ٍ
هراد وهرو العنرق ،التُّلرع:
جمع تليع وهو العنق الطويلُ ،ش ّذبتُ :ق ّشرت ،جذوع جمع جرذع ،والقشرر
جمع قشرة شبهها هبا ألهنا إذا قشرت يظهر طولها(.)1
البيت  -من قصيدة رائية من بحر الرمل – والبيت ضمن مجموعة أبيات
يف وصررف الخيررل ،يقررول :أعنرراق هررذه الخيررول طويلررة ملسرراء كأهنررا جررذوع
النخل التي ُألقي عنها شذهبا فزاد ذلك يف طولها(.)2
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ش َّذ َب) على معنى :السلب :أي إزالة القشرر
وهو عسب النخيل ،ويف مقاييس اللغة :الشين والذال والباء أصل يردل علرى
تجريد شيء من قشره ...وكل شيء نحيته عن شيء فقد شذبته(.)3
-19ص ّعد :يقول طرفة يف ص(:)30
َّررررراض إِ َذا صرررررعدَ ْت بِ ِ
ررررره
ررررع هن ٌ
َ َّ
وأ ْت َلر ُ

وصرررري بِ ِدج َلرررر َة مص ِ
ِ
ان ب ِ
ررررع ِد
ُ ْ
ْ
ك ُُسرررر َّك ُ

األتلررع :ذو العنررق الطويررل (أقررام الصررفة مقررام الموصرروف) ،النّ ّه راض:
المبالغة من ناهض أي ينهض يف السير إذا سارت ارتفع ،صر َّعدت بره :رفعتره
( )1الديوان ،ص .53مهدي ،ص .45الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .72
( )2الشنتمري ،ص.78
( )3مقاييس اللغة (شذب).
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وأشخصررته يف السررماء ،البوصر ّري :نرروع مررن السررفن الكبيرررةُ ،سر َّكان :مررؤخرة
السفينة( .)1إذا ص َّعدت بره :أشخصرته يف السرماء ورفعتره ،شربه عنرق الناقرة يف
بوصي(.)2
طوله بسكان
ّ
البيت  -من المعلقة الدالية مرن بحرر الطويرل -يف وصرف الناقرة ،يقرول:
هي طويلة العنق فإذا رفعت عنقها أشبه ذنب سفينة يف دجلرة تصر َّعد ،وجعرل
عنقها طويال سريع النهوض ثم شبهه يف االرتفاع واالنتصاب بسكان السفينة
يف حال جريها يف الماء(.)3
دل سررياق صرريغة ( َف َّع َ
وقررد َّ
ررلَ :صرر َّعدَ ) علررى معنيررين ،األول :المبالغررة
والتكثير أي أكثرت من رفع عنقها .واآلخر :معنى الجعل ،أي جعلت الناقرة
ترفع عنقهرا إلرى أعلرى وأشخصرته يف السرماء .الصراد والعرين والردال أصرل
شق عليك(.)4
صحيح يدل على ارتفاع ومشقة ...ويقالَ :ت َص َّعدَ نِي
األمر إذا َّ
ُ
-20ط ّلق :يقول طرفة يف ص(:)64
ٍ
َوك ِ
احنَررررررا
َار َهررررررة َقرررررردْ َط ّل َقت َْهررررررا ِر َم ُ

وأ ْن َقرررر ْذنَها وا ْلعررررين با ْلمر ِ
ررراء َتر ْ
ف
رررذ ِر ُ
َ
َ َ َ ْ ُ َ

( )1التربيررزي ،ص .156 -155الررديوان ،ص .30مهرردي ،ص .22الررزوزين ،ص .54الشررنقيطي،
شرح ديوان طرفرة ،ص .25التربيرزي ،شررح القصرائد العشرر ،ص .156-155النحراس ،التسرع
المشهورات ،ص.238
( )2األنباري ،ص ،172الشنتمري ،ص.36
( )3الزوزين ،ص.54
( )4مقاييس اللغة (صعد).
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كارهة :المرأة التري تكرره العريش مرع زوجهرا ،طلقتهرا :تر َّملرت برماحنرا
لقتلنا زوجها ،تذرف :تسيل دموعها(.)1
ور َّب
البيت من قصيدة – فائ ّية من بحر البسريط – للفخرر بقومره ،يقرولُ :
امرأة كارهة قتلنا زوجها برماحنا ،فصارت كالمطلقة ،وأنقرذهتا رماحنرا منره،
فهي باكية عليه(.)2
ٍ
وقد َّ
معان :األول :تحويل صرفة
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ط َّل َق) على ثالثة
إلى صفة أخرى :فقد حولت رماحنا هذه الثكلى من صفة الزواج إلرى صرفة
رت هرري
الر ُجر ُرل ا ْم َر َأ َتر ُه و َط َل َقر ْ
التّرمررل .والمعنررى الثرراين :بمعنررى ( َف َعر َرل)َ :ط َّلر َرق ّ
ررررت بالضررررم أكثررررر( .)3والمعنررررى الثالررررث:
ررررق َ
بررررالفتح َت ْط ُل ُ
طالقررررا و َط ُل َق ْ
معنى( َأ ْف َع َل)؛ألنَ :طل َق ْت من زوجها كن ََص َر وك َُر َم َط َالقاَ :بان َْت ِ
فه َي َطال ِ ٌق...
و َأ ْط َل َق َها و َط َّل َق َها( .)4الطاء والالم والقراف ٌ
أصرل صرحيح م ّطررد واحرد ،وهرو
يدل على التَّخلية واإلرسال ...وامرأة طالق :طلقها زوجها ،وأط َل ْقرت النّاقر َة
من ِعقالها و َط ّلقتها فط َلقت(.)5
-21ع ّلق :يقول طرفة يف ص(:)34
( )1مهدي ،ص .56الديوان ،ص.64
( )2الشنتمري ،ص .138الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .45
( )3لسان العرب (طلق).
( )4القاموس المحيط (طلق).
( )5مقاييس اللغة (طلق).
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ِ
ّ
ررررت
كررررأن ال ُب
يج ُعل َق ْ
رررررين والرررردّ مال َ
َ

علرررى ُع َشر ٍ ِ
رررو ٍع لرررم ُي َخ َّضرررد
ررر أو خر َ

ال ُبرين :مثنى برة ،وهي :حلقة من نحاس تجعل يف أنف الناقة ،استعارها
لألسررورة وهرري الخلخررال ،والرردملج والرردملوج :السرروار العررريض والجمررع
الرردماليج والرردمالج ،ال ُع َشررر :شررجر ل ر ّين أملررس مسر ٍ
رتو ضررعيف العررود شرربه
عظامهرررا وذراعيهرررا بررره لمالمسرررته واسرررتوائه ،وال ُع َشرررر والخرررروع نبتتررران
صحراويتان تنموان على شكل شجيرات ،لم يخضرد :لرم يرث َّن ،شربه سراقيها
وعضديها به يف نعمته(.)1
البيرررت  -مرررن المعلقرررة الدال ّيرررة مرررن بحرررر الطويرررل -يف وصرررف الناقرررة،
والمعنررى" :كررأن خالخيلهررا وأسررورهتا ومعاضرردها مع ّلقررة علررى أحررد هررذين
الضررربين مررن الشررجر ،وجعلرره غيررر مخضررد ليكررون أغل ر  ،ش ر َّبه سرراعديها
وساقيها بأحد هذين الشجرتين يف االمتالء والنعمة والضخامة"(.)2
دل سرررياق صررريغة ( َف َّعر َ
وقرررد َّ
ررق) علرررى معنيرررين ،األول :بمعنرررى
ررلَ :ع َّلر َ
الش ِ
الثوب مرن ّ
رجر َع َلقرا و ُع ُلوقرا :بقري ُم َت َعلقرا بره"( ،)3وقيرل:
( َت َف َّع َل)؛" َعلِ َق
ُ
"علرررق الشررروك برررالثوب علقرررا مرررن بررراب تعرررب وتع َّلرررق بررره إذا نشرررب بررره

( )1الديوان ،ص .34األنباري ،ص .198-197التربيزي ،ص .177-176الشنقيطي ،شرح ديروان
طرفة ،ص .30النحاس ،التسع المشهورات ،ص .268
( )2الزوزين ،ص.61-60
( )3لسان العرب (علق).
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واستمسررك"( .)1واآلخررر :الجعررل كمررا ورد يف المعنررى آنفررا ،وقيررلَ " :ع َّل َق ر ُه
َت ْعلِيقاَ :ج َع َل ُه ُم َع َّلقا ك َت َع َّل َق ُه"(.)2
ويقول طرفة أيضا يف ص(:)72
رررق ٌش
َق َضرررى َن ْح َبررر ُه َو ْجررردا َع َل ْي َهرررا ُمر َ

و ُع ّل ْق ُ ِ
ررن َسرر ْل َمى َخ َبرراال ُأ َماطِ ُلرر ْه
ررت م ْ
َ

النحب :الموت وهو األجل أو النَّرذر ،الوجرد :الحرزن ،الخبرال :ذهراب
أسوفه(.)3
العقل من الحب ،أماطلهّ :
البيت  -من قصيدة الم ّية من بحر الطويل -يف الغزل بسلمى ،يقرول :إنره
مات من ح ّبها وع ّلقت من سلمى أي اعرتضني حبها من غير قصد(.)4
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ع َّل َق) على معنيين ،األولَ ( :ف َع َرل)" َعلِ َرق هبرا
ُع ُلوقا و َت َع َّل َق َها و َت َع َّل َق هبا و ُعل َق َها و ُعل َق هبا َت ْعلِيقا :أح َّب َها ،وهرو ُم َع َّل ُرق القلرب
هبا"( .)5واآلخر(الجعل) :جعلني حبها متعلقا هبا من غير قصد مني.
-22ع ّير :يقول طرفة يف ص(:)67
ررر َسررر ْي ِري فِررري ا ْلررربِ َال ِد َو ِر ْح َلتِررري
ُت َعير ُ

ِ
ِ
رررروى ُحررررر َد ِار ِك
َأ َال ُر َّب َد ٍار لرررري س َ

( )1المصباح المنير (علق).
( )2القاموس المحيط (علق).
( )3الشنتمري ،ص .131الديوان ،ص .72مهدي ،ص .65الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .41
( )4الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .41
( )5لسان العرب (علق).

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

201

تع ّيررر :تعيررب وتررنقص مررن قرردر الشرريء ،حر ّرر دارك :باحتهررا أي :وسررطها
( )1
السررر ّبة
ررارُّ :
رررت إال مرررن العرررار وال َّت ْعيِيرررر ...والعر ُ
وأكرمهرررا  ،وال يكرررون َع َّير ْ

والعيب(.)2
البيت  -من قصيدة كاف ّية من بحر الطويل -يف عتاب ولوم جارته عليه يف
كثرة سفره وترحاله.
وقررد َّ
ررر) علررى معنيررين :أحرردهما :التكثيررر
دل سررياق صرريغة ( َف َّع َررلَ :ع َّي َ
والمبالغررة :فقررد أكثرررت جارترره تعييررره بسررفره وترحالرره يف الرربالد .وثانيهررا:
عاره إذا عا َبه(.)3
( َف َع َل) يقالَ :
-23غ ّير :يقول طرفة يف ص(:)74
َف َغيررررر َن َآير ِ
رررات الررررد َي ِ
رررع ا ْلبِ َلررررى
ار َمر َ
َّ ْ َ

الزم ِ
َو َلررر ْي َس َع َلرررى َر ْي ِ
ررران ك َِف ُ
يرررل
رررب َّ َ

األمرر:
تحرو َلَ ،غ َّي َررهَ :ح َّو َلره و َبدَّ َلره ،وغ َّي َرر عليره
ت َغ َّي َر الشري ُء عرن حالرهَّ :
َ
َح َّو َله( ،)4آيات الدّ يار :معالمها ،ريب
الزمان :نوائبه وأحداثه ،الكفيل :الضامن(.)5

( )1الديوان ،ص .67مهدي ،ص .59الشنتمري ،ص .95الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.56
( )2لسان العرب (عير) .المصباح المنير(عير).
( )3لسان العرب (عير).
( )4لسان العرب (غير).
( )5الديوان ،ص .74مهدي ،ص .66الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.51
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والبيت  -من قصيدة المية من بحر الطويرل – يف هجراء عبرد عمررو ابرن
عمه وزوج أخته ،يقول :هبوب الرياح عليها ولزوم المطر إياها غ ّير عالماهتا
مع قِدَ مِها وبِ َالها(.)1
قررد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :غ َّير َرر) علررى معنررى تحويررل صررفة إلررى صررفة
أخرى ،فقد حولت الرياح ما كانت عليه ديرار المحبوبرة إلرى صرفة االنردثار،
أي أثرا بعد عين.
ّ -24فرج :يقول طرفة يف ص(:)36
ررو َكر َ
ررر ُه
ررو َال َي ا ْمررر َرأ ُهر َ
رران َمر ْ
َف َلر ْ
ررو َغ ْير َ

َل َفرررررج كَربِرررري َأو َأل ْن َظرنِرررري َغ ِ
رررردي
ْ
َ
َّ َ ْ

مررواله :ابررن عمرره مالررك ،الكرررب :الغر ُّرم الررذي يمررأل الصرردر أو الحررزن،
علري و َلردَ ا َف َع
الفرج :انكشاف المكروه ،أنظررين غردي :أمهلنري ولرم يعجرل َّ
عني وأعانني على ما نزل بي من الهم ،ولم يعجلني بالمالمة.
البيت  -من المعلقة الدَّ ال ّية من بحر الطويل -يف عتاب ابن عمه :مالرك،
غير مالك ألعانني على ما نزل بي من الهم أو لتأنَّى
يقول :فلو كان ابن عمي َ
علي فلم يعجلني ،بل لنفعني ولم يأخذين بالشدة(.)2
َّ

( )1الشنتمري ،ص.90
( )2الشرنقيطي ،شرررح ديروان طرفررة ،ص .33التربيرزي ،القصررائد العشرر ،ص .188مهرردي ،ص.27
الديوان ،ص .36الزوزين ،ص .63الشنتمري ،ص .52ابن األنباري ،ص .208النحاس ،التسع
المشهورات ،ص.280-279
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وقررد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :فر َّرر َج) علررى معنررى ( َف َعر َرلَ :فر َرر َج) :جرراء يف
ْرك َغ َّم َ
رك َت ْف ِريجرا ،وكرذلك َف َرر َج اهلل َعن َ
اهلل َغ َّم َ
رك ُي ْف ِرر ُج
اللسان :يقالَ :ف َّرر َج ُ
بالكسر"(.)1
ّ -25فرق :يقول طرفة يف ص(:)13
رررري َوائِرررر ٍل
ررررر َق
َ
ررررم َف َّ
َوال ُّظ ْل ُ
بررررين َح َّي ْ

ِ
رررررب
رررررر ُت َسرررررراق َيها ا ْل َمنَا َيررررررا َت ْغلِر ُ
َب ْكر ٌ

البيت إشارة إلى حرب البسوس المشهورة مرا قبرل اإلسرالم برين قبيلتري
بكر وتغلب وهما ابنا وائل ،وطرفة من بكر برن وائرل ،حيرث طغرى وتمرادى
ملكهم كليب بن ربيعة يف الظلم فقتل ناقة جارته البسوس جرارة جسراس برن
مرة ،فثأر منه جساس وقتله ،وكانت النتيجة حربا دامت أربعين سنة(.)2
البيت  -من قصيدة بائ ّية من بحر الكامل -يف ُظ ْلم ذوي القربى.
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َرلَ :ف َّرر َق) علرى معنيرين ،األول :بمعنرى التكثيرر
والمبالغة ،فقد تكرر الظلم وكثر حتى أحردث الفرقرة برين الحيرين ،قرال ابرن
فتفرقرا
وفرقرت برين العبردين ّ
األعرابيَ :ف َر ْقت بين الكالمين فافرتقرا مخفرف َّ
مث ّقل فجعل المخ ّفف يف المعراين والمث ّقرل يف األعيران ..والتثقيرل مبالغرة(.)3

( )1لسان العرب (فرج).
( )2الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص  .37الديوان ،ص .13مهدي ،ص .12الشنتمري ،ص.114
( )3المصباح المنير(فرق).
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واآلخر :بمعنى ( َف َع َلَ :ف َر َق)؛ لقولهمَ :ف َر َق ُه َي ْف ِر ُقر ُه َف ْرقرا و َف َّر َقر ُه ،وقيرلَ :ف َرر َق
للصالح َف ْرقا ،و َف َّر َق لإلِ ْف َساد َت ْف ِريقاَ ...ف َّر َق بينهم َك َف َر َق(.)1
ويقول طرفة أيضا يف ص(:)67
ُأ ْخب ْ ِ َ َّ ْ
رررررر َق بيرررررن ُه ْم
ررررري َف َّ
ررررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
رررر َار ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

تقدمت المعاين يف موضع سابق من هذا البحث.
َّ
ويدل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ف َّرر َق) علرى معنيرين :أحردهماَ ( :ف َع َرلَ :ف َرر َق).
الج ْعل أي جعل البعد والغربة سببا للتفريق بين أبناء الحي الواحد.
واآلخرَ :
ويقول أيضا يف ص(:)74
ررك سررعدَ بررن مال ِ ٍ
ررك
َو َف َّررر َق َع ْ
ررن َب ْي َت ْي َ َ ْ ْ َ َ

ِ
رررو ُل
وع ْوفررررا َ
َ
وع ْمرررررا َمررررا َتشرررري َو َت ُقر ْ

أراد ببيتيرره سررعد بررن مالررك وعرروف بررن مالررك مررن بنرري قرريس بررن ثعلبررة،
وعمرو :أعمام وأخوال الشاعر ،ما تشي وتقول ،فرر(ما) مصردرية :وشرايتك
وقولك ،أو موصولة :الذي تشي وتقول ،والوشاية :الن ّّم أي النمائم(.)2
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ف َّر َق) على معنى :النسبة ،أي نسب إلى عبرد
عمرو سبب التفرقة.

( )1لسان العرب (فرق).
( )2الديوان ،ص .74مهدي ،ص .67الشنتمري ،ص .91الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.52
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-26قدّ م :يقول طرفة يف ص(:)80
ررررررررررال
َ
ررررررررررب َو َه
ِر ُّز ُهَ :قررررررررررد ْم َو َه
ْ

ٍ
ٍ
رررررررررررة ُب َه ُمررررررررررر ْه
ررررررررررراء َج َّم
ِذي ُز َه

ِر ُّزه :صوته ،قدّ مَ :أ ِ
قد ْم أمر لل َف َررس بالتقردم يف الحررب ،هرب وهرال مرن
ْ
ُف ،ذو الزهرو والزهراء :الكثيرر العردد،
أسماء أصوات لزجر للخيل بمعنى ك ّ
جمة :كثيرةُ ،بهمه :البهم واحدها البهمة وهو الشجاع الرذي ال يردري كيرف
ّ
عرف جهتُه(.)1
ُي ْؤ َتى وهو من قولهم أمر مبهم إذا لم ُت َ
البيت -من ميم ّية من بحر المديد -يف وصف القترال ،يقرول :هرو جريش
ذو خيل ينادى هبا ويصوت(.)2
َّ
مرر آنفرا :قردّ ْم:
ودل سياق صيغة ( َف َّع َل) على معنى ( َأ ْف َع َرلَ :أ ْقردَ َم) ،وقرد ّ

َأ ِ
قد ْم أمر لل َف َرس بالتقدم يف الحرب.

قرب :يقول طرفة يف ص(:)35
ّ -27
ررررت بِرررررا ْل ُق ْر َبى َو َجرررررد َك إِنَّنِررررري
وقر ْبر ُ
ّ

ررررك َأمر ِ ِ ِ
رررره ِد
ررررر للنَّكي َثرررررة َأ ْشر َ
َم َترررررى َير ُ ْ ٌ

القربررى :القرررب والقرابررة ،جرردك :يخاطررب مالكرا :وح ّظررك ،أي :الحر ّ
والبخت وقد أقسم به ،النّكيثرة :األمرر العظريم أي بلروغ الجهرد وقيرل :شردة

( )1الديوان ،ص .80مهدي ،ص .73الشنتمري ،ص .87الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.18
( )2الديوان ،ص .80مهدي ،ص .73الشنتمري ،ص .87الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.18
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النفس ،يقال :بلغت نكيثة البعير أي أقصى ما يطيق من السير ،أشهد :أحضر
ذلك األمر ،وأعينك على حضوره(.)1
البيت -من المعلقة الدال ّية من بحر الطويل -يف عتراب ابرن عمره مالرك،
وبيرران مكانترره لديرره؛ نظرررا لقرابترره ،والمعنررى :إذا مررا اشررتد األمررر علررى ذوي
القربى فإنه يسرع لنجدهتم ،مبالغة يف الطاقة والجهد(.)2
وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ق َّر َب) على معنيرين ،األول :التَّعردي :يقرال:
َق ُر َب الشي ُء منَّا ُق ْربا وقرابة وقربة و ُق ْربى ،ويتعدَّ ى بالتَّضرعيف فيقرالَ :ق َّربتره
ٌ
وفرالن ذو
واقرتب دنا( .)3واآلخر :بمعنى ( َف َع َل)" :يقالَ :ق ُر َب َي ْق ُرر ُب ُق ْربرا،
قرابترري وهررو َم ر ْن َي ْقر ُرر ُب منررك َر ِحمررا ،وفر ٌ
رالن َق ِريبرري وذو َق َرابترري ،وال ُق ْر َبررة
وال ُق ْر َبى :ال َق َرا َبة"(.)4
قرر :يقول طرفة يف ص(:)78
ّ -28
ررررت إِ َلررررى ا ْل ُم َشرررر َّق ِر فِرررري
َو َلررررئِ ْن َبنَ ْي ُ

َه ْضر ٍ
رررررم
رررررر ُدو َنرررررر ُه ال ُع ْصر ُ
رررررب ُت َقصر ُ

( )1التربيرررزي ،ص .183ابرررن األنبررراري ،ص .205النحررراس ،ص .276 -275الرررزوزين ،ص.62
الشنقيطي ،شرح الديوان ،ص.32
( )2الرررديوان ،ص .35مهررردي ،ص .27الرررزوزين ،ص .62ابرررن األنبررراري ،ص .205الشرررنتمري،
ص.51
( )3المصباح المنير(قرب).
( )4مقاييس اللغة (قرب) .لسان العرب (قرب).
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المشقر :حصن أو قصر معروف برالبحرين ،الهضرب :الجبرل المنبسرط،
بياض ُه سروا ٌد أو
ال ُع ْصم :جمع أعصم وهو الوعل (تيس الجبال) الذي يغشى َ
العكس(.)1
ُ
ٍ
أربعرة مرن الكامرل -يف ذكرر المروت ،يقرول :حصرن
البيت  -واحرد مرن
ٌ
َ
شررامخ دونرره أي بنرراء ،ولررن يمنعرره ذلررك مررن المرروت .قررال
المشرر َّقر بنررا ٌء
رت لرري عرراذلتي بنرراء علررى جبررل ،لررم يحرررز يف ذلررك مررن
الشررنتمري :ولررو َبنَر ْ
الموت(.)2
وقررد َّ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :ق َّصر َرر) علررى معنررى ( َف َعر َرلَ :ق َصر َرر) ،يقررال:
َق َّص ْر ُت يف األمر تقصيرا ،إذا توانيت ،و َق َص ْر ُت عنه ُق ُصوراَ :ع َج ْز ُت(.)3
 -29ن ّبه :يقول طرفة يف ص(:)34
ررراف ُم َحنَّبرررا
َوكَرررري إِ َذا نَرررا َدى ا ْل ُم َض ُ

ِ ِ
رررررور ِد
الم َتر َ
كَسررررريد ال َغ َضررررررا َن َّب ْهتَررررر ُه ُ

صوت ل ُيعطرف
يكر ليحمي من اهنزم ،نادىّ :
الكر :أشد القتال؛ ألنه إنما ّ
ّ
عليه ،المضاف :الذي قد أضافته الهموم وهو الخائف أو المذعور لسبب ما
درك الذي أحاط به العدو ،المحنّب :الفررس الرذي يف
فاجأه والمقصود :ا ْل ُم َ
يده انحناء وهو مما ُيمدح به ،السيدُ  :من أسماء الذئب ،وذئب الغضا أخبرث
( )1الديوان ،ص .78مهدي ،ص.69
( )2الشنتمري ،ص.182
( )3مقاييس اللغة (قصر).
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وح َّر ْكتَر ُه،
الذئاب وأشدها عدوا ،ال َغ َضرا :نروع مرن األشرجارَ ،ن َّب ْهتَر ُهَ :ه َّي ْجتَر ُه َ
المتورد :الذي يطلب أن َي ِر َد الماء(.)1
البيت-من المع ّلقة الدال ّية مرن بحرر الطويرل -ضرمن أبيرات يفتخرر فيهرا
بنفسه بثالث خصال ،األولرى شرربه الخمرر الصرايف الرذي لرم يمرزج بالمراء،
والخصلة الثانية وهري -يف هرذا البيرت -إغاثتره المسرتغيث وإعانتره الالجرئ
إليه ،فقال :أعطف يف إغاثتي فرسي الذي يف يده انحناء ،ثم ش ّبه فرسه برذئب
اجتمع له ثالث خالل :أحدها كونه من أخبث الذئاب ،الثانية إثرارة اإلنسران
إياه ،والثالثة وروده الماء وهمرا يزيردان يف شردة العردو ،الخصرلة الثالثرة مرن
الفخررر بنفسرره اسررتمتاعه بحبائبرره وشرررط تقصررير اليرروم ألن أوقررات اللهررو
والطرب أفضل األوقات(.)2
وقد َّ
دل سرياق صريغة ( َف َّع َرلَ :ن َّبر َه) علرى معنيرين ،األول :بمعنرى ( َأ ْف َع َرل)
قيلَ " :ن َّب ْهته وأ ْن َب ْهتُه ،ومنه ٌ
يف"( .)3ويف اللسران" :قرد َن َّب َهر ُه
رجرل َنبِير ٌه أي َش ِرر ٌ
و َأ ْن َب َه ُه من النوم َف َتنَ َّب َه وا ْن َت َب َه"( .)4واآلخر التَّعديةَ " :نبِ َه لألمر َن َبها فهرو َنبِر ٌه مرن

( )1الررديوان ،ص .34مهرردي ،ص .25ابررن األنبرراري ،ص .195التربيررزي ،ص .174الشررنتمري،
ص .46الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص .30النحاس ،التسرع المشرهورات ،ص .267الردرة،
إعراب المعلقات العشر.251/1 ،
( )2الزوزين ،ص.60
( )3مقاييس اللغة (نبه).
( )4لسان العرب (نبه).
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ِ
ب ،ونبه من نومه نبها أيضا ويتعدّ ى بالهمزة والتَّضعيف فيقالَ :أ ْن َب ْهتُه
باب َتع َ
من نومه و َن َّب ْهتُه"(.)1
 -30ن ّقب :يقول طرفة يف ص(:)78
َل ُتنَقرررررررر َب ْن َعنرررررررري ا ْل َمنَ َّيرررررررر ُة إِنْررررررررر

ِ ِ ِ
رررررم
رر َ
اهلل َلرررررر ْي َس ل ُح ْكمرررررره ُح ْكر ُ
رررررن َ

رب يف
ُتنق ر َب ْن عنرري :تبح ر َث ْن عنرري ،تف رتّش ،أو لتطر ّرو َف َّن عنرري المنيررة(َ .)2ن َّقر َ
ِ
ررت
ررتَ :ضر َرر ْب ُت يف
الرربالد َأ ْق َب ْل ُ
رب ،نَق ُبرروا َطو ُفرروا و َفت ُشرروا ،و َن َّق ْب ُ
األرضَ :ذ َهر َ
الر ُج ُل إذا سار يف البالد(.)3
و َأ ْد َب ْر ُتَ ،أ ْن َق َ
ب ّ
البيت  -واحد من أربعة أبيات من بحر الكامل -يف ذكر الموت.
َّ
رب يف
رب) علررى معنيررين ،األولَ ( :ف َعر َرل)َ ،ن َقر َ
دل سررياق صرريغة ( َف َّعر َرلَ :ن َّقر َ
ب َ
ِ
رار( .)4واآلخرر :المبالغرة
رب ،و َن َق َ
رب و َن َّق َ
كأ ْن َق َ
األرضَ :ذ َه َ
رب يف الربالدَ :س َ
والتكثير ،قال امرؤ القيس:
آل َفر ِ
ررررت فِرررري ا َ
رررراق َح َّترررررى
و َقرررردْ َن َّق ْبر ُ

ر ِضر ُ ِ
ررررالم ِة بِ ْ ِ
اإل َير ِ
رررراب
رررريت مر َ
السر َ َ
ررررن َّ
َ

أقبلت و َأ ْد َب ْر ُت( ،)5فاإلقبال واإلدبار يتطلب الكثرة
ضربت يف البالد،
أي
ُ
ُ
والتكرار.

