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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

م ﴿ن تلَّعم لْالعم ليبي بِاهه لَالعأَ اَءمو يي بِارِمه   

      فَالسأَ، اَءهو يرِصف  بِهوجوه اسِالن   

  ﴾       منهج اُهللا هلَخدأَ هيلَإِ         

  -رواه ابن ماجه-                                        

 



  
  العمل هذا ثمرة أهدي

  والسكينة الطمأنينة منحتني من إلى

  فيه واإلخالص العلم وحب الهدف سمو علمتني التي إلى

  بالدعاء خطواتي رافقت التي إلى

  الغالية أمي

  عليه واإلصرار العمل حب نفسي في غرس الذي إلى

  حياتي في ونبراسا أذني في صدى دعواته تكان من إلى

  الغالي أبي

  بدعائها غمرتني التي إلى

  عمرها في هللا أطال جدتي

   والسند العون نعم لي كانوا من إلى

  ورعاهن هللا حفظهن أخواتي

  العلمية مسيرتي رافقن اللواتي إلى

  استثناء بال صديقاتي

  ليالليا وسهر واجتهد وكد العلم لواء يحمل من كل إلى

 زوليخة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

َزِيدَنكُمْ﴾ :قال تعالى ِذْ تَأَذنَ رَبكُمْ لَئِن شََكرْتُمْ َأل   ﴿ وَإ
  -09-سورة إبراهيم،                                                                                           

  .العلملى على نعمة اإلسالم واأوال أشكر هللا تع
وأتوجه بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان لألستاذ المشرف 
الدكتور اقصاصي عبد القادر الذي تحمل معي أعباء هذا 

  .ان حسناتهزك هللا  في عمره، وجعل ذلك في ميالعمل، فبار
أنسى الدكتور خدير المغيلي الذي كان له الفضل الكبير  كما ال

شكر وتقدير  في تجاوز كثير من العقبات، فله مني ألف
  .واحترام

وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الدكتور أحمد جعفري، وإلى 
  .شيوخي األجالء سالم فاطمي وعبد القادر يعيشي

ولكل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد ولو بكلمة 
  .طيبة

مناقشة الموضوع  هالوقب علىأنسى اللجنة المناقشة  كما ال
  .والتوجيهات، فجزاها هللا خير الجزاء النصائح وإثرائه، وتقديم
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  بسم اهللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني                         

رم العربية فجعلها لُغة كتابه العزيز، وجعل القرآن الكرمي مادة قوية حلفظها، واحلفـاظ  احلمد هللا الذي ك      
عليها، وبقائها، واستمرارها وتعدد أغراضها ومناحيها وألفاظها، فسبحان من حفظ العربية بقرآنـه وبيانـه،   

  وبعد، وجعلها مفتاحا ملعرفة دقائق أسرار كتابه

ية شأا شأن الدراسات اللسانية األخرى هلا مميزاا اليت متتاز ا عـن غريهـا،   فالدراسات اللسانية العرب    
الصـوتية، والصـرفية، والنحويـة، والدالليـة،     : ويستوي يف ذلك أن تكون هذه اخلواص متعلقة مبستوياا

يل وسيبويه وابـن  واملعجمية، وقد أبلى العلماء القدامى بالء حسنا يف ميدان الدراسات اللسانية، بدءاً من اخلل
جين، متثلت يف الصوت والصرف والنحو وغريها من العلوم اليت أبدع فيها العرب، حىت تطورت يف يومنا هذا، 
وبفعل الدرس احلديث دخلت هذه العلوم جمال األدب والشعر خاصة، وملا كانت اللغة قدميا ظاهرة معقـدة،  

املستوى الصـويت،  : ليلها إىل عدة مستويات، أمههاومن الصعب دراستها دفعة واحدة عمل احملدثون على حت
كونه أصغر وحدة لسانية تعتمد عليها املستويات األخرى، لتكون مجيعا وحدة نصية متكاملـة بانسـجامية   

  . النص

وكما ذكرنا سالفا أن الدراسات اللسانية دخلت جمال األدب؛ ألن مقومات اإلبداع ترتكز على تنقيـة       
انسجامها وتنوع داللتها وصورها، األمر الذي دفعين إىل الولوج يف املوضوع من خالل البحث األلفاظ وقوة 
ـُعنون ب )" دراسة مسـتوياتية (التحليل اللساين لقصيدة الورشان للشاعر الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي :" امل

أا منطقة علـم ومعرفـة،   لتسليط الضوء على أحد جهابذة العلم واملعرفة يف منطقة توات، فقد عرف عنها 
أجنبت علماء أفذاذ وضعوا بصمة راسخة يف جمال الشعر والنثر من جهة، ومن جهة أخرى تطبيـق إحـدى    
املناهج اللسانية املتمثلة يف حتليل القصيدة إىل أجزائها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واملعجمية، وهذا ما 

ا هي منطقة توات؟، وهل كانت هلا مسامهات يف جمـال األدب شـعرا   م: دفعنا إىل طرح التساؤالت التالية
ونثرا؟، ومن هو الشاعر املنوط بالدراسة؟، وما هي مستويات الدراسة اللسانية؟، وما مـدى تـأثري هـذه    

  .املستويات على قصيدة الورشان؟
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بتعريف الشاعر ومجع وال نظننا وجدنا دراسة تصب يف موضوع التحليل اللساين للقصيدة سوى ما تعلق      
الشيخ سـيدي  (رجال يف الذاكرة:" أشعاره، ومن ذلك الدراسة اليت قام ا الدكتور أمحد جعفري، معنونة ب

  ).حممد اإلداوعلي حياته وشعره
  :ومن األسباب اليت دفعتنا الختيار املوضوع ما يلي     

  .اليت تتألف منها، واستعماهلا يف التحليل امليل الذايت إىل الدراسة اللسانية من أجل اكتشاف مستوياا -
  .الرغبة يف االطِّالع على جهود العرب القدامى اجلزائريني، واملزج بينها وبني الدراسات احلديثة -
  . إسقاط الدراسة اللسانية على نص ثرايت بغية اكتشاف مميزاته ومكنوناته -

من أساس للجانب التطبيقي وهو التحليـل اللسـاين   ولعل أمهية املوضوع وثرائه تكمن يف ما اخترناه        
للقصيدة ، هادفة من وراء ذلك إىل نفض الغبار على نص من النصوص التراثية وإدخاله يف جمال الدراسـات  

  .اللسانية
واقتضت طبيعة البحث أن يرتكز على خطة قوامها مقدمة حاولت فيها تبيني أمهية املوضوع، مث مدخل        

ألعطي من ". نبذة موجزة عن منطقة توات والشيخ سيدي حممد اإلداوعلي: "دة عناصر عنون بتكَون من ع
خالله صورة عن املنطقة من حيث التعريف واخللفيات السياسية واالجتماعية والثقافية اليت أحاطت ا، وكذا 

ل األول احتوى مخسة الفص: وأعقباه فصالن. لُمحة موجزة عن الشاعر من حيث النسب و ما تركه من أشعار
عناصر، تضمن العنصر األول حديثا عن املستوى الصويت من حيث التعريف واملخارج والصفات، والعنصـر  
الثاين تضمن كالما عن املستوى الصريف من ناحية التعريف، وعرض لبعض الصيغ اخلاصـة بأبنيـة األفعـال    

توى النحوي من تعريف وإشارة إىل مواضعه الـيت  واألمساء، أما العنصر الثالث فقد عاجلت فيه ما خيتص باملس
يبحث فيها من تركيب للجمل، وعالمات اإلعراب، والعنصر الرابع اختص باملستوى الداليل تعريفه وبعـض  

  .عالقاته الداللية، أما العنصر اآلخر فقد تضمن كالما حول املستوى املعجمي
ه إسقاط ما جاء يف التنظري بدءا بتعريف موجز للقصيدة، أما الفصل الثاين فكان  تطبيقيا حاولنا من خالل     

انتهاء بتطبيق التحليل املستويايت عليها صوتا وصرفا وحنوا وداللة ومعجما، من أجل اكتشاف مميزات قصيدة 
وقد ذيلنا هذا كلـه  . الشاعر عن مثيالا، والوصول إىل الداللة الكاملة من خالل ترابط املستويات فيما بينها

متة كانت مبثابة عصارة موجزة استخلصنا من خالهلا أهم ما جاء يف البحث، مث ملحقا عرضنا فيه نسختني خبا
  .من خمطوط القصيدة، إضافة إىل النسخة احملققة، و أخريا مسرداً للمصادر واملراجع
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ليل من أجل حتليـل  أما عن املنهج فقد اعتمدنا املنهج الوصفي لوصف املادة العلمية موظفني فيه أداة التح     
املستويات اللسانية وبالتايل إسقاطها على القصيدة، كذا املنهج اإلحصائي املعتمد يف اال التطبيقي من أجـل  

  .إحصاء الوحدات الصوتية والصرفية اليت تضمنتها القصيدة

، واستصعاب بعـض  ومن الصعوبات املعيقة ملسار البحث كثافة املادة العلمية وتشعبها فيما خيص التنظري     
  : ومن أهم الكتب املعتمدة يف مسار البحث ما يلي. املصطلحات وتداخل بعضها ببعض

أمحد أبا الصايف جعفري، وكـان املدونـة   ) الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -
ج اريخ الثقايف إلقليم توات حـا األساس يف اجلانب التطبيقي، احلركة األدبية يف أقاليم توات أمحد جعفري، الت

أمحد الصديق آل املغيلي، مستويات اللغة العربية سليمان نايف وآخرون، اللغة العربية مسـتوياا وتطبيقاـا   
حمسن علي عطية، الكتاب سيبويه، سر صناعة األعراب ابن جين، إضافة إىل املعاجم اللغويـة واالصـطالحية   

اييس اللغة البن فارس، معجم املصطلحات اللغوية خليل أمحد خليـل،  لسان العرب البن منظور، مق: ومنها
  .املعجم املفصل يف اللغة واألدب إميل بديع يعقوب و ميشال عاصي وغريها، وقد رتبناها ترتيبا أجبديا

 قد ذلك ما تصورناه حني عزمنا، وما تطلعنا إليه حني بدأنا، فإن وفِّقنا فبفضل من اهللا، وإال فحسبنا أىن      
  ....اجتهدنا

  .م03/06/2013يوم : أدرار                                                                        
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ة يف التاريخ، فقد مثلت على مر العصور نقطةَ تواصل بني القوافل اليت تتوافد تعد منطقة توات منطقة ضارب    
إليها بغية الرحيل إىل احلج أو التجارة، وهذا ما انعكس اجياباً على املنطقة وعلى أهلها، فظهرت فيها حركة 

  .علمية كبرية بفضل علماء وأُدباء أفذاذ، من أمثال الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي
، وعن )توات(للولوج يف املوضوع سوف نستعرض فيه نبذة عن املنطقة  االذي يعترب متهيد دخلويف هذا امل    

  .الشاعر الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي
  :نبذة عن منطقة توات -1
اجلزائري، وحتديدا يف والية أدرار، وهذه الغريب توات منطقة تقع يف اجلنوب : التعريف مبنطقة توات-1- 1

اية وادي الساورة، وبداية وادي مسعود ابتداًء من واحة بودة، وتنتشر على الضفة « تبتدئ عنداملنطقة 
  1.»اليسرى لوادي مسعود بقية قصور توات، وتنتهي عند قصور رقان 

وتسمية توات للمنطقة أسال حرباً كثريأ، فقد تعددت األراء حول التسمية واختلفت، ومن هذه األراء     
  :نذكر

أن سلطان مايل قام برحلة إىل احلج ": تاريخ السودان"ماذكره عبد الرمحان السعدي يف كتابه : األول الرأي -
برفقة مجاعة من أهل موطنه، وملا وصلوا املنطقة أُصيب بعضهم مبرض معروف عندهم باسم توات، فلما اشتد 

املرض باملنطقة، ملا فيها من م املرض تركهم السلطان يف املنطقة، وسار مبن معه، ومكث الذين أصام 
  2.خضرة، وبساتني، وواحات، فسموها باملرض الذي أُصيبوا به، وهو توات

درة األقالم يف "وهو ماذكره سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق بن البكري يف كتابه : الرأي الثاين -
 عهد الدولة املوحدية؛ ألن ملوكها عرفوا أن سبب تسميتها ذا االسم يعود إىل" أخبار املغرب بعد اإلسالم

املنطقة بِخرياا، فدأبوا على أخذ مافيها من أتوات، فغلب على أهلها هذا الوصف، وصاروا يعرفون من يومها 
  . 3بأهل اَألتوات، فحذف املضاف وأُقيم املضاف إليه مكانه، وأُسقطَت أداة التعريف، فأصبحت توات

نسيم "، يف كتابه )ه13ت(وهذا الرأي ذكره سيدي موالي أمحد اإلدريسي الطاهري  :الرأي الثالث- 
  4.، فهو يرى أن تسمية توات جاءت من مواتتها وصالحية أرضها للعبادة"النفحات

                                                
، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، اجلزائر، دط، 75، ص1توات واألزواد، حممد الصاحل حوتية، ج - 1