( )1المصباح المنير(نبه).
( )2الديوان ،ص .78مهدي ،ص .69الشنتمري ،ص.182
( )3لسان العرب (نقب).
( )4القاموس المحيط (نقب).
( )5هتذيب اللغة (نقب).
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-31ن ّقر :يقول طرفة يف ص(:)43 ،43
ِ
رررخ َف َمررررا َذا َت ْحر َ
رررع ا ْل َفر ُّ
رررذ ِري؟
َقرررردْ ُرفر َ

رررررري مررررررا ِشرررررر ْئ ِ
ت َأ ْن ُتنَقر ِ
رررررري
َونَقر ِ َ

الفخ :آلة الكيد التي يصاد هبا الحيوان ،تحذري :تتّقي ،ن ّقري :من النقر،
( )1
رائر ا ْلح َّبر َة َينْ ُق ُر َهرا
والمنقار :الطريقة التي يتناول هبرا الطيرر طعامره َ .ن َق َرر ال ّط ُ

َن ْقرا :التقطها ،وا ْن َت َق َر ّ
الشي َء و َتنَ َّق َر ُه و َن َّق َر ُه و َن َّق َرر عنره ،كرل ذلرك :بحرث عنره،
الحب من هنا وههنا(.)2
وال َّتن ِْق ُير عن األمر :البحث عنهَ ...ن َق َر ال ّطائر إِ َذا َل َق َط
ّ
البيررت -أحررد ثالثررة أبيررات مررن بحررر الرجررز -يف وصررف ُق َّبرررة :نرروع مررن
الطيور الرب ّية ،وهي من رتبة الجواثم الخرطوميرة المنراقير -سرمر يف أعالهرا
ضاربة إلى بياض يف أسفلها -وعلى صدرها بقعة سوداء(.)3
َّ
ودل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :ن َّق َرر) علرى معنيرين :األولَ ( :ف َع َرلَ :ن َق َرر) كمرا يف
اللسان .واآلخر :التكثير والمبالغة.
هجر :يقول طرفة يف ص(:)49
ّ -32
رررررر ْت
رررررر َو إِ َذا َمررررررا َه َّجر َ
ررررررى ا ْل َمر ْ
َف َتر َ

ررررن َيررررردَ ْي َها َكرررررال َف َرا ِ ا ْل ُم ْشررررر َفتِ ْر
َعر ْ

هجرررت :سررارت يف
المرررو :الحجررارة البرريض ،أو الرقيقررة أوالصررغيرةّ ،
الهاجرة ،نصف النهار يف القي خاصة ،الفرا  :الذي يتطراير حرول السرراج
( )1الديوان ،ص.43
( )2لسان العرب (نقر) .المصباح المنير(نقر).
( )3الديوان ،ص.43
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وهي دود ذات أجنحة ،المشفرت :المتفرق(.)1
البيت  -من قصيدة رائ ّية من بحر الرمرل -يصرف فيره الناقرة ،فيقرول :إذا
سارت هذه الناقة يف الهاجرة على صعوبة السير فيها ط ّيرت الحصا وكسررته
من شدة سيرها ،فكأنه فرا

طائر مفرتق(.)2

َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َرلَ :ه َّج َرر) علرى معنرى :الزمران :أي وقرت الهراجرة:
"نصف النهار عند اشتداد الحر ،وهجروا :ساروا يف ذلك الوقت"(َ " ،)3ه َّج َر
القو ُم إذا ساروا يف وقته"(.)4
-33و ّدع :يقول طرفة يف ص(:)67

قِ ِفررري ود ِعينَرررا ا ْليررروم يررر َا ابنَررر َة مالِر ِ
ررك
َ
ْ َ
َ ْ َ

ور ِجمالِر ِ
ِ
َو ُعر ِ
رك
روجي َع ْل َينَررا مر ْ
رن ُصرردُ ِ َ

عرروجي :اعطفرري وتحنّنرري ،أو ميلرري ،مررن صرردور :أي صرردور ،وزيرردت
(مِ ْن) يف المفعول به(.)5
البيت  -من قصيدة كاف ّيرة مرن الطويرل – يف مردح سرعد برن مالرك ،وهرو
أول المقدمة الغزل ّية يخاطب ابنرة مالرك  -بعرد أن طلرب منهرا الوقروف معره

( )1الشررنتمري ،ص .70-69الررديوان ،ص .43مهرردي ،ص .42الشررنقيطي ،شرررح ديرروان طرفررة،
ص .66المصباح المنير(هجر).
( )2الشنتمري ،ص.70
( )3مقاييس اللغة (هجر).
( )4لسان العرب (هجر).
( )5الديوان ،ص .67مهدي ،ص .59الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.53
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عطفا وتحنُّنا ووصال له  -أن تدعو له.
َّ
ودل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :و َّد َع) على معنيين ،األول :الدعاء لره ،كقولرك:
قلت :س َق َ
وو َد َع ُه
َس َّقي ُت ُه ،أيُ :
ووا َد َعه َ
اهلل .اآلخر :بمعنى َف َع َل ،قيل :و َّد َع ُه َ
اك ُ
ِ
وهررم
رع النَّرراس ُ
بعضر ُرهم بعضررا يف ا ْل َم ِسرريرُ ..
داعَ :ت ْودير ُ
ووا َد َعر ُه دعرراء لرره ..الر َرو ُ
رت
اؤال بالدَّ عر ِرة ا َّلترري يصررير إليهررا إذا َق َفر َرل ،ويقررال و َد ْعر ُ
ُي َود ُعو َنر ُه إِ َذا َسررا َف َر َت َفر ُ
ِ
أهلرره و َذ ِوير ِره
رع وإن كرران أصررله تخلير َ
رف المسررافِ ِر ْ
بررالتخفيفَ ،فر َرو َد َع ،والت ّْودير ُ
ِ
وادعي َنّ ،
فإن العرب تضعه موضع التحية والسالم؛ ألنره إذا َخ َّلرف دعرا لهرم

بالسالمة والبقاء و َد َع ْوا له بم ْث ِل(.)1
 -34و ّلد :يقول طرفة يف ص(:)56
وأع َطو َنررررررا ا َّلر ِ
رررررذي ُسررررررئِ ُلوا
ررررروا ْ ْ
َو َّلر ْ

ت سرررررراقِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ط ُأ ُز ُر ْه
رررررن َب ْعررررررد َمر ْ
مر ْ
رررررو َ

و َّل ْوا :رجعروا والضرمير لألعرداء ،أعطونرا :مرا سرألناهم بعرد أن امتنعروا،

ساقِط :من السقوطُ ،أ ُزره :جمع إزار :اللحاف ،وهو الثوب الواسع(.)2

والبيت من قصيدة – رائية من بحر الكامل -يف الفخر بنفسره وبقومره ،يقرول
عن األعداء :أدبروا منهزمين وأعطونا الخصلة التي اعتاصوا علينرا فيهرا مرن
بعد موت تسقط له األزر؛ لشدة األمر يسقط إزار الرجل ،وال يشعره أو يعلم
بذلك وال يمكنه عقده لشدة ما هو فيه(.)3
( )1لسان العرب (ودع).
( )2الشنتمري ،ص.134
( )3الديوان ،ص .56مهدي ،ص .36الشنقيطي ،شرح ديوان طرفة ،ص.42
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وقد َّ
دل سياق صيغة ( َف َّع َلَ :و َّلى) على معنىَ ( :ت َف َّع َل) ،قيل :و ّلى الشري ُء
رت بمعنرى
رت و َت َو َّل ْي ُ
و َت َو َّلى :أدبر ،وقد تكون الت َّْول ِ َي ُة بمعنى الت ََّولي ،يقالَ :و َّل ْي ُ
واحد ،وقد َو َّلى ّ
الشي ُء و َت َو َّلى إذا ذهب هاربا و ُمدْ بِرا(.)1

( )1لسان العرب (ولى).

214

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

النتائج
عند البحث وتطبيق المعاين التي قال هبا الصرفيون على ما ورد يف ديوان
طرفة بن العبد تبين ما يأيت:
أوال :المعاين التي قالها الصرفيون (التكثير والمبالغرة ،التعديرة ،موافقرة:
َف َعر َرل و َأ ْف َعر َرل و َت َف َّعر َرل ،السررلب واإلزالررة ،الجعررل ،تحويررل صررفة الشرريء إلررى
أخرررى ،التسررمية أي النسرربة ،الصرريرورة ،بمعنررى الفعررل المجرررد ،الزمرران،
الدعاء) ،لم تأت كاملة وإنما جاء منها ما يأيت:
أ) التكثير والمبالغة:
 -1يقول طرفة يف ص(:)46
ِ
َأ َّر َق ا ْل َعررررررر ْي َن َخ َير ٌ
ررررررر
ررررررم َيقر ّ
ررررررال َلر ْ

ِ
ررررر
َطر َ
ررررب بِ َصر ْ
الر ْكر ُ
ررررح َراء ُي ُسر ْ
رررراف َو َّ

فقد ك ُثر وتكرر األرق يف صحراء يسر.
 -2ذلك قوله يف ص(:)14
َأدوا ا ْلح ُقر َ ِ
اضررر ُك ْم
ررم َأ ْع َر ُ
ُ
ُّ
ررر َل ُكر ْ
رروق َتفر ْ

إِ َّن ا ْل َك ِ
رررررب
رررررر ُب َي ْغ َضر ُ
يم إِ َذا ُي َح َّ
رررررر َ

فقد كثر على أمه وعليه االعتداء بانتهاك حرماته وسلب ماله.
 -3يقول طرفة يف ص(:)34
ِ
كَرررر َأ َّن ا ْل ُب ِ
ررررت
يج ُعل َق ْ
ين َوالرررردَّ َمال َ
ررررر َ

ررر َأو ِخررررو ٍع َلرررم ي َخ َّضر ِ
ررد
َع َلرررى ُع َشر ٍ ْ ْ َ
ْ ُ

فهذه األشجار كثيرة األغصان لم يقطعها صاحبها حتى بدت ضخمة.

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

215

 -4وكذا قوله يف ص(:)33
رت َص ْرو َت َها
إِ َذا َر َّج َع ْت فِي َص ْوتِ َها ِخ ْل َ

او َب َأ ْظررررر ٍر َع َلرررررى ُر َبررررر ٍع َردي
َت َجررررر ُ

فهي كثيرة رفع الصوت طربا وغناء.
 -5يقول طرفة يف ص(:)14
ررر ُء دهرررا ُمخ َّلرردا
َف َك ْي َ
ررف ُي َرجرري ا ْل َم ْ

و َأ ْعما ُلررررره َعمررررررا َقلِيررررر ٍل ُتح ِ
اسرررررر ُب ْه
َ
ُ َّ
َ َ

كيف يكثر الرجاء يف الدنيا وهو عما قليل سيغادرها.
 -6وكذا قوله يف ص(:)34
كَرررر ِريم يررررروي َن ْفسرررره فِرررري حياتِ ِ
رررره
َ َ
َ ُ
ٌ ُ َ

الصررردي
َسررر َت ْع َل ُم إِ ْن ُم ْتنَرررا َغررردا َأ ُّينَرررا َّ

 -7وأيضا قوله يف ص(:)80
رررررررررررر ُار َب ْطنُرررررررررررر ُه َغرررررررررررردَ ٌق
َوا ْل َقر
َ

ِ
ررررررررررره أك َُمرررررررررررره
رررررررررررت َج ْل َهاتِر
َز َّينَر
ْ

فهي كثيرة العشب من وفرة المياه.
 -8يقول طرفة يف ص(:)30
َّررررراض إِ َذا صرررررعدَ ْت بِ ِ
ررررره
ررررع هن ٌ
َ َّ
وأ ْت َلر ُ

وصرررري بِ ِدج َلرررر َة مص ِ
ِ
ان ب ِ
ررررع ِد
ُ ْ
ْ
ك ُُسرررر َّك ُ

أي أكثرت الناقة من رفع عنقها.
 -9يقول طرفة يف ص(:)67
ررر َسررر ْي ِري فِررري ا ْلررربِ َال ِد َو ِر ْح َلتِررري
ُت َعير ُ

ِ
ِ
رررروى ُحررررر َد ِار ِك
َأ َال ُر َّب َد ٍار لرررري س َ

فقد أكثرت جارة طرفة بن العبد تعييره بكثرة السفر وترحاله يف البالد.
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 -10يقول طرفة يف ص(:)13
رررري َوائِرررر ٍل
ررررر َق
َ
ررررم َف َّ
َوال ُّظ ْل ُ
بررررين َح َّي ْ

ِ
رررررب
رررررر ُت َسرررررراق َيها ا ْل َمنَا َيررررررا َت ْغلِر ُ
َب ْكر ٌ

فقد تكرر الظلم وكثر حتى أحدث الفرقة بين الحيين.
 -11يقول طرفة يف ص(:)78
َل ُتنَقرررررررر َب ْن َعنرررررررري ا ْل َمنَ َّيرررررررر ُة إِنْررررررررر

ِ ِ ِ
رررررم
رر َ
اهلل َلرررررر ْي َس ل ُح ْكمرررررره ُح ْكر ُ
رررررن َ

 -11يقول طرفة يف ص(:)43
ِ
رررخ َف َمررررا َذا َت ْحر َ
رررع ا ْل َفر ُّ
رررذ ِري؟
َقرررردْ ُرفر َ

رررررري مررررررا ِشرررررر ْئ ِ
ت َأ ْن ُتنَقر ِ
رررررري
َونَقر ِ َ

ب) التعدية:
 -1يقول طرفة يف ص(:)46
ِ
َأ َّر َق ا ْل َعررررررر ْي َن َخ َير ٌ
ررررررر
ررررررم َيقر ّْ
ررررررال َلر ْ

ِ
ررررر
َطر َ
ررررب بِ َصر ْ
الر ْكر ُ
ررررح َراء ُي ُسر ْ
رررراف َو َّ

مرؤرق،
ثقالَ :أ ِر ْق ُت بالكسر أي َس ِه ْر ُت ،وقد َّأر َق ُه كذا وكذا تأريقا ،فهرو ّ
أسهر ُه(.)1
أي:
َ
 -2يقول طرفة يف ص(:)67
ُأ ْخب ْ ِ َ َّ ْ
رررررر َق بيررررر ُنه ْم
ررررري َف َّ
ررررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
رررر َار ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

عدّ ى الفعل َ
(خ َّب َر) لمفعولين ،كاف الخطاب والمصردر المرؤول مرن َأ َّن
عنه ْم :تفريق القوم عنهم.
ا ْل َح َّي َف َّر َق ُ
( )1لسان العرب( ،أرق).
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 -3يقول طرفة يف ص(:)34
َررررريم يررررروي َن ْفسرررره فِرررري حياتِ ِ
رررره
َ َ
َ ُ
ك ِ ٌ ُ َ

الصررردي
َسررر َت ْع َل ُم إِ ْن ُم ْتنَرررا َغررردا َأ ُّينَرررا َّ

ور َّو ْيترره فررارتوى منرره
قيررلُ " :ي َعرردَّ ى بررالهمزة والتضررعيف ،فيقررالَ :أ ْر َو ْيترره َ
وتروى"(.)1
ّ
 -4يقول طرفة يف ص(:)35
ررررت بِرررررا ْل ُق ْر َبى َو َجرررررد َك إِنَّنِررررري
وقر ْبر ُ
ّ

ررررك َأمر ِ ِ ِ
رررره ِد
ررررر للنَّكي َثرررررة َأ ْشر َ
َم َترررررى َير ُ ْ ٌ

يقالَ :ق ُر َب الشري ُء منَّرا ُق ْربرا وقرابرة وقربرة و ُق ْربرى ،ويتعردَّ ى بالتَّضرعيف
فيقالَ :ق َّربته واقرتب دنا(.)2
 -5يقول طرفة يف ص(:)34
ررراف ُم َحنَّبرررا
َوكَرررري إِ َذا نَرررا َدى ا ْل ُم َض ُ

ِ ِ
رررررور ِد
الم َتر َ
كَسررررريد ال َغ َضررررررا َن َّب ْهتَررررر ُه ُ

ِ
ب ،ونبه مرن نومره نبهرا أيضرا ويتعردّ ى
" َنبِ َه لألمر َن َبها فهو َنبِ ٌه من باب َتع َ
بالهمزة والتَّضعيف فيقالَ :أ ْن َب ْهتُه من نومه و َن َّب ْهتُه"(.)3
ج) بمعنى َف َع َل:
 -1يقول طرفة يف ص(:)85

( )1المصباح المنير (روى).
( )2المصباح المنير(قرب).
( )3المصباح المنير(نبه).
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ُقرررررردُ ما َتن ُْضررررررو إِ َلررررررى الرررررردَّ ِ
اعي إِ َذا

ِ
َخ َّلر َ
رررم
رررم َعر ّ
رررل الرررردَّ اعي بِرررردَ ْع َوى ُثر َّ

وخ َّلر َ
وخ َّلر َ
يقرررالَ :خر َّ
ررصَ ..
ررل يف دعائررره َ
ررل بالتشرررديد
ررل كالهمررراَ :خ َّصر َ
ص(.)1
َخ َّص َ
 -2يقول طرفة يف ص(:)55
رررت ثِ َيررررابِ ِه ْم
رررت َت ْح َ
إِ َذا َج َل ُسررروا َخ َّي ْلر َ

الضر ِ
ررغ ِ
يب َل َهرررا َنر ْ
ررذرا
َخ َرانِر َ
ررق ُتررروفِي َب َّ

الشي َء يخا ُله َخر ْيال مرن براب ن َ
ُ
َرال إذا ظنرهُ ...
الرجل ّ
وخير َل لره
قيل :خال
وخ َّيل ا ُ
كذا بالبناء للمفعول من الوهم والظنَ ،
لرجل على غيرره َت ْخيِريال مثرل
َل َّب َس َت ْلبِيسا وزنا ومعنى إذا ُوجه الوهم إليه(.)2
 -3يقول طرفة يف ص(:)33
رت َص ْرو َت َها
إِ َذا َر َّج َع ْت فِي َص ْوتِ َها ِخ ْل َ

رررراو َب َأ ْظررررر ر َع َلرررررى ُر َبررررر ٍع َردي
َت َجر ُ

أذان أو ٍ
ٍ
قراءة أو ٍ
الر ُ
غناء.)3(...
وترجعَ :ر َّد َد صو َت ُه يف
جل
َّ
َّ
رجع َّ
 -4وقوله يف ص(:)14
ررر ُء دهرررا ُمخ َّلرردا
َف َك ْي َ
ررف ُي َرجرري ا ْل َم ْ

و َأ ْعما ُلررررره َعمررررررا َقلِيررررر ٍل ُتح ِ
اسرررررر ُب ْه
َ
ُ َّ
َ َ

يض ا ْل َي َرأ ِ
سَ ،ر َجرا ُه َي ْر ُجرو ُه َر ْجروا
الر َجرا ُء مر َن ْاألَ َمر ِلَ :ن ِقر ُ
جاء يف اللسرانَّ :
ور َجاء(.)4
َ
( )1لسان العرب (خلل).
( )2المصباح المنير (خيل).
( )3لسان العرب (رجع) .المصباح المنير (رجع).
( )4لسان العرب( ،رجا).
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 -5وأيضا قوله يف ص(:)80
رررررررررررر ُار َب ْطنُرررررررررررر ُه َغرررررررررررردَ ٌق
َوا ْل َقر
َ

ِ
ررررررررررره أك َُمرررررررررررره
رررررررررررت َج ْل َهاتِر
َز َّينَر
ْ

ررت وازدانرررت :أي َح ُسرررنت
ررت و َت َز َّينَر ْ
واز َّينَر ْ
الحسررر ُن َي ِزينُررر ُه َز ْينررراَّ ...
َزا َنررر ُه ُ
و َب ُه َج ْت.)1(...
 -6يقول طرفة يف ص(:)64
ٍ
َوك ِ
احنَررررررا
َار َهررررررة َقرررررردْ َط ّل َقت َْهررررررا ِر َم ُ

وأ ْن َقرررر ْذنَها وا ْلعررررين با ْلمر ِ
ررراء َتر ْ
ف
رررذ ِر ُ
َ
َ َ َ ْ ُ َ

رت بالضررم
رت هرري بررالفتح َت ْط ُلر ُرق َ
طالقررا و َط ُل َقر ْ
الر ُجر ُرل ا ْم َر َأ َتر ُه و َط َل َقر ْ
َط َّلر َرق ّ
أكثر(.)2
 -7يقول طرفة يف ص(:)67
ررر َسررر ْي ِري فِررري ا ْلررربِ َال ِد َو ِر ْح َلتِررري
ُت َعير ُ

ِ
ِ
رررروى ُحررررر َد ِار ِك
َأ َال ُر َّب َد ٍار لرررري س َ

عاره إذا عا َبه(.)3
يقالَ :
 -8يقول طرفة يف ص(:)72
رررق ٌش
َق َضرررى َن ْح َبررر ُه َو ْجررردا َع َل ْي َهرررا ُمر َ

و ُع ّل ْق ُ ِ
ررن َسرر ْل َمى َخ َبرراال ُأ َماطِ ُلرر ْه
ررت م ْ
َ

َعلِ َق هبا ُع ُلوقا و َت َع َّل َق َها و َت َع َّل َق هبا و ُعل َق َها و ُعل َق هبرا َت ْعلِيقرا :أح َّب َهرا ،وهرو
ُم َع َّل ُق القلب هبا(.)4
( )1هتذيب اللغة (زان) .مقاييس اللغة (زين).
( )2لسان العرب (طلق).
( )3لسان العرب (عير).
( )4لسان العرب (علق).
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 -9يقول طرفة يف ص(:)36
ررو َكر َ
ررر ُه
رررأ ُهر َ
رران َمر ْ
َف َلر ْ
ررو َغ ْير َ
ررو َال َي ا ْمر َ

َل َفرررررج كَربِرررري َأو َأل ْن َظرنِرررري َغ ِ
رررردي
ْ
َ
َّ َ ْ

اهلل َغ َّم َك َت ْف ِريجا ،وكذلك َف َر َج اهلل َعنْ َك َغ َّم َك ُي ْف ِر ُج بالكسر"(.)1
َف َّر َج ُ
 -10يقول طرفة يف ص(:)13
رررري َوائِرررر ٍل
ررررر َق
َ
ررررم َف َّ
َوال ُّظ ْل ُ
بررررين َح َّي ْ

ِ
رررررب
رررررر ُت َسرررررراق َيها ا ْل َمنَا َيررررررا َت ْغلِر ُ
َب ْكر ٌ

لقررولهمَ :ف َر َق ر ُه َي ْف ِر ُق ر ُه َف ْرقررا و َف َّر َق ر ُه ،وقيررلَ :فر َرر َق للصررالح َف ْرقررا ،و َفر َّرر َق

ِلإلِ ْف َساد َت ْف ِريقاَ ...ف َّر َق بينهم َك َف َر َق(.)2
 -11وكذا يف ص(:)67
ُأ ْخب ْ ِ َ َّ ْ
رررررر َق بيرررررنَ ُه ْم
ررررري َف َّ
ررررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
رررر َار ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

 -12يقول طرفة يف ص(:)35
ررررت بِرررررا ْل ُق ْر َبى َو َجرررررد َك إِنَّنِررررري
وقر ْبر ُ
ّ

ررررك َأمر ِ ِ ِ
رررره ِد
ررررر للنَّكي َثرررررة َأ ْشر َ
َم َترررررى َير ُ ْ ٌ

ٌ
ٌ
وفرالن
وفالن ذو قرابتي وهو َم ْن َي ْق ُر ُب منرك َر ِحمرا،
" َق ُر َب َي ْق ُر ُب ُق ْربا.
َق ِريبي وذو َق َرابتي"

(.)3

 -13يقول طرفة يف ص(:)78

( )1لسان العرب (فرج).
( )2لسان العرب (فرق).
( )3مقاييس اللغة (قرب).
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ررررت إِ َلررررى ا ْل ُم َشرررر َّق ِر فِرررري
َو َلررررئِ ْن َبنَ ْي ُ

َه ْضر ٍ
رررررم
رررررر ُدو َنرررررر ُه ال ُع ْصر ُ
رررررب ُت َقصر ُ

َق َّص ْر ُت يف األمر تقصيرا ،إذا توانيت ،و َق َص ْر ُت عنه ُق ُصوراَ :ع َج ْز ُت(.)1
 -14يقول طرفة يف ص(:)78
َل ُتنَقرررررررر َب ْن َعنرررررررري ا ْل َمنَ َّيرررررررر ُة إِنْررررررررر

ِ ِ ِ
رررررم
رر َ
اهلل َلرررررر ْي َس ل ُح ْكمرررررره ُح ْكر ُ
رررررن َ

ب وتعني البحث.
ب بمعنى َن َق َ
َن َّق َ
 -15يقول طرفة يف ص(:)43 ،43
ِ
رررخ َف َمررررا َذا َت ْحر َ
رررع ا ْل َفر ُّ
رررذ ِري؟
َقرررردْ ُرفر َ

رررررري مررررررا ِشرررررر ْئ ِ
ت َأ ْن ُتنَقرررررر ِري
َونَقر ِ َ

ائر ا ْلح َّب َة َينْ ُق ُر َها َن ْقرا :التقطها(.)2
َن َّق َر بمعنى َن َق َر :التقطَ ،ن َق َر ال ّط ُ
-16يقول طرفة يف ص(:)67
قِ ِفررري ود ِعينَرررا ا ْليررروم يررر َا ابنَررر َة مالِر ِ
ررك
َ
ْ َ
َ ْ َ

ور ِجمالِر ِ
ِ
َو ُعر ِ
رك
روجي َع ْل َينَررا مر ْ
رن ُصرردُ ِ َ

وو َد َع ُه ووا َد َع ُه دعاء له(.)3
ووا َد َعه َ
و َّد َع ُه َ
د) بمعنى َأ ْف َع َل:
 -1قال شاعرنا يف ص(:)48
الشرررررررمس مِرررررررن منْبتِر ِ
َبدَّ َل ْتررررررر ُه َّ
رررررره
ْ َ َ
ْ ُ

رررررردا َأ ْبرررررر َي َض َم ْصرررررر ُق َ
رررررر
ول األُ ُشر ْ
َبر َ

( )1مقاييس اللغة (قصر).
( )2لسان العرب (نقر).
( )3لسان العرب (ودع).
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إذ يقال :جعلت العرب بدَّ لت بمعنى َأ ْبدَ لت.
 -2ويف قوله يف ص(:)67
ُأ ْخب ْ ِ َ َّ ْ
ررررري فررررررق بيررررر ُنه ْم
ررررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
ررررا َر ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

األمر َأ ْخ ُب ُر ُه إذا عرف ُت ُه على حقيقته َ
وخ َّب َر ُه بكذا و َأ ْخ َب َر ُهَ :ن َّب َأ ُه(.)1
َخ َب ْر ُت
َ
 -3وقوله يف ص (:)38

رت جر ِ
َس ر ُت ْب ِدي َلر َ
راهال
رك ْاألَ َّيررا ُم َمررا ُكنْر َ َ

رررك باألخبر ِ
ويأتِير َ
رررزود
رررم ُتر َ
رررار َمررررن َلر ْ

وزودت فالنررا
جرراء يف اللسررانَ :تر َرز َّو َد :ا َّت َخر َرذ زاداَ ،
وز َّو َد ُه بررالزاد و َأ َزا َد ُهّ ،
فتزو َد ُه َت َز ُّودا
الزاد تزويدا ّ

(.)2

 -4يقول طرفة يف ص(:)64
ٍ
َوك ِ
احنَررررررا
َار َهررررررة َقرررررردْ َط ّل َقت َْهررررررا ِر َم ُ

وأ ْن َقرررر ْذنَها وا ْلعررررين با ْلمر ِ
ررراء َتر ْ
ف
رررذ ِر ُ
َ
َ َ َ ْ ُ َ

رت ِ
فهر َي َطررال ِ ٌق ...و َأ ْط َل َق َهررا
رت مررن زوجهررا كن ََصر َرر و َكر ُرر َم َط َالقرراَ :با َنر ْ
َطل َقر ْ

و َط َّل َق َها(.)3

 -5قول طرفة يف ص(:)80
ررررررررررال
َ
ررررررررررب َو َه
ِر ُّز ُهَ :قررررررررررد ْم َو َه
ْ

ٍ
ٍ
رررررررررررة ُب َه ُمررررررررررر ْه
ررررررررررراء َج َّم
ِذي ُز َه

( )1لسان العرب (خرب) .القاموس المحيط (خرب).
( )2لسان العرب (زود).
( )3القاموس المحيط (طلق).
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( َف َّع َلَ :قردّ َم) علرى معنرى ( َأ ْف َع َرلَ :أ ْقردَ َم) واألصرلَ :أ ْق ِرد ْم .فعرل أمرر مرن
َأ ْقدَ َم.
 -6يقول طرفة يف ص(:)34
ررراف ُم َحنَّبرررا
َوكَرررري إِ َذا نَرررا َدى ا ْل ُم َض ُ

ِ ِ
رررررور ِد
الم َتر َ
كَسررررريد ال َغ َضررررررا َن َّب ْهتَررررر ُه ُ

"قد َن َّب َه ُه و َأ ْن َب َه ُه من النوم َف َتنَ َّب َه وا ْن َت َب َه"(.)1
ه) معنىَ :ت َف َّع َل:
-1يقول طرفة يف ص(:)34
ِ
ّ
ررررت
كررررأن ال ُب
يج ُعل َق ْ
رررررين والرررردّ مال َ
َ

علرررى ُع َشر ٍ ِ
رررو ٍع لرررم ُي َخ َّضرررد
ررر أو خر َ

الش ِ
الثوب من ّ
جر َع َلقا و ُع ُلوقا :بقي ُم َت َعلقا به(.)2
َعلِ َق
ُ
 -2يقول طرفة يف ص(:)56
وأع َطو َنررررررا ا َّلر ِ
رررررذي ُسررررررئِ ُلوا
ررررروا ْ ْ
َو َّلر ْ

ت سرررررراقِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ط ُأ ُز ُر ْه
رررررن َب ْعررررررد َمر ْ
مر ْ
رررررو َ

أي :وقد َو َّلى ّ
الشي ُء و َت َو َّلى إذا ذهب هاربا و ُمدْ بِرا(.)3
الج ْعل:
و) َ
 -1قال طرفة يف ص(:)46
ِ
َأ َّر َق ا ْل َعررررررر ْي َن َخ َير ٌ
ررررررر
ررررررم َيقر ّْ
ررررررال َلر ْ

ِ
ررررر
َطر َ
ررررب بِ َصر ْ
الر ْكر ُ
ررررح َراء ُي ُسر ْ
رررراف َو َّ

( )1لسان العرب (نبه).
( )2لسان العرب (علق).
( )3ابن منظور ،لسان العرب (ولى).
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َ
سهران فال ينام.
أي جعله األرق
 -2وقوله يف ص(:)52
َأ ُّي َهرررررررا ا ْل ِف ْت َير ُ
رررررران فِررررررري َم ْجلِ ِسرررررررنَا

َجرررررررررر ُد ْوا مِن َْهرررررررررا ِو َرادا َو ُشررررررررر ُق ْر

أي اجعلوا هذه الخيول جاهزة يف أي وقت لمهامها.
-3يقول طرفة يف ص(:)53
ِ ٍ
رررررو َق ُعرررررروجٍ ُع ُجرررررر ٍل
َجرررررراف َالت َفر ْ

ِ
ركبر ْ ِ
رررررم ْر
رررررت ف َيهررررررا َم َالطر ُ
ُ َ
ررررريس ُسر ُ

 -4وقوله يف ص(:)62
ُه َمررا َأ ْو َر َدانِرري ا ْل َمر ْرو َت َع ْمرردا َو َجر َّرر َدا

ِ
الررك ِ
ْض
َع َلى ا ْل َغدْ ِر َخ ْيال َما َت َم ُّل م َن َّ

أيَ :أعَدّ ا هذه الخيول للغدر به بقتله.
-5يقول طرفة يف ص(:)30
َّررررراض إِ َذا صرررررعدَ ْت بِ ِ
ررررره
ررررع هن ٌ
َ َّ
وأ ْت َلر ُ

وصرررري بِ ِدج َلرررر َة مص ِ
ِ
ان ب ِ
ررررع ِد
ُ ْ
ْ
ك ُُسرررر َّك ُ

أي جعلت الناقة ترفع عنقها إلى أعلى وأشخصته يف السماء.
 -6يقول طرفة يف ص(:)34
ِ
ّ
ررررت
كررررأن ال ُب
يج ُعل َق ْ
رررررين والرررردّ مال َ
َ

علرررى ُع َشر ٍ ِ
رررو ٍع لرررم ُي َخ َّضرررد
ررر أو خر َ

" َع َّل َق ُه َت ْعلِيقاَ :ج َع َل ُه ُم َع َّلقا ك َت َع َّل َق ُه"(.)1

( )1القاموس المحيط (علق).