 .م2007
  .م1981، املدرسة البارزية لتدريس األلسنة الشرقية، باريس، دط، 7ي، صتاريخ السودان، عبد الرمحان السعد :ينظر- 2
اجلزائر، دط، - ، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران13، ص2سلسلة علماء توات، عبد احلميد بكري، ج :ينظر - 3

  .م2008
  .13املصدر السابق، ص :ينظر - 4
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خالل عصر سيدي حممد  األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية اليت مرت ا املنطقة -2- 1
  :اإلداوعلي

عرفت منطقة توات عرب العصور تقلُّبات وتغيرات عديدة؛ بسبب العوامل اليت مرت : سيةاألوضاع السيا -أ
ا من أنظمة متعاقبة، ودول مندثرة، فقد كانت قبل دخول االسالم تدين بالنصرانية، تابعة حلكم سبِيطْلَة 

عقْبة بن نافع، ووصل إىل  ه دخل االسالم إىل أرض املغرب على يد القائد64وإفريقية البطريك، ويف سنة 
  1.منطقة توات على يد التجار الوافدين إليها

تعترب منطقة توات من أكثر اتمعات تمسكا بالعالقة املتينة بني أفراد اتمع : األوضاع االجتماعية- ب
الكرمي، والسنة  الواحد، واليت يسودها الود والتراحم والعطف والتآخي، وكلها عالقات مستقاة من القرآن

النبوية، فقَد عرِف عن أهل املنطقة أم اهل كرمٍ وجاه، يكْرمون الضيف، ويجِلُّون أهل العلم والقرآن، 
  2.ويعظِّمون شعائر االسالم

 عرِفت املنطقة منذ تارخيها املبكر بأا مناراً للعلم وسط هذه الصحراء العربية اإلسالمية،: األوضاع الثقافية-ج
اليت كانت مقصدا لكثري من العلماء والفقهاء " متبكتو" فقد أثَّرت وتأثَّرت باحلواضر ااورة هلا، ومنها حاضرة

         3.التواتيني
وقد عرفت املنطقة منذ القرنني الثاين والثالث عشر اهلجريني ضة علمية بفضل رواد العلم واالصالح فيها،     

تنشيط احلركة العلمية يف توات، ومن أهم هذه  «علمية كان هلا األثر البالغ يف  فقد تأسست عدة مراكز
الزاوية التنالنية ، والزاوية الرقادية بزاوية كنتة، وغريها من زوايا التعليم اليت لعبت دورا مهما يف : املراكز

   4».املشهد العلمي والثقايف التوايت خالل القرن الثاين عشر وما بعده
  
  
  

                                                
اجلزائر، دط، -، مطبعة الطباعة العصرية، برج الكيفان34ري، صالنبذة يف تاريخ توات وأعالمها، عبد احلميد بك :ينظر - 1

  .م2010
، مداد للطباعة 88نسيم النفحات من أخبار توات ومن الصاحلني الثقات، موالي أمحد الطاهري اإلدريسي، ص :ينظر - 2

  .م2012-هـ1433، 2اجلزائر،ط-والنشر والتوزيع، غرداية
، ديوان املطبوعات اجلامعية، 14عشر امليالديني، فرج حممود فرج، ص امن والتاسعإقليم توات خالل القرنني الث :ينظر - 3

  .م2007اجلزائر، دط، 
4

روض الزهر اليانع على مشروح املقنع يف علم كان أليب مقرع، حممد احملفوظ بن سيدي عبد احلميد القسطين الدلدويل،  -  
  .م2012لتوزيع، اجلزائر، دط، موالي عبد اهللا مساعيلي، مقامات للنشر وا: ، حتقيق 37ص
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  :بعض الفنون والعلوم اليت اشتغل ا التواتيون -3- 1
احتلت املنطقة مبوقعها املتميز وقصورها املتناثرة نقطة عبور أساسية لعواصم تارخيية كربى على مر     

ومع مرور األيام ازداد التواصل وتوسع أكثر فأكثر، وهذا ما شكل تفاعال حضاريا، راحت تترمجه 1التاريخ،
عن واقعه، فألف العلماء يف شىت ألوان املعرفة والعلوم، وكانت جلُّ هذه العلوم تصب يف خدمة األقالم وتعرب 

   2.كتاب اهللا وسنة الرسول عليه الصالة والسالم
  :ومن أهم املعارف والعلوم اليت اشتغل ا العلماء يف منطقة توات نذكر مايلي    
من أصوله وتناولوه بالتدريس والشرح، حلاجتهم للفتوى  ركز التواتيون على الفقه أكثر: الفقه وأصوله -

  .والقضاء
اهتم التواتيون بالتفسريكثريا، فألفوا فيه واشتغلوا بتدريسه ومدارسته، ويعد اإلمام : التفسري وعلومه-

  .أول مؤلِّف فيه من خالل تفسريه للفاحتة) ه909ت(املغيلي
رسها التواتيون كثريا، لكنهم قلَّلُوا من التأليف فيه، ومن الذين وهو من العلوم اليت د: احلديث ومصطلحه-

  3".مفتاح النظر يف علم احلديث:" ألفوا فيه الشيخ عبد الكرمي املغيلي بتأليفه ل
لقد حظيت اللغة العربية وعلومها مبكانة مرموقة يف إقليم توات، واهتم ا املؤلفون  :اللغة العربية وعلومها-

نظمه ملقدمة ابن : الذي ترك عدة مؤلفات منها) بن أب املزمري(لذين برزوا يف هذا امليدان العامل كثريا، ومن ا
  4".روضة النسرين يف مسائل التمرين وشرحها: "آجروم، ومنظومته املشهورة يف الصرف املسماة

 أغلب الفنون قطع األدباء التواتيون شوطا كبريا يف ميدان األدب والشعر، فنظموا يف :األدب والشعر - 
فهو عندهم حالة من الصدق الفين  5الشعرية، وقد احتل املديح النبوي مكانة مرموقة يف أشعار التواتيني،

والواقعي يعيشها الشاعر، فيشحد قرحيته ليجود بإخالص، وينربي ليشحن إميانه، ويدعو لتعلو مهته، فظلت 

                                                
اجلزائر، دط، -، مقامات للنشر والتوزيع، تلمسان8، ص2أحباث يف التراث، أمحد أبا الصايف جعفري، ج :ينظر - 1

  .م2011
، دار الغرب للنشر 29، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)حممد بن أب املزمري حياته وآثاره( رجال يف الذاكرة :ينظر- 2

  .م2008-هـ1429، 3جلزائر، طا-واتوزيع، وهران
، 2اجلزائر،ط-احلرب،بين مسوس ،منشورات191التاريخ الثقايف إلقليم توات،الصديق حاج أمحد آل املغيلي،ص:ينظر  3

  .م2011
  .م2،2009اجلزائر،ط-،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران13،ص1سلسلة علماء توات، عبد احلميد بكري،ج :ينظر - 4
5

  .193ثقايف إلقليم توات، الصديق حاج أمحد آل املغيلي، صالتاريخ ال :ينظر -  
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لق، وخلُص هلم الصدق وحرارة العاطفة اليت يؤججها دوافع مدائحهم له ختتلف عن دوافع املدح لسائر اخل
   1.االميان واحلب، وال يشوا الرياء وطلب النوال

ونظم التواتيون كذلك يف غرض العتاب واالعتذار، والتوسل والدعاء، كذا الشعر التعليمي الذي يعد من     
ري قصائد ومتون كثرية يف هذا الفن، لكونه تصدر األغراض الشعرية اجلديدة، فقد خلف الشاعر بن أب املزم

   2.عرش التدريس واإلفتاء يف إقليم توات مدة طويلة
إضافة إىل علوم التاريخ والسري والتراجم والرحالت، فألف سيدي عبد الكرمي بن أيب حممد     

: " ، والثاين مساه"أرض احلجازحتفة اتاز إىل معامل : "مؤلَّفَين يف التاريخ، األول مساه) ه1042ت(التوايت
ويف السري ألف الشيخ سيدي عبد العزيز سيد أعمر املهداوي كتابه ". شقائق النعمان فيمن جاوز املائة بزمان

، ويف الرحلة ألف التواتيون كثريا، وقدكان احلج وطلب العلم "طف الزهرات يف أخبار علماء توات:" املسمى
فوصفوا األماكن اليت مروا ا أثناء رِحلَتهم، والعلماء الذين التقوا م من أهم الدوافع عندهم لإلرحتال، 

وجالسوهم، وأخذوا عنهم العلم واملعرفة، ومن الذين ألفوا يف أدب الرحلة الشيخ سيدي عبد الرمحان بن عمر 
  3.، حيث ألف الرحلة احلجازية، وفيها وصف رِحلته إىل احلج)ه1189ت(التنالين

  
  :شيخ سيدي حممد اإلداوعلينبذة عن ال - 2
  :نسبه -1- 2

العلوي بن احممد بن كل بن ثال بن حيي، بن أبيج، بن  بك حممد«حممد اإلداوعلي هو يف نسبهلشيخ ا     
علي، بن بلحمر، بن مهذان، بن كَتبل، بن علي، بن يج، بن نيداكر، بن كنانة، بن جابر، بن عبد الرمحان، بن 

بد الواسع، بن عبد الدامي، بن عمر، بن زروق، بن عبد اهللا، بن سعيد، بن عبد زيد، بن عبد املنعم، بن ع
بن محون، بن زكرياء، بن القاسم، بن حيىي، بن أيب  «، ويف نسخة ابن عزون 4»الرمحان، بن سامل، بن هارون 

   5.»علي، بن عبد اهللا، بن حممد، بن سليمان، بن عبد اهللا الكامل بن  احلسن املثىن 
                                                

سوريا،  -، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق50املدائح النبوية حىت اية العصر اململوكني حممود سامل حممد، ص :ينظر - 1
  .م1996-هـ1417، 1ط
، 1منشورات احلضارة، احلضارة، اجلزائر، ط، 33، ص2احلركة األدبية يف أقاليم تواتن أمحد أبا الصايف جعفري، ج :ينظر- 2

  .م2009
  .198التاريخ الثقايف إلقليم توات، الصديق حاج أمحد آل املغيلي، ص :ينظر - 3
، دار الغرب للنشر 13، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة - 4

  .م2008ط،  والتوزيع، د
  .م2005ط،  ، مطبعة دار هومة، اجلزائر،د583، ص 2العلية إىل منطقة توات، حممد باي بلعامل، جالرحلة  - 5
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  :لده ونشـأتهمو -2- 2
ه، بدأ دراسته 11يف شنقيط مبوريتانيا يف النصف الثاين من القرن  «ولد الشيخ حممد اإلداوعلي رمحه اهللا     

األوىل مبسقط رأسه حيث حفظ القرآن، مث درس باقي العلوم السائدة يف عصره، وملا بلغ يف العلم درجة رفيعة، 
ومن هنا تبدأُ قصة الشيخ 1،»يط متجِهاً حنو البقاع املــقدسة أراد أن يؤدي فريضة احلج، فخرج من شنق

   2.»الشناقطة دخوال إىل أرض توات على ما يروى «اإلداوعلي مع توات، وهو أول 
وقد خرج معه يف هذه الرحلة جمع غفري من بلْدان خمتلفة من املغرب، وموريتانيا، والسنغال، ومايل، ومن     

واصل الرحيل مع الركب، باقي الدول اقَّف الشيخ، ومل ياورة للجنوب اجلزائري، ويف منطقة عني صاحل تو
فاستقبله عاملها اجلليل سيدي بونعامة، وأقنعه باملكوث عنده،  مل ) بلدية بدائرة أولف(وقفل راجعا إىل أقبلي 

بالرحيل فأَذن له، وتوجه حينها إىل  يطب املقام للشيخ اإلداوعلي يف منطقة أقبلي، فاستأْذن شيخها أيب نعامة
توات وباخلصوص منطقة متنطيط عند عاملها اجلليل سيدي البكري، وقبل الوصول إليها بعث بِرِسالة شعرية 
يطْلُب فيها اجلوار منه، فرد عليه الشيخ سيدي البكري برسالة كلها ترحيب بقدوم الشيخ سيدي اإلداوعلي 

   3.إىل متنطيط
بعد مكوث الشيخ اإلداوعلي يف متنطيط مدة من الزمن اتجه بِأمر من شيخها صوب تفْليالت باملغرب     

قاصدا أبناء سيدي الغازي للتتلْمذ على يديهِم، وبعدها رجع إىل متنطيط، واشتغل بتعليم العلم واملعرفة، وبعدما 
بني سكان القصور، اجتمع أعياا وطلبوا من الشيخ سيدي ذاع صيت الشيخ اإلداوعلي يف املنطقة وشاع 

   4 .البكري أن يسمح للشيخ سيدي حممد اإلداوعلي بالرتول عندهم؛ لتدريس العلم هلم ولأَوالدهم
، بعد االستحكام إىل الناقة أُسوة بالرسول )قصر يقع يف بلدية فنوغيل" (أعباين"بعدها استقر األمر جلماعة     

وسلم، فخرج من متنطيط وتوجه إىل قصر أعباين، وفيه تزوج، وأسس زاويته املعروفة، عاش الشيخ  صلى عليه
اإلداوعلي حياةَ احللِّ والترحال؛ لنشر العلم واملعرفة، داعياً إىل اهللا وطالباً للعلم، زار العديد من األقاليم 

أَدركَته املنية هناك، توفِّي رمحه اهللا يف القرن الثاين عشر )  مايلمدينة تقع يف(املختلفة، ويف زيارته إىل تمبكْتو
هجري عن عمرٍ يناهز مثانية ومثانون سنة، وصلى عليه مجع غَفري، ويف مقَدمتهم الشيخ سيدي حممد بن املربوك 

    5.البداوي
                                                

، منشورات املطبعة 114، ص1سلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات، موالي التهامي، ج - 1
  .م2005، 1احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر، ط

  .13، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)لشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعرها(رجال يف الذاكرة  - 2
  .115سلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات، موالي التهامي، ص :ينظر - 3
  .116املصدر السابق، ص :ينظر - 4
  .20أبا الصايف جعفري، ص ،أمحد)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة  :ينظر - 5
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  :أهم العلماء الذين عاصروا الشيخ اإلداوعلي يف منطقة توات -3- 2
ـَّــــا قدم الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي إىل املنطقة عاصر علماء أجالَّء نشطوا احلركة العلمية      ملـ

  :واملعرفية، بفضل ما ألَّفوه من مؤلَّفات يف شىت العلوم واملعارف، ومن أبرز هؤالء العلماء نذكر
صاحل بن سيدي البكري بن عبد سيدي حممد ال «:وهو: الشيخ سيدي حممد الصاحل بن سيدي البكري -

الكرمي بن حممد بن حممد بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون، بن عمر البازي املريين، كان رمحه اهللا عارفا بأُصول 
  1.»ه 1139الدين والسنة، درس بتمنطيط، مث انتقل يف حياة والده إىل تقُّرت، وفيها توفَّى سنة 

ه، أسس 1060خ ابن عبد الرمحان امللقب بأيب نعامة القبالوي، ولد سنة الشي «وهو: الشيخ أيب نعامة -
زاويته بأقبلي، فكانت محطَّة يلتقي فيها حجاج التكرور، وحجاج توات لينطلقوا منها حنو البقاع املقدسة، 

 2.»ه 1163توفَّى رمحه اهللا بزاوية أقبلي سنة 
رمحه اهللا إماما، عاملا، ماهراً يف معارف  «كان :الَينبد القادر التنِّالعالمة سيدي الشاذيل بن عمر بن ع -

  3.» ه1173وعلوم كثرية، وكانت سريته حسنةً، واشتهر بعد وفاة والده، توفِّي بفاس سنة 
ه، 1096ولد الشيخ سيدي عبد الكرمي بن البكري سنة: الشيخ عبد الكرمي بن البكري بن عبد الكرمي -

لم عن والده، وعن ابنه القاضي سيدي عبد احلق، وابن أخيه سيدي عبد الكرمي احلاجب بن سيدي أخذ الع
حممد الصاحل، والعالّمة سيدي حممد بن احلاج بن عبد اهللا وغريهم، كان إماما فقيها عابدا وذاكرا، تولَّى 

    4.ه1174ي وقت صالة اجلمعة عام القضاء بعد وفاة والده، واجتَه يف ذلك اجتاه العدل بني املسلمني، توفِّ
كان رمحه اهللا إماما ورِعا،عارفا بأُمور الفقه،  :العالمة سيدي أحممد بن سيدي احلاج عبد الرمحان التنالين -

  5.ه1185واعتىن به عناية كبرية، توفِّي بفاس باملغرب سنة 
حممد بن املربوك بقصر والده سيدي نشأ الشيخ سيدي : الشيخ سيدي حممد بن املربوك البداوي اجلعفري -

، بزاوية سيدي حيدة يف بوده، كان رمحه اهللا عاملا زاهدا، أخذ العلم عن )بأيب سبع حجات(أمحد امللقَّب 
الشيخ سيدي حممد بن عبد اهللا الونقايل، وعن الشيخ سيدي عمر التنالين، وعن الشيخ سيدي عبد الرمحان بن 

                                                
، شركة دار اهلدى 141هـ، عبد احلميد بكري،ص14هـ إىل القرن9النبذة يف تاريخ توات وأعالمها من القرن  - 1

  .م2005اجلزائر، دط، -مليلة-للطباعة والنشر والتوزيع، عني
  .281، ص1توات واألزواد، حممد الصاحل حوتية، ج - 2
  .125ت، حاج أمحد الصديق آل املغيلي، صالتاريخ الثقايف إلقليم توا - 3
، 2، مطبعة دار هومة، اجلزائر، ط112قطف الزهرات من أخبار علماء توات، حممد عبد العزيز سيد أعمر، ص :ينظر - 4

  .م2002
  .125التاريخ الثقايف إلقليم توات، حاج أمحد الصديق آل املغيلي، ص :ينظر - 5
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وكانت أغلب أشعاره يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، توفِّي رمحه اهللا عام عمر، خلَّف العديد من القصائد، 
     1.ه1195

  :شــعــره -4- 2
كالم منظوم، بائن عن  «:ترك الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي جمموعة كبرية من القصائد الشعرية، والشعر    

ظم الذي إن عدل عن جهته مجته األمساع، وفَسد املنثور الذي يستعمله الناس يف خماطبام، مبا خص به من الن
، والشيخ اإلداوعلي يعد من أبرز الشعراء يف إقليم توات خالل القرن الثاين عشر هجري، مبا 2».على الذّوق

خلَّفَه من قصائد مدحية يف شخص املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، واحتلت اجلزء األكرب من شعره، إضافة إىل 
  .غراض األخرى كالرثاء، واملدح العاماأل

الفصيح وامللحون، وفيما يلي عرض جزء من شعره من : وقد نظم الشيخ اإلداوعلي الشعر بشدقيه     
  :اجلانبني

، وهي قصيدة مدح ا النيب صلى اهللا عليه "بربع احلي"ومن أشعاره الفصيحة قصيدة : الشعر الفصيح-أ
وابتدأها الشاعر بِمطْلَع غزيل يحكي فيه قصة محام شدا أمام عينيه فأثار جواه،  وسلم، ذات البحر الوافر،

وجوى الغراب احلاضر معهن وذكَّره أحبته عامة، ورسول اهللا عليه الصالة والسالم أكرم اخللق وأشرفهم 
  :فيقــول3.وأقواهم وأرمحهم خاصة
                        ربِد يعِ الْحبـا بِرفَـالَح تهتا بِطَلْعالَنا         فَأَونِ الَحمالي  
  وغَنى فيه قُمـرِي غناًء         أَثَار جوى الْغرابِ بِه فَصاحا                        
                        قَانُ بِهبالْح احنيالَ         ودة هكْرِمع يهف تاحنا واحصو  
  وما سجع الْحمام علَى هديلٍ      وبالَغَ في الْبكَا وغدا وراحا                         
        4.وما قَالَ املتيم خلْف عيسى       بِربعِ الْحي بدر الْيمنِ الَحا                        

قدم فيها الشاعر مبقدمة حوارية بينه وبني صاحب له، بعد ما رأى صربه ينفد، وعينه و له قصيدة رائعة ي    
تدمع بعد أن غادر ركب األحبة لزيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبعد هذه املقدمة يدخل الشاعر يف ذكر 

                                                
   .م2005، مطبعة دار هومة، اجلزائر، د ط، 112، ص1وات، حممد باي بلعامل، جالرحلة العلية إىل منطقة ت :ينظر - 1
2

نعيم زوزور، دار الكتب العلمية، : عباس عبد الستار، مراجعة:،حتقيق9عيار الشعر، حممد أمحد ابن طباطبا العلوي، ص -  
  .  م2005-هـ1426، 1لبنان، ط-بريوت

3
، 1، منشورات احلضارة، اجلزائر، ط161، ص1د أبا الصايف جعفري، جاحلركة األدبية يف أقاليم توات، أمح :ينظر -  

  .م2009
  .25،27، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره( رجال يف الذاكرة - 4
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،وهذه القصيدة من  أوصافه ووصف حاله بعد طول املعاناة والشوق للمحبوب، وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :                      يقول فيها  1حبر الوافر،

 علَيك صلَاةُ ربك ماأَراقت       رعود سحائبٍ مـاًء زالَالَ                                   
            تدي قَصتبأَح كَابـوقٍ        راَء نرو وقا قَالَ املَشمإِالَالَ و  

  ركَاب أَحبتي قَصدت إِالَالَ        فَأَضحى الصبر بعدهم محاالَ                       
  فَقُلْت لصـاحبِي لَما تولَّت        تمسك بالسلْوِ فَقَـالَ الَالَ                       
                      ي فأَناالَلعتلَ اشعتواش بيالش الَحرِي       ومع تيوى أَفْن2.ي الْه   

أَما في املَدحِ العام، فقد ترك الشيخ اإلداوعلي قصيدة مدح رائعة، مدح ا الشيخ سيدي البكري بن عبد     
ا بالدعاء والتوسل هللا ، وفيها تعرض لجملة من خصال وحماسن الشيخ، وانتهى أخري)ه1133ت(الكرمي

سبحانه وتعاىل، سائال لنفسه وللشيخ سيدي البكري ولأوالده ظال ظَليالً متصالً بِظلِّه سبحانه 
  :فيقــول3وتعاىل،

  زر من هويت والَ تصبو لمن عدالَ       علَى هواه وسـق لربعه الْإِبِالَ                    
  وحطَّ للسيد الْبكْري ركاب منى         تجِد من الْعلْمِ عند بابِه الْأَمالَ                    
  واذْكُر كَرِميـاً قَصاه للْعلَى خلُق         عذْب وفَاز بِسؤلِ من بِه نزالَ                    
                    المصتشِ مرلِّ الْعبِظ يالظَل الم        ظي وِلَهوالَي لم نأَلُ ماَس ازِلْت  
  4.ولَم أَزلْ أَسأَلُ الرحمانَ لي ولَهم        ستراً جميالً علَى الغفْران مشتمال                    

لي قصيدة يف رثاء الشيخ سيدي البكري بن عبد الكرمي، نظمها فيه أما يف الرثاء فقد ترك الشاعر اإلداوع    
بعدما بلغه نبأ الوفاة، فانطلق لسان الشاعر اإلداوعلي يترجم ما جيول يف خاطره من فُقْدان للدروس املختلفة 

عليه، آمالً يف تقَبل  من تفسري للقرآن، وفقه، وحنو، وبالغة، وغري ذلك، مث بدأ يصبر نفسه بالدعاء له، والترحمِ
  :فيقول 5صاحل أعماله، والتجاوز عن سيئاته وخطاياه جباه النيب صلى اهللا عليه وسلم،

 وصارت من بعد نورِ الْعلْمِ في الظُّلَمِ       آه علَى توات حلَّ الْوباُء بِهـا                       
 علُومه بِأَرضِ الْعربِ والْعجمِ      لمها الْحبرِ الذي انتشرت   بِموت عا                  

                  ميالدو ارهالْأَنو رالْقَمو سمالشةً         وبقَاط ومجالن كَتب هتـوبِم  

                                                
  .178، ص1احلركة األدبية يف أقاليم توات، أمحد أبا الصايف جعفري، ج :ينظر - 1
  .39،42، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)شيخ سيدي اإلداوعلي حياته وشعرهال(رجال يف الذاكرة - 2
  .43املصدر السابق، ص :ينظر - 3
  .44،45 املصدر نفسه، ص - 4
  .110أحباث يف الثرات، أمحد أبا الصايف جعفري، ص:  ينظر - 5
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                  قَرم تي كَانونُ التالفُن نمِ     رةً      أَيي الْكلف وحالن نأَي فَاسريأين الت  
  أَين الْحديثُ وأَين الفقْه ياأَملي         أَين الْبديع وأَين مْطق البكْمِ                  
                  اهبِج        هناسحلَى فَاقْبِلْ ماذَا الْعي بارمِ يلْأُمل وثعبى الْمررِ الْويخ  
  1.وعن مساوِيه يارب تجاوز لَه        وابسطْ علَيه رِداَء الْعفْوِ و الرحمِ                  

  :الشعر امللحون-ب
    العسلة والنونية، نظم الشيخ الشاعر اإلداوعلي يف الشعر امللحون، وترك عدة قصائد من أشهرها قصيدت ي

فالعسلة قصيدة توسلية، عدد فيها الشاعر أمساء األولياء والصاحلني من كافَّة األقطار العربية واإلسالمية، 
  :فيقول فيها2إلن الشاعر ذكر امسها داخل القصيدة،" العسلة:"وسميت القصيدة ب

  الرحمانْ اللِّي بتـوحيد معقُولْ   ى       اللِّي نبدا بِه بِاسمِ اهللا أولَ                   
  أَمرِي في الدارِين باستر الْمسبولْ     الرحيم اللِّي بفَضلُوا نتولَّى                        
  نعمه عرض وطُولْحمداً وافي كُلّْ       الْحمد ْهللا دافَع كُلّْ بالَ                          
ـَه         واجعلْنِي ياخالْقي عندك مقْبولْ                      أَنا ياكَرِمي جِيتك بالدخل
  واالَمالَك الصافِّني احفُولْ احفُولْ  جِيتك دخيلْ باالَنبِيا واملرسال                        