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

225

 -7وقوله يف ص(:)72
رررق ٌش
َق َضرررى َن ْح َبررر ُه َو ْجررردا َع َل ْي َهرررا ُمر َ

و ُع ّل ْق ُ ِ
ررن َسرر ْل َمى َخ َبرراال ُأ َماطِ ُلرر ْه
ررت م ْ
َ

أي جعلني حبها متعلقا هبا من غير قصد مني.
 -8يقول يف ص(:)67
ُأ ْخب ْ ِ َ َّ ْ
رررررر َق بيرررررن ُه ْم
ررررري َف َّ
ررررررك أن ال َح َّ

رررذل ِ ِ
ٍ
رررر َار ٍة لِرررري َكر َ
ك
َنر َ
ررروى ُغ ْر َبررررة َضر َّ

أي جعل البعد والغربة سببا للتفريق بين أبناء الحي الواحد.
ز) تحويل صفة الشيء إلى أخرى:
 -1قال طرفة يف ص(:)48
الشرررررررمس مِرررررررن منْبتِر ِ
َبدَّ َل ْتررررررر ُه َّ
رررررره
ْ َ َ
ْ ُ

رررررردا َأ ْبرررررر َي َض َم ْصرررررر ُق َ
رررررر
ول األُ ُشر ْ
َبر َ

 -2يقول طرفة يف ص(:)64
ٍ
َوك ِ
احنَررررررا
َار َهررررررة َقرررررردْ َط ّل َقت َْهررررررا ِر َم ُ

وأ ْن َقرررر ْذنَها وا ْلعررررين با ْلمر ِ
ررراء َتر ْ
ف
رررذ ِر ُ
َ
َ َ َ ْ ُ َ

تحويل صفة إلى صفة أخرى :فقد حولت رماحنا هذه الثكلرى مرن صرفة
الزواج إلى صفة التّر ُّمل.
 -3يقول طرفة يف ص(:)74
َف َغيررررر َن َآير ِ
رررات الررررد َي ِ
رررع ا ْلبِ َلررررى
ار َمر َ
َّ ْ َ

الزم ِ
َو َلررر ْي َس َع َلرررى َر ْي ِ
ررران ك َِف ُ
يرررل
رررب َّ َ

حولت الرياح ما كانت عليه ديار المحبوبرة إلرى صرفة االنردثار ،أي أثررا
بعد عين.
ح) التسمية (النسبة):
 -1قال طرفة يف ص(:)52
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َأ ُّي َهرررررررا ا ْل ِف ْت َير ُ
رررررران فِررررررري َم ْجلِ ِسرررررررنَا

َجرررررررررر ُد ْوا مِن َْهرررررررررا ِو َرادا َو ُشررررررررر ُق ْر

فقد نسب خيله إلى الخيول المختارة ،بل المنتقاة.
 -2ويقول يف ص(:)74
ررك سررعدَ بررن مال ِ ٍ
ررك
َو َف َّررر َق َع ْ
ررن َب ْي َت ْي َ َ ْ ْ َ َ

ِ
رررو ُل
وع ْوفررررا َ
َ
وع ْمرررررا َمررررا َتشرررري َو َت ُقر ْ

نسب إلى عبد عمرو سبب التفرقة.
ط) الصيرورة:
* -قول طرفة يف ص(:)20
وجامِرررررررر ٍل َخرررررررروع مِررررررررن نِيبِر ِ
ررررررره
ْ
َّ َ
َ َ

ِ
يح
السرررررف ْ
ررررر ا ْل ُم َع َّلرررررى ُأ ُصرررررال َو َّ
َز ْجر ُ

جراء ما ينفقه صاحبها على الميسر.
صارت هذه النوق ناقصة ّ
ي) بِنْي ٌة ال لمعنى ٍ
زائد:
َ
* -ذلك قوله يف ص(:)53
ِ ٍ
رررررو َق ُعرررررروجٍ ُع ُجرررررر ٍل
َجرررررراف َالت َفر ْ

ِ
ركبر ْ ِ
رررررم ْر
رررررت ف َيهررررررا َم َالطر ُ
ُ َ
ررررريس ُسر ُ

ك) الداللة على السلب:
*) يقول طرفة يف ص(:)53
ررررررررررررت بِهررررررررررررو ٍ
اد ُت ُلررررررررررررر ٍع
َو َأنَا َف
َ
ْ َ

ِ
َجر ُ
ررررر
ك ُ
ررررذو ٍع ُشرررررذ َب ْت َعن َْهرررررا الق َشر ْ

أعناق هرذه الخيرول طويلرة ملسراء كأهنرا جرذوع النخرل التري ُألقري عنهرا
شذهبا فزاد ذلك يف طولها(.)1

( )1الشنتمري ،ص.78
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ل) الزمان:
*) يقول طرفة يف ص(:)49
رررررر ْت
رررررر َو إِ َذا َمررررررا َه َّجر َ
ررررررى ا ْل َمر ْ
َف َتر َ

ررررن َيررررردَ ْي َها َكرررررال َف َرا ِ ا ْل ُم ْشررررر َفتِ ْر
َعر ْ

أي وقت الهاجرة وهي منتصف هنار الصيف.
م) الدعاء له:
*) ذلك يف قوله ص(:)67
قِ ِفررري ود ِعينَرررا ا ْليررروم يررر َا ابنَررر َة مالِر ِ
ررك
َ
ْ َ
َ ْ َ

ور ِجمالِر ِ
ِ
َو ُعر ِ
رك
روجي َع ْل َينَررا مر ْ
رن ُصرردُ ِ َ

وو َد َع ُه ووا َد َع ُه دعاء له(.)1
ووا َد َعه َ
و َّد َع ُه َ
ثان ًيا :ثمة ثالثة معان جدردة رمكن استنتاجها من الريغة يف إطاا السياق؛
وامال ،وهوذن المعواين هوي :النروح
ألن الريغة يف حد ذاتها ال تفي بوالمعند
ً
واإلنذاا ،وج د الشيء علد صفة معينة ،المشاا ة والتفاعع.
أ) النصح واإلنذار:
*) قال طرفة يف ص(:)14
َأدوا ا ْلح ُقر َ ِ
اضررر ُك ْم
ررم َأ ْع َر ُ
ُ
ُّ
ررر َل ُكر ْ
رروق َتفر ْ

إِ َّن ا ْل َك ِ
رررررب
رررررر ُب َي ْغ َضر ُ
يم إِ َذا ُي َح َّ
رررررر َ

( )1ابن منظور ،لسان العرب (ودع).
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فالمخرراطبون أعمامرره وأقاربرره الررذين حرمرروه وأمرره مررن ميررراثهم ،فهررو
ينصحهم وينذرهم.
ب) وجود الشيء على صفة معينة:
 -1ذلك يف قول طرفة ص(:)34
ِ
كَرررر َأ َّن ا ْل ُب ِ
ررررت
يج ُعل َق ْ
ين َوالرررردَّ َمال َ
ررررر َ

ررر َأو ِخررررو ٍع َلرررم ي َخ َّضر ِ
ررد
َع َلرررى ُع َشر ٍ ْ ْ َ
ْ ُ

كررأن خالخيلهررا وأسررورهتا أو سرراعديها وسرراقيها يف االمررتالء والنعومررة
والضخامة واللين(.)1
 -2ويف قوله ص(:)20
وجامِرررررررر ٍل َخرررررررروع مِررررررررن نِيبِر ِ
ررررررره
ْ
َّ َ
َ َ

ِ
يح
السرررررف ْ
ررررر ا ْل ُم َع َّلرررررى ُأ ُصرررررال َو َّ
َز ْجر ُ

هي هنا وجود اإلبل ناقصة.
 -3وقوله يف ص(:)78
ك َُسررررررررررر ُط ِ
الررررررررررررق َر َّق َشررررررررررر ُه
ور
َّ

رررررررررم ْه
ررررررررررق ٌش َي ِشر
الضر
بِ ُّ
َ
ُ
رررررررررحى ُمر َ

هي هنا الزخرفة والزينة.
 -4وقوله يف ص(:)53
ِ ٍ
رررررو َق ُعرررررروجٍ ُع ُجرررررر ٍل
َجرررررراف َالت َفر ْ

ِ
ركبر ْ ِ
رررررم ْر
رررررت ف َيهررررررا َم َالطر ُ
ُ َ
ررررريس ُسر ُ

الصفة هنا :الصالبة ّ
والشدة.

( )1الزوزين ،ص .61- 60التسع المشهورات ،ص.268
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ج) المشاركة والتَّفاعل:
*) قال طرفة يف ص(:)85
ُقرررررردُ ما َتن ُْضررررررو إِ َلررررررى الرررررردَّ ِ
اعي إِ َذا

ِ
َخ َّلر َ
رررم
رررم َعر ّ
رررل الرررردَّ اعي بِرررردَ ْع َوى ُثر َّ

البيررت يف وصررف خيررول قرروم طرفررة بالسرررعة ،ونصرررة ونجرردة أصررحاهبا
للمستغيث.
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()4

د .مأم ن التجاين حسن الدالي


أسووتاذ مسوواعد (موون الس و دان) بمعهوود تعلوويم
اللغووة العربيووة لغيوور النوواطقين بهووا يف جامعووة أم
القر .



حاصووع علوود د ت و اان يف تقنيووات التعلوويم موون
جامعة أم دامان اإلسالمية (2010م) ،بعن ان:
«استخدام وسوائع وتقنيوات نظوام التعلويم عون
ذجا».
بعد يف تعليم اللغات-العربية أنم ً
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المستخلص:
أصبح تعليم اللغة العربية للنراطقين بغيرهرا مرن المجراالت التري ينصرب
االهتمام هبا ليس على الصعيد العربي فحسرب ،برل علرى الصرعيد العرالمي،
والصعيد اإلسالمي خاصة؛ لما تحظى به هذه اللغة الشريفة من مكانة عاليرة
تنبع من مكانة القرآن الكريم والحديث النبروي الشرريف والردين اإلسرالمي
المتمكن يف قلوب المسلمين.
تركررزت أهررداف هررذا البحررث حررول التعرررف علررى دور المراكررز الدينيررة
التخصصية العليا بجمهورية تركيا يف نشر اللغة العربية بين األترراك بوصرفها
لغة ثانية ،اتبع الباحث يف بحثه هذا المنهج الوصرفي القرائم علرى االسرتنباط
ومن ثم التقويم استيفاء للبيانات الالزمة لإلجابة عرن أسرئلة البحرث واصرفا
للظاهرة قيد الدراسة مستنبطا ومحلال لها وصوال إلى نتائج ملموسة ،مقوما
لها .وقد اختار الباحث هذا المنهج وذلك ألنه يتصف بالشمولية وألنه يزود
الباحث بمعلومات كثيرة عن الظاهرة ولمالئمته لموضوع الدراسة.
خلص الباحث مرن هرذه الدراسرة إلرى نترائج أهمهرا اهتمرام الجمهوريرة
الرتكية بتعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ألهنا لغة الدين العظيم وأسراس
الحضرارة اإلسررالمية ومجرردها ،فرتكررز هررذا االهتمررام يف تطرروير المؤسسررات
التعليمية بمختلف مراحلها وإدخال العربية هبا ،إضافة إلى عقد المرؤتمرات
وور

العمل وتشجيع البحث العلمي وتنظيم األنشرطة التعليميرة والثقافيرة
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تحت إشراف الدولة؛ والهدف يف كل ذلك الوصول باللغرة العربيرة (تعلمهرا
وتعليمها) إلى األهداف الحقيقية المنشودة.
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Abstract
The teaching of the Arabic language to speakers of
other languages is not only at the Arab level, but also at
the global level, especially in the Islamic world. This
noble language derives from the status of the Holy Quran,
the Prophet's Hadith, and the Islamic religion. Muslims.
The objective of this research was to identify the role
played by the higher specialized religious centers in the
Republic of Turkey in the dissemination of the Arabic
language among the Turks as a second language. The
researcher followed in this research the descriptive
method based on devising and then evaluating the data
required to answer the research questions describing the
phenomenon under study And analyzed them to reach
concrete results, as a result. The researcher chose this
approach because it is comprehensive and provides the
researcher with a lot of information about the
phenomenon and its relevance to the subject of the study.
The researcher concluded from this study that the
Turkish Republic is interested in teaching Arabic as a
foreign language as the language of great religion and the
basis of Islamic civilization and its glory. And cultural,
under the supervision of the state and the goal in all of
this access in Arabic (learn and teach) to the real goals
desired.
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مقدمة
ال شك أن اللغة العربية تعدّ أهم ركن من أركان أمتنا اإلسالمية ومصردر
قوهتا وسمة مميزة لهذه األمة ،وكلما تحضرت األمة؛ هنضت لغتها وسرمت
خص اهلل تبرارك وعرال هرذه اللغرة لرذكره
أساليبها وتعددت فيها فنوهنا .ولقد ّ
الحكيم ،ألهنا لغة لهرا مميزاهترا وخصوصرياهتا ،قرال اهلل تعرالى﴿ :إِنَّرا َأ َنز ْلنَرا ُه
ُقرآنا َع َربِ ًّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [يوسف.]2 :
َحظيت اللغة العربية باهتمام عظيم من العثمانيين بعد دخولهم إلرى برالد
الشام والقضاء على الفرنجة وزحزحتهم من تلك المنراطق حيرث دام حكرم
العثمانيين أربعة قرون كانت لغرتهم الرسرمية آنرذاك هري الرتكيرة وانحسررت
العربية ،إال إهنم رعوا العربية واحرتموها على نطراق الدولرة ،وقادهترا الرذين
ينطقون بغيرها وازعهرم يف ذلرك وازع دينري بحرت أال وهرو أهنرا لغرة القررآن
الكريم والفقه والتفسير والعلوم اإلسالمية.
إن اتجاه األتراك إلى تعلم اللغة العربيرة بوصرفها لغرة أجنبيرة كران عرامال
مهما للنهل من العلوم الدينية والوصول إلى درجة إتقران العربيرة لغرة الردين
ًّ
اإلسالمي وقرآنه المجيد.
على مدار عام مرن التردريس للغرة العربيرة بوصرفها لغرة أجنبيرة برالمراكز
التخصصية الدينية العليا بجمهورية تركيرا يسرتطيع الباحرث القرول برأن هرذه
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التجربة أسدت إليه إضافة كبيرة جديرة بالوقوف عليها نتج عنها استنتاج بلغ
غاية األهمية أال وهو أن تعليم العربية ليس فقط بطرقها ومناهجها ومقرراهتا
وإنما هناك شريء مرن األهميرة بمكران ،يثرري هرذه العمليرة ،وهرو خلرق بيئرة
اجتماعية تعليمية غير محددة بزمان أو مكان.
تركرررزت الدراسرررة يف العرررام الدراسررري 2014م حرررول المراكرررز العليرررا
التخصصية الدينية التي تتبع الدولة ممثلة يف وزارة الشئون الدينية واألوقاف
اإلسالمية وخصت هذه الدراسة مركز ديار بكر من جملة مراكز هري (مركرز
إسرررطنبول ،أزميرررر ،أرزروم ،قيصرررري ،كونيرررا ،ديرررار بكرررر ،ريرررزا) ،بحررردود
موضوعية تمثلت يف المناهج التعليمية هبرذه المراكرز والمعلمرين مرن حيرث
العدد والدارسين من حيرث مشركالهتم ودوافعهرم نحرو تعلرم اللغرة العربيرة
وكذلك البيئة المحيطة.
وضع اللغة العربية يف تر يا
اللغة العربية بين األتراك:
لطالمررا خررالج الباحررث شررعور جيررد وغبطررة واضررحة برردت علررى محيرراه
خارج قاعات الدراسة حيث أبدى له الدارسون وكذا أعضاء هيئرة التردريس
رغبة بالغة يف قضراء أطرول وقرت ممكرن بصرحبته ،فاستشرعر كرل ذلرك ولرم
يرتدد يف قبول الدعوات الرسمية واالجتماعية التي كانرت توجره ،برل تعردى
األمر إلى تنظيم بعض الربامج واألنشطة االجتماعية غير الصرفية مرن تنظريم
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رحالت والقيام بجوالت تسروق لتعريرف الطرالب وتردريبهم علرى كلمرات
عربية مقابلة من واقع الحياة اليومية .كل ذلك أثار شغف المتعلمين األتراك
نحو اللغة.
لم يكن بد مرن اإلشرارة إلرى حقيقرة ثابترة وهري أن تعلريم اللغرة األجنبيرة
لرريس مقصررورا علررى قاعررة الرردرس والكترراب والموقررف التعليمرري ،وهررو مررا
حاول الباحث إثباته.
من رداس العربية؟ وأرن تُداس؟
يف الفررررتة مرررن العرررام 1960م افتتحرررت مجموعرررة مرررن المعاهرررد العليرررا
التخصصية اإلسالمية؛ فأقبل على دراسة العربية هبرذه المراكرز المتخرجرون
مررن ثانويررات األئمررة والخطبرراء ،برردءا مررن العررام  1960افتتحررت المراكررز
التعليميرررة الدينيرررة االختصاصرررية العاليرررة التابعرررة للشرررئون الدينيرررة (ميررردان
الدارسة).
مناهج تدارس العربية وطرقها ب صفها لغة أجنبية بتر يا:
المررنهج المتبررع يف تعلرريم العربيررة ب صووفها لغررة أجنبيررة يف المؤسسررات
التعليمية الرتكية هو سلسلة (العربيرة برين يرديك) إال أنره لرم يوجرد إلرى اآلن
منهرراج دراسرري قرروي يفرري بحاجررات الدارسررين ،فالمنرراهج معظمهررا ُأ ِعرردَّ ْت
داخل تركيا ،والتي ُأ ِعدَّ ْت خارج البلد كلها قام بتأليفهرا أسراتذة وخررباء مرن
راع يف ذلك البيئة والثقافة والفهم لطبيعة المتعلم
العرب وليس األتراك ولم ُي َ
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وميوله ،ولعل هناك فرقا واضحا برين الردارس الرذي يردرس العربيرة بمرنهج
عربي صميم ولكن يف بيئة عربية وبين دارس يدرس العربية بمرنهج عربري يف
بيئة غير عربية ولعل ذلك ما يعلل شغف المرتعلم الرتكري وتعجلره يف إجرادة
التحدث بالعربية بطالقة ،فتظهر بذلك أسباب ودوافع خفية مرن وراء تعلمره
للغة العربية.
أما عن طرق تدريس المنهج فأنسب طريقة لتدريس المنهج هي الطريقة
التواصررلية وهرري المتبعررة اآلن يف ظررل عررودة بعررض األسرراتذة األتررراك الررذين
درسوا العلوم اإلسالمية واللغوية يف الدول العربية ،بجانب جلرب عردد مرن
األساتذة العرب المتخصصين بتعليم اللغة العربية لغير النراطقين هبرا ،حيرث
كان إسهامهم واضحا يف إرساء قواعد صلبة للطريقة التواصلية عرب مهرارات
االتصال المختلفة حيث إن الغلبة يف التدريس كانت بالطريقة التقليدية التري
تفيررد النحررو والرتجمررة ،حيررث إن هررذه الطريقررة كانررت مالئمررة لطبيعررة ذلررك
العصر ووسائل االتصال فيره .أمرا اآلن فرالتعليم تطرور كثيررا بفضرل تقنيرات
التعليم الحديثرة مثرل اسرتخدام الحاسرب اآللري وبرامجره المختلفرة ،ولكرن
بالرغم من ذلك يطبق أسلوب الشرح أو منهجره يف تلرك الردروس والمرواد،
وأحيانا يلجأ عضو هيئة التردريس إلرى تطبيرق أسراليب أخررى حسربما يرراه.
و ُي َر َّكز عامة على القواعد مرن تلرك األسراليب .أمرا عرن المعامرل والتقنيرات
المساعدة على تعليم اللغة وتطوير المهارات فيندر استخدامها.
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إن المنهج التواصلي يف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يسعى لخلق
بيئة عربية للمتعلم بغررض االسرتفادة والرتمكن مرن اللغرة .إن تعيرين أسراتذة
عرررب لمرراديت المحادثررة والتعبيررر للفصررل التحضرريري وفصررل االختصرراص
يخلق بيئة تفاعلية نشطة تقوي الربنامج المطروح.
األهدا :
إن تعليم أي لغة أجنبية يف بلرد غيرر نراطق هبرا وألهرداف محرددة يتطلرب
منظومررة قويررة ،يسررلم كررل عنصررر فيهررا لاخررر ويتفاعررل معرره بطريقررة سررليمة
تضمن تحديد الهدف المنشود

(.)1

تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبيرة هبرذه المراكرز برين أهرداف دينيرة،
وثقافية ،واجتماعية ،وسياسية ،واقتصادية.
-1أهداف دينية:
تبلررغ نسرربة معتنقرري اإلسررالم يف تركيررا قرابررة  %8 .97مررن السرركان تتبررع
الغالبية منهم المذهب السني .لذلك هو أهم أهداف األتراك يف تعلم العربيرة
وذلك لقراءة القرآن وفهمه وكرل الشرعائر الدينيرة والعبرادات تمرارس باللغرة
العربية.
-2أهداف ثقافية:

(1) KONDA Research and Consultancy (2007-09-08). "Religion, Secularism
and the Veil in daily life" (PDF). Milliyet.
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تاريخ األتراك قائم على دولتهم العثمانية ،فنجد أن تاريخهم قرد احتروى
على مصادر وإرث ثقايف كبير حردّ ث عرن تطروراهتم التاريخيرة واالجتماعيرة
والسياسية واالقتصادية ،وكرل ذلرك كران مكتوبرا برالحرف العربري فاتخرذوا
العربية جسرا بين ماضيهم وحاضرهم.
 -3أهداف اجتماعية:
يبدي لك الدارسون األتراك من أول وهلة شرغفهم بالعربيرة وحربهم لهرا
مظهرين محبة بالغة يف صحبتها فتستشعر ذلك وال تستطيع أن ترألو جهردا يف
قبول دعوة اجتماعية أو مرافقة لصديق أو أستاذ زميل أو دارس ،فكأن لسان
حالهم يلهج برر (يرا لشررفنا باللغرة العربيرة!) فاللغرة شرأن أساسري مرن شرئون
المجتمع .تزداد حاجتهم لتعلم العربية بغرض المكانة الرفيعة التي يتمتع هبا
الناطق بالعربية منهم ،ولما سيجده من فررص عمرل وتباشرير خيرر لمسرتقبل
واعد.
-4أهداف اقتصادية وسياسية:
عكفررت دولررة تركيررا ،وعلررى أعلررى مسررتويات فيهررا؛ علررى االنفترراح علررى
العررالم العربرري وبالررذات يف السررنوات األخيرررة؛ فنشررأت الررروابط بررين تركيررا
والدول العربيرة ال سريما رابطهرم يف ذلرك ربراط الردين اإلسرالمي؛ فنشرطت
السياحة والتجارة والتمثيل الدبلوماسي ،فعكس ذلك محبة األتراك للعررب
وللغتهم فبادلوهم محبة بمحبة كافية ألن تحقرق مرا عجرزت عنره الفتوحرات
والثورات.
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التأثير والتأثر بين اللغة التر ية واللغة العربية:
يعد الخليل برن أحمرد الفراهيردي (175هرر) مرن أوائرل الرذين أثبتروا أن
هناك عالقة قائمة ومشرتكة بين اللغرات" :وكنعران برن سرام برن نروح ،وإليره
ينسب الكنعانيون ،وكانوا يتكلمون لغة تضارع العربية.
صالت العرب باألتراك وغيرهم من الشعوب قديمة ،وتعود إلى ما قبرل
ظهور اإلسرالم ومنرذ العصرر الجراهلي ،وممرا يؤكرد ذلرك مرا نظمره الشراعر
الجاهلي األعشى ميمون بن قيس يف قصيدته ،حيث قال:
ترررررررر
الخمرررررررر
شرررررررربت
ولقرررررررد
ُ
ْ
َ

ٌ
رررررررك وكَا ُبر ْ
ررررررل
ررررررض َحو َلنرررررررا ُتر
كر ُ

ّ
الررررررررررررذبيحِ َغ ِري َبررررررررررررة
َكرررررررررررردَ ِم

ررررررررل َبابِر ْ
ررررررررق َأ ْهر ُ
ررررررررل
مِ ّمرررررررررا ُي َع ّتر ُ

"ولقد بدأت العالقات المباشرة برين الشرعبين الرتكري والعربري يف عهرد
الخلفاء الراشدين وخصوصا يف عهد الخليفرة عمرر برن الخطراب  ،أي يف
النصف األول من القرن السابع الميالدي بعرد فرتح إيرران ووصرول الجريش
اإلسالمي إلى حدود بالد ما وراء النهر؛ حيث كان يعيش األتراك .بعد ذلك
أخذ األتراك يف اعتناق اإلسالم شيئا فشيئا إلى أن دان بره معظرم األترراك لرذا
فقد أصبحت لغة دولتهم الرسمية هي اللغة العربية يف عهد الخليفرة األمروي
عبد الملك بن مروان ومن هنا بدأ تأثير اللغة العربية على اللغة الرتكية"(.)1
( )1الخليل بن أحمد ،كتراب العرين ،تحقيرق د .مهردي المخزومري وإبرراهيم السرامرائي ،دار الرشريد
للنشر1984 ،م ،ط 1ص .132
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ويعتقد أن لغة الكتابة والمحادثة الرتكيرة ،فيهرا حال ًّيرا نحرو  6500كلمرة
أصلها عربي( ،)1بعض هذه الكلمرات قرد دخلرت إلرى الرتكيرة دون تغييرر أي
كمررا هرري ،ولكررن الكثيررر منهررا دخلررت إلررى الرتكيررة بعرردما تعرضررت لرربعض
التغييرات الصوتية التي طرأت عليها.
الحرف

الكلمة الرتكية

الكلمة العربية

ت

توت

دوتDut/

خ

خليل

هليل

ع

ع ّطار

أ ّتار

ح

حساب

هساب

( )2

كرس الباحثون العرب واألتراك خالل القرون األخيررة العديرد مرن
وقد ّ
المقاالت والبحوث والكتب للتأثير العربي يف اللغة الرتكيرة ،فوجردوا أنره ال
يكاد يخلو مجال داللي من التأثير الواضح للغة العربية(.)3

( )1محمود قدوم ،اللغة العربيرة يف تركيرا ،مركرز الملرك عبرداهلل برن عبردالعزيز الردولي لخدمرة اللغرة
العربية  ،1438ط 1ص.25
( )2ناديررة النجررار ،تصررنيف اللغررات وفصررائلها ،مؤسسررة حررورس الدوليررة اإلسرركندرية 2015م،
ص.110
( )3نيقرروال دوبرشرريان ،اللغررة العربيررة خررارج حرردودها ،بحررث منشررور ضررمن كترراب اللغررة العربيررة
وتحديات القرن العشرين ،المنظمرة العربيرة للرتبيرة والثقافرة والعلروم ،ترونس1996م ،ص-98
.131
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واللغة الرتكية "هي لغرة الدولرة العثمانيرة السرابقة ،والجمهوريرة الرتكيرة
حال ًّيا ،وتعد أهم اللغات الرتكية التي تعرب عن الحضارة اإلسالمية يف العصرر
الحديث .وتعود تاريخ ًّيا إلى القرن الخامس عشر الميالدي )1(".حيرث كران
تأثيرها يف اللغة العربية واضحا منذ ترولي األترراك مناصرب عاليرة يف جيرو
الخالفة اإلسالمية وبإنشائهم دوال مستقلة لم تدم طويال.
وختاما يمكننا القول إن الدين والتاريخ والثقافة المشررتكة برين الشرعبين
الرتكي والعربي أدت إلى حدوث تأثير وتأثر بينهما يف اللغة التي يتحردثوهنا،
حتى أصبح تبادل الكلمات بينهما أمر ال مفر منره .بيرد أن اللغرة العربيرة كران
لها الغلبة يف مسألة التأثير يف لغات الشرعوب المسرلمة الناطقرة بغيرر العربيرة،
وذلك راجع إلى كوهنا لغة القرآن الكريم.
بعض الكلمات المشرتكة بين العربية والرتكية:
الكلمة بالعربية

الكلمة بالتر ية

ساعة

Saat

حسنات

Hasenat

ُسنّة

Sunnet

ممنون

Memnun

بسيط

Basit

( )1نادية النجار ،مرجع سابق ،ص .76
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تجارة
وقت

Ticaret
Vakit

( )1

نبذة عن التعليم التقليدي:
إن اهتمام األتراك بتعليم اللغة العربية ليس وليرد اللحظرة ،برل هرو قرديم
منذ أن اعتنقوا اإلسالم استخدموا الحرروف العربيرة لكتابرة اللغرة الرتكيرة يف
القرررن العاشررر المرريالدي ،وظلررت العنايررة باللغررة العربيررة تتنررامى حتررى بررات
تعلمها أساسا لتولي المناصب القيادية يف الدولة.
"كان تعليم اللغة يعتمد على تعليم القواعد النحوية والصرفية عن طريق
حف كتب الصرف ...وكانت طريقة التعليم هي تدريس الكترب المرذكورة،
ثم قراءهتا عن ظهر قلب ...ولم تكن لهذه المدارس مناهج دراسرية معتمردة
من إحدى الجهات الرسمية يف ذلك الوقت"