ـَّه                             تاملَع نيالْحةْ الصرايقُـولْ    بِدعلِّيـنِي مخالَنا الَتوامي  
  قَايم بالسنـه دليلُ واملَدلُولْ    بِِسيد احمد شيخنا اللِّي                            
  علَى اخلَيلْ يغيثْ في الضيقَه ويصولْ           اجلُنيدي بوطْبايع مشتمالَ                    
  البصرِي ماه من رِجالْ الْكَسالَ     كَانْ اندهتو سيدنا ماهو مكْسولْ                   
  ولْـتـاه محاطْرِي مه      أَوراهو في خاللِّي ما سميت في كَنز الْعسلَ                   
ـَعنِي معاكُم في ظَالَّ       اعلَيها من ظَلْ عرش اهللا ظَلُـولْ                    جي بر  
  محمد اللِّي مارسلْت وراه رسـولْ  علَى سيد الرســالَ    اللَّهم صلِّ                   
                  ولْهمجو متباطْرِي جي خذَا اللِّي فــالَ       همو جابحاصو والَداوو 3 .و  

فهي قصيدة يف التوحيد والعقيدة، وفيها يعدد الشاعر صفات اهللا سبحانه وتعاىل " النونية"أما قصيدة      
مبا ينتظره يف اآلخرة، وأن حياة الدنيا ما هي إال  وأمسائه، ويذْكُر ذنوبه، ويصف اجلنة والنار، ويذَكِّر ابن آدم

  :حياة هلو ولعبٍ، فيقــــول
  

                                                
  .54، 53ري، صأمحد أبا الصايف جعف ،)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة - 1
2

  .64ص املصدر السابق،: ينظر -  
3

  .73املصدر نفسه، ص -  
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  نظْمي في توحيد موالَي الرحمانْ  الْحمـد ْهللا بِه بديــت اقْبلْ                               
                         يختم واطَري الْخاللِّي ف يعمافَطَّانْ      لْ    اجي حاروج نمو اوِيرصت نم  
  الَشرِيك ابشابهو كَاين ماكَانْ      أَعلَى من هداك موالَنا واجملْ                              
  ليد الْغير كَانْ انت يقْظَانْمن تقْ       أَتعلَّم عشرين صف لَك افْضلْ                            
                         اجا االَكْمالْونالـوْهللا م انْ     ـالْ  باذْه يهصحا تالْ مالْكَم فصو نم  
ـُرسلْ                                  ـانْالَ تفْنحقْ الرسلْ كَاملني بِالْواجب في حق نبِينا املـ
                         بر تتقَ أَن اقِ لَمب ميلْ     ــدز   انِكحبى سرالو الَقا خي كانحبس  
  ـكَانْ انْ وِالَّ مفي زمـد تقَيـا م     أَنت االَخر ياْهللا وانت االَولْ                               

                         ا جِيتلْ     ـأَنسـْو   ـانْللِّي نضور يا حنما يخافَك ا    ك ياإِالَهي مت
                         عتا الَ ينبوج ـرِيعا سالَنْ   طَّل       ـياً واعرا سنكَالَم تعمس تأن  

                        لْ     اراقْبفَظْ واحه وامكُلّْ الْع مان    حيادي كـادبي اعدينِي واهداهو  
ـَان      وافْتح باب الْكَون ياكْرِمي اعجلْ                             بالصرخه يارازق انوازع الْحيت

  سيد الْخلْق شفـيعنِا يوم امليزانْ      لرسولْ املَتفَضلْ     بالصالَةْ علَى ا                        
  مادامت االَرواح تسرح في االَبدانْ  صلَّى علَيه اهللا ما فَاح الْمندلْ                              

                      مته اخادها بالشالَنوا ملْ     يانْ    اَألجيلَى االَدع ترتاللِّي اخ ينلَى الدع1.و    
وبعد هذه اجلولة القصرية يف منطقة توات، اليت عرجنا من خالهلا بذكر العامل اجلليل الشيخ سيدي حممد     

لذين تركوا بصمتهم اإلداوعلي، ومآثره يف الشعر بنوعيه الفصيح وامللحون، تبني أن املنطقة غنية بعلمائها ا
  . راسخة يف التاريخ، بفضل ما خلفوه من كنوز مثينة يف ميدان العلم واملعرفة

                   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .79، 74، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره( رجال يف الذاكرة - 1
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حبث العلماء منذ القدمي يف مواضع اللسان وبذلوا جمهودات كبرية يف هذا امليدان، فعاجلوا الصوت        
 لة، واملعجم، ويف هذا الفصل سنتناولومتعلقاته ، والصرف وأبنيته والنحو وتراكيبه وعالمات إعرابه، والدال

اليت سوف تكون مهد تطبيقنا يف الفصل الثاين على قصيدة الشيخ  ما يتعلق حبيثيات الدراسة اللسانية،بعض 
سيدي حممد اإلداوعلي، بدءاً بالتعريف اللغوي واالصطالحي للتحليل واللسان، انتهاء بعرض موجز ملستويات 

  .والصرفية، والنحوية، والداللية، واملعجميةالصوتية، : التحليل اللساين
  :مفهوم التحليل-
حللت العقدة أحلها : وتقول « : من كتاب العني للخليل ما نصه" حلل"جاء يف مادة  :التحليل لغة -1- 1

  »1 .حال إذا فتحتها فاحنلت
العقد  تلْحلَ. يقالُ. نه شيءوأصلها كلها عندي فتح الشيء الَ يشد ع    «: لهوعرفَه ابن فارس بقو      
   2» .قد اذكُر حاليا عا :ويقول العرب. حلُّها حالأَ

ام يراد به تقسيم الكلِّ ــج عـمنه «:  يعرف التحليل يف االصطالح بأنه  :التحليل اصطالحا-2- 1
هائزرِهإلَى أَجاصنالشيِء إِلَى ع منها ونقدهاليل احت «:أو هو 3.» ، ورد لَّفـُؤ ، 4  » .لنص إىل أجزائه امل

يشري إىل الطُّرق املستعملة يف وصف  «، أو هو مصطلح5 » .حتليل مبعىن التفسري «: ويعرف كذلك بِأَنه
  6 .».موضوع ما، قصد إجياد عالقة بني اجلزء والكل

ري ـــتفس: ن التحليل هوبني لنا أـــــطالحي يتــالل التعريفني اللغوي واالصـومن خ      
  . زائه املكونة له، بغية اكتشاف أسرارهـــكه إىل أجيالشيء وتفك

  
 

                                                
العلمية،  ، دار الكتب349، ص1ج" حلل"عبد احلميد هنداوي، مادة : كتاب العني، اخلليل ابن أمحد الفراهيدي، حتقيق- 1

 . م2003-ه1424، 1لبنان، ط-بريوت
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،دط، 14،ص2،ج"حلل"عبد السالم هارون، مادة: مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق- 2

  .دت
  .م2002، 1مصر، ط-، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة12التحليل النحوي أصوله وأدلته، فخر الدين قباوة، ص - 3
، دار العلم للماليني، 364، ص1، ج"التحليل"املعجم املفصل يف اللغة واألدب، إميل بديع يعقوب،ميشال عاصي، مادة - 4

  .م1987، 1لبنان، ط-بريوت
، 2، مكتبة لبنان، بريوت،ط79،ص"التحليل"معجم املصطلحات يف اللغة واألدب،جمدي وهبة،كامل املهندس،مادة- 5

  .م1984
، 1لبنان، ط -، دار الكتاب اللبناين، بريوت75، ص"التحليل"صطلحات األدبية املعاصرة، سعيد علوش، مادةمعجم امل -6

    .م1985-هـ1405
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  :نمفهوم اللسا -2
اللِّسان ...« :قوله" لسن"جاء يف معجم احملكم واحمليط األعظم البن سيدة يف مادة  :اللسان لغة -1- 2

   1. » واللِّسن الكالم واللُّغة ن عنه بلَّغَ،غه، وألسلَأي أب. املقْول، وألسنه ما يقول
جارحة الكالم، وقد يكَنى ا عن الكلمة فَيؤنث : اللِّسان«    :وقد أيد ذلك ابن منظور يف لسانه بقوله     

وفصاحة، رجلٌ لَِسن بين اللَّسنِ إذا كان ذا بيان : فُالن يتكلم بلسان قومه؛ أي بِلُغة قومه، ويقال: حينئذ؛ يقَال
  2 .» واللِّسن الكالم واللُّغة

اللِّسانُ املقْول، وألسنه قوله  « : ال خيرج تعريف الفريوز آبادي يف معجمه عن هذين العريفني بقولهو     
    3.» أَبلَغه، واللِّسن بالكَسرِ الكالم واللُّغةُ واللِّسان

ليبين لَهم  ﴿ وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه:  قوله تعاىلوقد ورد لفظ اللسان يف القرآن الكرمي يف     
يمكالْح زِيزالْع وهاُء وشن يي مدهياُء وشن يم لُّ اللَّهضبلغة قومه، فلما كانت اللغة آلتها اللسان : ، أي4﴾ فَي

  . اللغة، وهي آلة اللسان اليت هي سبب يف حدوث اللغةاجلارحة، استعمل اآللة الدالة على 
  :اللسان اصطالحا -2- 2
 5 »هو اللغة اليت تتكلَّمها أمة : لسان القوم« :يعرفُه خليل أمحد خليل يف معجمه املصطلحات اللغوية بقوله   

، واللغة هي موضوع علم مفهوم مشترك تندرج حتته عدة ألسنة «أو هو، 6 »نسق من العالمات« :، واللِّسان
  7» .اللِّسان أو اللِّسانيات

تاجِ نظام مسجلٌ يف الذاكرة املشتركة يمكِّن من إن«: يف كتابه بأنه )روبِرت مارتني(ويعرفُه عامل اللسانيات     
  8.» لفيظات ال متناهية وفهمها

                                                
، دار الكتب العلمية، 498، ص8، ج"لسن"عبد احلميد هنداوي، مادة: احملكم واحمليط األعظم، ابن سيدة، حتقيق - 1

  .م1985-هـ1405، 1لبنان، ط-بريوت
  .، دار صادر، بريوت، دط، دت386، ص13، ج"لسن"عرب، ابن منظور، مادةلسان ال - 2
  .م1980-هـ1400، 3، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط262، ص4، ج"لسن"القاموس احمليط، الفريوز آبادي، مادة - 3
  .05سورة إبراهيم، اآلية - 4
   .م1995، 1دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر، ط،112ص" اللسان" معجم املصطلحات اللغوية، خليل أمحد خليل، مادة -5
–، سيدي بلعباس 65عبد القادر فهيم الشيباين، ص: املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ماري نوال غازي بريور، ترمجة -6

  .  م2007، 1اجلزائر، ط
، دار 289اللسان، ص" ن، مادةاملصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية، بوطارن حممد اهلادي وآخرو  -7

    .م2008-هـ1428مصر، دط، -الكتاب احلديث، القاهرة
، 1لبنان، ط-للترمجة،بريوت،املنظمة العربية 65عبد القادر املهريي، ص:مدخل لفهم اللسانيات،روبرت مارتان،ترمجة- 8

  .م2007
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غ، وهو ظاهرة اجتماعية ال فردية، وهو كذلك نظام اللسان أداة تبلي « :ويقول عنه الدكتور صاحل بلعيد     
  1.» من األدلَّة املتواضع عليها، وله منطقه اخلاص، وإنه وضع واستعمال

أداة تبليغ يتواصلُ ا األفراد فيما بينهم، ولكل قوم مميزات وخصائص : تنتج أن اللِّسان هوومن ذلك نس     
  .تميزهم عن غيــرهـم

  :يات التحليل اللساينمستو -3
التحليل اللِّساين هو دراسة املستويات اللغوية بدءاً من الصوت الذي هو أصغر وحدة لغوية، مث الكلمة اليت      

هي ميدان الصرف، مث اجلملة اليت ميداا النحو، وبعدها يدرس الداللة، مث املعجم، وهذه املستويات اخلمس 
وفيما يلي تفصيل موجز هلذه  2.ختدم بعضها، وتتعاونُ من أجلِ بِناِء اللُّغةمتالمحةٌ فيما بينها، متكاملةٌ 

  : املستويات
الذِّكْر : والصيت .نادىصات يصوت، و أَصات إذا  « الصوت يف اللغة من :املستوى الصويت-1- 3

ن أعضاء النطق، وهذه ، واألصوات اللغوية هي تلك اآلثار السمعية اليت تصدر طواعية واختيارا ع3» احلسن
   4.اآلثار تظهر يف صورِ ذبذبات معدلة، وموائمة ملا يصاحبها من حركات الفم بِأعضائه املختلفة

تاب العني، وأقامه على و قد اعتىن العلماء العرب منذ القدمي باألصوات بدءاً من اخلليل الذي ألَّف ك     
حسب احلَيز واملخرجِ، واعتمد يف ذلك على تذَوقِ احلروف  تيباً صوتياًدراسته تر رتبفقد  ،أساس صويت

   5.شفَوِياً، وعلى السمع
من أمثال تلميذه سيبويه، وابن جين، وغريه، وقد نالت الدراسة  ءعلما  وقد سار على ج اخلليل هذا    

يوضح لنا " أسباب حدوث الصوت"بن سينا يف كتابهفهاهو ا 6الصوتية حظْوةً كَبِرية بني أَوساط هؤالء العلماء،
                                                

، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن 49اين، صاحل بلعيد، صالتراكيب النحوية وسياقاا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرج - 1
  .م1994اجلزائر، دط، -عكنون

-هـ1425، 1األردن، ط-، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان101دراسات لغوية، مسيح أبو مغلي، ص :ينظر - 2
  .م2004

، مؤسسة الرسالة للطباعة 562، ص"صوت"معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيب البقاء الكفوي، مادة: الكليات - 3
  . م1998-هـ1419، 2لبنان، ط- والنشر والتوزيع، بريوت

-، مؤسسة الثقافة اجلامعية، األزاريطة135الداللة الصوتية يف اللغة العربية، صاحل سليم عبد القادر الفاخري، ص :ينظر-4 
   .مصر، دط، دت

-، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية75لراجحي،سامي عياد حنا، صمبادئ علم اللسانيات احلديث، شرف الدين ا :ينظر -  5
  .م2002مصر، دط،

   
-، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد62منهج البحث اللغوي بني التراث وعلم اللغة احلديث، علي زوين، ص :ينظر - 6

  . م1986، 1العراق، ط
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. أن الصوت سببه القريب متَوج اهلواء دفْعة بسرعة وبقوة من أي سببٍ كان «: كيفية حدوثه، ويعرفه لنا بقوله
« 1   

ارج، خامل ها، وأنواع هذهجون، وخمارـف تتكيويت هو الذي يبحث يف األصوات، وكواملستوى الص    
املتنوعة واملختلفة، وطريقة نطقها وحتوهلا، ومتاثلها، ووظائفها املنوطة ا، كما يبحث يف  اافوص

   2.املقـــاطع الصوتية، والنرب والتنغيم
مكان : وقد اختلفت خمارج احلروف بني علماء العرب القدامى، وبني العلماء احملدثني، ويعرف املخرج بأنه    

  3.الصويت هازكان الذي خيرج منه الصوت يف اجلامل :يت، أيحدوث الصوت داخل اجلهاز الصو
وسوف منثل لذلك بعامل األصوات اخلليل ابن أمحد الفراهيدي، : خمارج احلروف عند القدامى -1- 1

  :فاملخارج عنده يف كتابه العني مثانية خمارج، وهي
  .ني، احلاء، اهلاء، الغنيالع: وسميت بذلك لأَنَّ خمرجها من احللق، وهي: األصوات احللقية -أ

   .القاف، والكاف: ووصفَت باللهوية، ألنَّ مبدأها من اللَّهاة، وهي: األصوات اللهوية- ب
: واحلروف سميت ذا االسم؛ ألن خمرجها من شجر الفم، ويعين مفرجه، وهي: األصوات الشجرية -ج

  4 .اجليم، والشني، والضاد
سلية؛ ألن مبدأها من أسلة اللسان، أي مستدق طرف اللِّسان، واحلروف ووصفت باأل: األصوات األسلية -د

  .الصاد، والسني، والزاي: األسلية هي
  .الطاء، والتاء، والدال، ووصفَت بالنطْعية؛ ألن مبدأَها من نطْعِ الغار األعلى: وهي: األصوات النطْعية -ز
  .الظاء، والذال، والثاء: ثوية؛ ألن مبدأها من اللَّثَّة، وهيوسميت باللَّ: األصوات اللَّثَوية -ك
: الراء، والالم، والنون، ولُقِّبت بالذَّلَقية؛ ألن مبدأها من ذلق اللِّسان، والذَّلَق هو: وهي: األصوات الذَّلَقية - ه

  . حتديد طرفيه
ميت هذه احلروف بالشفَوية؛ ألن الفاء، وامليم، والباء، وس: وحروف الشفَة هي: األصوات الشفوية - و

  . مبدأها من الشفة

                                                
مد حسان الطيان، حيىي مري علم، مطبوعات جممع اللغة حم: ، حتقيق56رسالة أسباب حدوث احلروف، ابن سينا، ص - 1

  .العربية، دمشق، دط، دت
، 1األردن، ط-، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان12مستويات اللغة العربية، نايف سليمان وآخرون، ص :ينظر - 2

  .م2000-هـ1420
مصر، دط، -والنشر والتوزيع، القاهرة ، دار قباء للطباعة40مدخل إىل علم اللغة، حممود فهمي حجازي، ص :ينظر - 3

  .م1998
   .32، ص1العني، اخلليل، ج :ينظر - 4
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الياء، والواو، واأللف، واهلمزة، وقال بأا حروف هوائية، يف حيزٍ واحد؛ :وأشار اخلليل يف كتابه العني إىل     
   1.ألا هاوية يف اهلواء ال يتعلق ا شيء

ز الدراسات الصوتية احلديثة هو اعتمادها املالحظة لعل ما يمي: خمارج األصوات عند احملدثني -2- 1
العلمية الدقيقة يف ظلِّ االستعانة باألجهزة واآلالت، ويكاد يجمع العلماء العرب احملدثون على أنَّ خمارج 

  :األصوات العربية عشرة، وهي
ا تقترب الشفتان من الباء، وامليم، والواو،وحتْدث عندم: وحروفه اليت خترج منه هي: املخرج الشفوي -أ

  .بعضهما
وخترج منه الفاء، وهذا الصوت خيرج عندما تتصل الشفة السفلى باألسنان : املخرج الشفوي األسناين - ب

  . العليا، مع حدوث تضييق يف جمرى اهلواء
الذال، والثاء، والظاء، وهذا املخرج يتحقق عندما يتصل طرف : وخترج منه أصوات: املخرج األسناين -ج
  .لسان مع الثنايا العلياال
وهو خمرج الدال، والتاء، والطاء، والزاي، والسني، والصاد، والضاد، وخترج : املخرج األسناين اللَّثوي -ح

   2 .هذه األصوات منه عندما يتصل طرف اللسان باألسنان العليا
  .سان مع اللثةوخيرج منه الالم، والنون، والراء، وهو حيدث عندما يلتقي الل: املخرج اللثوي -د
وهو الطبق الصلب، وخيرج منه الشني، واجليم، والياء، ويتحقق الصوت فيه عندما تلتقي : املخرج الغاري -ذ

  .مؤخرة اللسان مع وسط الطبق أو احلنك
وهو الطبق اللني، وخبرج منه الكاف، والغني، واخلاء، ويتحقق الصوت فيه بالتقاء مؤخرة : املخرج الطبقي -ر

  .الطبق اللَّين أو احلَنك اللَّيناللسان مع 
  .وخيرج منه القاف، وحيدث الصوت فيه نتيجة اتصال مؤخرة اللِّسان مع اللَّهاة: املخرج اللَّهوِي - و
  .وخيرج منه العني، واحلاء، وهذا املخرج يتحقق عندما تتقلص جدران احللق: املخرج احللقي - ه

اء، واهلمزة، وهذان الصوتان حيدثان عندما يلتقي الوتران وختـرج منه الـب: املخرج احلنجري -ط
   3.الصوتيان

ومن ذلك فمخارج احلروف العربية اختلفت بني القدامى واحملدثني، ولعل مرد ذلك يعود إىل التطور الذي     
ل خاصة حدث يف الدراسات الصوتية احلديثة، لكن هذا ال مينع من االعتراف بأسبقية األقدمني يف هذا اا

ته سـذا ما جعل دراـالذوق والسماع يف معرفة خمرج احلرف، وه اعتمد ههود اخلليل بن أمحد، لكنج

                                                
  .42كتاب العني، اخلليل، ص :ينظر - 1
  .19نايف سليمان وآخرون، ص مستويات اللغة العربية،: ينظر - 2
    .19، صاملرجع السابق :ينظر - 3



مستويات التحليل اللساين                                                        :                                                   الفصل األول
 

21 
 

ات واستعمال األجهزة اليت تكشف خمرج الصوت بدقة، أصبحت سع تطور الدرامضة بعض الشيء، ومـغا
  . الدراسات احلديثة أكثر مصداقية من سابقتها

  : نوعة متيزها عن بعضها البعض، ومن هاته الصفات ما يليللحروف صفات مت: صفات احلروف -3- 1
حرف أُشبِع االعتماد « :حتدث سيبويه يف كتابه عن صفة اجلهر، وقال: الصفات اهورة واملهموسة -1- 3

ويقول عنها احملدثون  1.»يف موضعه، ومنع النفْس أَن جيري معه، حتى ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت
بذبا صوت يكون معه الوتران الصوتيان متقاربني؛ حبيث يسبب اندفاع هواء الزفري من احلنجرة تذ« :بأا

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، : نتظما شديداً يف الوترين الصوتيني، واألصوات اهورة هيم
   2.»ن، و، ي 

 الدرس ويف، 3».موضعه حىت جرى معه النفس حرف أُضعف االعتماد من«:واألصوات املهموسة هي     
ت، ث،ح، : أصوات اليهتز أَو يتذَبذَب الوتران الصوتيان حال النطق ا، وهي اثنا عشر حرفا: احلديث هي

    4.خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه
و من احلروف الشديد، وه« :يعرف سيبويه األصوات الشديدة بقوله: األصوات الشديدة والرخوة -2- 3

، 5»اهلمزة، والقاف، والكاف، واجليم، والطاء، والتاء، والدال، والباء: الذي مينع الصوت أن جيري فيه، وهو
أصوات ينحبِس معها اهلواء : ، وتعرف على أا)(plosiveوهي يف عرف احملدثني تسمى أصواتاً انفجارية،
    6.ق ااحنباساً تاماً يف جمراها، مث يتبعها انفجار عند النط

، ويقول عنها العلماء 7»والرخو هو الذي جيري فيه الصوت« :يقول عنها ابن جين :األصوات الرخوةو     
أصوات رخوة، مرققة، يتم النطق ا عندما تفتح األوتار الصوتية إىل درجة ال يكون معها جهر، : احملدثون هي

، و هناك حروف بني الشدة والرخوة، 8الشديدة بل جيري معها تنفُّس مهموس، وهي ماخال األصوات

                                                
  .م1994، 1لكتب العلمية، بريوت، طإميل يعقوب، دار ا: ، تعليق405، ص2الكتاب، سيبويه، ج - 1
  . م2001-هـ1422، 1، عامل الكتب، القاهرة، ط17الباب الصريف وصفات األصوات، وفاء كامل فايد، ص - 2
، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بريوت75، ص1حممد حسن إمساعيل، ج: سر صناعة األعراب، ابن جين، حتقيق - 3

  .م2000-هـ1421
  .22ت اللغة العربية، نايف سليمان وآخرون، صمستويا :ينظر - 4
  ، ص 4الكتاب، سيبويه، ج - 5
-هـ2،1412بريوت،ط-،املكتبة العصرية للطباعة والنشر،صيدا374حنو اللغة العربية،حممد أسعد النادري،ص:ينظر- 6

  .م1997
   .76، ص1سر صناعة اإلعراب، ابن جين، ج -7 
-هـ1407املغرب، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء125سان، صمناهج البحث يف اللغة، متام ح :ينظر -8 

  .م1986
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، وألا مترددة بني منع اهلواء والسماح له باملرور، مساها احملدثون باألصوات "مل يروعنا"وجيمعها قولك 
    1.املائعة

أن ترفع ظهر لسانك إىل « :واألصوات املطبقة يعرفها ابن جين بقوله: األصوات املطبقة واملنفتحة -3- 3
    ، ويقول عنها العلماء احملدثون هي اليت ترتفع فيها مؤخرة اللسان إىل احلنك األعلى2»ك األعلى مطبقاً لهاحلن

ليأخذَ اللسان شكال مقَعراً، وهذا ما يزيد من حجم تجويف الفم، ويضيق من حجم احللق حني إخراج 
   3.،ط، ظ، وما عداها فهي منفتحة ص، ض: الصوت، فيخرج الصوت مفخماً، واألصوات املطبقة هي

خ،غ، ق، ص، ض، : ذكر ابن جين أن األصوات املستعلية سبعة، وهي: صفة االستعالء واالخنفاض -4- 3
 «:وقال عنه علماء الدرس احلديث 4.»االستعالء أن تتصعد يف احلنك األعلى «:ط، ظ، وعرفها بقوله

  االستعالء
رف إىل جهة احلنك العليا، واالستفال ضد االستعالء وحروفه ماعدا هو أن تستعلي اللسان عند النطق باحل 

   5».السبعة املتقدمة
يعتمد عليها بذَلَق اللِّسان، وهو طَرفُه،  «:واإلذالق من صفات احلروف اليت :االذالق واالصمات -5- 3

يم، وما سواها من احلروف فهي الالم، الراء، النون، الفاء، الباء، امل: وذَلَق كلِّ حده، وهي ستة أحرف
    6».املصمتة

الذالَّقة هي خفة الصوت، والصمت ضده، والسبب يف خفة هذه احلروف  «:ويقول عنها العلماء احملدثون    
الفاء والباء وامليم، :الالم والراء والنون، وثالثة من الشفة، وهي: أن ثالثة منها من طرف اللسان، وهي

   .، إضافة إىل صفات القلقلة والتكرار والصفري واللني، وغريها7»وحروف الصمت ماعدا ذلك 
وهو ثاين املستويات يف التحليل اللساين، وقد اهتم به علماء العربية يف القدمي، كما  :املستوى الصريف - 2