(.)2

"مع بداية العام الدراسي 2017-2016م يف تركيا تكسب اللغة العربيرة
مزية جديدة ،إذ أصدرت وزارة الرتبيرة والتعلريم الرتكيرة قررارا برإدراج اللغرة
العربية مادة اختيارية للطالب بداية من الصف الثاين االبتدائي ،وهو ما يشير
بوضرروح إلررى مرردى اإلقبررال علررى اللغررة العربيررة لرردى الطررالب األتررراك يف
( )1سرهيل صرابان ،معجرم األلفراظ العربيرة يف اللغرة الرتكيرة ،عمرادة البحرث العلمري ،جامعرة اإلمرام
محمد بن سعود اإلسالمية2005 ،م ،ص.62
( )2هرراين إسررماعيل محمررد ،صررعوبات اكتسرراب المحادثررة العربيررة-علررى طررالب جامعررة غريسررون
الرتكية ،المؤتمر الدولي األول ،إسطنبول/1أبريل2017م ،ص.3-2
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مختلف المراحل التعليمية ،سواء التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي ،وهو
ما يعكس االهتمام الشرعبي والرسرمي باللغرة العربيرة ،والرغبرة الجامحرة يف
تعلمها واكتساب مهاراهتا"(.)1
أمثلة لبح ث يف ذات المجال:
-1مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
تجربة مؤسسة إسطنبول للتعليم واألبحاث ( )ISARيف تعلريم مهرارات
العربية .للدكتور أحمد صنوبر /أستاذ مساعد يف قسم اللغرة العربيرة بجامعرة
التاسع والعشرين من أيار.
هتدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الرئيس لمؤسسرة إسرطنبول للتعلريم
واألبحرراث وعرررض مررا أجرترره مررن تجررارب لررربامج تنميررة مهررارات العربيررة.
حيث كان منهجها وصف ًّيا تحليل ًّيا وخلرص الباحرث فيره إلرى تفعيرل األسرس
النظرية والعلمية لتحقيق الهدف المنشود.
-2اإلستراتيجيات الحدرثة يف تعليم اللغة العربية
أ/الشارف لطرو -األستاذ بجامعة مستغانم-الجمهورية الجزائرية
كان الهدف من هذه الدراسة التأكيد على أن التعليم الفعال يكفل تحقيق
األهداف والغايات المرجوة ،وذلك باتباع إسرتاتيجية علمية واضحة ومبنية
( )1محمود قدوم ،مرجع سابق ص.16
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على أسس قويمة .واتبرع الباحرث إلثبرات ذلرك المرنهج الوصرفي التحليلري
الذي خلص به إلى :ضرورة النظر إلى اللغة نظرة تكاملية تتساوى فيها فروع
اللغة المختلفة بالمهارات واألنشطة المهمة ،واالهتمام باسرتخدام الوسرائل
التعليمية الحديثة يف تعليم اللغة واالبتكار والخلق والتنوع يف استخدام طرق
تدريس اللغة العربية بوصفها لغة ثانية.
 -3مشكالت تعليم اللغة العربية يف تر يا وطرق حلها
للرردكتور كررريم فرراروق خرروري  /أسررتاذ مسرراعد يف قسررم اللغررة العربيررة
بجامعة بوزوك.
يتنرراول هررذا البحررث المشرركالت الترري يعرراين منهررا معظررم الطررالب مررن
متعلمي اللغة العربية من غيرر النراطقين هبرا مرن األترراك ممرن هرم يف كليرات
اإللهيررات ،حيررث كرران الهرردف ،السررعي لمعرفررة أسررباب تلررك المشرركالت
ودراستها لوضع الحلول لهرا؛ حترى يرتمكن الطرالب تمكنرا جيردا مرن اللغرة
العربية.
اتبرررع الباحرررث يف ذلرررك ،المرررنهج الوصرررفي التحليلررري وصررروال لتلرررك
المشكالت ،ومن ثم إيجاد الحلول لها ،حيث خلص إلى اآليت:
 أهمية عاملي الزمان والمكان يف تعليم العربية لغير الناطقين هبا.
 الدفع بالطالب على التحدث بالعربية داخل الصف قدر اإلمكان.
 إقامة العروض األدبية والمسرحية باللغة العربية على مدار العام.
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 إدخال منهج للقراءة والمحادثة والقواعرد العربيرة لجميرع الصرفوف
حتى التخرج يف الكلية.
 االبتعاد عن الرتجمة.
 زيادة الساعات المقررة لمادة المحادثة بالعربية.
تعليم اللغة العربية يف الجامعات التر ية:
إن تعليم اللغة العربية بوصفها لغرة ثانيرة ،ال يمكرن اختزالره يف مجراالت
ضرريقة ال تعيررر اهتمام را لرصرريد هررذه اللغررة الحضرراري ،وإنتاجهررا المعررريف،
وتراثها الثقايف؛ لذلك توجد ست جامعات تركية حكومية تقوم بتعليم اللغرة
العربية وآداهبا يف أقسامها المختلفة ،وهي:
 -1قسم اللغة العربية وآداهبا -كلية اآلداب -جامعة إسطنبول.
 -2قسررم اللغررة العربيررة  -كليررة األلسررن والترراريخ والجغرافيررا – جامعررة
أنقرة.
 -3قسم اللغة العربية وآداهبا – كلية اآلداب والعلروم – جامعرة أتراتورك
بأرضروم.
 -4قسم اللغة العربية وآداهبا – كلية اآلداب والعلوم – جامعرة سرلجوق
بمدينة كونيا.
 -5قسم تدريس اللغة العربية – كلية الرتبية – جامعة غازي بأنقرة.
 -6قسم اللغة العربية وآداهبا – كلية اآلداب والعلوم – جامعة كيريكالة.
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تعليم اللغة العربية يف ليات اإللهيات:
مرردة الدراسررة يف كليررات اإللهيررات أربررع سررنوات ،يرردرب فيهررا الطررالب
إلعداد الباحثين يف مجال العلوم اإلسرالمية وكرذلك لتغطيرة احتيراج الكرادر
اإلداري والرتبرروي لرردى المؤسسررات الدينيررة الرسررمية ،كمررا يررتم ترردريب
معلمررين لمررادة الرردين واألخررالق اإللررزاميتين للمرردارس علررى المسررتوى
المتوسط واألخالق للمدارس على المسرتوى المتوسرط والثرانوي .يردرس
طالب المستوى األول بكليات اإللهيات مادة اللغة العربية مرن خرالل تسرع
حصص أسبوع ًّيا يف السنة األولرى وأربرع حصرص أسربوع ًّيا يف السرنة الثانيرة،
وحصتين يف السرنة الثالثرة والرابعرة علرى التروالي .أمرا النروع الثراين مرن هرذه
الكليات فيجري تعليم اللغة فيها خالل السنتين األولى والثانية فقط ،وذلرك
من خالل خمس حصص يف السنة األولرى وأربرع حصرص يف السرنة الثانيرة.
والهدف من دراسة اللغة العربية يف هذه الكليات هو تمكين الطالرب ودعمره
لغو ًّي را السررتيعاب علرروم القرررآن وفهررم النصرروص الدينيررة المكتوبررة باللغررة
العربية .كما أن للنوع األول من هذه الكليات فروع اللغرة العربيرة وبالغتهرا،
تررتم فيهررا الدراسررة علررى مسررتويي الماجسررتير والرردكتوراه يف مجررال البالغررة
العربية والنحو العربي والمردارس النحويرة واألدب اإلسرالمي .ترم تأسريس
قسم تدريس اللغرة العربيرة /جامعرة غرازي برأنقرة يف عرام 1985م خصيصرا
لغرررض تررردريب معلمررري مرررادة اللغررة العربيرررة بثانويرررات األئمرررة والخطبررراء
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ولتدريس (العربية الحيرة) للطرالب الجرامعيين .وهرو القسرم الوحيرد الرذي
يخضع طالبه لدراسة السنة التحضيرية هبدف تعلم المهارات األساسية للغة
العربيررة مررن خررالل  25حصررة إلررى 30حصررة أسرربوع ًّيا ،تررتم خاللهررا متابعررة
سلسررلة (العربيررة للحيرراة) مررع نشرراطات أخرررى يعرردها المعلمررون .المرردة
الدراسررية خمررس سررنوات مررع السررنة التحضرريرية ،أمررا أقسررام اللغررة العربيررة
األخرررى فمرردة الدراسررة فيهررا هرري أربررع سررنوات ،يررتم خاللهررا الرتكيررز علررى
األدب العربي والبحث العلمي بجانب المواد الدراسية الرامية إلرى تردريس
المهررارات اللغويررة األساسررية .كمررا ُترردَ َّرس اللغررة العربيررة يف األقسررام الثالثررة
األولى اآلنفة الذكرعلى مستويي الماجستير والدكتوراه.
تعليم اللغة العربية يف ثان رات األئمة والخطباء:
تفيد إحصائيات العام الدراسي 2001/2000م بدراسرة نحرو 95716
طالبا يف  600ثانوية لألئمة والخطباء يف أنحاء البالد .ومدة الدراسرة يف هرذه
الثانويررات الترري تعردّ «مهنيررة» هرري أربررع سررنوات تتضررمن السررنة التحضرريرية
لتعليم اللغة العربية خالل السنة األولى من خالل  15حصة أسبوع ًّيا .أمرا يف
السنوات الثالث التالية فيتم تدريس اللغرة العربيرة مرن خرالل أربرع حصرص
أسبوع ًّيا كل سنة.
"إن تعليم اللغة العربيرة يف هرذه الثانويرات لرم يحقرق النجراح المطلروب
وذلك لعدة أسباب ،من أبرزها عدم توافر المؤهالت الدراسية عمومرا لردى
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معلمي مادة اللغة العربية لكون معظمهم متخرجين يف كليات اإللهيات التي
ليست من تخصصها تدريس اللغة العربية لغير النراطقين هبرا .وال يزيرد عردد
معلمي مرادة اللغرة العربيرة المتخررجين يف أحرد أقسرام اللغرة العربيرة وآداهبرا
بالجامعات على  171معلما فقط .كما أن عردم تروافر مرواد دراسرية مناسربة
لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين هبا ،وباألحرى لتدريسها لألتراك ،يؤدي
دورا سلب ًّيا يف تسجيل خطوات ال بأس هبا يف تعليم اللغة العربية.
اللغة العربية بالمرا ز الدرنية التخررية:
تنظم رئاسة الشؤون الدينية دورات تخصصية ضمن برنامج معرد بقصرد
المفتون
التنمية والتطوير المهني والعلمي لدى جميع منسوبيها على رأسهم ُ
والوعاظ ،ومرن هرذه الردورات التخصصرية العاليرة للعلروم الشررعية واللغرة
العربية.
افتتحت رئاسة الشؤون الدينية مراكز تقام وتدرس فيهرا هرذه الردورات؛
وأول مركز تم افتتاحه يف إستانبول عام  1976م ،ثم افتتاح المركرز الثراين يف
مدينة قونيا باسم (مركز تدريب سرلجوق التخصصري) وذلرك بتراريخ / 26
 1989 / 10م ،ثررم ترروالى افتترراح المراكررز يف المرردن األخرررى (طرابررزون)
و(أرض روم) و(قيصري) ...إلخ إلى أن وصل عدد هذه المراكز إلرى اليروم
ثمانية مراكز يف مدن مختلفة .يشرتط على من أراد االلتحراق هبرذه الردورات
أن يكون خريجا يف كلية العلوم الشرعية (كلية اإللهيات) وأن يجتاز امتحران
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القرردرات التحريررري والشررفهي الررذي تنظمرره رئاسررة الشررؤون الدينيررة ومرردة
الدراسة يف هذه المراكرز ثالثرون شرهرا ،هرؤالء الخريجرون يف مراكرز رئاسرة
الشررؤون الدينيررة ُي َو َّظفررون يف وظررائف عديرردة ،بعضررهم نررواب يف المجلررس
األعلرررى للشرررؤون الدينيرررة ،وبعضرررهم خررررباء تعلررريم ،وبعضرررهم مفتشرررون،
وبعضهم مفتون ،وبعضهم وعاظ ،يف مختلف مدن تركيرا و ُق َراهرا ،وبعضرهم
مديرو أفرع وشعب ،وبعضهم معلمون يف هذه المراكز وغيرها مرن المراكرز
الدينية التعليمية ،وغير ذلك من الوظائف .وباإلضافة إلى ذلرك ،فرإن بعرض
خريجرري هررذه المراكررز يعملررون يف كليررة أصررول الرردين ،أو كليررات العلرروم
الشررررعية (اإللهيرررات) ويف غيرهرررا مرررن المؤسسرررات التعليميرررة محاضررررين
ومسرراعدي ترردريس وبرراحثين يف الجامعررات ومعلمررين يف المرردارس التابعررة
لوزارة الرتبية والتعليم.
األهدا :
تخريج علماء يتعلمون اإلسالم من مصادره األصلية وبإمكاهنم الوقوف
على الرتاث اإلسالمي بأنفسهم شرحا ودعوة.
أهدا تدارس فروع اللغة العربية وأسسها التي تداس يف هذن المرا ز
 أهداف تدريس النحو والصرف:
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 -1التطبيق الصحيح لقواعد النحو والصرف(.)1
 -2حف القوالب الصرفية والقواعد النحوية لتجنب االرتبراك والخلرط
بينهما.
 -3عمل اختبارات تقويمية للطالب بقصد الوقوف على نقاط الضرعف
وعالجها بقدر اإلمكان.
 -4شرح بعض المفاهيم بين اللغة العربية والرتكية حتى ترتسخ يف ذهن
الطالب.
 -5االمتحان النصفي أربعون يف المائة  ٪40واالمتحان النهائي٪60
 أهداف تعليم مهارة القراءة والفهم وأسسه:
 -1تحليل النص بقدر االستطاعة.
 -2توضيح المسائل النحوية عند االحتياج.
 -3اإلتيان بالمفرد والجمع والمرادف والضد لبعض الكلمات.
 -4شرح القوالب والتعبيرات.
-5ال بد من الفهم واإللمام بأسس تدريس مهارة القرراءة وقواعرده ،مرع
التحضير للدرس وتحديد الهدف من الدرس وطريقة التدريس.

( )1رئاسة الشؤون الدينية -الكتيب التعريفي بالمراكز التعليمية االختصاصية العالية -أنقرة2013 -
م – ص  12بتصرف.
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-6إكسرراب الطالررب فهررم كررل مررا يف الررنص مررع ربررط المعرراين والمفرراهيم
بعضها مع بعض.
 -7إكساب الطالب مهارة القراءة الحرة والمعلمة والناقدة والسائلة.
 أهداف تعليم درس البالغة وأسسه:
 -1اإلكثار مرن تطبيرق القواعرد البالغيرة علرى النصروص خاصرة القررآن
والحديث الشريف.
 -2اصطحاب القواعد النحوية والصرفية أثناء الدروس.
 أهداف تعليم درس الكتابة وأسسه:
 -1اإلكثار من التطبيق الكتابي(.)1
 -2اصطحاب القواعد اللغوية.
 -3اإلتيان بالمفرد والجمع والمرادف والضد لبعض الكلمات.
 -4شرح القوالب والتعبيرات.
 -5هتيئة ذهن الطالب لتطوير مهارة الكتابة واتباع أسرس تردريس مهرارة
الكتابة.

( )1رئاسة الشؤون الدينية ،مرجع سابق ،ص .15.
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 -6القررراءة الجهريررة مررع الشرررح واإلتيرران بررالمفرد والجمررع والمرررادف
والضررد لرربعض الكلمررات وشرررح القوالررب والتعبيرررات الررواردة يف الررنص
ومشاركة الطالب ومناقشتهم يف الدرس.
 -7االهتمام بالواجب المنزلي مع التصحيح وذلرك عررب مناقشرة بعرض
النماذج على السبورة والتعليق عليها من كل النواحي الكتابية والتعبيرية.
 أهداف تعليم درس التحدث واالستماع وأسسه:
 -1يجب تطبيق التحدث واالستماع بكثرة على النصروص المختلفرة يف
المجاالت المختلفة.
 -2التعرض للقواعد اللغوية عند الحاجة.
 -3هتيئررة الطالررب ذهن ًّيررا لتطرروير مهررارة التحرردث واالسررتماع باختيررار
المنهج المناسب والطريقة المناسبة ،واتبراع أسرس تردريس مهرارة التحردث
واالسررتماع ،ومررن ثررم يسررتطيع الطالررب أن يفهررم مررا يسررمع والتعليررق عليرره،
وكذلك يستطيع تركيب الكلمات.
 -4اإلتيان بالمفرد والجمع والمرادف والضد لبعض الكلمرات وشررح
القوالرررب والتعبيررررات الرررواردة يف درس التحررردث واالسرررتماع ،ومشررراركة
الطالب ومناقشتهم يف الدرس(.)1
( )1رئاسة الشؤون الدينية ،مرجع سابق ،ص .16-15
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مناهج تدارس العربية وطرقه بالمرا ز الدرنية التخررية:
الم اد التعليمية:
مدة الدراسة يف هذه المراكز ثالثون شرهرا ،العرام الدراسري تسرعة أشرهر
منقسم على ثالثة أدوار ،كاآليت:
الصف الدراسي التحضيري ،ثم الصف االختصاصي األول ثرم الصرف
االختصاصي الثاين.
الصف الدراسي التحضيري يدرس الطالب المواد اآلتية:
النحرررو ،والصررررف ،وتحليرررل المترررون ،والمحادثرررة والتعبيرررر الكترررابي،
والبالغة ،وهبذا تعدّ هذه الدورة دورة متخصصة يف اللغة العربية وفروعها.
يف الرردورة التخصصررية علررى مرردار العررامين الدارسريين يرردرس الطررالب
المررواد اآلتيررة :القرررآن الكررريم ،ترجمررة القرررآن الكررريم ،والتفسررير ،وأصررول
التفسير ،وعلوم القرآن ،والحديث ،وعلوم الحديث ،والفقه ،وأصول الفقه،
والقواعد الفقهية ،والعقائد ،والتصوف ،والفكرر اإلسرالمي ،وفقره المسرائل
المعاصرة ،وهبذا تعدّ هذه الدورة دورة متخصصة يف العلوم اإلسالمية(.)1
البرامج:
أكدت دراسة حديثة شملت عينات من أصول متنوعرة جغراف ًّيرا ...وهرو
ما أثبته الضبياين من قصور مستوى الدارسرين يف مهرارات اللغرة ،نظررا لعردم
ارتبرراط المحترروى الدراسرري باحتياجررات هررؤالء الدارسررين ،ومررن ثررم عرردم
( )1رئاسة الشؤون الدينية ،مرجع سابق ،ص .52 - 51
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رضاهم هبذا الربنامج المقدم لهرم ،ألنره ال يلبري احتياجراهتم اللغويرة ،وغيرر
مؤثر يف تنمية مهاراهتم اللغوية التي تشبع تلك الحاجات.
الهرردف الرررئيس مررن برررامج تعلرريم العربيررة بررالمراكز الدينيررة التخصصررية
العليرا يظررل هرو إعررداد الطالرب إعرردادا جيردا يف تخصصرره الروظيفي إمامرا أو
واعظا أو غير ذلك ،وإن كان هناك اختالف يف األهداف التفصيلية.
أي برنررامج لتعلرريم اللغررة األجنبيررة ال بررد أن يعررزز بالوسررائل واألنشررطة
لتحقيررق أهدافرره الموضرروعة لرره ،حيررث تخلررق بيئررة مثيرررة للمررتعلم تدفعرره
للتواصل ،كذلك تعزز هذه الربامج بمرواد إعالميرة تبرث علرى المتعلمرين يف
وقت من األسبوع كمرادة ضرمن المرواد المقرررة التري غالبرا مرا تأخرذ شركل
األفررالم الوثائقي رة والتعليميررة باللغررة العربيررة ،حيررث تترريح للرردارس فرصررة
التدرب على فهم المسموع ،ومن ثرم تكروين فكررة رئيسرة يعررب عنهرا بنهايرة
العرض ليتم تقويمه من خاللها(.)1
وسائل التعلريم متروفرة للطالرب بقردر كبيرر وهري حديثرة ،مثرل األجهرزة
اإللكرتونية من حاسوب بمختلف أنواعه وأشكاله ،وتلفراز ،وسربورة ذكيرة،
وجهاز عرض رأسي ( ،)overhead projectorوسبورة بيضراء ،والكتراب

( )1البوشيخي عزالدين ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من منظور النحرو الروظيفي ،نردوة اللغرة
العربية إلى أين ،المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،الرباط2005م.
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الدراسي ،والشبكة المعلوماتية ( )internetوالمطويات والمنشورات التري
لها عالقة بالدروس ...وغيرها من الوسائل.
الكتب التي تداس يف تعليم اللغة العربية:
يف بداية افتتاح المركز-األول يف إستانبول -كران القررار بتردريس جميرع
المواد باللغة العربية حتى أسئلة االمتحانات وأجوبتهرا كرذلك تكرون باللغرة
العربية ،وأكثر من ذلك كان الطالب يحاولون التكلم باللغة العربيرة حترى يف
فرتات االسرتاحة.
يف بداية تعليم اللغة العربية كانت مقررات اللغة العربية كالتالي:
يف النصوص :كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي.
يف الصرررف والنحررو :كترراب "مبرراد العربيررة" للرشرريد بررن عبررد اهلل بررن
ميخائيررل الشرررتوين الخرروري( ،)1وكترراب "المشررذب يف صرررف ونحررو لسرران
العرب" ،وكتاب "المقتضب من المنتخب يف تعلريم لغرة العررب" وكالهمرا
لمحمررد ذهنرري أفنرردي .وكترراب "النحررو الواض رح يف قواعررد اللغررة العربيررة"
لمصطفى أمين وعلي الجارم.

( )1رئاسة الشؤون الدينية ،مرجع سابق ،ص  21بتصرف.
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وكان تدريس هرذه المرواد لمردة ثالثرة أشرهر ،كرل أسربوع خمرس عشررة
سرراعة .وبعررد مرردة أضرريف كترراب "البالغررة الواضررحة" وكانررت ترردرس يف
األسبوع عشر ساعات.
ويف ترراريخ  1978 / 09 / 11ميالديررة صرردر قرررار مررن اللجنررة العليررا
للشؤون الدينية بخصوص تدريس اللغة العربية ،بفصل الطالب إلى قسمين
قسم االختصاص وقسم التحضريري ،بحيرث تكرون فررتة التحضريري تسرعة
أشررهر منقسررمة علررى ثالثررة فصررول ،كررل فصررل ثالثررة أشررهر ،علررى أن يكررون
الصف التحضيري كله لتدريس اللغة العربية على النحو التالي:
تدريس النحو والصرف عشر ساعات يف األسبوع.
يف النحو :كتاب "العوامل" و"قطر الندى وبل الصردى" علرى أن كتراب
شرح قطر الندى وبل الصدى كتاب أساسي يردرس مرن بدايرة تأسريس هرذه
المراكررز وإلررى اليرروم بانتظرام وبرردون انقطرراع .أمررا الصرررف كترراب "األمثلررة"
و"البناء" و"المقصود".
النصوص تسع ساعات يف األسبوع .والبالغة عشر ساعات يف األسبوع.
المحادثة والتعبير أربع ساعات يف األسبوع)1(.؛ وحترى يسرتفيد الطرالب
أكثر استعير بعض المدرسين مرن دول عربيرة وبردأ هرذا العمرل يعطري نترائج

( )1رئاسة الشؤون الدينية ،مرجع سابق ،ص 49بتصرف.
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إيجابية.
أما حال ًّيا فإن األمرر لرم يختلرف كثيررا عرن الماضري إال يف بعرض األمرور
كزيادة عدد ساعات المحادثة إلى ست ساعات يف األسبوع ،أما عرن الكترب
المقررة يف الدراسة ،فعلى النحو التالي:
 .1النحو :كتراب "قطرر النردى" البرن هشرام مقرررا أساسر ًّيا ،و"التطبيرق
النحرروي" للرردكتور عبررده الراجحرري ،و"جررامع الرردروس العربيررة" للشرريخ
مصطفى الغالييني من ثالثة أجزاء كتبا مساعدة(.)1
 .2الصرررف :مررن كتراب مجموعررة الصرررف (األمثلررة والبنرراء والمقصررود
والعزي) وهي عبارة عن كتب يف فن الصرف ،أما األول فلرم يعررف مؤلفره،
أما الثاين فكذلك ،وأما الثالث "المقصود" فقيل هو لإلمام أبي حنيفرة وقيرل
لغيره ،وجزم محمد بن بيرر الربكروي يف شررحه المسرمى بإمعران األنظرار أن
مؤلفه اإلمام أبو حنيفة ،أما الكتاب الرابع العزي فهو للزنجاين عبرد الوهراب
بن إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاين الشافعي تويف عام  655هر 1257 /م.
 .3البالغة" :البالغة الواضحة" لعلي الجارم ومصطفى أمين.

( )1أحمررد وفرراء تمررل-مقررررات اللغررة العربيررة يف مراكررز التخصررص التابعررة لرئاسررة الشررؤون الدينيررة
والمدارس األهلية – مجلة كلية العلروم اإلسرالمية بجامعرة أبنرت AİBÜ İlahiyat Faculties

 dergisi dergıabantالعدد  2المجلد  2الطبعة  3للعام  2014م – ص .88-71 -70
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 .4تحليررل النصرروص :ككترراب "إحيرراء علرروم الرردين" للغزالرري و"قيمررة
الزمان" لعبد الفتاح أبو غدة ،وبعض المواضيع المتفرقة من بعض الكتب.
 .5المحادثة :كتاب "العربية بين يديك" من أربعة أجزاء لمختار الطاهر
حسين وآخرين.
المعلم:
المعلم هو العامل األساس يف تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية وتحقيرق
األهداف يف ذلك .فقد كان الباحث ُموفقا باختياره ضمن من ُرشحوا للعمل
بجمهورية تركيا يف المراكز العليا التخصصية الدينية يف العام 2014م ،فعلى
مدار عام من تدريس العربية لغة أجنبية هبذه المراكرز يمكرن القرول برأن هرذه
التجربة قد أسدت إلي الباحرث إضرافة كبيررة كانرت جرديرة برالوقوف عليهرا
نتج عنها استنتاج بالغ األهمية ،أال وهرو أن تعلريم اللغرة العربيرة يف بلرد مثرل
تركيا ال يكون بمناهجها وطرقها ومقرراهتا فقط وإنما هناك ثمة ما هو أنجرع
من ذلك ويثري هذه العملية ويشرد مرن عضردها ،وهرو خلرق بيئرة اجتماعيرة
تعليمية تواصلية غير محددة بزمان أو مكان ،إن تعليم أي لغرة أجنبيرة يف بلرد
غير ناطق هبا وألهداف محددة يتطلب منظومرة قويرة يسرلم كرل عنصرر فيهرا
لاخر ويتفاعل معه بطريقة سليمة تضمن تحديد الهدف المنشود(.)1
( )1إسالم يسري ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهرا (إضراءات ومعرالم) مرؤتمر إسرطنبول الردولي
الثاين 2016م ص.12
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وينبغي عند تعليم اللغة الرتكيرز فيهرا علرى الجانرب التطبيقري ،وعليره أن
يرى أي الطرق المناسبة تربو ًّيا التي يمكن يف ضوئها تنظيم ما يخترار وينتقري
تنظيما يقع من نفس المتعلم وعقله موقع القبول والتفاعل(.)1
يتمتع األتراك بألفة بالغة واستعداد وهتيؤ لنهل الكثير من العربية فبمجرد
مالحظررة الباحررث لررذلك حرراول أن ينشررئ برامج را متنوعررة رياضررية وثقافيررة
واجتماعيررة ،مررع تنظرريم الرررحالت للدارسررين واألسرراتذة بررالمركز ،وتنظرريم
جدول إشراف يومي لكل الطالب لمالحظة التقيرد بالحرديث بالعربيرة فقرط
دون سواها يف ذلك اليوم ،فارضين عقوبة لمن يخالف ذلك.
بما أن هناك عددا من األساتذة األتراك يدرسون فروعرا أخررى مرن مرادة
اللغة كالنحو والصرف والبالغة والرتجمة باللغة الرتكية فكران اعتمرادهم يف
ذلك علرى طريقرة النحرو والرتجمرة التري تشرغل الردارس وترؤثر يف اسرتيعابه
المباشر للغة ،بعكس ما يتطلب من تدريس المهارات األربع باللغة العربية.
واألسرراتذة قسررمان :األول أتررراك ،مررن خريجرري هررذه المراكررز ،وهررم
يدرسون الصرف والنحو والبالغة وتحليل النصوص .واآلخر :أسراتذة مرن
دول عربية ،وهم يدرسون المحادثة والتعبير الكتابي.