  .اهتم به احملدثون
                                                

، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني 156فصول يف علم اللغة العام، حممد علي عبد الكرمي الرديين، ص :ينظر - 1
  .م2007اجلزائر،دط،  -مليلة

  .76، ص1سر صناعة اإلعراب، ابن جين، ج - 2
3

  .19الباب الصريف وصفات األصوات، وفاء كامل فايد، ص :ظرين -  
  .76، ص1سر صناعة اإلعراب، ابن جين، ج - 4
- ، دار ابن خزمية للنشر والتوزيع، الرياض111، حممد بن إبراهيم احلمد، ص)مفهومه موضوعاته قضاياه(فقه اللغة - 5

 .م2005-ه1426، 1السعودية، ط
، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بريوت31، ص)أيب حممد عبد اهللا بن سنان(سر الفصاحة، اخلفاجي احلليب - 6

  . م1982-هـ1402
   .م2004، 3مصر،ط- للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، شركة ضة مصر141فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، ص - 7



مستويات التحليل اللساين                                                        :                                                   الفصل األول
 

23 
 

حتويله : ، أي1».جههوالصرف رد الشيء عن و «:والصرف يف اللغة من مادة صرف، جاء يف لسان العرب    
  2.﴾صرف اللَّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم يفْقَهونَ ﴿: وتغيريه، ومنه قوله تعاىل

العلم الذي  تعرف به كيفية صياغة األبنية العربية، وأحوال هذه األبنية، : ويف االصطالح يعرف بأنه    
  3ث حركتها وسكوا، وعـدد حروفها، وترتيب هذه احلروف،وأوزاا، والتغيريات اليت تطرأُ عليها من حي

العلم الذي يبحث يف تصنيف املورفيمات وأنواعها، ومعانيها املختلفة ووظائفها، ويستخدم  «:أو هو     
  ،4»املورفيم كوحدة أساسية يف التحليل

و يدرس الوحدات الصرفية والصيغ فعلم الصرف إذن يهتم بكيفية بناء الكلمة واشتقاقاا، وتصريفاا، فه     
اللغوية اليت تتمثل يف االسم ، والفعل، والزمن، واشتقاق األمساء كاسم الفاعل، واسم املفعول، والصيغ، 

  5.وغريها
وقد ابتكر العلماء منذ القدم ميزان صريف تقاس عليه الكلمة، وهو لفظٌ يؤتى به لبيان أحوال أبنية الكلمة،     

التمثيل، ومبا أن أكثر الكالم يف العربية يتكون من ثالثة حروف، فقد كُون امليزان : ء القدامىويسميه العلما
   6".ف ع ل:"الصريف من ثالثة أصول هي

األمساء املُعربة، واألفعال املتصرفة، ويف هذا استبعاد لألمساء : وجمال علم الصرف يقتصر على جانبني مها    
طق : إبراهيم وإمساعيل وغريها، وأمساء األصوات مثل: ارة وغريها، واألمساء املُعجمة مثلأمساء اإلش: املبنية مثل

  7.لصوت الغراب، وقَب لصوت السيف، وغريها
  :وسوف نمثل يف هذا املستوى ببعض أبنية األفعال، وبعض األبنية اليت تخص األمساء    
قام، يقوم، وقعد يقعد، وما : زمان ماض أو مستقبل، حنوما دلَّ على حدث، و: والفعل :أبنية الفعل -1- 2

  :ومن أوزان الفعل ما يلي أشبه ذلك،
  .وله ثالثة أوزان باعتبار ماضيه، وستة أوزان للمضارع :أوزان الثالثي ارد -1- 1

                                                
  .55، ص5، ج"صرف"لسان العرب، ابن منظور، مادة - 1
   .17ية،سورة التوبة، اآل - 2
  .لبنان، دط، دت-، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت7التطبيق الصريف، عبده الراجحي، ص :ينظر -  3
 4

-هـ1430، 1ث للنشر والتوزيع، ط، عامل الكتب احلدي21، صبوقرهاللسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة، نعمان  - 
     .م2009

مصر، - اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 12التطبيق، فوزي عيسى، رانيا فوزي عيسى، صعلم الداللة النظرية و :ينظر - 5
  .م2008-هـ1430، 1ط
  .م1992مصر، ط د، -اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 386يف التطبيق النحوي والصريف، عبده الراجحي، ص :ينظر - 6
  .م2002- هـ1423، 1مصر، ط-، األفاق العربية، القاهرة6أسس علم الصرف، رجب عبد اجلواد إبراهيم، ص :ينظر - 7
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  :وأوزانه هي :الفعل املاضي -
  .عرف، وصلَ: بفتح العني، مثل: فَعلَ -
  1.حذر، وجِلَ: مثلبكسر العني، : فَعلَ -
 .عظُم، حسن، وهو أقل األبنية استعماالً يف العربية: بضم العني، مثل: فَعلَ -
  :ويصاغ من الثالثي ارد بزيادة أحد أحرف املضارعة، وأوزانه هي :الفعل املضارع-
  .يسقُطُ -صر، سقَطَين -نصر: فتح العني يف املاضي، وضمهايف املضارع، مثل: يفْعلُ/ فعل  -أ

  .ينطق -يضرِب، نطَق - ضرب: فتح العني يف املاضي، وكسرها يف املضارع، مثل: يفْعلُ/ فَعلَ -
  .يجمع -يسحب، جمع -سحب: فتح العني يف املاضي واملضارع، مثل: يفْعلُ/ فَعلَ -
  .يشهد -يعلَم، شهِد - علم: ، وفتحها يف املضارع، مثلبكسر العني يف املاضي: يفْعلُ/ فَعلَ - ب

  يحِسب،   -حِسب: بكسر العني يف املاضي واملضارع، مثل :يفْعلُ/ فَعلَ-
ـُـم -يحسن، عظُم -حسن: بضم العني يف املاضي واملضارع، مثل: يفْعلُ/ فَعلُ -ج   . يعظ
واملزيد إما أن يكون مزيداً حبرف، أو حرفني، أو ثالث، ومن أمثلة : املزيدأوزان الفعل الثالثي -2- 1

  :ذلك
  .أذهب اهللا اخلوف، ويدل على التعدية: مثل" أفعل: "مثل: املزيد حبرف-
  .وعمرو يدزتضارب : ، ويدل على املشاركة، مثل"تفاعل: "مثل: املزيد حبرفني-
  .استغفر ربه: الطلب، مثل ، ويدل على"استفعل: "مثل:املزيد بثالثة أحرف-
  .دحرج : ، مثل"فعلَلَ" وله وزن واحد، وهو  :الرباعي ارد -3- 1
  :ويكون مزيداً حبرف وحبرفني، وأوزانه هي :الرباعي املزيد -4- 1
-فَتثر: مزيد حبرف مثل: لَلَععمن ب ثَرعبت.  
  .احرنجم: مزيد حبرفني مثل :افْعنلَلَ-
 2.اطْمأَنَّ، اقْشعر: زيد حبرفني مثلم :افْعلَلَّ-
رجل وفرس،   : واالسم ما دل على معىن، سواًء أكان هذا املعىن ذاتاً حمسوسة مثل: أبنية األمسـاء -2- 2

  :ومن أوزان األمساء ما يلي 3.الشجاعة، الكرم: أو معىن مجرد مثل
                                                

مصر، -، عصمى للنشر والتوزيع، القاهرة119تصريف األفعال واملشتقات، صاحل سليم الفخري، ص :ينظر - 1
  .م1996دط،

  .176-175صاملرجع السابق، :ينظر -2
، مؤسسة الرسالة 36، ص1 الفتلي، جعبد احلسني: األصول يف النحو، ابن السراج النحوي البغدادي، حتقيق :ينظر -3

  . م1996هـ1417، 3للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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من، ويقْصد باملصدر عند إطالقه املصدر األصلي وهو ما دل على احلدث جمردا من الز: أوزان املصدر -1- 2
  :ومن أوزانه ما يلي 1.ذَهابا من ذهب، وسجودا من سجد: املرتبط بالفعل، مثل

نصر، سمع، : بفتح الفاء وسكون العني، وهو من أكثر الصيغ انتشارا يف اللغة العربية، ومن أمثلتها: فَعل -
  .حمد

  .قُدوم، لُزوم: ومن أمثلتها والعني، بضم الفاء: عولفُ -
  .هيجان، ميالَن، توازن: بفتح الفاء والعني، مثل :فَعالَن -
  .تجارة، سفَارة: بكسر الفاء وفتح العني، مثل: فعالَة -
  .خضرة، زرقَة: بضم الفاء وتسكني العني، مثل: فُعلَة -
  :ومن أوزاا ما يلي: املشتقـات -2- 2
  :وهو من أكثر املشتقات أمهية يف الدرس الصريف، ومن أوزانه: الفـاعل اسم-1- 2
  .ذاهب من ذهب، خارِج من خرج، داخلٌ من دخل: ويشتق من الفعل الثالثي ارد مثل: فَاعـل-

سر ويصاغ من غري الثالثي على وزن مضارعه املبين للمعلوم مع إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة وك    
  .مستغفر= يستغفر= مدحرِج، استغفَر= تدحرج= دحرج : ما قبل اآلخر، مثل

  :ومنها مبالغة اسم الفاعل، واملبالغة تعين التكثري، ومن أوزانـها: صيغ املبالغة -2- 2
  .جراح، كسار، عالَّم: وهي من أكثر الصيغ استعماال مثل: فعال -
 2.مقْدار، مهدار: هي كذلك مستعملة بكثرة، ومن أمثلتهاو: مفْعال -
  .طموح، ودود: وهي من الصيغ املستعملة كثريا، مثل: فَعول -
  .مسكني، معطري، بكسر امليم وسكون الفاء وكسر العني: مثل: مفْعيل -
  .مجهر، مقْول: بكسر امليم وسكون الفاء وفتح العني، مثل: مفْعل -
- عيــس: بكسر الفاء وتشديد العني، حنو: يلفديق، قدل على املبالغة يف . صوغريها من الصيغ اليت تد

   3.التكثري
وهو ثالث املستويات يف التحليل اللساين، وقد اعتىن به العلماء القدامى كما  :املستـوى النحوي -3- 3

  . ني على التعريف اللغوي واالصطالحي وبعض متعلَّقاتهاحملدثني، وسوف نفَصل يف هذا املستوى بإجياز معرج

                                                
  .لبنان، د ط، د ت-، دار الكتب العلمية، بريوت302القواعد األساسية للغة العربية، السيد أمحد اهلامشي، ص :ينظر - 1
عبد احلميد هنداوي، دار الكتب : شرح، 94شدا العرف يف فن الصرف، أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي، ص :ينظر - -  2

   .م2004- هـ1424لبنان، دط، - العلمية، بريوت
   

  .94املرجع السابق، ص :ينظر - 3
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ومعىن حنوت حنْو الشيِء قَصدت،  «:ما نصه" حنا"جاء يف معجم املصباح املنري يف مادة  :النحو لغة -1- 3
   1».فالنحو القَصد ومنه النحو ألن املتكَلِّم ينحو به منهاج كَالمِ العرب إفراداً وتركيباً

النحو انتحاُء سمت كَالم العرب يف  «: عرفَه ابن جين يف كتابه اخلصائص بقوله :النحو اصطالحا -2- 3
تصرفه من إعراب وغريه، كالتثنية واجلمع والتحقري، والتكسري واإلضافة، والنسب، والتركيب، ليلحق من ليس 

  2».من أصل العربية بأهلها يف الفصاحة
    عفُه الشريف اجلرجاين يف كتابه بقولهويا أحوال التراكيب العربية من  «:ر فرعالنحو علم بقوانني ي

قواعد يعرف ا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت بتركيب  «، أو هو3».اإلعراب والبناء وغريها
  4.»بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما

يتبني أن النحو هو قواعد توضح أحوال تركيب أجزاِء اجلُملة، وتأثري بعضها ببعض، وتغيري  ومن هذا    
  .أحواهلا اإلعرابية باختالف املؤثِّرات الداخلة عليها

واملستوى النحوي شأنه شأن املستويات األخرى له موضوعات يدرسها، فهو يدرس العالقات الداخلية      
  5.ية، والطُّرق اليت تتألَّف ا اجلملبني الوحدات اللُّغو

  :نظام اإلعراب، وقواعد تركيب اجلملة العربية: وللنحو موضوعان يف ميدان دراسته، مها     
   6.»أعرب عنه لسانه، وعرب أي أبانَ وأَفْصح: اإلبانة، يقال «:واإلعراب يف اللغة هو :اإلعراب-أ

تحدد وظيفتها فيها، : عالمة اليت تقع يف آخر الكلمة، وتحدد موقعها من اجلُملة، أيال: ويف االصطالح هو    
وهذه العالمة البد هلا من عامل يكون سببا يف وجودها، والعوامل تتغري هلذا فإن عالمات اإلعراب كذلك 