( )1األبر

محمد األبر  ،عناصر اللغة وخصائصها ،مكتبة الرشيد ،الرياض2000 ،م ص.111
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المتعلم:
الطالب هم خريجو كليات الشرريعة والعلروم اإلسرالمية ،وبعضرهم مرن
حملة الماجستير وبعضهم من حملة الدكتوراه .ويتميز طالب هرذه المراكرز
باالنضرباط يف التعلريم والجديرة يف ذلرك ممرا أكسربهم إلمامرا مرذهال برالنحو
على قرار حفظهم لكترب النحرو والتفسرير برل معظرم كترب العلروم الشررعية
المعروفة ،فهرم ضرليعون يف ذلرك ويشرعرونك بوصرفك معلمرا للعربيرة برأن
هناك هدفا واحدا لم يبلغوه وهو إجرادهتم للعربيرة تحردثا ،ولكرم يجربونرك
على احرتام دافعيتهم مما يزيدك إصرارا على االندماج معهم مرؤثرا ومترأثرا
هبرم .وصرل الدارسررون إلرى حقيقررة أن الممارسرة الفعليرة للغررة هري ضررالتهم
المنشودة يف ذلك وكذا الوصول إلى مستوى مرموق يف المحادثة .يف أحيران
كثيرررة يكررون الخررروج مررن الرردرس إلررى كلمررة اعرتاضررية ينشررئ منهررا نقاش را
مستفيضرا يثيررر الطررالب ويلهررب حماسررهم ،بررل يمتررد إلررى سررؤالهم لررك بررأن
تتحدث لهم عن ذلك الشيء يف بلدك وماذا يعنري ،وتصرف برالدك وعاداهترا
وتقاليرردها فتجرردهم بررذلك يررديرون درس المحادثررة برردهاء وفطنررة شررغوفين
لنهل المزيد من العربية ،فال يرتكون شاردة أو واردة إال ودونوها يف دفاترهم
ليأتوا هبا يف اليوم الترالي مررددين لهرا ،مسرتخدمين لهرا أفضرل اسرتخدام ويف
مواقف تعلمية حقيقية.
التق رم:
يتم التقويم بإجراء االختبارات النصرفية والنهائيرة للفصرل الدراسري ويف
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ضوئها يتم تقييم الطالب بحسب مسرتوياهتم إضرافة إلرى أعمرال السرنة التري
ابتكر فيها الباحث بأن جعرل عمرل السرنة إشررافا يوم ًّيرا موزعرا علرى الفصرل
الدراسي؛ كل يوم مكلف به طالب أو طالبان عليهمرا أن يكونرا حلقرة وصرل
بررين األسررتاذ والفصررل واإلدارة وكررل مررا هررو متعلررق بررالمركز مررع تنظرريم
الرحالت واألنشطة الخارجية أحيانرا؛ فتتراح برذلك فرصرة عظيمرة للردارس
بالتواصررل المباشررر مررع الباحررث (معلررم اللغررة العربيررة النرراطق هبررا) وبقيررة
حرا يف تناول أي موضوع أو مشكلة.
األساتذة فيكون ًّ
إن وسائل تقرويم الطالرب كثيررة ومتنوعرة ،ولكرن أهمهرا االختبرارات يف
برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،فهي وسيلة لتقويم كفاية المتعلم
وتحصيله يف اللغة.
تعترب اختبارات التحصيل ذات أهمية كربى يف تقويم الرربامج التعليميرة،
وبخاصة اختبارات التحصيل؛ حيث تقدم للمقوم أو الباحث معلومات عرن
أثر التدريس علرى أداء الطرالب ،ومردى اسرتفادهتم ممرا قردم لهرم مرن مرواد
تعليمية.
بحيث يكون النظر للمعدل العام للطالب وليس إلى درجته يف كل مادة.
يعقد للطالرب امتحانران نصرفي وأخيرر تكرون درجرة االمتحران النصرفي
أربعين يف المائة  ٪ 40ويعقد االمتحان النهائي من ستين بالمائة .٪ 60
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 االعتمرررراد علررررى التقررررويم الرررردوري ألداء معلمرررري اللغررررة العربيررررةبالمؤسسات التعليمية المختلفة.
 إلقاء نظرة فاحصة على المقررات الدراسية والوقوف عندها. تنظررريم بررررامج وأنشرررطة لتعلررريم العربيرررة بسرررهولة واالسرررتفادة مرررنالمؤثرات الداخلية والخارجية.
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الخاتمة
وعموما فقد اهتمت الجمهورية الرتكية بتعليم اللغرة العربيرة لغرة أجنبيرة
باعتبارها لغة الردين العظريم وأسراس الحضرارة اإلسرالمية ومجردها ،فرتكرز
هررذا االهتمررام يف تطرروير المؤسسررات التعليميررة بمختلررف مراحلهررا وإدخرال
العربيررة هبررا ،إضررافة إلررى عقررد المررؤتمرات وور

العمررل وتشررجيع البحررث

العلمي وتنظيم األنشطة التعليمية والثقافية تحرت إشرراف الدولرة ،والهردف
يف كررل ذلررك الوصررول باللغررة العربيررة (تعلمهررا وتعليمهررا) إلررى األهررداف
الحقيقيررة المنشررودة مررن إدخالهررا يف المنرراهج التعليميررة للمراحررل المختلفررة
فضال عن أهنا أصبحت اللغة المفضلة لدى األتراك ،لذلك جاءت توصريات
الباحث بر:
-1تبني رؤية واضحة يتم من خاللها تحديد أهداف تعليم اللغرة العربيرة
ونشرها بين األتراك.
-2ضرررورة تحديررد شررروط لقبررول معلمرري اللغررة العربيررة يف الجامعررات
ومراكز تعليم اللغة العربية.
-3تنفيذ برامج إعداد وتدريب مستمر لمعلمي اللغة العربية مرن العررب
واألتراك قبل الخدمة وأثناءها لتحقيق األهداف المرجوة.
-4الرتكيز على بناء مناهج تعليمية وفقا لمعايير عالميرة تراعري حاجرات
المتعلمين األترراك ،وخصائصهم ،والفروق الفردية بينهم.
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ويقرتح الباحث اآليت:
-1إجرررراء البحررروث ،وخاصرررة البحررروث التجريبيرررة ،للوقررروف علرررى
المشكالت يف تعليم اللغة العربية لألتراك.
-2عقد المؤتمرات والندوات وور

العمل للوصرول إلرى آليرة مثلرى،

ومواكبة كل ما هو جديد يف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا.
-3االهتمررام بالمهررارات التواصررلية للمتعلمررين وذلررك بررالرتكيز علررى
مهاريت االستماع والتحدث.
-4تطبيق المعايير واألُطر العالمية يف بناء األهرداف واختيرار المعلمرين،
ويف ذلك يمكن الرجوع إلى "اإلطرار األوروبري المرجعري المشررتك لتعلريم
اللغات" ،أو األخذ بر "معايير المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية"
-5االهتمام بإجراء تقويم للمتعلمين وذلك عرب إعداد اختبارات تحديد
المستوى واجتيازه واختبار الكفاءة.
-6االهتمررام بالجانررب التطبيقرري مررن خررالل إتاحررة الفرررص للطررالب
لمعايشة الواقع الثقايف العربي يف إطار تعاون وتبادل مشررتك برين الجامعرات
والمراكز.
-7االهتمررام بنشررر مجررالت ودوريررات باللغررة العربيررة وإتاحررة الفرررص
للطالب يف ذلك وبإشراف المعلمين.
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القر  :تخرص تعليم اللغوة العربيوة للنواطقين
بغيرها.
 د توووو اان اللغووووة العربيووووة :جامعووووة أم دامووووان
اإلسالمية 2006م.
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ملخَّ ص
تتعرردَّ ُد الررربامج الترري ُت َقرردَّ م لمتعلمرري اللغررة بوصررفها لغررة أجنبيررة ،وذلررك
حسب طبيعرة المتعلمرين وخصائصرهم ،وحراجتهم ودوافعهرم ،واهتمرامهم
والغرض من تعلمهم ،مما يفرض على مصممي الربامج بنراء تصرور واضرح
عن كل برنامج قبل إعداده ،ومراعراة وصرف المتعلمرين ،ومرا يناسرب ذلرك
مرررن أولويرررات وإسررررتاتيجيات وطررررق تقرررديم للمحتررروى ،وأدوات تقرررويم
ومعايير تطوير.
ويسعى هذا البحث إلى تصرنيف الرربامج اللغويرة يف مجرال تعلريم اللغرة
العربية للناطقين بغيرها ،ومن َثم تحديد أسرس كرل برنرامج ومنطلقاتره ،مرن
خالل جملة من المزايا والمعايير المبثوثة يف أدبيات تعلريم اللغرات بوصرفها
لغات أجنبية.

276

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

Abstract
Those that design programs that offer foreign language
learners - depending on the nature and characteristics of
these learners, their needs, motivations, interests and
purposes - have a requirement to build a clear conception
of each program before it is prepared; to consider the
characteristics of the learners' descriptions for content,
evaluation tools and developmental standards.
This research seeks to classify language programs in
the field of teaching Arabic for non-native speakers and
then to determine the basis of each program and its points
of view, via a set of advantages and standards based in the
literature of the teaching of foreign languages
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المقدمة
شهد مجال تعليم اللغات األجنبية تطورا من القرن العشررين المريالدي،
نتج هذا التطور من التغير الذي طرأ علرى الدراسرات اللسرانية ،والدراسرات
النفسررية ونظيراهتررا ،بينمررا تطررور بعضررها عررن التجررارب العلميررة والعمليررات
التقويمية يف حقل تعليم اللغات وتعلمها.
أما يف العالم العربي فنظرة سريعة إلرى المكتبرة العربيرة تبرين مردى الفقرر
الذي تعانيه يف هرذا المجرال ،وذلرك علرى الررغم مرن الجهرود المبذولرة هنرا
وهنرراك ،وخاصررة مررن معاهررد تعلرريم اللغررة العربيررة للنرراطقين بغيرهررا يف مكررة
والمدينة والرياض والخرطوم ومصر وبالد المغرب .وقد صدرت من هرذه
المعاهررد ومررن غيرهررا برررامج تعليميررة هترردف إلررى تعلرريم العربيررة للنرراطقين
بغيرها.
وقد سعت هذه الربامج إلى تحقيق الكفاية اللغويرة للدارسرين متمثلرة يف
عناصر اللغة الثالثة (األصوات والمفردات والرتاكيب) ،كما اهتمت بتنميرة
مهارات اللغة األربع (االستماع ،الكالم ،القراءة ،الكتابة) وذلك مرن خرالل
نصرروص مصررنوعة ومصرروغة يف مواقررف اجتماعيررة يمررر هبررا الرردارس أثنرراء
ممارسته للغة ،وهذا يحقق الكفاية االتصالية والثقافية.
ويسعى هذا البحث إلى تصرنيف الرربامج اللغويرة يف مجرال تعلريم اللغرة
العربية للناطقين بغيرها ،ومن ثم تحديد أسرس كرل برنرامج ومنطلقاتره ،مرن
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خالل جملة من المزايا والمعايير المبثوثة يف أدبيات تعلريم اللغرات بوصرفها
لغات أجنبية.
َّ
ولعل هذا التصنيف يساعد العاملين يف هذا المجال يف:
 -1بناء تصور واضح عن كل برنامج من حيث أسسه ومنطلقاته.
 -2عدم الخلط بين الربامج حال إعداد المقررات الدراسية.
 -3االهتمام بحاجات الدارسين عند تصميم الربامج التعليمية.
 -4السررعي إلررى إعررداد برررامج مختلفررة تلبرري الحاجررات المتنوعررة لررتعلم
اللغات األجنبية.
موونهج البحووث :سررلك الباحررث المررنهج الوصررفي ،وذلررك مررن خررالل
الوقوف على أدبيرات بررامج تعلريم اللغرات األجنبيرة عمومرا وعلرى أدبيرات
برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية خصوصا.
أسئلة البحث:
يجتهررد البحررث مررن خررالل المباحررث والمطالررب اإلجابررة عررن السررؤال
الرئيس اآليت ،وما تتفرع منه من أسئلة.
السؤال الرئيس :ما برامج تعليم اللغة العربيرة للنراطقين بغيرهرا وأسسرها
ومنطلقاهتا؟
األسئلة الفرعية:
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 -1ما أهداف كل برنامج؟
 -2ما حاجات دارسي اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية؟
 -3ما دور الربامج المبنية على الحاجات يف تعلم اللغة؟
 -4هل للفروق بين الطالب أثر يف تحديد الربنامج المناسب لكل؟
 -5إلى كم مستوى تقسم الربامج؟
 -6ما المواد اللغوية التي تقدَّ م يف كل برنامج؟
 -7ما الفروق بين برنامج العربية لألغرراض العامرة والعربيرة لألغرراض
الخاصة؟
 -8ما خطوات إعداد كل برنامج؟
 -9إلى كم نوع ينقسم برنامج العربية ألغراض خاصة؟
كما يذكر البحث مسميات عدد من الربامج المقدمرة ،وأماكنهرا ،خاصرة
برامج العربية لألغراض الخاصة .وقد احتوى البحث على مقدمرة وخمسرة
مباحث.
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المبحث األول:
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
بدأ تعلريم اللغرة العربيرة للنراطقين بغيرهرا يسرتحوذ علرى اهتمرام برارز يف
الميدان الرتبوي ،ويتضح ذلك يف جانبين:
أوال -اإلقبال على تعلمها من أبناء الشعوب المسرلمة ،سرواء كران ذلرك
يف المؤسسررات التعليميررة الترري أنشررئت يف تلررك الرربالد ،أم يف المؤسسررات
التعليمية التي أنشئت يف الربالد العربيرة لهرذا الغررض ،مرع إقبرال متزايرد مرن
أبناء هذه الشعوب على تعلم اللغة العربية.
ثانيرا -االهتمررام الكبيررر مررن الرربالد العربيررة إلنشرراء معاهررد لتعلرريم اللغررة
العربية للناطقين بغيرها ،حيث نجد أن عددا مرن جامعرات المملكرة العربيرة
السررعودية قررد أنشررأت معاهررد لهررذا الغرررض ،كررذلك الكويررت وقطررر ودول
المغرب العربي ومصر والسودان ،إضافة إلى معهد الخرطوم الدولي ،الذي
أنشأته المنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إلعداد معلمري اللغرة العربيرة
للناطقين بغيرها.
ومن الحقائق الثابتة يف هذا السياق أن المقبلين علرى تعلرم اللغرة العربيرة
إنما يقبلرون علرى ذلرك مردفوعين برأغراض مختلفرة وعوامرل متعرددة ،هرذه
األغراض والعوامل تقوم بدور مهم يف تنشريط دافعيرة هرؤالء المقبلرين علرى
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عملية التعلم ،كما أهنا تقوم بدور أكرب يف تحديد أهداف المنراهج ومحتواهرا
وتدريسها وتقويمها وتطويرهرا ،وكلمرا ارتبطرت بررامج تعلريم اللغرة العربيرة
للناطقين بغيرها بحاجات الدارسين كان الربنامج أقدر علرى تحقيرق أهدافره
وإثارة الدارسين إلى التعلم وإشباع رغباهتم وتحقيق أغراضهم(.)1
ولقد أشارت رفرز( )2إلى أن المرتعلم يصربح أكثرر انخراطرا وانردماجا يف
تعلم اللغة عندما تقدم له الربامج المبنية على اهتماماته وأغراضه وحاجاتره،
كما أن ذلك يجعل عملية تعلريم اللغرة لهرا معنرى ،كمرا تخلرق لردى المرتعلم
الرغبة يف السيطرة عليها .يقول " :)3(Laneإن طرق البحث الحالية يف تعلريم
اللغات األجنبية لم تأخذ يف اعتبارها كثيرا الفروق بين الطالب ،مرع أن هرذه
الفروق قد تكون المتغير الوحيد الهرام يف تحديرد تحصريلهم للغرة األجنبيرة.
ولعل من أهم ما يساعد على تبين هرذه الفرروق معرفرة الحاجرات والردوافع
والفروق فيما بين الدارسرين يف هرذه الحاجرات والردوافع ،وتخطريط بررامج
التعليم وطرق التدريس يف ضوء هرذه الحاجرات والردوافع ممرا يحقرق لكرل
برنامج تمايزه يف ضوء ما بينها من فروق فردية".
ويقول " :Frank Medleyإن معرفة الحاجرات والعوامرل التري تردفع
( )1محمود كامل الناقة ،برامج تعليم العربية للمسرلمين النراطقين بلغرات أخررى يف ضروء دوافعهرم،
معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ،1985 ،ص  10بتصرف.
(2) Wilga rivers: Teaching Language skills, University of Chicago (1972).
?(3) Harlan Lane: Why is College foreign – Language instruction in trouble
Ann Arbor: University of Michigan, Center for research on language
Behavior (1968), p. 3.
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المتعلم لتعلم اللغة يمكن أن تحردد لنرا أغرراض تعلريم اللغرة كمرا تحردد لنرا
وسائل تحقيقها"(.)1
أمرررا كرررل مرررن  Garfinkelو )2(Hamiltonفقرررد قرررررا – يف كتاهبمرررا يف
معرض حديثهما عرن اإلجرراءات والطررق التطبيقيرة لتصرميم منراهج تعلريم
اللغات األجنبية وطرقها يف ضوء األهداف المبنية على أساس من الحاجات
واألغررراض واالهتمامررات الفعليررة للدارسررين – أن معرفررة هررذه الحاجررات
واألغراض واالهتمامات تفيد يف:
(أ) اشررتقاق األهررداف والتأكررد مررن صرردقها وتنظيمهررا وترتيبهررا طبقررا
ألهميتها.
(ب) صياغة األهداف صياغة إجرائية أدائية.
(ت) وضع الخرربات التعليميرة المشرتقة مرن األغرراض واالهتمامرات
التي تشد قابلية المتعلم لتعلم اللغة.
ويقول هنري هولك" :وهنراك مرداخل لتعلريم اللغرات األجنبيرة تحراول
زيادة فاعلية تعلم اللغة األجنبية ال على أسراس طررق التردريس ولكرن علرى
أساس الدرجرة التري أخرذت هبرا حاجرات المرتعلم وأغراضره واهتماماتره يف

(1) Frank W. Medley: Identifying needs and goals. The ACTFL foreign
language education series (10) Building on experience, Building for
success. National textbook Company (1979), p. 42.
(2) Gafinkel, Alan and Stanly Hamilton. Eds. "Designs for foreign language
teacher education, Rowley, Massachusetts, Newbury Hose, (1976), p.4.
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االعتبررار ،ولررم يكررن االهتمررام يف هررذه المررداخل منص ر ًّبا علررى المعلومررات
والمعررارف ولكررن اهتمامهررا انصررب علررى العالقررة بررين المحترروى وفنيررات
التدريس من جانب وبين المتعلم من جانب آخر ،ولقد أدى هذا إلى انتشرار
واسع لتعليم اللغة من أجل أغراض يعرب عنها الدارسون ،هذا االتجاه الرذي
أدى أيضا إلى تعدد يف األهداف والربامج والمقررات".
ويضرريف هولررك" :إن األمررر األسرراس يف تحديررد الحاجررات والرردوافع
واألغررراض هررو سرربيلنا لوضررع نظررام ترردريس اللغررة وتحسررين مررواده بحيررث
يكون أكثر فعالية ،ولهذا السربب فرإن معرفرة حاجرات أكررب عردد ممكرن مرن
المتعلمين وأغراضهم ودوافعهم أمر ضروري كلما أمكرن ذلرك ،خاصرة أن
هررذا النظررام سرريقوم مررن هررذه الحاجررات سررواء أكانررت مشرررتكة بررين جميررع
ٍ
وجماعات" وعادة ما يعرب الدارس عن غرضه
الدارسين أم خاصة هبم أفرادا
أو حاجترره مررن تعلررم اللغررة يف تصرروره اإلجرائرري لهررذا الغرررض أو الحاجررة،
وعندما نقدم له تعليم اللغة يف تصوره اإلجرائي لهرا فإنره سريحاول الوصرول
إلى هذا المستوى اإلجرائي من تعلم اللغة(.)1
وتسرراعد معرفررة الرردوافع أيضرا يف تحديررد المهررارات ،وأيهررا يحترراج إلررى
تركيز.
( )1انظررر :محمررود كامررل الناقررة ،برررامج تعلرريم العربيررة للمسررلمين النرراطقين بلغررات أخرررى يف ضرروء
دوافعهم ،معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ،1985 ،ص .25
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المبحث الثاين:
أن اع برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها
تنقسم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عامة إلى نوعين:
 -1برامج لتعليم العربية للحياة ،وهي الرربامج العامرة التري ينخررط فيهرا
جمهور متعدد الصفات ال يهدف من تعلمه للعربية سروى االتصرال بالعربيرة
يف مواقف الحياة المختلفة.
 -2برامج لتعليم العربيرة ألغرراض خاصرة ،وهري الرربامج النوعيرة التري
ينخرط فيها جمهور ذو طبيعة خاصة وحاجات محددة.
أوال -العربية لألغراض العامة
ً
برنامج العربية ألغراض عامة هرو الربنرامج الرذي يرزود الدارسرين علرى
اخررتالف ثقافرراهتم ،واهتمامرراهتم وظررروفهم الخاصررة ،بالمهررارات اللغويررة
متضمنة عناصر اللغة :األصوات والمفردات والرتاكيب ،يف إطار ثقافة اللغة
ومواقف الحياة العامة التي يمارس من خاللها الدارس اللغة.
ونحتاج عند إعداد برامج اللغة ألغراض عامة ،إلى ثالثة أمور:
أوال -تحديد المواقف العامرة التري يتوقرع أن يمرر هبرا الردارس مرن غيرر
النرراطقين بالعربيررة يف تعاملرره اليررومي ،ويف المواقررف العامررة األخرررى الترري
يواجهها أثناء التعامل مع الناطقين هبذه اللغة.
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ثانيررا -تحديررد المفررردات التداوليررة ،والرتاكيررب األساسررية ،والقواعررد
الصوتية والكتابية ،التري تلبري حاجرة الدارسرين؛ ممرا يمكرنهم مرن االتصرال
بمتحدثي العربية يف أقطارها المختلفة.
ثالث را -تعرررف المالمررح الحضررارية والثقافيررة البررارزة يف الرربالد العربيررة،
واإللمام بثقافة اللغة(.)1
الربنامج التعليمي بين الناطقين هبا والناطقين بغيرها
ينبغي أن يختلف برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها عن برامج تعلريم
العربيررة ألبنائهررا ،مررن حيررث الغرررض والبنرراء والوسرريلة ،ولكننررا أغفلنررا هررذه
الفروق زمنا طويال ،وكنا نبعث بالكترب التري نسرتعملها يف مدارسرنا العربيرة
إلررى البلرردان الصررديقة غيررر العربيررة الترري تطلررب مسرراعدتنا يف تعلرريم لغتنررا يف
مدارسها.
وعامرررة يكمرررن الفررررق برررين الربنرررامج المخصرررص للعررررب والربنرررامج
المخصص لغيررهم ،يف أن األول يقردَّ م إلرى دارسرين ينتمرون إلرى الحضرارة
ذاهتا ويتكلمون اللغة العربية التي يتعلموهنا ،أما الثاين فيقدَّ م إلرى دارسرين ال
ينتمررون إلررى الحضررارة نفسررها وال يعرفررون اللغررة العربيررة .وهكررذا فررإذا كرران
الربنررامج األول يقرروم علررى نتررائج التحليررل التقررابلي للغررة العربيررة الفصررحى
( )1رشدي طعيمرة ،األسرس المعجميرة والثقافيرة لتعلريم اللغرة العربيرة لغيرر النراطقين هبرا ،جامعرة أم
القرى1982 ،م ،ط بدون ،ص 8بتصرف.
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ولهجررة التالميررذ ،ودراسررة بيئررتهم فررإن الربنررامج الثرراين ينبغرري أن يبنررى علررى
أساس التحليل التقابلي للغة العربية ولغة الدارسين بحيث تحدد ما تتفق فيه
اللغترران ومررا تختلفرران فيرره لالسررتفادة مررن ذلررك يف معرفررة الصررعوبات الترري
يواجهها الدارسون يف تعلم تراكيب العربية ونظامهرا الصرويت ،كمرا يجرب أن
يأخررذ هررذا الكترراب بيئررة الرردارس ومجمررل حضررارته منطلقررا لرره يف تقررديم
الحضررارة العربيررة اإلسررالمية .وهكررذا فررإن الربنررامج الدراسرري الررذي يصررلح
لتدريس اللغة العربية ألبنائها ال يصلح لتدريسها للناطقين بغيرها(.)1
و ُي َق َّسم الربنامج العام عادة إلى مستويات ،تختلف من مؤسسة ألخررى،
ولكل قضاياه وحاجاته ومشكالته ،فإذا قسمنا الربنامج إلى ثالثة مستويات:
االبتدائي والمتوسط والمتقدم ،نجد من القضايا والمشكالت التري تواجهنرا
عند تصميم المناهج ،اآليت:
 ففي المستوى االبتردائي تواجهنرا مشركالت كثيررة ،مرن أهمهرا عردماالتفرراق –بعررد -علررى الرصرريد اللغرروي الررالزم تعليمرره للدارسررين يف هررذا
المستوى ،فضال عرن القصرور يف تحديرد المواقرف والمالمرح الثقافيرة التري
يمكن أن يو َّظف فيها هذا الرصيد.

( )1علرري القاسررمي ،الكترراب المدرسرري لتعلرريم العربيررة لغيررر النرراطقين هبررا ،السررجل العررالمي للنرردوة
العالمية األولى لتعليم العربية لغير الناطقين هبا ،الرياض 1398هر الجزء الثاين ،ص .76 -75
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 ويف المستوى المتوسط نواجه مشكالت أخرى من نوع خاص ،لعلمن أهمها النقص يف تلك المرواد المتدرجرة التري تأخرذ بيرد الردارس خطروة
خطوة نحو عبور المسافة برين مرواد تعليميرة أكسربته المهرارات األساسرية يف
تعلم اللغة ،إلى مواد تعليمية أخرى تكسبه مهارات أكثر تعقيدا ،وتوظف لره
مررا تعلمرره يف مواقررف أكثررر سررعة وأغررزر مفررردات وأعمررق فكرررا .وإن كانررت
تخضع إلى ما تخضع إليه المواد التعليمية يف المستوى االبتدائي ،من ضربط
للمفردات ،وتدرج يف عرض المادة المقدمة ،وتكامل بين المهارات اللغوية
المع َّلمة.
 أما المستوى المتقدم فنواجه عددا مرن المشركالت يف إعرداد المروادالتعليميررة ،لعررل مررن أهمهررا الررنقص يف تلررك المررواد الترري تنطلررق بررالمتعلم
الستخدام اللغة -بعد أن أتقن معظم مهاراهتا -يف مواقفها الطبيعية التي يمرر
هبا ،ويحتاج إلى استخدام العربية فيها بمثل ما يحتاج متحردثوها إليهرا .كمرا
أن الدارس يف هذا المسرتوى يكرون -برال شرك -يف حاجرة إلرى مرواد قرائيرة
يشغل هبا فراغه ،ويستثمر فيها قدراته ،وتمأل له تلك الفجروة برين مسرتويات
اللغة يف برامج التعليم ،وبين مستوياهتا يف مرافق الحياة(.)1
المادة التعليمية يف برنامج األغراض العامة الدراسي

( )1رشدي طعيمرة ،األسرس المعجميرة والثقافيرة لتعلريم اللغرة العربيرة لغيرر النراطقين هبرا ،جامعرة أم
القرى1982 ،م ،ط بدون ص  8-7بتصرف.
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التدريسري
الربنرامج
يجب أن تتناول المادة التعليمية التي يحتروي عليهرا
ُ
ُّ
والحضاري للعربية على النحو اآليت:
اللغوي
الجانب
َّ
َّ
َ
 المادة اللغوية:يعرض الربنامج التدريسي الجيد لتعلريم اللغرة العربيرة للنراطقين بغيرهرا
كرال حسرب مسرتواه
المادة اللغوية عرضا متكامال؛ بحيث يساعد الطالب ًّ -
على تعلم ما يأيت: )1النظام الصويت:
ال يقتصر النظام الصويت للغة العربية على الوحردات الصروتية األساسرية
–الفونيمررات -فقررط ،وإنمررا يشررتمل كررذلك علررى نرررب المقرراطع والكلمررات،
وتنغررريم الجمرررل .ومؤلرررف الكتررراب المدرسررري الجيرررد يتوصرررل أوال إلرررى
الفونيمررات العربيررة ،الترري تشرركل صررعوبة أمررام الطررالب الررذين يسررتهدفهم
الكتاب  ،ويخصص تمرارين ُتعنرى بتعلريم تلرك األصروات ،والتردرب علرى
نطقها .ويفعل الشيء ذاته بالنسبة لنرب الكلمات؛ ف ُيب ّين موقع النرب يف كل نوع
منهرررا ،ويخصرررص تررردريبات صررروتية عمليرررة تسررراعد الطرررالب علرررى األداء
الصررحيح .ثر ّرم يرردرب الطررالب علررى التنغيمررات المختلفررة للجمررل العربيررة؛
عرض هذه التمرارين عرضرا منظمرا
اإلثباتية منها ،واالستفهامية .وينبغي أن ُت َ
متدرجا ،يسهل للطالب إحراز تقدم ملموس يف نطق العربية ،وأدائها.
 )2المفردات والتعبيرات االصطالحية:
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يجررب أن يهردف الربنررامج التدريسرري الجيررد إلررى تقررديم عرردد معررين مررن
المفردات والتعبيرات االصطالحية ،وتوزع على دروس الكتاب المختلفرة؛
بحيث يتناسب عدد المفردات الجديدة يف كل درس مع الوقرت المخصرص
لهررا ،وأن يررتم اختيررار هررذه المفررردات والتعبيرررات االصررطالحية مررن قائمررة
الكلمات الشائعة باللغرة العربيرة والمردونات الحديثرة ،مرع إضرافة تعبيررات
ومصطلحات ال تظهر يف قوائم الشيوع ،ولكن لها فائردة عمليرة؛ كتلرك التري
يستعملها المعلم يف الصف كأدوات التدريس ومفرداته.
فلررو فرضررنا أن الكترراب األول يتررألف مررن خمسررة وعشرررين درسررا ،وأنرره
ينبغي تعليم األ ْلف األولى من المفردات األساسية؛ فإنه ينبغي أن توزع هذه
المفررردات الجديرردة علررى الرردروس ،بحيررث يصرريب كررل درس نحررو خمررس
وعشرررين كلمررة .ويجررب أن تعمررد مررادة كررل درس وتمارينرره إلررى مراجعررة
تعزز هذه المفردات يف
المفردات التي وردت يف الدروس السابقة له ،بحيث ّ
فرتات متقاربة منتظمة.
 )3الرتاكيب اللغوية:
إذا كانت هنالك بعض قوائم المفرردات الشرائعة يف اللغرة العربيرة  -ولرو
أهنررا ليسررت علررى المسررتوى الررذي نتمنّرراه -؛ فإنرره ال توجررد حتررى اآلن قائمررة
بالرتاكيررب الشررائعة يف اللغررة العربيررة المعاصرررة .والرتاكيررب الترري تقرردم يف
الربنامج الدراسري لتعلريم العربيرة للنراطقين هبرا أو للنراطقين بغيرهرا؛ إمرا أن
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تحذو حذو قردامى النحرويين العررب ،أو تقروم علرى تقرديرات مرؤلفي هرذه
الكتب من حيث األهميرة التري يتمترع هبرا كرل تركيرب .ومرع ذلرك؛ يسرتطيع
المهمرة يف
المدرسي أن يسرتخلص قائمرة بالرتاكيرب اللغويرة
مؤلف الكتاب
ّ
ّ
وزع تراكيب هذه القائمة على الدروس المختلفة للكتاب؛
اللغة العربية ،ثم ُي ّ
بحيررث يقتصررر كررل درس علررى عرررض تررركيبين أو ثالثررة ،وتخصررص عرردة
تعزز هذه
تمارين لتدريب الطالب على كل تركيب من تراكيب الدرس .كما ّ
الالحقة ،وتمارينها.
الرتاكيب يف نصوص الدروس ّ
 )4المادة الحضارية:
ال يمكن فصل اللغرة عرن الحضرارة؛ ألن اللغرة بمثابرة الشركل المنطروق
المكتوب لمضمون الحضرارة؛ هرذا باإلضرافة إلرى أهنرا عنصرر مرن العناصرر
المكونررة للحضررارة .والكترراب المدرسر ّري الج ّيررد لتعلرريم العربيررة للنرراطقين
ّ
يضمنها يف دروسه ،ويعرض من
بغيرها هو الذي يختار مواقف حقيق ّية حية؛ ّ
خالله الحضرارة العربيرة اإلسرالمية مرن جميرع جوانبهرا الفكريرة ،والما ّديرة.
فيعر ّررف الطالررب بالرردين اإلسررالمي الررذي يعتنقرره أغلب ّيررة العرررب ،والتقاليررد
العربيررة ،والقرريم االجتماعيررة .وكررذلك المظرراهر الماديررة للحضررارة العربيررة؛
كالمالبس ،والطعام ،والرياضة ،والفن ... ،إلخ.
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إن الغرض من اشتمال الربنرامج الدراسري علرى المعلومرات الحضرارية
هو :تعميق إدراك الطالب للغة العربية ،وتراكيبهرا ،ومسراعدته علرى التعررف
وتفهمها.
على الحضارة العربية اإلسالميةُّ ،
المهارات اللغوية يف الربنامج الدراسي لألغراض العامة
معروف أن المهارات اللغوية األساس ّية أربع؛ هي:
 )1اإلصغاء والفهم.
 )2النطق والتكلم.
 )3القراءة.
 )4الكتابة.
وهرررذه المهرررارات يف حقيقرررة األمرررر متصرررل بعضرررها بررربعض .والكتررراب
المدرسي الجيد المتكامل يرمري إلرى مسراعدة الطرالب علرى اكتسراب هرذه
ّ
المهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنة(.)1

فما يجب أن يكون عليه الهردف النهرائي لتعلريم أي لغرة أجنبيرة حيرة هرو
تمكين الدارس بعد فرتة زمنية يحددها المنهج الدراسي من ضبط المهارات
اللغويررة األربررع يف الررتكلم والمحادثررة الفعالررة فهمررا وإفهامررا ،ويف القررراءة
االسررتيعابية ،ويف الكتابررة بجانبيهررا :اآللرري بوصررفه مهررارة يف رسررم الحررروف
( )1علي القاسمي ،اتجاهات حديثرة يف تعلريم العربيرة للنراطقين بغيرهرا ،جامعرة الريراض ،الريراض،
1979م ،ص.117-115
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والكلمررات والجمررل ،والتعبيررري يف القرردرة علررى صررياغة األفكررار صررياغة
سليمة .هرذا هرو الوضرع الصرحيح لرتعلم اللغرات الحيرة ،لكرن هرذا الوضرع
يتعرض لتغيرات تفرضها دوافع التعلم وأغراضه لدى الدارسين ،وأهدافهم
من تعلم اللغة العربية مما يحتم علينا أن نكون على بينة من دوافع الدارسين
وأهرردافهم لنضررع علررى ضرروئها المنرراهج والمررواد التعليميررة ونحرردد طرررق
التدريس الكفيلة بتلبية احتياجات الدارس وتحقيق أهدافه(.)1
ثان ًيا -العربية ألغراض خاصة
تتعدد أنرواع هرذه الرربامج ،فمنهرا العربيرة ألغرراض أكاديميرة (،)AAP
والعربية ألغراض وظيفية ( ...)AOPوعلى الرغم من تعدد األنرواع ،فهري
تقع جميعا تحت مظلة واحدة هي تعلم العربية ألغراض خاصة(.)2
تعريف مفهوم اللغة ألغراض خاصة
عرفه عشراري(( :بأنره ذلرك المرنهج الرذي حردّ دت مرواد مقرراتره بصرفة
ّ
ِ
للحاجرات اإلبالغيرة للمرتعلم)) ( .)3فهرو يررى أن
رئيسة وفرق تحليرل ُم ْسر َبق
( )1سليمان الواسطي ،دارسو اللغة العربية من األجانرب ونوعيراهتم ،ورقرة مقدمرة إلرى نردوة منراهج
تعليم العربية لغير الناطقين هبا ،الدوحة 1981م ،ص.3-1
( )2رشردي طعيمرة ،ومحمرود الناقرة ،تعلريم اللغررة ألغرراض خاصرة :مفاهيمره ومنهجياتره ،المقدمررة
.http://uqu.edu.sa/page/ar/5806
( )3أحمررد ،عشرراري ،تعلرريم العربيررة ألغررراض محررددة ،المنظمررة العربيررة ،معهررد الخرطرروم الرردَّ ولي،
المجلة العربية للدراسات اللغوية ،المجلد ا ،العدد  ،2فرباير 1983م ،ص .116وقد ذكر جميل
أن القدرة اإلبالغية تتكون من ثالث قدرات متداخلرة :أ -القردرة اللغويرة :وهري معرفرة أصروات
اللغة ،ومفرداهتا ،وقواعدها الصرفية ،والرتكيبية .ب -القدرة اللسرانية االجتماع ّيرة :وهري معرفرة

=

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

293

حاجررات الرردارس وأغراضرره هرري المحررك الرررئيس يف تصررميم مقرررر اللغررة
الخاصة .وهبذا تنتفري عنرده رسرالة المؤسسرة التعليميرة وميرول المدرسرين.
وإلرررى التعريرررف نفسررره ذهرررب هتشينسرررون  Hutchinsonووتررررز

( )1

( )Waters, 1987إذ يريان ّ
أن التعريف األمثل للغرة اإلنجليزيرة ألغرراض
خاصة يتمحور يف اإلجابة عن السؤال اآليت :لماذا يحتاج الدارس إلرى تعلرم
لغررة أجنبيررة؟ واإلجابررة عررن هررذا السررؤال ترررتبط بالوودااس يف المقررام األول،
والوونما اللغوو ي المطلرروب تعلمرره ،والبيئووة الترري سرريتم فيهررا تعلررم اللغررة،
والحاجات تحرددها األغرراض التري مرن أجلهرا يرو ّد الردارس تعلرم لغرة مرا،
فغرضه قد يكون أ ادرميا أي لفهم المادة التي يدرسها بتلك اللغرة ،أو مهن ًّيرا
العمع يف مؤسسة تجارية...إلخ.
ردارس وحاجاتِ ر ِه همررا محررور تعلرريم اللغررة ألغررراض
نخلررص إلررى أن الر
َ
خاصة .فأي منهج ٍ
ٍ
ٌ
تحليرل واستقصرا ٌء لحاجرات
للغة خاصة يجب أن يسربقه
الدارس(.)2
=
قواعرد اسررتخدام اللغرة يف الحيرراة اليوم ّيرة بطريقررة المقاصرد اإلبالغ ّيررة .ج -القردرة اإلسرررتاتيجية:
وهي معرفة استخدام الوسائل اللغوية وغيرر اللغويرة لضرمان اسرتمرار التواصرل( .انظرر :جميرل،
حسررين محمررد ،تعلرريم اللغررة العربيررة ألغررراض أكاديميررة لطررالب الدراسررات اإلسررالمية (دراسررة
وصررفية لكيفيررة تصررميم المنرراهج مررن منظررور مركزيررة المررتعلم) ،رسررالة دكترروراه غيررر منشررورة،
الخرطوم ،جامعة النيلين2006 ،م ،ص.24
(1) Hutchinson,T. and Waters,.”” Cambridge. University Press.1987,p.16-19.

( )2صالح محجوب التنقاري ،اللغة العربية ألغراض خاصة اتجاهات جديدة وتحديات ،ص:3 :
.http://www.google.com.sa/url?sa
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تطرورات
وهذا النوع من التعليم كان نتاج ما شرهده عصررنا الحرالي مرن ّ
سريعة اجتاحت كل نشاطات الحياة ،فعلرى صرعيد النشراط اللغروي ظهررت
نظريات لغوية حديثة اجت ّثت ما قبلها من نظريرات ،فبظهرور آراء تشومسركي
انزوت النظرية السلوكية التي كانت تنرادي بتفسرير السرلوك اللغروي اعتمرادا
السررلوك ،وح ّلررت مكاهنررا نظر ّيررة
علررى الع امووع الخااج ّيووة الترري تررؤ ّثر يف هررذا ُّ
الرتكيز على الدااس وحاجاته وأغراضه من تع ّلم اللغة(.)1
وهو يهردف إلرى" :زيرادة أو تطروير –يف فررتة زمنيرة قصريرة -الحاجرات
اللغوية التي يريدها المتعلمون ليكتسبوا أو يحدثوا معرفتهم يف تخصصرهم،
ولقد بدأ هذا النوع يف تعليم اللغة اإلنجليزية مع بداية الستينيات وكان ESP

"و تطرررور خرررالل السررربعينيات وانتشرررر وأصررربح  LSPمصرررطلحا عالم ًّيرررا
 Language for special purposesبررل إن مصررطلح  ESPتغيررر مررن
 English for Special Purposesإلررى English for Specific

 Purposesوأصرربح يسررتخدمه هكررذا عرردد كبيررر مررن المرردارس والمعاهررد"
(.)Robinson:1991:5
ثم تطرور تعلريم اللغرة ألغرراض خاصرة بسررعة شرديدة ،وكانرت إحردى
تطورات ره -الترري تعررد ميررزة أيض را  -هرري أنرره "اتجرره للرتكيررز علررى المررتعلم
واحتياجاته واعتربها األساس الرئيس يف تصرميم الربنرامج ،والتطرور اآلخرر
كان يف اتجاهه للنظر إلى اللغة على أهنا ليست فقط مجموعة تراكيب نحويرة
( )1المصدر السابق ،ص.1 :
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ولكنهررا أيض را عرردة وظررائف" ( )Kennedy& Bolitho:1991:2ولعررل
تركيزه هذا على احتياجات الدارسرين هرو الرذي جعلهرم يفضرلونه أكثرر مرن
تعلم األغرراض العامرة ،وهرذا مرا أكدتره دراسرة ( )Corria:1999:17التري
أثبتت أن تعلم اللغة ألغراض خاصة مفضل لدى الدارسين أكثر من تعلمهرا
ألغراض عامرة وأهنرم مرن خاللره يتعلمرون معلومرات باإلنجليزيرة أكثرر مرن
أقراهنم ويكتسبون مهارات لغوية أكثر(.)1
ويرى عبد الرحمن شيك أن االهتمام بتطوير اللغة ألغرراض خاصرة قرد
بدأ بالظهور يف ثوبره الجديرد يف السرتينيات يف القررن الماضري ،عنردما قامرت
مجموعررة مررن المتخصصررين يف اللغويررات التطبيقيررة بتحليررل لحقررول اللغررة
المختلفة ،ووجردوا أن لكرل حقرل مفرداتره وقواعرده وأسراليبه الخاصرة بره،
التي تختلف عن الحقول األخررى .وتشر ّعب مجرال اللغرة ألغرراض خاصرة
إلى حقول متعددة تبعا لتخصصات الدارسين ،فأصبح هناك اللغة ألغرراض
أكاديميررة ،ومهنيررة ،ودينيررة ،وتجاريررة ،وطبيررة ،وعلميررة ،وقانونيررة ،وإعالميررة
شملت كل الحقول التعليمية والمهنية(.)2

( )1رحاب زنايت عبداهلل ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألغراض خاصة:
/http://arabic2world.com/article
( )2عبرد الررحمن شرريك( ،تعلريم اللغرة العربيررة ألغرراض خاصررة :مرن التخطريط إلررى التنفيرذ) ،نرردوة
عناصر العملية التعليمية واإلبداع الفكرري يف ظرل ثرورة المعلومرات :اللغرة العربيرة أداء وإبرداعا،
كواال لمبور ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا2007 ،م ،ص.6
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وإدراكا ألهمية اللغة العربيرة للمجتمرع العرالمي ،اتخرذ بعرض البراحثين
خطوات لتطبيق هذا المجرال علرى اللغرة العربيرةُ ،فأنتِجرت الدراسرات ذات
الصلة باللغة العربية ألغراض خاصة(.)1
لكنها محاوالت محدودة ،على المستوى النظري ،فضال عن المسرتوى
التطبيقي ،الرذي تمثرل يف محراوالت تعرد علرى أصرابع اليرد الواحردة ،منهرا:
تجربررة الجامعررة اإلسررالمية بماليزيررا (العربيررة ألغررراض أكاديميررة) ،وتجربررة
معهد اللغة العربية بجامعرة الملرك سرعود (العربيرة ألغرراض مهنيرة)( )2فقرد
أصدر العربية للعاملين يف المجال الطبي( ،)3والعربية للدبلوماسيين والعربية
لرجال األعمال والقراءة العربية للمسلمين ،وتجربة جامعة إفريقيرا العالميرة
(العربية ألغراض تربوية) ،وأخيرا تجربرة معهرد جامعرة الملرك عبرد العزيرز
(العربية للعاملين يف المجال الطبي ،والعربية للدبلوماسيين).

( )1انظر إلى:
Abdul Rahman bin Chik, (1988), Teaching Arabic For Specific
Purposes (ASP) in Malaysia with Reference to Teaching Readin g
Skills at the International Islamic University. England: University of
Salford, 3.
راجع :محمد نجيب بن جعفر ،تحليل حاجرات متخصصري اللغرة العربيرة واالتصراالت بجامعرة
العلوم اإلسالمية الماليزي يف تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية:
.www.researchgate.net/.../00b7d521418ee75811000000
( )2مختار الطاهر حسين ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا يف ضوء المناهج الحديثرة ،ص ،409
الدار العالمية ،القاهرة ،ط األولى2011 ،م.
( )3وهو من الكتب الممتازة.
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ويف الغرب تجارب ،فقد ذكر د .تاج السر حمزة عن بعرض التجرارب يف
الواليات المتحدة األمريكيرة ،منهرا :جامعرة جرون هروبكنز بواشرنطن حيرث
تقدم برنامجا مشهورا يف اللغة العربية للدارسين المتخصصرين يف العالقرات
الدولية ،ويخدم الربنامج الغرضين العرام والخراص ،فجرل المرواد التعليميرة
المسررتخدمة أصررلية ،ومررن أبرررز الكتررب المقررررة يف هررذا الربنررامج كترراب
القراءات  Readingللدكتور جيرري المبري وسرامية منتصرر ،وصردرت مرع
الكتررراب حرررديثا مرررواد مسرررموعة ومرررادة حاسررروبية باسرررم القرررار الررردولي
.International Reader
جامعة متشيجان ،آن آريرر :وتقردم هرذه الجامعرة ضرمن برنامجهرا العرام
مواد لتعليم العربية ألغراض خاصة ،ويدخل هذا المساق ضرمن اهتمامرات
الدكتور راجي رموين أستاذ اللغة العربية بالجامعرة الرذي تردرس كتبره اآلتيرة
بالربنامج:
 اللغررة العربيررة لألعمررال والشررؤون التجاريررة الجررزء األول :لغررة ثقافررةواتصرررال

Business Arabic1: Language. Culture and

.Communication
 اللغة العربية والشؤون التجارية ،الجزء الثاين :نصوص أصلية وموادمرئيررة Business Arabic II: Authentic Texts and visual
.Materials
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 قرررار اللغرررة العربيرررة اإلسرررالمية المرررربمج ،الجرررزء األول والثررراين.Programmed Arabic (Islamic) Reader I and II

ويقدم الجرزء األول منره النظرامين الصرويت والكترابي للغرة العربيرة علرى
أساس مفردات من القرآن الكرريم ومرن أدبيرات عربيرة إسرالمية .أمرا الجرزء
الثاين فيضم ثالثين درسا من الحوارات والنصوص قائمة على مفاهيم ثقافية
متصلة بالرتاث العربي اإلسالمي(.)1
وال شك أن هناك محاوالت أخرى ،لكنها عموما محدودة.

( )1تاج السر حمزة ،اللغرة العربيرة ألغرراض خاصرة يف الواليرات المتحردة ،مجلرة العربيرة للنراطقين
بغيرها ،جامعة إفريقيا العالمية ،السودان ،العدد األول 2004م ،ص .166-164
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المبحث الثالث:
الفروق بين العربية ألغراض عامة والعربية ألغراض خاصة
يكمن الفرق األسراس بينهمرا يف أن محتروى العربيرة ألغرراض عامرة
يهدف أساسا إلى تزويد الردارس بالكفايرة األساسريةBasic Proficiency

أي بمهارات اللغة األساسية التي تمكنه من استخدام اللغة اسرتخداما عا ًّمرا،
بينمررا يميررل محترروى العربيررة ألغررراض خاصررة إلررى الرتكيررز علررى حاجررات
الررردارس يف مجرررال تخصصررره أي مرررا الرررذي يحتاجررره مرررن اللغرررة يف مجرررال
تخصصه .وقد توصل بعض الباحثين إلرى قائمرة تجمرع هرذه الفرروق ،ومرن
أهمها(:)1
عامة
مفه م العربية ألغراض ّ

خاصة
مفه م العربية ألغراض ّ

 َيتّسررم منهجرره بررالعموم واالتسرراعَ - ،يتّسم بالخصوصرية ،والمحدوديرةوقرررررد يحررررردد بواسرررررطة األفرررررراد أو والتَّخطيط ،ويبنى بنراء علرى حاجرات
المؤسسات.

الدّ ارس وأغراضه.

 ُيخاطرررررررب مجموعرررررررات غيرررررررر ُ -يخاطرررب مجموعرررات متجانسرررةمتجانسررررررة ،الخررررررتالف مجرررررراالت يجمعهررم مجررال التخصررص ،ويغلررب

( )1عبررداهلل ،علررى أحمررد ،نحررو لغررة عربيررة تخصصررية ،نرردوة تطرروير تعلرريم اللغررة العربيررة يف ماليزيررا،
1990م ،ص  .3-1وعشاري ،مرجع سابق ،ص  .119-118وطعيمة ،رشردي ،تعلريم العربيرة
ألغررراض خاصررة مفاهيمرره وأسسرره ومنهحياترره ،معهررد الخرطرروم الرردولى2003 ،م ،ص .13
وجميل ،مرجع سابق ،ص .33-31
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التخصص ،والتباين يف األعمار.

عليهم التقارب من حيث ال ُعمر.

انتقائي النَّزعة إذ يركز على الرنَّمط
 يركز على القدرة اللغوية بضرروهبا -ّ
اللغوي الذي يبتغيه الدارس.
المختلفة.
 يغلب عليه ال ُّطول من حيث الزمن  -يغلررب عليرره ِالق َصررر لرتكيررزه علررى
لتعامله مع اللغة كل ًّيا.

جزئية أو جزئيات محددة من اللغة.

 ُيصررررررمم لجميررررررع المسررررررتويات ُ -يصمم للمتوسط والمتقدم.(ابتدائي – متوسط – متقدم).

 -المستوى اللغوي الرذي ُتكترب بره

 المؤسسرررررة هررررري التررررري تحررررردد المررررادة محكرررروم بغرررررض المررررتعلمالمسرررتوى اللغررروي الرررذي تكترررب بررره وهدفه.
المادة.

 -يصمم – غالبا – للراشدين.

ُ -يصمم للناشئة والراشدين.

 تصميم المرنهج أكثرر ُيسرراَّ ،وأقرل

 تصميم المنهج أكثر صعوبة لبنائره تكلفررة لبنائرره علررى حاجررات محررددة،على حاجات واسعة ،والحتوائه على ومهارات معينة ،وجمهور متجانس.
المهارات األربع.

 -الدَّ ارس محور العملية التَّعليم ّية.

 المررردرس – غالبرررا – هرررو محرررور  -يعتمد على برنامج اللغة العام(.)2العملية التعليمية(.)1
 -ال يعتمد على برنامج سابق.

( )1هذه الخاصية اآلن ال وجود لها يف إطار نظرية الذكاء المتعدد ،وإسررتاتيجيات التردريس النشرط،
الذي يجعل الطالب هو محور العملية التعليمية.
( )2وهنا عندي مالحظة أننا نجب أن نفرق بين العربية ألغراض وظيفية فال يشرتط فيها هذا الشرط،
والعربية ألغراض أكاديمية حيث يصدق عليها هذا الشرط.
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المبحث الرابع:
أسباب ظه ا اتجان تعليم اللغة ألغراض خاصة وسماته
هناك سببان رئيسان أديا إلى ظهور مدخل تعليم اللغة ألغرراض خاصرة،
هما:
 -1وجررود جماعررات مررن الدارسررين ،ترردرس اللغررة األجنبيررة؛ لتحقررق
أغراض عملية محددة ،يف مجال دراستهم األكاديمية ،أو أعمالهم ومهنهم.
يقررول أحررد المختصررين يف مجررال تعلرريم اللغررة للنرراطقين بغيرهررا" :لرريس
لطالبنررا الصرررب أو الدافعيررة الترري تجعلهررم يلتحقررون بفصررول تعلرريم اللغررة
اإلنجليزيررة ،مررا لررم يقررم المقرررر علررى العمليررات االتصررالية اليوميررة ،الترري
يحتاجون إليها يف دراستهم أو يف عملهم؛ لهذه األسباب ولغيرها وجد تعليم
اللغة ألغرراض خاصرة؛ ليحقرق حاجرات مجموعرة محرددة مرن الطرالب يف
مكان محدد يف بلد محدد"(.)1
 -2قصر الفرتة الزمنية المتاحة ألولئك الطالب لدراسة اللغة األجنبية
يقررول أحررد المختصررين يف مجررال تعلرريم اللغررة للنرراطقين بغيرهررا" :فكرررة
تعلم اللغرة ألغرراض محردودة ولريس ألغرراض عامرة ،نشرأت مرن ضررورة

(1) Peterson, Pat Wilcox : E.S.P In Practice: Models And Challenges For
Teacher, Preface, United States Information Agency, Washington , D.C.
(1989).
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تحقيق نتائج عملية محددة من الزمن"(.)1
ين الساب َق ِ
وبناء على العام َل ِ
ين ،ظهرت برامج مكثفرة يف عردد مرن اللغرات
األجنبيرة ،هترردف إلررى بنرراء المقرردرة اللغويررة Language Competence

والكفايرة االتصرالية  Communicative Competenceلردى الردارس يف
حقول بعينها من المعرفة ،ومن خالل مدة محدودة من الوقت(.)2
السؤال الرذي يطررح نفسره اآلن هرو :هرل هنراك عالقرة برين تعلريم اللغرة
العربية لألغرراض الخاصرة وتعليمهرا يف ضروء المردخل االتصرالي؟ برالطبع
هناك عالقة ،برل إن بعرض المفكررين يعردون هرذا شركال عمل ًّيرا تتجسرد فيره
مفاهيم المدخل االتصالي للغة.
وجروهررر الرمدخل االترصالي ،كرما هو معرروف فري األدبيرات الرتبويرة،
يكمررن يف حيررروية تعرررليم اللغررة ،وارتبررراطها بالمرررواقف الحقررريقية لالترررصال
باللررغة ،وليس بمرواقف مصرطنعة أو مرواقف يترخيل المرؤلف أو المعرلم أن
الردارسين برحاجة إليها .وكذلك األمر يف التقويم ،فالتقويم الجيرد يف بررامج
تعليم اللغة ألغراض خاصة تقويم يرتبط تماما بالمهام التي يمر هبا الردارس
بالفعل ،التي يحتاج لالتصال باللغة من خاللها.

( )1المصدر السابق نفسه.
( )2مختار الطاهر ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا يف ضوء المناهج الحديثة ،ص .410
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وكررذلك عرررند وضرررع اخرررتبار لقرررياس القررردرة االترررصالية باللرررغة عنرررد
الررردارس ،فإنمررا نقر ّروم عينررة مررن أدائرره اللغرروي يف سررياقات معينررة لالتصررال
اللغوي ،مما يعد مؤشرا على قدرته على االتصرال باللغرة يف مواقرف الحيراة
الوظيفيررة الخاصررة برره .وهررذا تمامرا مررا يحرردث عنررد تقررويم األداء اللغرروي يف
برامج تعليم اللغة ألغراض خاصة(.)1
وجرراء يف توصرريات المررؤتمر العررالمي لتعلرريم اللغررة العربيررة للنرراطقين
بغيرهرررا ،المنعقرررد يف جامعرررة الملرررك سرررعود بتررراريخ 1430/11/14هرررر،
التوصية التالية:
العناية بتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،واعتماد المقاربة التواصرلية
يف تعليمها(.)2
سمات تعليم اللغة ألغراض خاصة
هناك مجموعة سمات تميز تعليم اللغة ألغراض خاصة ،منها:

 وضوح الهدف
يرمري هرذا النرروع مرن التعلرريم إلرى تحقيررق هردف معررين ،والوصرول إليرره
بطريقة مباشرة ،فالطالب يتعلم جوانب من اللغة ألهنا تحقرق أغراضره ،التري

( )1رشدي طعيمة ،ومحمود الناقة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاهيمه ومنهجياته ،ص.3
( )2سجل المؤتمر ،ص .292
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تتصررل بدراسررته أو مجررال عملرره .وهررذا الهرردف المباشررر يررؤثر يف نوعيرررة
النشاطات والمحتوى التعليمي الذي يقوم عليه الربنامج(.)1

 تحليل الحاجات
يتم إعداد برامج تعليم اللغة ألغرراض خاصرة يف ضروء تحليرل حاجرات
الدارسين.
يقررول أحررد المختصررين يف مجررال تعلرريم اللغررة للنرراطقين بغيرهررا" :هررذا
االتجاه نحو تعليم اللغة ألغراض خاصة يسرتند إلرى حركرة أساسرية هردفت
إلى تركيز التعليم على حاجات المتعلم.)2("...
يف قواميس علم الرنفس عمومرا ،يقصرد بالحاجرة  :Needشرعور داخلري
بالتوتر  Tensionيدفع اإلنسان للتخلص منه ،يصردق هرذا علرى الحاجرات
األساسية والثانوية ،كما يصدق علرى األنرواع المختلفرة للحاجرات الثانويرة،
نفسية كانت أو اجتماعية أو تعليمية أو لغوية ..إلخ .والحديث عن حاجرات
الرردارس ،ونحررن يف معرررض الكررالم عررن تعلرريم اللغررة ،يعنرري الحررديث عررن
البواعث والدوافع أو العوامل التي تولد عند الدارس إحساسا داخل ًّيا ورغبة
يف تعلم لغة معينرة .ويف المردخل التعلمري  Language- Centeredتلعرب
( )1مختررار الطرراهر ،تعلرريم اللغررة العربيررة لغيررر النرراطقين هبررا يف ضرروء المنرراهج الحديثررة ،ص 410
بتصرف.
(2) Bhatia, Aban Tavadia: Communicative Language Skills and ESP, ESP in
Practice: Models And Teacher , p. 10, United States Information Agency,
Washington , D.C. (1989).

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

305

الحاجات الدور األساسي يف تحديد طبيعرة مرنهج تعلريم اللغرة التخصصرية،
ويف تشكيل مالمحره .إن أول خطروة يف أي مشرروع لتردريس اللغرة األجنبيرة
ينبغرري أن تعتمررد علررى تصررميم مقرررر يعكررس الحاجررات والمطالررب اللغويررة
للمتعلم .وإن إغفرال ذلرك يقودنرا إلرى مشركلة نواجههرا يف تردريس اللغرة يف
الفصول ،حيث ال وجود لما يريد المتعلم أن يتعلمه من اللغة(.)1
طريقة تحليل الحاجات
صور هاتشنسن " "Hutchinsonوواترز " "Watersتحليل الحاجات
ّ
عرررب أربعررة عناصررر رئيسررة؛ وهرري حاجررات الموقررف المسررتهدف ،وجمررع
المعلومات حول الموقف المستهدف ،وحاجات التعلم ،وتحليرل حاجرات
التعلم(.)2
أوال :حاجات الموقف المستهدف:
قصد بالموقف اللغوي المستهدف موقف يحتاج فيه المرتعلم اللغرة
ُي َ
يف حياته العملية ،نحو :سؤال الطبيب للمريض عن حالتره ،أو موقرف يرشرد
وتتضرمن حاجرات الموقرف المسرتهدف
دليل السرياح إلرى أمراكن سرياحية.
ّ
العناصر المهمة :الضروريات ،والقصور ،والرغبات.

( )1رشدي طعيمة ،ومحمود الناقة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاهيمه ومنهجياته ،ص .12
(2) Hutchinson, T. and Waters, A., (1987), English for Specific Purposes: A
learning-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, p.
55-60.