، والفعل املضارع، )املعرب(سم املتمكنذلك األثر الظاهر واملقدر الذي جيلبه العامل يف آخر اال: أو هو 7تتغري،
  .عاد املسافر، واستقبلت املسافر، وسلَّمت على املسافرِ: تقول
  :ولإلعراب أنواع وعالمات، وأنواعه أربع هي    
  .العنب ينضج: والرفع يكون يف االسم بأنواعه، والفعل املضارع، حنو :الرفع -

                                                
  . م1987لبنان، د ط،  -، مكتبة لبنان، بريوت227، ص"حنا"املصباح املنري، الفيومي، مادة  - 1
2

  .55، ص1اخلصائص، ابن جين، ج -  
  .م1985، مكتبة لبنان، بريوت، طبعة جديدة 257جاين، صكتاب التعريفات، الشريف اجلر - 3
  .6القواعد األساسية للغة العربية، أمحد السيد اهلامشي، ص  - 4
5

  .م2009مصر،دط،-، املكتبة اجلامعية األزاريطة149مباحث يف علم اللغة ومباحث البحث اللغوي،نور اهلدى لوشن،ص :ينظر - 
6

عبد الكرمي العرباوي، الس الوطين : ، حتقيق339، ص3، ج"عرب"زبيدي، مادة تاج العروس من جواهر القاموس، ال -  
  . م1987 -هـ1407، 2للثقافة والفنون واألدب، الكويت، ط

  .16يف التطبيق النحوي والصريف، عبده الراجحي، ص :ينظر - 7



مستويات التحليل اللساين                                                        :                                                   الفصل األول
 

27 
 

  .إنَّ العلْم لن يضـر طَالبه: فعل املضارع إذا دخل عليه ناصب مثلويكون يف االسم بأنواعه، وال: النصب -
التالميذُ يف : ويكون يف االسم، وال يكون يف الفعل، ألن اجلر من خصائص األمساء دون األفعال، مثل: اجلر -

  .حديقَة املَدرسة
خرى، املاضي واألمر ألما مبنيان، ويكون يف الفعل املضارع ألنه معرب دون غريه من األفعال األ: اجلزم -

  .من  يهن يسهلِ اهلوان عليه: مثل
  : وعالمة اإلعراب و ما ينوب عنها هي    
  .الواو، واأللف، والنون: وهي العالمة األصلية للرفع، وينوب عنها ثالثة أحرف وهي: الضمة -
الكسرة،و األلف،والياء،وحذف :شياء هيوهي العالمة األصلية يف النصب، وتنوب عنها أربعة أ: الفتحة -

  .النون
سلمت على أمحد : وهي العالمة األصيلة يف باب اخلفض،وتنوب عنها الفتحة،والياء،حنو: الكسرة -

  .واملعلِّمني
وهو قطع احلركة، وهي العالمة األصلية يف باب اجلزم، وينوب عنه حذف حرف العلة من الفعل : السكون- 

مل يدع املدير التالميذَ، املسلمون مل خيرجوا من : النون من األفعال اخلمسة، مثلاملعتل األخر، وحذف 
1.املسجد   

  :تركيب اجلمل - ب
قسم النحاة اجلمل يف العربية إىل مسند ومسند إليه، فاملسند قد يكون امسا، وهو مع املسند إليه يكَون املبتدأُ     

  2.قام الولد: مد قادم، وقد يكون فعل وفاعل، وذا يكون مجلة فعلية حنوحم: واخلرب، أي اجلملة االمسية مثل
هذا باب املسند إليه ومها مما يغنى واحد منهما عن األخر، وال جيد املتكلم  «: ويف هذا الشأن يقول سيبويه    

  3».ك، وهذا أخوكمنه بدأً، فمن ذلك االسم املبتدأ واملبين عليه، وهو قولك، عبد اهللا أخو
  :واجلمل يف العربية تنقسم على قسمني    

  
  

                                                
1

  .م1997-هـ1418، 2بريوت، ط -، املكتبة العصرية، صيدا17،27حنو اللغة العربية، حممد أسعد النادري، ص:ينظر  -  
مصر، -، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة237العربية والنص القرآين، عيسى شحاته عيسى علي، ص :ينظر - 2

  .م2001دط، 
  .م1988-هـ1408، 3مصر،ط-عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة: ، حتقيق23، ص1الكتاب، سيبويه، ج -2
، 3، مكتبة الدكتور مروان العطية، ط8،51وتطبيقات حنوية، أمحد نعيم الكراعني، حممد سعد إسرب، ص أسس :ينظر -3

  .م1994-هـ1414
  .م2002، منشورات احتاد الكتب العرب، دمشق، دط، 56يف مجالية الكلمة، حسني مجعة، ص :ينظر - 4
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وهي كل مجلة تصدرت  1السماء صافية،: وهي اليت تبتدئ باسم، وأصلها املبتدأ واخلرب، مثل: جمل امسية-
باسم ووضعت إلفادة ثبوت املسند للمسند إليه، وموضعها املبتدأ واخلرب، واالسم واخلرب مع إن وأخواا، وال 

الشمس : النافية للجنس، واسم الفعل، واألصل يف اجلملة االمسية أن تدخل على الثبات ودوامه كقولك
  2.مضيئة

واألصل يف اجلملة االمسية أن تكون مركبة من مبتدأ وخرب، وأن يأيت املبتدأ أوال، مث اخلرب بعده، ولكن هناك     
  3.أن املبتدأ يف بعض املواضع جيب أن يأيت على أصله استثناءات، فقد يتقدم اخلرب على املبتدأ جوازا، غري

كل مجلة صدرها فعل، و توضع إلفادة احلدوث يف زمن خمصوص كالزمن املاضي  «: وهي: اجلملة الفعلية -
  4».أو املضارع، أو تفيد االستمرار إذا دلت عليه القرائن

  :وقد تقسم اجلمل إىل    
  .زيد يف الدار، ويف الدار زيد : ظرف أو جار وجمرور،مثلوهي اليت تبتدئ ب: اجلمل الظرفية -
من تكرم أكْرِم، : وهي اليت تكون مصدرة إما حبرف الشرط أو اسم الشرط، مثل قولك: اجلمل الشرطية -

  .من مفعول به مقدم
 اجلملة االمسية اليت خربها مجلة أو اليت تكون: واجلملة الكربى هي: اجلمل الكربى واجلمل الصغرى -

مصدرة بفعل ناسخ، واخلرب فيها مجلة بِحسب األصل، والصغرى هي املبنية على املبتدأ أو ما أصله مبتدأ 
  .حممد أبوك غالمه مسافر، هي مجلة كربى، وغالمه مسافر مجلة صغرى: كاجلملة املخرب ا، مثل

السماء فوقنا، : ذيب يف ذاا مثلهي اجلملة املُحتملة للتصديق والتك اخلربية: اجلمل اخلربية واإلنشائية -
  5.واإلنشائية هي اجلملة اليت ال حتتمل الصدق والكذب وهي على قسمني طلبية وغري طلبية

وهو رابع املستويات يف التحليل اللساين، والداللة من فعل دلَّ، وقد عرفها : املستوى الداليل -4- 3
وأدلَّ على قريبه وعلى من له ...وأَدلُّك الطريق اهتديت إليه...دلَّه على الطَّريق «: الزخمشري يف معجمه بقوله

                                                
-ه1391مصر، دط،- ،مكتبة الزهراء، القاهرة26اجلملة االمسية عند ابن هشام األنصاري، أمرية علي توفيق، ص: ينظر-5

  .م1971
  . 58يف مجالية الكلمة، حسني مجعة، ص: ينظر -6
  
  
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 184اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل صاحل السامرائي، ص :ينظر - 5

  .م1986-هـ1406، 2لبنان، ط-بريوت
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وحرمنا علَيه املَراضع من قَبلُ  ﴿: وقد وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي يف حنو قوله تعاىل ،1».عنده مرتِل
  2.﴾فَقَالَت علَى أَهلِ بيت يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصحونَ

هي ما يتوصل به إىل معرفة الشيء كداللة األلفاظ  «: يعرفها الراغب األصفهاين بقوله: والداللة اصطالحا     
كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول هو  «: ، وهي كذلك3».على املعىن

ا املوضوعة بإزائها، كداللة السماء واألرض واجلبال داللة األلفاظ على معانيه «: ، أو هي4».والثاين املدلول
  5.»على مسمياتها

الذي يدرس مكونات املعىن اللغوي وعناصره، واختالف املعاين باختالف املنشئني  «واملستوى الداليل هو     
علم متشعب  ، وعلم الداللة6»للتراكيب اللغوية، وأمهية الكلمة ودورها يف أداء املعىن اللغوي داخل التركيب

  :كثريا، وسوف منثل لذلك بأمثلة موجزة حول بعض املواضع اليت هلا عالقة بدراسة املعىن، وهي كاأليت
  7.القمح والرب واحلنطة للحبة املعروفة: وهو داللة األلفاظ الكثرية على املعىن الواحد، مثل :الترادف -
، كاخلال ألخ األم 8» .فأكثر داللة متساوية خمتلفني اللفظ الدال على معنيني «وهو : املشترك اللفظي -

  .وللشامة يف الوجه
اجللل للعظيم واحلقري، والصارخ : اللفظ الدال على معنيني متقابلني، ومن أمثلته «وهو : التضــاد -

  9». للمغيث واملستغيث
  :وهو خامس املستويات يف التحليل اللساين: املستوى املعجمي -5- 3

                                                
  .م2005-هـ1426لبنان، دط، -، املكتبة العصرية، بريوت463، ص"دلل"زخمشري، مادة أساس البالغة، ال - 1
  .12سورة القصص، اآلية - 2
حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، : ، حتقيق117، ص"دلل" املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، مادة  - 3

  .دط، دت
، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بريوت310لتوجني، راجي األمسر، صاملعجم املفصل يف علوم اللغة، حممد ا - 4

  .م1993-هـ1414
  ،195فصول يف علم اللغة العام، علي عبد الكرمي الرديين، ص - 5
6

  .م2008، 1مصر، ط-امل العريب، القاهرة، دار الع239مقدمة يف علم اللغة، البدراوي زهران، ص -  
  .247املرجع نفسه، ص :ينظر - 7
-هـ1414، 1لبنان، ط-عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت: ، حتقيق97الصاحيب، ابن فارس، ص -8 

  .م1987.م1993
-حممد جاد املوىل بك حممد، املكتبة العصرية، صيدا: ، حتقيق199، ص1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج - 9

  .م1987-هـ1408لبنان،دط، 
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هو الذي يهتم بتبيان كيفية نطق الكلمة، ومكان تغريها، وطريقة هجائها، وكيفية : واملستوى املعجمي     
استعماهلا يف اللغة، فهو يعيننا على معرفة مقاصد الكالم ورسوم التعبري؛ إذ إن لكل كلمة يف العربية معىن 

ون هلا من معان خمصوصا وطريقة معينة يف االستعمال، وهو كذلك يساعد على معرفة مواقع األلفاظ، وما يك
متعددة تتناوب يف الظهور بتناوب السياق، وما يلْقيه االستعمال من لَبوس على اللفظ من ظالل وألوان، وما 

  1.يتعاقب عليه خالل العصور من معان
ومن مثة فإن التحليل اللساين هو تلك الدراسة اليت متُس النص األديب انطالقا من مستوياته، فهي تبدأ من       

أصغر وِحدة فيه وهي الصوت انتهاء بالداللة الكربى اليت ختتفي وراءه، وهذه املستويات كُلٌّ متكامل فيما 
  .بينها ال يستغين الواحد منهن عن اآلخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .م2002، 1ط ،األردن-، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان20املعىن،مهدي أسعد عرار، صجدل اللفظ و :ينظر - 1
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انتشرت الدراسات اللسانية يف العصر احلديث، واختذت ألوانا وأشكاال يف حتليل النصوص صوتيا وصرفيا     
ليه دراستنا يف هذا الفصل بالتطبيق على النموذج املختار من و هذا ما سوف تبىن ع .وحنويا ودالليا ومعجميا

، وقبل ذلك سوف نعرض تعريفا )قصيدة الورشان:(أجل حتليله حتليال لسانيا بغية اكتشاف كنهه، واملعنون ب
  .موجزا للقصيدة من جهة التسمية واملوضوع واملناسبة

  :  التعريف بقصيدة الورشان-1

د املدحية اليت نظمها الشاعر الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي يف شخص املصطفى القصيدة من أروع القصائ    
فن عريق من فنون الشعر العريب، وأكثرها تناوال عند « :عليه الصالة والسالم، وهي قصيدة مدحية، واملدح

   1»شعراء العربية، فهو وصف ألخالق املمدوح، وإشادة بفضائله، وبيان مليزاته، ومحد أفعاله 

طائر شبه احلمامة، ومجعه : والورشان «" بالورشان"، تعرف يف املنطقة )نسبة إىل رويها(القصيدة نونيةو    
والورشان طائر شبه احلمامة، ومجعه وِرشان بكسر الواو،  «: وذلك ما يثبته صاحب اللسان بقوله2،»وِرشان

والوحدة اليت يتكون منها حبر «.ر البسيطالشيخ سيدي حممد اإلداوعلي على حبأنشأها  3،»وتسكني الراء 
    4.»مستفعلن فاعلن، وتتكرر أربع مرات، ومسي بسيطا النبساط احلركات يف عروضه وضربه: البسيط هي