306

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

 .1الضروريات
ُيرررا ُد هبررا مررا الررذي يجررب أن يعرفرره المررتعلم حتررى يتفاعررل مررع الموقررف
المستهدف ،على غرار :لقاء بين سفير عربي وغيرر عربري وزوجتَيهمرا لمررة
أولررى ،فررال بررد أن يعرررف السررفير مجموعررة مررن األشررياء المرتبطررة بموقررف
التعارف ،وهي :ما العبارات المناسبة لهذا الموقف؟ كيف ُتر َّتب الجملة ،ما
األبعاد الثقافية التي يجب مراعاهتا؟
 .2القصور
يجررب علررى مصررمم المررنهج أن يضررع يف عررين اعتبرراره مررا الررذي يعرفرره
المتعلم بالفعل ،ومن ثم يستطيع أن يحدّ د النقص اللغوي لديه.
 .3الرغبات
ال برررد لمصرررمم المرررنهج أن يراعررري رغبرررات الدارسرررين حترررى يحظرررى
باهتمامهم وقبولهم النفسي.
ثانيا :جمع المعلومات حول الموقف المستهدف:
عرررض هاتشنسررن ( )Hutchinsonوواترررز ( )Watersإطررار عمررل
لتحليل الموقف المستهدف عرب االستفسارات التالية:
 .1لماذا يحتاج الدارسون إلى اللغة؟
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قد يحتاج الدارسون إلى اللغة للدراسة ،وللعمل ،وللتدريب ،وللرتقري،
ولالمتحانات وغيرها.
 .2كيف ستُستخدَ م اللغة؟
قد ُتستخدَ م اللغرة بوصرفها وسريطا يف المحادثرة ،واالسرتماع ،والكتابرة،
رتعمل يف قنرروات االتصرراالت نحررو :التلفزيررون أو وجه را
والقررراءة .وقررد ُتسر َ
لوجه ،كما ُتستخدَ م بوصرفها نصوصرا علميرة ،ويف محاضررات ،ومحادثرات
غير رسمية ،وأدلة تقنية ،وفهارس "الكشافات".
 .3المحتوى حول أي مجال؟
الموضرروع :طبررري ،تجررراري ،سرررياحي ،دبلوماسررري ،معمررراري ،شررررعي
وغيرها.
المستوى :ابتدائي ،ثانوي ،جامعي ،حريف ،تقني وغيرها.
 .4مع من سوف يستخدم المتعلم اللغة؟
قد يستخدم المتعلم اللغة مع ناطقين أصليين باللغة أو غيرر نراطقين هبرا،
وقد يحاور الزميل ،أو المدرس أو المشرف ،أو العميل وغيرهم.
 .5أين سيستخدم اللغة؟
شكل المكان :مكتب ،فندق ،مكتبة ،ورشة عمل ،منصة محاضرات.
السياق اإلنساين :منفرد ،يف اجتماع ،يف عرض ،يف هاتف.
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السياق اللغوي :يف وطنه ،خارج بالده.
 .6متى سوف تستخدم اللغة؟
قد ُتستخدَ م اللغة متزامنة مرع برنرامج تعلريم اللغرة األجنبيرة ،وقرد تكرون
نادرة أو متكررة.
ثالثا :حاجات التعلم:
قصد هبا ما الذي يقتضيه الموقف التعليمي ،على غرار :إذا كنا نع ّلم
ُي َ
أدلة السياح كيفية قراءة الخريطة فهرل نبردأ بخريطرة الربالد بكاملهرا؟ أم نبردأ
بخريطة الوالية أو المنطقة؟ فطبعا الخيار الثاين أكثر واقعية.
رابعا :تحليل حاجات التعلم:
يجيب عن تحليل حاجات التعلم األسئلة التالية:
 .1لماذا يدرس المتعلمون هذا الربنامج؟
قرررد يررردرس المتعلمرررون هرررذا الربنرررامج للرتقررري ،أو لكسرررب المرررال ،أو
للسياحة وغيرها.
 .2ما الذي يظن المتعلمون تحقيقه؟
يطروروا لغراهتم أم
ما اتجاهات الدارسين نحو الربنامج؟ هل يريردون أن ّ
مستاؤون للوقت الذي يجب أن يمضوه يف الربنامج؟
 .3كيف يتعلم المتعلمون؟
السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

309

ما خلفيتهم التعليميرة؟ مرا طريقرة التردريس المفضرلة لهرم؟ مرا التقنيرات
المناسبة لهم؟
 .4ما المصادر المتاحة؟
مررا الكفايررة المهنيررة للمدرسررين وعررددهم؟ مررا اتجاهرراهتم نحررو اللغررة
ألغراض خاصة؟ ما مدى معرفتهم نحرو محتروى المرادة ،وفررص األنشرطة
غير الصفية وغيرهما؟
 .5من المتعلمون؟
مررا الررذي يعرفونرره عررن اللغررة؟ مررا نطرراقهم المعررريف؟ هررل هررم مهتمررون
بالربنامج؟ ما خلفيتهم االجتماعية الثقافية؟ ما نمط التدريس المتبع لديهم؟
ما اتجاههم نحو اللغة المتعلمة؟
 .6أين سينعقد الربنامج؟
هل المكان متواضع ،أم ضوضائي؟ هل المكان مريح ،أم بارد؟
 .7متى سينعقد برنامج اللغة ألغراض خاصة؟
هل الربنامج متزامن مع الحاجة للغة أو ما قبل الحاجة الفعلية للغة؟
تصميم تحليل الحاجات:
يقرتح بعض االقرتاحات لتصميم تحليل الحاجات ،وهي:
 .1مسح الدراسات السابقة.
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 .2تحديد األسلوب المتبع يف جمع المعلومات.
 .3إجراء مقابالت مع مسئولي التدريب لمعرفة خصائص المتدربين.
 .4بناء استبانة يف ضوء المعلومات التي جمعت من المصادر المختلفة.
 .5إجراء مقابالت مع الخرباء والمديرين والمتدربين القدامى والجدد.
 .6تحليررل المواقررف والظررروف الترري سيسررتخدم فيهررا المترردربون اللغررة
الهدف.
 .7مراجعة االستبانة يف ضوء المقابالت وآراء المختصين.
 .8تجريب االستبانة.
 .9تطبيق االستبانة.
 .10تحليل نتائج االستبانة.
 .11دمج نتائج االستبانة مع تحليل المهام.
 .12الخروج بقائمة االحتياجات اللغوية للمتدربين.
فوائد تحليل الحاجات:
لتحليل الحاجات فوائدها العديدة ومنافعها الكبيرة منها(:)1

( )1علي ،إسالم يسري ،منهج متكامل لتعليم العربيرة لألغرراض الدبلوماسرية ،رسرالة ماجسرتير غيرر
منشورة ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،كوااللمبور2008 ،م ،ص.87 -86
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 .1وضع أهداف المنهج أو الربنامج.
 .2اختيار طرق التدريس المناسبة.
 .3اختيار المحتوى المناسب لحاجات الدارسين.
 .4فهم طبيعة الدارسين ،وثقافة المؤسسة التي ينضمون إليهرا ،والمهرام
التي سيك ّلفون هبا.
 .5بناء االختبارات
 .6فهم حاجات الدارسين لتعلم اللغة.
 .7إجراء عملية التقويم.
 .8التخطيط لربامج مستقبلية.
 .9بناء التوقعات المنطقية لنتائج الربنامج(.)1

 قصر الوقت
الوقت المحدد للربنامج قصير ،لمحدودية أهدافه وتصميم محترواه مرن
عناصر مخترارة ،وأعمرال معينرة ،فيقتررصر المحررتوى أو يرركاد عررلى الررمادة
اللرغوية المررتبطة بالتخرصص.

موجهٌ للراشدين

َّ
( )1محمد نجيب بن جعفر ،تحليل حاجات متخصصري اللغرة العربيرة واالتصراالت بجامعرة العلروم
اإلسالمية الماليزية يف تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية ،ص ...
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فهررذا النرروع مررن التعلرريم يوجرره لدارسررين راشرردين كبررار ذوي حاجررات
وظيفية أو أكاديمية معينة ،فال تقدم مثل هذه الربامج للصغار.
كمررا أن الدارسررين متجانسررون ،ومررن ثررم فالحاجررات اللغويررة واحرردة
واألغراض واألهداف اإلجرائية مشرتكة.
"ويالحر أن مررنهج تعلرريم اللغررة ألغررراض خاصررة ،هررو نترراج دينرراميكي
للتفاعل بين مجموعة من العناصر ،هي:
 نتائج تحليل حاجات الدارسين الرتكيز على محتوى الربنامج تحليل الخطاب الدارس محور العملية التعليمية استعمال األساليب االتصالية يف غرف الدراسة اختيار المواد التعليمية التي تلبي حاجات الدارسين"(.)1والسؤال المهم هنا هو :كيف نعد مقررا أكاديم ًّيا يضم العناصر التالية:
الوظيفة
الفكرة الموقف

Function
Notion

( )1مختررار الطرراهر ،تعلرريم اللغررة العربيررة لغيررر النرراطقين هبررا يف ضرروء المنرراهج الحديثررة ،ص 423
بتصرف.
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الموضوع

Situation

األصوات

Sounds

المفردات

Vocabulary

الرتاكيب النحوية

Structures

المهارات

Skills

مداخل تعليم اللغة ألغراض خاصة
يجمع تعليم اللغة ألغراض خاصة غالبا بين المداخل الثالثة التالية:
 -1المرردخل التعليمرري ،حيررث محررور االهتمررام هررو المررتعلم نفسرره ،ومررا
يتصل بعملية التعلم لديه.
 -2المررردخل اللغررروي ،حيرررث محرررور االهتمرررام هرررو المواقرررف التررري
سيستخدم المتعلم فيها اللغرة ،وبنراء األهرداف والمحتروى والمناشرط وفقرا
لذلك.
 -3المدخل المهاري ،حيث الرتكيز على تصميم المواقف اللغوية التري
تعررين المررتعلم علررى السرريطرة علررى مهررارات لغويررة معينررة واألداء اللغرروي
الجديد(.)1

( )1رشرردي طعيمررة ،تعلررم اللغررة العربيررة ألغررراض خاصررة مفاهيمرره وأسسرره ومنهجياترره ،الخرطرروم،
المنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم2003 ،م ،ص  32بتصرف.
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المبحث الخامس:
أن اع برامج تعليم اللغة ألغراض خاصة
تنقسم برامج تعليم اللغة ألغراض خاصة إلى قسمين:
القسوووم األول :تعلررريم اللغرررة ألغرررراض أكاديميرررة Language for

 Academic purposeويتم توجيه الربنامج فيه للطالب الراشدين ،الرذين
يدرسون اللغة األجنبية الكتساب المعرفة الخاصة يف مجاالت تخصصراهتم
العلمية ،وتلبي هذه الربامج حاجات الطالب األكاديمية يف العلوم والهندسة
والطررب والرياضرريات والعلرروم والحاسرروب واإلدارة والقررانون واالقتصرراد
والعلوم االجتماعية واألدب والدراسات الشرعية...إلخ.
القسوووم الثووواين :تعلررريم اللغرررة ألغرررراض مهنيرررة

Language for

 Vocational purposeوتوجه الربامج فيه إلرى المهنيرين الرذين يدرسرون
اللغة األجنبية للقيام بأنشطة تتصل بمجاالهتم الوظيفية والمهنية ،ومرن هرذه
الربامج تعليم اللغة لرجال األعمال ،وللعاملين يف المصرارف ،والعراملين يف
التمررررريض )1(،والمجررررال الطبرررري ،والعرررراملين يف السررررياحة ويف المجررررال
الدبلوماسي...إلخ.

( )1مختار الطاهر ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا يف ضوء المناهج الحديثة ،ص .412
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ويتمثل الفرق األساسي بين النوعين من الربامج يف أن برامج تعليم اللغة
ألغراض مهنية تدور حرول حاجرات الردارس المرتبطرة بالعمرل والتردريب،
أما برامج تعلريم اللغرة ألغرراض أكاديميرة فتردور حرول الحاجرات المتعلقرة
بالدراسات األكاديمية.
ونشير هنا إلى أن مرتعلم اللغرة ألغرراض أكاديميرة ال برد لره أن يمرر أوال
بربنامج عام يف تعلريم اللغرة ،قبرل دخولره يف الربنرامج الخراص ،بينمرا مرتعلم
اللغررررة ألغررررراض مهنيررررة كالعرررراملين يف الحقررررل الطبرررري أو يف السررررياحة أو
الدبلوماسيين فال يطلب األمر المرور بربنامج عام ،ولكن ُينتبه إلرى تضرمين
برنررامجهم الخرراص قرردرا أساسر ًّيا مررن الكفرراءة اللغويررة المتمثلررة يف أصرروات
اللغررة ومفرداهتررا وتراكيبهررا مررن خررالل محترروى الربنررامج الخرراص ومواقفرره
التعليميررة فهررو يف حقيقترره برنررامج عررام ُيقرردم مررن خررالل مواقررف ومفررردات
خاصة ،أو هو برنامج خاص من خالله نحصل الكفاءة اللغوية األساسية.
كما نشير هنا إلرى تعلريم العربيرة ألغرراض أكاديميرة يف غالبره ينحصرر يف
مجررال دراسررة الشررريعة اإلسررالمية وأصررول الرردين أو التعامررل مررع الرررتاث
اإلسالمي عامة ،يضاف إلى ذلك باقي العلروم اإلنسرانية التري تردرس باللغرة
العربية يف الجامعات العربية ،لكن الراغبين فيها أقل مقارنة بعلروم الشرريعة.
أما العلوم التطبيقية كالعلوم والطب والهندسة فهري تردرس يف غالرب الربالد
العربية -لألسف -باللغات األجنبية.
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أما تعليم العربية ألغراض مهنية ففسريح جردًّ ا ،إذ العراملون األجانرب يف
الدول العربية مرن الكثررة بمكران ،كالعراملين يف المهرن الطبيرة والمهندسرين
ورجال األعمال والدبلوماسيين والعمال ...إلخ ،ما يفرض االجتهاد يف هذا
الجانب ،إعدادا للمقررات وتدريبا للمدرسين.
دواعي تعليم العربية لألغراض الخاصة
طرأت متغيرات عالمية وعربية لفتت األنظار وحولت الجهرود إلرى حرد
ما نحو برامج تعليم العربية ألغراض خاصة نعرض أهمها فيما يلي(:)1
 .1اتسراع االهتمررام بررتعلم العربيررة وتعليمهرا عمومررا ،خاصررة بعررد انتهرراء
الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا .ويف حوار مفصل شيق أجري مرع جلرين
نوردن  Glenn Nordinمساعد رئريس قسرم المخرابرات بمكترب مسراعد
وزير الدفاع األمريكي ،أجاب عن أسئلة كثيرة حرول سياسرة البنتراجون بعرد
انتهاء الحرب الباردة واستعدادا للقرن الحادي والعشرين نحو تعلم وتعلريم
اللغات األجنبية .سئل نوردن عدة أسئلة من أهمها:
-How has the end of the Cold war affected Pentagon
?foreign language needs
-As intervention and peace making duties increase,
?what are the most in demand language now
? -What skill levels are required for these languages
-How is the Department of Defence meeting these
?needs And what are the challenges
( )1رشدي طعيمة ،ومحمود الناقة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاهيمه ومنهجياته ،ص .5
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-Can the academic world supply sufficient numbers of
?foreign language speakers
-What long-term steps has the Department of Defense
?taken to meet its needs

وليرس هرذا مرجال الرحديث الترفصيلي عررما دار فرري هررذا الررحوار مررن
إجابات عن األسئرلة الرسابقة ،كما ال يتسع المجال لرذلك ،فرالحوار منشرور
بمجلة .NFLC Policy Issues
كما أنه متاح على اإلنرتنت يف الموقع:
www.nflc.org/publications/policyissues.asp

ولكن الذي يهمنرا هنرا هرو موقرع اللغرة العربيرة يف هرذه الخريطرة ،ونروع
الجمهور المستهدف تعليمه هذه اللغة .أجررراب نروردين عرن السرؤال حرول
أكثررر اللغررات األجنبيررة الت ري يحترراج البنترراجون إلررى تعليمهررا اآلن ،محررددا
اللغات اآلتية :الروسية ،تليها مباشرة اللغة العربية ،فالصينية ،فالكوريررررررررة،
فالفارسرية ،فالصرومالية ...ثررم األلبانيرة ،فالصررربية  /السرلوفاكية ،فاألرديررة،
فالهندية ..وغيرها من لغات غرب أفريقيا وشرقها.
أما عن أكثرر الجمهرور حاجرة لرتعلم هرذه اللغرات ،فهرو قروات االنتشرار
السرريع وحفر السررالم ،وهررذا بررالطبع جمهررور خرراص ،لرره حاجررات خاصررة
تضع برامج تعليمه هذه اللغات تحت نوع تعلريم اللغرات ألغرراض خاصرة،
ومنها العربية كما سبق القول.
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 .2تزايررد االهتمررام بالمنطقررة العربيررة اقتصرراد ًّيا ،وتحررول حركررة العمالررة
الوافرردة مررن الرردول األوروبيررة إلررى منطقررة الخلرريج ،وترروزع الوافرردين علررى
قطاعررات عمررل خاصررة مثررل شررركات البرررتول ،وقطرراع السرريارات ،وقطرراع
األعمال ،والصحة ،ووسائل االتصال ،أدى ذلك إلى انتشرار الحاجرة لرتعلم
العربيررة يف هررذه القطاعررات ،وطالررب الوافرردون يف بعررض هررذه المجرراالت
بربامج خاصة تتعدى حدود العربية للحياة ألغراض خاصرة .ويف مقابلرة مرع
عرردد مررن األطبرراء األجانررب يف مستشررفى ترروام بمدينررة العررين (المستشررفى
التعليمي بكلية الطب جامعة اإلمرارات) عرربوا عرن حراجتهم لهرذه الرربامج
وعرردم حرراجتهم لررربامج العربيررة للحيرراة ،حيررث تعلمرروا الكثيررر منهررا خررالل
وجودهم يف دول عربية أخرى.
 .3تحول االهتمام من قضية التعليم إلى قضية التعلم وحف حرق الفررد
أمام تيار الجماعة .والتقدير لإلنسان بوصفه إنسانا ،له حقروق ينبغري تلبيتهرا
وعدم تجاهلها .ومن هرذه الحقروق حقره يف أن يرتعلم مرا يشراء ،وحقره يف أن
يحدد مطالبه واحتياجاته ،وواجب الرتبويين والمسؤولين يف االستجابة لها.
صار المتعلم إذن هو محور االهتمام ومركز التوجره Learner-centered

 ، orientationومن مظاهر هذا االهتمام تلبية حاجاته .ومن هنا بدأ التفكير
يف النظر لتعليم اللغة العربية ال على أنه سوق واحدة لجمهور واحد .بل هرو
عدة أسواق لعدة أنواع من الجمهرور .وانصررف االهتمرام اآلن أو كراد نحرو
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إعررداد برررامج وتررأليف كتررب لتعلرريم اللغررة العربيررة لجمرراهير مختلفررة ،تعلرريم
ألبناء الجاليات العربيرة اإلسرالمية ،وتعلريم العربيرة للدبلوماسريين ،وتعلريم
العربية لألطباء ...إلخ
 .4شررعور الوافرردين مررن غيررر النرراطقين بالعربيررة للجامعررات العربيررة،
والدارسررين يف أقسررام اللغررات الشرررقية ،والدراسررات الدينيررة بالجامعررات
األجنبية ،برأهنم ليسروا يف حاجرة لرتعلم العربيرة للحيراة ،قردر حراجتهم لرتعلم
العربية ألغراض الدراسة األكاديمية التخصصية.
 .5بررروز اتجاهررات جديرردة يف الدراسررات اللغويررة كررأثر مررن آثررار تلبيررة
الحاجررات الخاصررة لررتعلم اللغررة .ولقررد كثرررت الكتابررات اآلن حررول تحليررل
الخطرراب  Discourse Analysisوخصررائص اللغررة يف بعررض الكتابررات
العلميررة واألدبيررة ،واالقتصررادية ،والسياسررية ،والشرررعية ...إلررخ ،وتحررول
االهتمام إلى حد ما ،من الحرديث عرن الخصرائص العامرة للغرة العربيرة إلرى
المالمح المميزة للكتابة يف مجاالت خاصة.
وغني عن القول هنرا اإلشرارة إلرى أن المتخصصرين ينظررون إلرى تعلريم
اللغة العربية ألغراض خاصة على أنه مدخل مهم وحيوي من مداخل تعليم
اللغة حيث ير َّكز فيها على الدارس ،والمواقف التي سيتعرض لها ويستخدم
فيهررا اللغررة ،ومنهررا تررأيت دافعيررة الرردارس قويررة ،وتكرون رغبترره يف تعلررم اللغررة
شديدة ،ويتزايد تفاعله واهتمامره ممرا يسرهل علرى القرائمين علرى مثرل هرذه
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الربامج تطويع اللغة للمواقف على اختالفها من أجل بث الثقافرة اإلسرالمية
ونشرها بأسلوب هاد وغير مباشر ،مما يجعل تأثيرها أقوى وأبلغ(.)1
مقاصد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألغراض خاصة
تتعدد مقاصد تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،ويمكن تصنيفها إلرى
مجموعات ثالث( ،)2هي:
 -1األغراض اإلسالمية المتصلة باإلسالم وحضارته وعلومه.
 -2األغراض المتصلة بالمجاالت السياسية واالقتصادية والسياحية...
 -3األغرررراض المتصرررلة برررالنواحي الخدميرررة كرررالتمريض واألعمرررال
والوظائف الخاصة(.)3
خطوات إعداد مقرر لتعليم العربية ألغراض خاصة
قد َأ ْح َس َن طعيمة( )4صنعا يف تحديده للخطوات اإلجرائيرة إلعرداد مقررر
العربية ألغراض خاصة ،ويمكن إجمالها يف اآليت:

( )1صالح بن حمرد السرحيباين ،تصرور أولري مقررتح لمشرروع تعلريم اللغرة العربيرة للنراطقين بغيرهرا
ألغراض خاصة ،مجلة العربية للناطقين بغيرها ،جامعة إفريقيا العالمية ،السودان العردد الحرادي
عشر ،ص.119-118
( )2هرري كغيرهررا مررن تعلرريم اللغررات ألغررراض خاصررة ،تصررنف إجمرراال إلررى نرروعين أساسررين ،همررا:
األغراض األكاديمية واألغراض المهنية.
( )3المصدر السابق ،نفسه ،ص .119
( )4رشدي طعيمة ،تعلريم العربيرة ألغرراض خاصرة ..مفاهيمره ،أسسره ،منهجياتره ،المنظمرة العربيرة
للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد الخرطوم الدولي2003 ،م ص ( 34-33بتصرف).
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 -1التعرف على الدارسين ،أي التحديد الدقيق لخصائصهم.
 -2األسس النظرية للتعلم ،صرياغة رؤيرة خاصرة للرتعلم ،وتوضريح دور
كل من الدارس والمعلم.
 -3تحليررل مواقررف الررتعلم أي تحليررل المهررام الترري يقرروم هبررا الرردارس
للكشف عن مدى تعلمه.
 -4تحليل الموقف المستهدف ،ويقصد بذلك تحديد مواقرف االتصرال
التي يحتاج إليها الدارس (كتابة تقرير ،بحث ،تعاون مع الزمالء).
 -5األسس النظرية للغة أي ما هي اللغة التي سوف تعلم يف ضوء المواد
المتاحة؟
التعليمية ُ
 -6تحديد رغبات الدارسين واتجاهاهتم نحو الرتعلم مراذا يتوقعرون؟ مرا
إمكاناهتم العلمية؟ وما خلفياهتم السابقة؟ وما خرباهتم اللغوية؟
 -7تحديد المهارات اللغوية المطلوبة.
 -8كتابرررررررة الخطرررررررة الدراسرررررررية (أهرررررررداف المقررررررررر ،المحتررررررروى
اللغوي/الثقايف/العلمي ،/عدد الساعات.)...
 -9التقويم :لمعرفة مدى مالءمة الربنامج للطالب ،من حيث المحتوى
واللغرررة ،والوصرررول إلرررى السرررمات التررري تجعرررل الررردارس حسرررن األداء يف
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المواقف األكاديمية المختلفة ،ومن ثم تضمين هذه السمات يف الربنامج(.)1
االختبارات يف برنامج اللغة ألغراض خاصة
لرردارس اللغررة ألغررراض خاصررة هرردف محرردد ،وهررو األداء المرضرري يف
مجررال الدراسررة ،أو العمررل .ونحررن يف حاجررة إلررى معرفررة مرردى كفايررة أداء
الطالررب يف بدايررة الربنررامج ،ويف هنايترره علررى السررواء ،فمررا االختبررارات الترري
تقيس ذلك؟ لعل من أفضل االختبرارات التري تقريس ذلرك :االختبرار الرذي
يركز على األداء  Performance- Based Testingوالردارس الكرفء يف
هذا االختبار ،ليس هو الشخص الذي يحصل على أعلرى الردرجات ،وإنمرا
الذي يكون أداؤه حسنا ،ويتصرف بكفاءة يف الموقرف األكراديمي ،فرإذا كران
أداء المرررتعلم سررريئا يف الموقرررف األكررراديمي ،فرررال برررد مرررن إعرررادة النظرررر يف
الربنامج(.)2

( )1مختار الطاهر ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا يف ضوء المناهج الحديثة ،ص .431
( )2المصدر السابق ،ص .431
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نتائج البحث
 -1يقبررل جمهررور متعلمرري اللغررة العربيررة للنرراطقين بغيرهررا علررى تعلمهررا
ألغراض مختلفة ،ودوافع متعددة.
 -2كلما ارتبطت برامج تعلريم اللغرة العربيرة للنراطقين بغيرهرا بحاجرات
الدارسين كان الربنامج أقدر على تحقيق أهدافه.
 -3تساعد معرفة دوافع الدارسين وحاجاهتم يف تحديرد المهرارات التري
تركَّز يف الربنامج ،واإلجراءات التي تحققها.
 -4هنررراك اخرررتالف يف بررررامج تعلررريم العربيرررة للنررراطقين هبرررا وتعليمهرررا
للناطقين بغيرها ،من حيث الغرض والبناء والوسيلة والمستويات.
 -5تنقسم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عموما إلى نوعين:
برامج لتعليم العربية للحياة ،وبرامج لتعليم العربية ألغراض خاصة.
 -6لكل برنامج أسسره ومنطلقاتره ،التري تفررض توجهرا معينرا يف تحديرد
أهدافرره ومخرجاترره ومهاراترره ومواقفرره ومفرداترره وتراكيبرره وطرررق تدريسرره
وتقويمه.
 -7تنقسم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لألغراض الخاصرة
عموما إلى نوعين:
برامج لتعليم العربية ألغراض أكاديمية ،وبرامج لتعليم العربية ألغراض
وظيفية.
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 -8يعدُّ الدارس وحاجاته هما محور تعليم اللغة ألغراض خاصة.
 -9تتعرردد برررامج اللغررة ألغررراض خاصررة تبعررا لتخصصررات الدارسررين
ووظررائفهم ،مثررل األغررراض األكاديميررة ،والمهنيررة ،والدينيررة ،والتجاريررة،
والطبية ،الفندقية ،واإلعالمية...إلخ.
 -10تجررارب تعلرريم العربيررة ألغررراض خاصررة مررا زالررت قليلررة علررى
المستوى التطبيقي.
 -11يعد تعليم اللغرة العربيرة ألغرراض خاصرة تطبيقرا عمل ًّيرا لمفراهيم
المدخل االتصالي.
 -12تعلررريم العربيرررة ألغرررراض أكاديميرررة يتمحرررور أغلبررره يف العلررروم
اإلنسانية.
 -13مجرراالت تعلرريم العربيررة ألغررراض وظيفيررة واسررعة جرردًّ ا ،وذلررك
لكثرة العاملين غير العرب يف الدول العربية وتنوع مجال أعمالهم.

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

325

المراجع
 -1أحمد عشااي ،تعلريم العربيرة ألغرراض محرددة ،المنظمرة العربيرة،
معهررد الخرطرروم الرردَّ ولي ،المجلررة العربيررة للدراسررات اللغويررة ،المجلررد أ،
العدد  ،2فرباير 1983م.
-2إسوووالم رسوووري علوووي ،مرررنهج متكامرررل لتعلررريم العربيرررة لألغرررراض
الدبلوماسررية ،رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة ،الجامعررة اإلسررالمية العالميررة
بماليزيا ،كواال لمبور2008 ،م.
 -3تووواج السووور حموووزة ،اللغرررة العربيرررة ألغرررراض خاصرررة يف الواليرررات
المتحدة ،مجلة العربية للناطقين بغيرها ،جامعة إفريقيرا العالميرة ،السرودان،
العدد األول 2004م.
-4جميع حسين محمد ،تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديميرة لطرالب
الدراسرات اإلسرالمية (دراسررة وصرفية لكيفيررة تصرميم المنرراهج مرن منظررور
مركزية المتعلم) ،رسالة دكتروراه غيرر منشرورة ،الخرطروم ،جامعرة النيلرين،
2006م.
-5احاب زناتي عبداهلل ،تعليم اللغة العربية للنراطقين بغيرهرا ألغرراض
خاصة:
http://arabic2world.com/article

326

السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

-6اشدي طعيمة ،األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغيرر
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القسم الرابع:

امللحقات

اخلرب األول:
جممع اللغة املكي يعقد أمسية عنوانها« :بني تعليم النحو وتعليم اللغة» لـ
أ.د .حممد ربيع الغامدي

يف مسااِ ا سبسا ا
اال سبق س ا 1439 /07/07هااا نظااا سبقعقااس تمس ا
سبشهرية بشهر رجب وشهد سألمس ة طِئفة من تهل سبلغة وسألدب وطالب
سبعلا ..وتضقنل محِضرة بألس ِذ سبادت ر محقاد رع اس سبغِمادو ضا س
ه ئة سب دريس ععِمعة سبقلا

اادسبعزيز ععادة ن سنهاِ «عا ن تعلا ا سبلغاة

وتعل ا سبنح ».
تنِول سبقحِضر يف ورق ا مفاِه ا ملاالحِل سبعنا سد ودور تال مان
سبنح وسبلغة يف تعل ا سبعرع ة ألهلهِ وبلناِطي ن عغ رهاِ ..ادرس ملاال
سبنحا يف ثالثااة مفااِه ا وسا ِقِل ها «سب رست ااب سبلغ يااة» و«سبنقا ذ
سبقع ِرو» و«سبدرس سبنح و» ونِقش ساب نش سبنحا وسبعالقاة عا ن
سبنح وع ن تعلا سبلغة ععِمة وتحاد

ان ععال سبقلاالحِل سبق لالة

عِبنح تِبلحن وسإل ارسب وسن هاإ ىباإ تد تعلا ا سبنحا

يسا فِد منا ى

سبنح  ..وسن يل بلحديث ن نقا ذ تعلا ا سبلغاة مناهاِ ىباإ س تا اليف يف
تعل ا سبقهِرسل سبلغ ية ع ن سبنِطي ن عِبعرع ة وسبنِطي ن عغ رهِ.
وتال سبقحِضرة مدستالل ق قة من ععل سبق خلل ن تثرل م ضا
سبقحِضرة.
السنة السادسة -العدد ( ،)17ذو القعدة 1439هـ /يوليو -أغسطس (متوز  -آب) 2018م

333

وتِد سألس ِذ سبدت ر ادسبعزيز عان لا سبحرعا رئا س سبقعقاس قاد
ا
معلااة
س اا سألمساا ة مرحاااِ عِبضاا ل وسبحِضاارين م حاادثِ اان ساال ا
سبقعقس ِمهِ سبخِمس ..ثا تطل د تا بلعهاِل سبقعن اة ىباإ سبحاد مان
سإلسااهِب يف سبرسااِئل سبعلق ااة وتحاارو سإليعااِ وس ت لااِر ى ىذس د ااِ
سبقيِم بغ ر ذب .
ومقِ يعدر اذتره تد سألمس ة سبشهرية تعياد عِن ظاِ أم تول ساال مان تال
أ
شهر هعرو يف م ض بغ و مس ض أ
جديد تل مرة.
ل
اخلرب الثاني:
مسابقة اإلجازة الشعرية جملمع اللغة العربية مبكة
ت لن معقس سبلغاة سبعرع اة عق اة سبق رماة ان تنظا اا مساِعية بججاِ ة
ِعاة ع أ
ا
ال
سبشعرية م ض هِ «تقع د سبلغة سبعرع ة» وذبا عِبقشاِرتة ع
أ
ا
سبقشِرك -تحال سبا ال سبقي ارل سبافو س ا
وسحد تو تتثر -من ىنشِ
رسط م س ا
رئ س سبقعقس سإلجِ ة مس سش ا
ية سب د وسبيِ ة ومرس اِة سبسالمة
عا

سبلغ ية وسب ازس ام م ضا

سبقساِعية سب ا نشارل تفِيا لهِ ومشاِرتِتهِ يف

حسِب سبقعقس ع ي ر.
ومالااس سبيل ا دة سب ا عن اال ل ا سإلجااِ ة سبشااعرية ه ا ق ا ل سألس ا ِذ
سبدت ر ادسبعزيز عن ل سبحرع (رئ س سبقعقس):
مااِ ا باال ت خاار ع ا ن تاال سألبسا ا
ان
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تنحناااا
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اخلرب الثالث:
اجملمع اللغوي املكي يقدم أمسية لـ أ.د .عبدالرمحن السليمان عن «بعض
املزاعم اجلديدة حول تفسري احلروف املقطعة يف ميزان اللغة والتاريخ»
نظا معقس سبلغة سبعرع ة عق ة تمس سبثِمنة بهفس سبعاِم مساِ سألرععاِ
سبخِمس وسبعشرين من شهر رجب بعِم 1439هاا سبق س ا ا بلحاِدو شار
من ىعريل بعِم 2018م وحضار سألمسا ة طِئفاة مان رجاِل سألدب وسبثيِ اة
ا
وطالب سبعلا.
وتِد ض ل سألمس ة ه سألس ِذ سبدت ر اد سبارحقن سبسال قِد تسا ِذ
سبلغة سبعرع ة وسب رجقة يف جِمعاة ب اِد سبالع اة و ضا سبقعقاس وقاد
تبيإ محِضرة تنِول هِ «ععل سبقازس ا سبعديادة حا ل تفسا ر سبحارويف
سبقياعة يف م زسد سبلغة وسب أري ».
تحد سبقحِضر يف ورق

ن مفه م سبلغاِل سبعزيرياة و ان سبعالقاة

عا ن سبعرع ااة وسبسااريِن ة وتنااِول عِبنيااد وسب فن ااد د ااِو با و سبشااريل يف
تفس ر سبحرويف سبقياعة وتفس ر ععل سب لقِل سبيرآن ة وت فياا بقسأبة
وتعرض يف تثنِ حديثا ان سبحارويف سبقياعاة بلقرسحال
تحريل سب رسة
ْ
سب ِريخ ة بل ِعة.
وقاااد حضااار سألمسااا ة سألسااا ِذ سبااادت ر دوتااا رو مِسااا رو تسااا ِذ
سبدرسسِل سبعل ِ يف قسا بلغة سبعرع ة يف تل ة سآلدسب وسب رع ة ععِمعاة و ياة
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ي ع سبن ع رية ق د سبدرسسِل سبعل ِ و ق د تل ة سبلغِل و ق د شا ود
سبااااالب ساااِعيِ يف جِمعاااة سبقديناااة سبعِبق اااة يف مِب زياااِ .وتبياااإ يف ت اااِم
ضاقنهِ سبحاديث ان وسقاس سبلغاة سبعرع اة يف ن ع رياِ عا ن
سبقحِضرة تلقاة ْ
سبفرص وسب حديِل.
وت يال ذب مادستالل بااعل سألساِتفة سبحِضارين سشا قلل لاإ
يهِل وتعل أ
أ
يِل ثرية تغنل م ض سألمس ة.
تن
اخلرب الرابع:
مسابقة جممع اللغة العربية الرمضانية 1439هـ
تطل معقس سبلغة سبعرع ة سبق مسِعية جديدة عقنِساة شاهر رمضاِد
وس قدل رة سبقسِعية لإ تحا ب سبعرع ة وتيرياهِ ورعااهاِ عنلا ص
ا
عريل عِبقعقس ومنِعراه سبشا ة من تالل سإلجِعة ن سبس سل
سب ح وسب
سب م

وىرسِل سإلجِعاِل مع قعاة ععاد شاهر رمضاِد سبقااِرك ىباإ عرياد

سبقعقس لإ سبشا ة.
اخلرب اخلامس:
جملس أمناء اجملمع يعقد جلسته الثانية لعام 1439هـ جبوار البيت احلرام
يد معلاس تمناِ ا سبقعقا اس جلسا سبثِن اة بهافس سبعاِ ام 1439هاا مساِ
تمااس سبثالثااِ ا سبسااِع اس ماان شااهرا رمضااِد سبقاا ا
اِرك عع ا اسر سبحاار ام سبق ا
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عان ا
ا
ْ
ااد سِ ا ا
وترتس سبعلسة معاِب سبشا ا سبادت ار /ياِب ا ا
سعان
سبشريل
حق أد حفظ سِ.
ومقااِ نِقش ا سبقعلااس يف جا ا
ادول ت قِبا ا  :اارض سبق س نا ااة سب شااغ ل اة
ا
و رض سبخ ا
ا
سبقيالة ور ِية
اة س س رست ع اة بلقعق اس بأل س ام
ععل عرسمجا
سبقعق اس تقِ قدْ م سبقعقس رضِ مرئ ًِّ ي ضا ععال ىنعِ ستاا ا يف سأل ا س ام
رسرسل سبق ا
ا
ا
ععدول ت قِباا
للة
سبقِض اة وقد تيدر سبقعلس ددس من سبي
ا
سبعزيز سبحرع ن ش را اه برئ ا
ا
سبقعلس
س
وقد ْار رئ س سبقعق اس ت.د .اد
ُّ
وبأل ضِ ا سبحِضرين.
اخلرب السادس:
مشروع تعاوني بني اجملمع ،والغرفة التجارية مبكة
سب يإ رئ س سبقعقس ت .د .ادسبعزيز عان لا سبحرعا رئا س معلاس ىدسرة
سبغر ة سب عِرية عق ة سبق رمة و ض معلس تمنِ سبقعقس سألسا ِذ هشاِم عان
محقد تع

يف قِ ة س ج قِ ِل عِبغر ة وذب بقنِقشة مشرو تعِوين عا ن

سبقعقااس وسبغر ااة سناالق اِ ماان رةيااة سبققل ااة  2030سبقعن اة ع عزيااز سبه يااة
سب طن ة وسبنه ض عِبلغاة سبعرع اة .وناِقش سبار اِد سبارناِمج سبقي ارل بل عاِود
ع نهقِ و س قِ يف تعزياز ق قاة سبلغاة سبعرع اة يف سبقع قاس ونشارهِ مان تاالل
عاارسمج ترع يااة وسس شااِرية وىقِمااة دورسل تدريا ااة يف سبلغااة سبعرع ااة وسإل اادسد
إلقِمة معرض ت ِب تس ض ف سبغر ة.
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ومن أخبار اجملمع املتعلقة باجملمعيني:
اخلرب األول:
عضو اجملمع أ.د .عباس السوسوة يلقي حماضرة بعنوان «خواطر عن الفعل
املضارع» يف قسم اللغة العربية جبامعة امللك خالد
يف رحاب كلية العلوم اإلنسانية بجامعة الملك االك أ قل ك .قعبعس كا
سلي السوسوة سضو المجمعأ ص اح يوم االثنين الرابكع سركر مكن دمكاب
اآلاككرةأ مضاةككرة يف سككم اللغككة العربيككة بجامعككة الملكك االكك سنوا ككا
«اواطر سن الفعل المضارع»أ حضرها دمع من قسكاذةة ال سكمأ ظحتيك
بم ك ا م مدع ك بة قثككرم الموةككوعع ظكككام مككن بككين الضاةككرين سككعابة
ال كدور مفلح ال ضطاين مسكاس ظكيكل الجامعكة لركاوم ال راسكام العليكاأ
ظالكك كدور اسككم قحمكك اسككم ظكيككل ال ليككة لرككاوم ال راسككام العليككاأ
ظالكك كدور قحمكك الديرككاين رمككيل سككم اللغككة العربيككةع ظالكك كدور س كك ا
الجوزي منسق ال راسام العليا يف ال سمع
اخلرب الثاني:
إصداران جديدان يف النحو العربي لعضو اجملمع أ.د .رياض اخلوام
ص ر سن بار قرظ ة يف األربم كدابام لعضو المجمع /األسداذ الك كدور
ريككاا الاككوامأ سنككوام األظ «مضاةككرام يف قصككو النضككو ظ ضككايا »أ
ظسنوام الثاين «الد ير النضوي ذ عي ظذط يق»أ ذناظ المؤلك
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األظ قصككو النضككو العربككي مككع ربظب سلكك .مككن يك سم قم العربيككة لككم ذ ككن
ٍ
ظربظب سل .آراء طرب ظابن مضاء ال رط يأ قما الثاين فاصه ل كل
معربةأ
ما يدعلق بالد ير النضوي ظمرابفاذكه ككالداريو ظالدوديكه ظالدلظيكلأ ظ ك م
س ًبا من واس الد ير ظكلياذهأ مصضوب ًة باألمثلة النضوية الدط ي يكة ال الكة
سل .ذل ع
اخلرب الثالث:
نائب رئيس اجملمع ينشئ موقعًا جديدا للسانيات النص وحتليل اخلطاب
نِئاب رئا ا
س سبقعقا اس سبلغا و سبق ا سألسا ِذ سبادت ر ااد سباارحقن
ع در ي سس م قعِ ىب رون ِ جديدس م خللِ يف بسِن ا
ِل سبنص وتحل ال
ًّ
ارسل و ااِو وميااِ أ
اِب يح ا و دروسااِ ومحِضا أ
سبخاا ا
ل بغ يااة .ويلي ا
ال شاارة محِضاارة يف سبلسااِن ا
ِل سبحديثا ااة عااِبق ق اس سإلب ااروين
ض ا ل سا ْ
ا
عِبرعِط.
ألتِديق اة نقِ بلعل ام سإلسالم اة وسإلنسِن اة
اخلرب الرابع:
(اجلزيرة الثقافية) ختصص عددًا تكرمييًًّا لألستاذ الدكتور أبي أوس
الشمسان عضو اجملمع
سنْل يح فة (سبعزيرة سبثيِ ة) سنة حسنة عِ ح فِ عِبروسد وسبعلقِ
ب يف س لإ ش من تيدير سبقع قس بقنعزها ويالع س لإ مِ يخا لج يف
يدور محا ها وطالعها من مشِ ر سب ِ وسإلجاالل تافاِ ماِ سالخ س مان
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ت قِرها وتنفي س من توقِتها ويح ها يف سا ل سبعلا وسبنهضة.
وقد تللل يح فة سبعزيرة سب م ددس ت ريق ًِّ بألس ِذ سبدت ر تع
توس ىعرسه ا سبشقسِد تس ِذ سبلغة سبعرع ة ععِمعة سبقلا ساع د و ضا
سبقعقس سبلغ و سبق

شِرك يف سب ريا نح ترعع ن تِتاِ وتسا ِذس حا ل

س رت سبحِ لة عِبقنعزسل.
وىد سبقعقااس سبلغ ا و سبق ا ب هن ا سألس ا ِذ سباادت ر سبعلااا تعااِ توس
ىعرسه ا سبشقساِد عهافس س ح فاِ وسب اريا جازس ماِ قادم يف ساا ل تدماة
يِحاة سبعالبة ..مل ة سبلغِل.
اخلرب اخلامس:
الدكتور عناتي عضو اجملمع ينجز ويفتتح برامج لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها
سبدت ر وب د سبعنِت

ض سبقعقاس سبلغا و سبق ا ين ها مان ىنعاِ

سبعااز سبثااِين ماان سلساالة ن ا د وسبيلااا يف تعل ا ا سبعرع ااة بلنااِطي ن عغ رهااِ
عِ ش رسك مس سبدت ر محق د سبشِ ع  ..ويف

عرسمج ن د وسبيلاا ب علا ا

سبلغة سبعرع ة بلنِطي ن عغ رهِ وى دسد معلق هِ وتدرياها.
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( )1

صوووووُ لاض ِ ف و ل
ووووُر ِ ووووو ل
وووولا ِو ه
ّ

ل ووووو

ّسووووو فملتشل ِ و ووووو ّ و ِ فُووووو ّ ِ ووووو ك ّ و ه موووووو
لِ وووووووول وووووووو
صوووووووو ل ِّل ئ ط لوووووووو
ءوووووُ ِرووووومل ل هووووو
ووووول ئ و
و ِ وووووُ هَ ُ هيف ّ
ويفووووووووووِ ّ لا هكرووووووووووم ه كووووووووووُ نَ ِ ل هِ لمِوووووووووول
كوووووول قوووووولُل لم ِ ووووووللِل ِووووووض ِوووووو هِِوووووول
وووووووظ ِ فل و ه
ال ٌ للو ّ
وووووووِ ُ ووووووووُك َِل لِوووووووول

ل
وِلم و ل
ووووولتٌ صو ن
وووووُل هكروووووو ل ّ ِ وووووو ه
ه
ل
ووو ن و و ِ ل ّوووو وٌ ووض نَ ف ه ووُ هوو ه
ل
ِم وو ْ هطوو ه ِووْ هك هَوو ه هوو ه
و ّ
ل
ل
ِووووي وووو ن و وِقوووو ّ َ وووو ه ه وووو ه
ل
ئ كوووُ لَ نل وووي ِم وووُ لَ طلِ ه ه ووو ه
ل
ِم ل
لوو
موولَ هطِوولو ه
ه
وء وو ه وو ه
ل
ل
ووول ُِو ّ
ووُ ٌ ّووو ّ ئ ٌل ووول ِل ِ ووو ه

و ه وووووووو ٌِ هر لنموووووووول لوووووووو يفووووووووُ ش ل شل

ل
ٌِ ووي ِ ووِ ه وو شوولُ ّْ ُِ هموو ه
ل
ِ و
و ُّ لوور ٌ ُ لتشوول ه ه و ه

وووووو ِِوووووول ئ ِ ه لوووووو ل نل وووووو ن

ل
ِمموووول ل و ِ ّ ووووَ لر و ِ هوووو ه هت
وووو ه
ٌشووو لو ِ هَوووُ لاضل و ِم ووو و لَ و ِ ّ ووو ه هت
ل
ووو ه ِ ووول و وِ ِووول سووولا ن هِووو ه

وِووووو هُ ل ووووو ه  -هن هملشووووول َّ  -لووووو ِ ووووو
ئ قو و
وووووو

ُلو ه
ووووظ ِ موووووُ َّ ّت ّءوووووُ نَ ِل ّم لليفووووولل لووووو
ل
ه موووووول ّ ِ ّ وووووو لَ كموووووو ل ُ هِوووووول ه هِوووووو ن
(َِ )1
ط َُ ِل

ٌ أشل ألس لِ ِ ق ُت و ِ يكي طو
ِ ط ِ لِم

لو ِ طو و ت و

ِمممو و ن ول

لَ َ2017و وٌَِلشل ئ ط ض ِ لِ لل ِممم ِم لَ هبوَ

ِ َُ.
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و م ّمِوووووووول ه مموووووووو ن ل ووووووووُ ُ ل وووووووو ّ
ِ ل ّم وووووووووووو هٌنل وووووووووووو ن طوووووووووووو ه يفوووووووووووولطل
ّش وووووووووول هُ هووووووووووي هَ ونوووووووووو َل ل
لَِ وووووووووول
ّ
وووووووُ لُطوووووووول و ل
وووووووظ الش وووووووو
ْ ووووووووو تٌكو ّ

ئ لووو لَ ووو ه ٌا هووور ُرووو ل ِ وووم
ووووُك ه ه ّكُووووو ل
وئ ُّو ه

ل ووووو ه شل ّا هت هت

ووُ هت
ووُ هت ّسو ه
وقووول ه ٌنمووو ّ هك ّلوووُ ئ ِو ه
وا ووو ووو ءووو ل طووولِ ي ل
لرووو
ّ
ه ه
ه ه

قوووووووْ لِووووووو ا تُ ا وووووووُ ات سووووووو ّي

ل ووو ك ه ل ووول و هِمووول هكَو ل
ووض ووول هٌ ه ووو ه
آلِووو ّصووو ل ه ُ ئ ِ ه ووو ل
َ ه ووو ه

ظ ووُ طووظ ِ مو هوي و ِ مو ّوي ِ و ّ هبووْ

ووو ه ل هكووو ّ ِل هووو لِْ ل ه ووو
ه ووو
ل
ل
ِمووو ّكووو ل ا يشووول ِل ِّووو شل ّ ّمووو ه
ه

وول لرووَ لُ كُ وول وو ِ ف كوو ل ٌوصوو
ووووووووي ألّ ل وووووووول
كوووووووول ُ ه وووووووولو روووووووول ّا ل
ن

342
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( )1

ٌت

َِ وووول ه كوووول فلوووو

َ و وووو

وو ٌكوو ٌطوو ٌ كووول وو ه ِ يكووي و ووو
ِ وض ُلووْ كوول ت و ه ِممم و ِل ووُ
ووو ه ِ يكوووي َِووو ووول ل ط ووول ووو نر
ووووُ طوووو تنوووولَ ُ هِوووول ٌ هِوووو ن
وٌ ه
وشم ووووول ِووووو

هكُ وووووي لووووور ّط ّ ووووو

وومْ
ِِم ووول ِ ف ووول ّا ٌ ُ ووول لووور يفو ه
وووُ كووول صووولن
ِّ ه

ِمووو ِ ه ئ
ِووول ّ

ووُ ْال ْ ووول نَ ئ ِوووَ
ووول ٌ و ه

هرووومُ

أل ف سووووو هُظ ِ ووووومل ه

ووووو لِ

ُمل ووووُ ِم وووو ٌيفوووو ّلت ِ ه لوووو
ل ْ ُ ووولشر هك

ووو طلِوووَ هبهووو
ل ووو

ٌ ووول ش ووول ئ ّت هطووول ووو ق ه ِ
لوووو ِروووو ل و صوووو ر ٌ ل هِِوووول ِ ه لوووو
ٌ ووو ن و وٌ ّرووو هل لووو ِ
طووو

ِم

رووو ل
ّ

وووُت وال ووو
ه ووو ال ّس ن

قووووو ِم لِووووو ال هُُ ووووظ ل
و
ياءوووو
ّ
ِو ه
ووُر ِ ووولا وِ مووول

وووي ِ ه ه ووو

ووولل طووولِ ل ِ ووو ُشوووُ
ُلوووظ ِمَل ّ

هك وووظ ِووول لووو ه « ألقمووولَ» ووول ط ه ووو
وووط موووول ت وووو نموووو
ِ ووووط ٌ لو ّ

وومُ ِووو ووو ه ت
ْين مو ّ
وويل ِ ووول ِ و ّ

ه وووو ِ كوووو ا ِْ وووول يفوووول هي وووو ه ت

ووُ يفووولش ن
ٌسووو ّلت ِ ّ ُووو ّ مووول لو ّ

ِم لو و ِو ق ُت ْسوومل و طو

( َِ )1و ءووُ َ و لترو و ِ وول
ٌتسلِل ِم َو و ل فمل ّكَق ٌ ف ِممم ن ه ر طلِ ل و و س لِي ئ ٌ رو يفو ك
ن ك و ن ه شل ِ ط

مو ُوكو رو

ألاطل و ِل ُك .
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ه
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وووُ ِووووُر ِرووووِل وووول ال ُّ لو ِّووووي
ط و ه
وووُو ِ ووو او ِوووَ ٌ ل هلوووُ
تل ّ
وولت ِ ووول لووور ِوووو
ووولِ و و ّ
ووُ وٌ و ّ

كووو ن وِووو هكَ ووو

ه ووو ت َ ِ ٌنووو ه

رووو و و ه ووو ِ ّكمووولت ممووو ه ِي هشووو ه
ْنمووول لَ ُ ّ
موووو شوووَ َِلووو ه

رووو

وووُ كووول وووو ه ِ يكووووي وئ
ِ ووو ّ لو ّ

ل
ل ووو ّ ووور يفوووم ُّ ئ ْكضِِووول و هووو ه

و ِووووُن ّ ْ يفوووول لل أل وووو ّت ُروووو ل ّ ي
ِووووُر ِم وووو ل
ْ فوووو تٌك ه
ِْ
ّووووظ
ه ّ

و لوووو ّل ِ ّ وووو ل
َت ِ موووول صوووولَ ٌو هسوووو ه

ْ قووول ه ووو ّت ووو ُ ِ مووول ّك هرووو و
ْين ألن ووو

لووور

لووور ِ ووولا وِووو

مْ م و ل
ووُر ِووو ل
ِمووو ف ِك هلوووظ ِو ه
ووَال
ّ
ٌشوووُ و ِووو ّ كووول هووو ِ يكوووي هطمووو
قووول ِلَووول و ووول ٌهبووور ِ

ووُتو و ووول
و ه

وووْ َل ِ وووو هل ّ ّْ
ِلرو ّ
وووُ ٌ روووور وٌكو ّ
شووَ

ّ وو ه ّق ّ كوول وو ه ِ ل
يكووي و وو

طووولَ ط ووو ِووو
ِم ن ووولو
ّ

ُّ لل َّوووي

رووور ٌّسووو و ّا ط وووض ِووو ك ْ

وووُ

ووُ ْنمووول هَ ه ووو هك رووور طمووول ن ه ووو
ٌنممو ه
ووُ طموول ِووْ هروو ل
َِوو ٌُ ه
هو هوو ه
ه ووو وووله ئ شوووَ ِووو ل قمووول ِ لووو
لأل فووووظ ِ ووووُ هَ لوووو ٌ ض ل وووول ِ ل هوووو
هتووووُ شْ لوووو تءو ل
ووولَ ِ وووو ل لِوووو
ّ
ٌنلووور ِ ووولو ه لووو ٌيفووو ل ه ِ هوووو ه ت
ِووولِ ّ هكوووَ ّق ّ ه ووو طووولِ
ُ فل ل
وووُ ِ وووُ لَ ه
ُوووو ِ ه وووُ لا

لمووو
ووو ه
لووو

تكو ن
وول َِووو ٌيفووو ه ُ هقوووط ِّم ووور ّسووو ّ ه
ل
ّكم ووول طووولط و و هكَ ووو ِ ووو ّا ووول ٌ ه ووو ه

*******
وول ٌ موووي َِلوو ه ٌ هكل ووور طموول سووو
344

ِل وووو ّ وووول ّ ليفوووو

ل
طلِووووَ هبهوووو ه
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وال سووووو ه ُ ل هوووووي ُلوووووظ ِ ووووو طووووو ُل

ل
ل ل
وووو ه َِ وووول ووووُ ئ ِ وروووو ِ وووو ه
ووُ ِ وووم ووول ُّ ل كوووي ووو ل
ِأ و ل
ه

طووو لو ِ ووو ووو هن ه وووي ِ ووو ه ُش ووو
لرووووومل
ن ووووو ّ ِي ووووول هبووووول هك ووووو

ل
ل
وٌت هيفووووو ه ّي ووووو ِم وووووُ ووووول هٌسووووو ه
و ِووووو ّكل سووووولتل طمووووول هُ ُكوووووي ُلووووو

وووول ِل و ل
وووُت ِْ وووول ءوووو كموووو ّنِل

و ل
ووَت

و َ وووووول هسوووووو ُي وووووو ّ لل وووووو

وووولءي ن

و وصو ل
وط وول و نووُل ئ ل هن و ل و
ءووووووول ل ووووووول ل ّ شْ و َل
ه ووووووو

ِ ووو طرووو ُ طووو ِوووُت كووو شل

ل ووووو

ِ ووووط ٌ وووو ّنِل و ِوووو
ِوووول
نرووو

ِووول هشوووي نت طووو ه ل ئ ِمووو ضل

ِْوووور ِ وووو

ّ

ِ وووو ْ وووو نُ

وٌصووووو ُ طووووو ٌشووووو لو ألت ل
ا

ِوووووْ ُ ُ وووووو ٌ ف ووووو ْال ط ِ وووووو لِل

ل
وووووولتل آلا َ ل
ياشووووووو
ط وووووووللِل صو
ّ

ٌِوووْ ُ ووولِِ لووور نو ل
وولت ه ووو هسووو هَُ
ووووم نْ
ئ ٌيفووووو لت هيفو ه

ل
ِْ ُل وووْ أليفووو ّلت ووو ل هت
ِمووو ّ
لووووور سووووو هل ّ ٌت ٌءووووو ا ه ِ ل هووووو

وووووُ ّظ فل ِوووووول
و
ووووولتَ ٌشلوووووو ُ و ه
ه

طوووو ِ ّ ووووي لل ِ لوووور لوووولا ِ ه ل وووو

م وووووَل

ووور هصوووُِ ِ لمووو

شوووووَ ووووو ّق َِووووو
ٌت

ووووُ ووووو ه ِ رووووو
تٌكو ّ

قووْ طوووُ ٌت ه وور موووُ هَ ِل ووو لط ووو
وووم ّ
مو ئ ٌهبوووور ُ وووو لِل
شوووو ِرو ه

ّنرووول ّي ِووو

ك

ل
ا ووووُ َّ وووو وووو أليفووووُ ر ِموووو ه
ئ رووووُ ل صوووو لِل ألنوووو ّ
ه وووو ه

*******
َ

مِووووووووول ِل هلتشووووووووول ِ ووووووووو

ووُ هت
ِ ووو ووول ها فطموووُ ٌ وووُ ّت ّسو ه
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ِلووْ ُ وو طلِووَ
ٌت

وو يفوول ّ مووي

ِووووو ض ها طلوووووض لوووووْ وال ِّ ووووو

ٌ ووووول هَ ل ووووو طلِ و ووووو ل
ل
و
وولُ
قووو ِ
وو

ءم لوو

ووووو ِ ه
َوو ه

ِلووو

ك ِووو ّ يفوووأ ه َِوووُ لَ ل ووو ّ ِرووول

ل
ِوووْ وِووو هك َُووو ِ ه ل هووول ه ه ووو هن هَووو ه

ٌِووو

هُرووو ّ ّ ّ مووو ه ِ ووو ل لسوووم

ُلو ه
وووووظ ِ َوووووول ه ئ ٌنُ هبوووووول ِ ه لوووووو

ٌِوووْ ُ ووو

ل وووُ وءووو ه ل هسووو هل ل

ئ و
قووووو ِوووو ُوووو ل ِوووو

ّ َ ه وووو

و سووو هُتل ووول ُّ لووو ِووو ّ َ ووو ه ت
ِ و وووو

ِرووو لظ
ووور ءم وووو ف

ل ووو

*******
قلِ و ل
ووولا ال ِ وووو ن هُ ووووُ
ِلوووو

وووول ه ل

طوووو ِ و ل
ل
ألتا ل وووو
ووولل

وقوووو ووو

طمووول هُ ُكوووي لِووو

ٌءوووو ِووول وٌل هووور ٌكِووول ِ هووو ه ت

ِلِمموووو ّ ِ فل وووو ل ِ ّ وووو ر طموووول هو هش ووووُ

ألشللِووولو ط وووو ك ل َِو ل
وووَُ

ُ ووووول م وووووي ال يفووووو ه ّك ووووو ل ّ ِل

ِلووو ُ وووُ ه ووو ألكووول لَ ووو نل
ه

وِوووو هتوووو و هاشل ألسووووُ ّ ه وووول طَ ووووُ

ل
لووور ووو ل رووو ل ه ِ وووم ل هرووو ه

وق ووووط ال وطوووو ك ّ ِ لوووو ل ٌق ه ه ِوووول

ِل ه
لتشوووووول ِل ووووووض لَ ِ وووووو و وووووو ف ه ه

ل
موووو

*******
ْ فوووو ٌت

موووو ه ن روووول ل ئ ِ وووو

ل فمووول ّك ووولا طوووي ٌ ووو قشل
ووووُ ِم ووووُ ّ موووول ت ووووي ه ل
ٌ ل
ووووَ نت
ه
ف
ه وووُ
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ووُا ِ و ل
و ل
ووٌُ

ل
ّ ووو ه
لووو

ُ ووو هتل لووو
ونووو و و ووولال وٌكوووْ َل
ت ل
ّ
ّ
وقلووووي ِ وووو ئ ٌط ل و ل
وووظ ِ ل هوووو
ّ
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ِأ و ل
ووُ ٌ وووأ

ووو

لووو قو و
ووو ل َووو

وووُ ْ ه ووو ن
كووول ه ووو هُ هم فووور ل ِووول ٌ ه
ل
ووووأل ِوووو
ِووووُنَر وْ
ِروووول ّ ل ِ ّ وووو و ّ ّ
لشووو ِ و طو ّ
كُنووو ّ ل
وولي ِوووَ ٌ هرووور و
ُ وووووٌُل طووووو ٌسووووو لَ ِل و ل
وووولل ه ووووو
ه
ووو ِ ِوووَ كووو ِ ألسوووُ

و ل
ووظ ِْ

هَُ ل ووو ِ َ ووو ّ ٌ ه ه ووور هبووول هٌ ه ووو
ووْ
ِلووو هُ ه ووو ه قمووول يفووول ه ل هِِووول ٌّ ه و ن
و
قوووو ه رووو
وووِل لووو
ِووو ّ ن ّس ه

ووط هُ ه ووو ه لووو ٌ ووو لظ ِ ه همووو
ِ و ه
وقووووووو ْ ه وووووو ئ تٌكل وووووول ّلوووووو ه هت
ل ل
ل
وولت َ ُ ووو ه ألوصووولَ ُووو ه
اكو ّ
ل
ووولت ه ِ ووو ه ت
ِلووو ُّ ه و ه ووول لووو
وِوووو ّك تقّووووي ه وووو هك وووو ل ه وووو
هُ ووووو ف ال و سووووو لُِ تك ِووووول ه و ل
ووووَت
ّه
ه
ل ل
ط وووو ه وووو ِوووولو آلِوووو ِ ه وووو ه
ئ هنموووو هأ ل ِ وووو لط و نشمو ل
ووولَ وووو ل هت
ل
ِ ووول ّا هرووولا سووو ه هَر ط هووول هٌنووو ه

******
وووض
وووَُ نوووو ُو ه
وووول ٌصوووو ر ِ وووول ه ِمُشو ه
ووولَ و َِو ّ
ِْ و ه
وووَُ وووو ّي ءووووو يِوووو
ووووي أل هووووول
«كووووول ُ ه هووووول رووووول ّا هل ل و ن

لووو

ووو يفووو

ل
ٌشيوءووو ن لووو ه

ِلوووو ٌءوووولت طموووول وووو ّصوووو ّ ّي ّا هت هت
ِمووووو ّكووووو ا ل ي هشووووول هِل ِّووووو ل هشل ّ ّمووووو ه »
ه
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