والقصيدة تتكون من مائة وثالثني بيتا، حتدث فيها الشاعر اإلداوعلي طويال عن جوانب كثرية من سرية     
دره من حب وشوق للنيب صلى اهللا عليه وسلم، افتتحها الشاعر مبقدمة طللية النيب العطرة، مظهرا مكبوتات ص

وقف فيها على األطالل على عادة األقدمني، وصف فيها الشاعر حرارة شوقه وهلفه على النيب صلى اهللا عليه 
م، ويذكر وسلم، لينتقل بعدها ملدحه، وذكر معجزاته ومناقبه، وذكر أصحابه، فيمدح النيب صلى اهللا عليه وسل

ديار طيبة ليسائلها عن أناس كان يعرفهم منذ والدته من إطفاء نار الفرس،وإشراق النور، وغريها من 
املعجزات؛ ليختم قصيدته خبامتة جاءت توسال، ودعاًء، وتضرعا للموىل عز وجل، رغبة وطمعا يف حسن 

  5.ات واالرضاخلامتة والفوز جبوار النيب صلى اهللا علي وسلم يف جنات عرضها السماو

  
                                                

 . 47املدائح النبوية حىت اية العصر اململوكي، حممود سامل حممد،ص-1
 .120، ص8، ج"ورش"احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده، مادة -2
 . 47،ص06،ج" ورش"مادة لسان العرب، ابن منظور، -3
  .  م1999-هـ1،1420، دار الشروق،القاهرة،ط108العروضي للقصيدة العروضية، حممد محاسة عبد اللطيف،صالبناء -4
   174،ص1احلركة األدبية يف أقاليم توات، أمحد ابا الصايف جعفري،ج: ينظر-5
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  :  لقصيدة الورشان التحليل املستويايت-2

  :املستوى الصويت - 2-1

تواتر ورود األصوات يف القصيدة ما بني جمهور ومهموس، وشديد ورخو، إىل ذلك من الصفات اليت      
عه تتميز عن بعضها البعض، وتظهر داللة هذه احلروف من منطلق اختيار املؤلف لألصوات اليت تناسب موضو
  .إلظهار خبايا وجدانه، وسوف نقتصر على صفيت اجلهر واهلمس من أجل كشف الداللة املبتغاة من توظيفها

  :واجلدول التايل يبني تواتر هذه األصوات يف القصيدة   

عدد تواترها يف   األصوات املهموسة  عدد تواترها يف القصيدة  األصوات اهورة
  القصيدة

  الباء

  اجليم

  الدال

  الذال

  لراءا

  الزاي

  الضاد

  الظاء

  العني

  الغني

  الالم

210  

54  

136  

34  

217  

33  

27  

08  

106  

28  

348  

  التاء

  الثاء

  اخلاء

  احلاء

  السني

  الشني

  الصاد

  الفاء

  الكاف

  اهلاء

  الطاء

188  

08  

43  

94  

95  

44  

38  

115  

94  

171  

35  
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  امليم

  النون

  الواو

  الياء

  اهلمزة

356  

354  

269  

216  

153  

  القاف

  

96  

   اموع

  بة املئوية      النس

2549  

71،60%  

  اموع

  النسبة املئوية

1021  

28،67%  

من اجلدول يتضح أنّ الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي استعمل األصوات اهورة، وهي أكثر األصوات     
وغلبتها تكِْسب املستعملة يف النصوص العربية لما تتمتع به من رنِني ونغمٍ موسيقي رائع يميز اجلهر من اهلمس، 

النص حركة وحيوية، وقد بلغ تواترها يف القصيدة بشكل منتظم، أما األصوات املهموسة فكانت قليلة قياسا 
  .بنظريا اهورة

وما يستوقفنا يف القصيدة هو توارد أحرف امليم والنون، والالم والراء، والواو والياء، وسوف نستفيض     
  .ني أثر داللتها يف النصالقول يف بعض منها لتبي

امليم من احلروف الشفوية اهورة، فهو حرف جيمع بني الشدة والرخاوة، وقد تواتر ورودها يف : امليم -
القصيدة بشكل منتظَم، وصفة الغنة اليت تصحبها تولِّد نغما موسيقيا رائعا، حبيث إذا نطقت ا كان وقْعها 

دبِقت مبكما هو وارد يف األبيات التاليةلطيفا خاصة إذا س ،:  

   هيمانُ ينام لَيلي وعينِي الَتنام جوى           فَهلْ يفيق من الْغرامِ                    

  1.رمانُحوكَم أَتت قَبره الزوار من شغف        بِه وحطَّ أَسري الذَّنبِ                     

  

                                                
 .62، 57، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة  -1
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لَثوي أنفي جمهور، مرقَّق، متوسط بني الشدة والرخاوة، يتميز بِقُوته اإلمساعية العالية،  «صوت : النون-
، وقد تواتر 1» وغُنته املوسيقية اليت تساعد على اجتياز مراحل التأَوه واألنني، وضروب التعبريات اإلنفعالية

شكل منتظم، وارتكز عليه صاحب القصيدة باعتباره صوت متوسط بني ورود صوت النون يف القصيدة ب
، فجاء الصوت موحيا للمعىن داال عليه، وتكراره يف القصيدة يساعد يف "مائع: "الشدة والرخاوة، أي

تكوين ورسم الصورة اخلاصة بالشاعر، وارتباطه حبرف املد على طول القصيدة ساهم يف تشكيل موسيقى 
  :ة معبرة عن تلك احلالة اليت يعيشها الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي، حيث يقولهادئ

                      اهوأَه نبِم طَّتشو تضي              مالِ التالْوِص امأَي تذَكَّرا تطَانُلَمأَو  

                      تنونِيجنج  نونُإِذْ جني  الْجدجو نجا            وبِهوننجلْملانُ ويطُغ   

                      بالْح مرأَض كَمارن ي     وي كَبِدقِ فوالشـِر   2.لَهفَانُ الْقَلْبِ بِالتـذْكَارِ ناظ

  :ويقول أيضـــــــا    

  غيالَنُكَما بِميـةَ قَبلُ هـــامِ            خامرنِيوجد أَهيم بِالْمصطَفَى وال                     

                      قَدو             زِلُهنـطَّ مطَفَى إِذْ شصبِالْم يمنِيأهتجاقِ أَ شالْفُر نانُمز3.ح  

وقد تواتر يف القصيدة بشكل 4ا مدوياً،لثوي جانيب جمهور، جهوري الصفة يؤدي وقْع حرف الالم: الالم-
منتظم، ليظْهِر قُوة مشاعر الشاعر وأحاسيسه، وصفة االنفتاح و اجلهر مكَّناه من أن يؤدي الوقع القوي من 

  : الناحية املوسيقية، وذلك ما نلمسه من قول الشاعر

  اإلنـس واجلَانُ لعز عـالَه    َلمن خضعت   انزل على الرجل إِجالَل                     

                      الَكنِع لَعاخو رشِ غَياملٍوعتنم            ةبيهانُ                         ليرع أْسالرطَفَى وـُص   امل

                                                
-هـ1422، 1األردن، ط-، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان414علم اللسانيات احلديثة، عبد القادر عبد اجلليل، ص - 1

 .م2002
 .57، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -2
 .59املصدر نفسه، ص -3
، مكتبة زهراء الشرق، 77ب والدرس الصويت احلديث، حسام البهنساوي، صالدراسات الصوتية عند العلماء العر: ينظر -4

 .2005، 1مصر، ط -القاهرة
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ـُلْك نعمانُ     باك من تذَكَّـره    وابـلغه حـالَةَ                         1.كَما بكَى لزوالِ امل

من األصوات العربية اليت تتصف بالتكرار؛ ألنه عند خروجه يلتقي طرف اللسان حبافة احلنك األعلى : الراء-
و ثالث، وقد محل مما يلي الثنايا العليا، فيتكرر الراء، ليطرق طرف اللِّسان حافّة احلنك طرقاً لَيناً يسرياً مرتني أ

وقد تواتر الراء يف  2الراء يف اللغة العربية عدة دالالت، فَجهره يدل على قوته، وتكراره يدلُّ على عظَمته،
القصيدة عدة مرات، مما دلَّ على قُوة مشاعر وأحاسيس الشاعر، وقوة حبه لشخص املصطفى صلى اهللا عليه 

  :ــــــــولوسلم، وعظمة هذا احلب، فيق

  في الْفُؤاد دخانُ النارجوى           ما فَارق  ناروأَرثَ الْوجد في الْأَحشاِء                     

                     كَممرأَض  بارالْحالْقَلْبِ  ن راظني         وي كَبِدقِ فوذْكَارِالشفَانُ بِالت3.لَه  

  :اهلاءو التاءومن األصوات املهموسة اليت تكررت يف القصيدة بشكل كبري، صوتي      

، ووردها بِمصاحبة احلروف اهورة خاصة الراء 4»حرف أسناين لَثَوي انفجاري، مهموس مرقق« :فالتاء 
  :املدغَّمة واملكررة زاد من وضوح دالالا وقُوا، فيقول الشاعــــــــر

                       هاحدبِأَم كَموترا  سبِه كَما         وناجِدسمترانُ س5.أَقْطَانُ وأَكْو    

وهذا ما يتيح  6صوت حنجري احتكاكي مهموس مرقَّق، رخو، فاهلواء جيري معها وال ينحبس،: واهلاء
يعوق مسارها، واقتراا بأحرف املد اكسبها امتدادا، للشاعر بأن يطْلق آهاته، دون أن يكون هناك عائق 

  :ونفساً طويالً، وهذا ما يظْهِر حرقَة الشاعر، وهيامه مبحبوبه عليه الصالة والسالم، فيقـول

                  يمـْلُ أَه   غــيالَنُ هام بالْمصطَفَى والْوجد خامرنِي           كَما بِميـةَ قَب

  1.هوى            اكْفُف دموعك إِنَّ الْجفْن عبرانُ بالْهاشمي هائـموما شدا                   

                                                
 .59، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -1
 . م1999، مكتبة أجنلو املصرية، طبعة 60األصوات اللغوية،إبراهيم أنيس، ص :ينظر -2
 . 57، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -3
 .77الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث، حسام البهنساوي، ص -4
 .62، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -5
 .م1993، 1، دار احلصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ط83أسرار احلروف، أمحد زرفه، ص :ينظر -6
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  : الصــــــريفاملستوى  -2- 2

يضم التحليل الصريف الصيغ الفعلية واالمسية، ومن خالل اطِّالعنا على القصيدة الحظْنا طُغيان كبري لصيغ     
، املنتمية لألبنية االمسية، "فعالن"ال املاضية اردة، املنتمية لألبنية الفعلية، والصفة املشبهة اليت على وزن األفع

  .وفيما يلي توضيح لكل منهما بغية اكتشاف داللتها يف النص

   :الفعل املاضي الثالثي ارد -أ

  ارد املاضي باب الفعل الثالثي                                        
  ـلُفَعلَ             يفْع  ـلُفَعلَ               يفْع  لُيفْع     فَعلَ       لُيفْعـ        فَعلَ 

  وينح     نحى  

  زوريـ  زار    

كُ      كَفيف  

  يعور     عرى  

  ما يزول  مازال 

    دك    كيد  

  يذوب   ذاب   

  يكُون      كان 

  ويعف     عفى 

  شد     ديش  

  يبدو    بدت 

  فيقـ     وقف  

   يبِني     بان       

ض       ى مضميي  

  يشط         شطّ  

  ل يرت        نزل   

  عخيل         خلَع  

  ي   يمش         مشى

  دخيْم         مخد  

  يبكي        ى  بك

  يغيض         غاض 

  يهتف         هتف 

  سألت            يسأل

  ـالما ناله           ين

عمجع              جيم  

  خضع            خيْضع

  ـلُّظلّ               يظَ

هـدشهِد           يش  

ـَ   ـمعلم            يعل

  يعجب     عجِب     

  ـرحيفْ        فرِحت  

                                                                                                                                                   
 .62، 59، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -1
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  يسقُط سقط  

  يسمو     مسا 

  خيُون      خان

  زويغ     زا  غَ

  يدور      دارت

  وينم     ا  من

  وليق      قال  

  دويغ    غدت 

  يروح  راحت  

  يعوق      عاق

  يترك      ترك  

  ويدع      دعا 

  يشدو      شدا 

طُّ                                             حي      حطَّ  

  جيش    شجتين 

  

  ينطق        نطق   

  لّ   يض         ضلت

  حييد           حادوا

  يأيت         ى   أت

  جيري        جرى 

  جييء     جاءت   

  حيوي      حوى  

  يشيب      شابت 

  يسجِع    سجعت 

  ل  ميي        مالت  

  يقْرِع     قرعت  

  لُّحيـ      حلَّها  

  يهيم             هام  

     يابن بود يف القصيدة، لكرد تباينت يف الورضح أن أبواب الفعل املاضي الثالثي الَ"من اجلدول يتفَع- 
 بنسبة" يفْعلُ -فَعلَ"كانت هلما الصدارة يف القصيدة، فقد تواتر عدد أفعال " يفْعلُ -فَعلَ"، "يفْعلُ

، يفْعلُ - فَعلَ: "، بينما مل يستعمل الشاعر بابي%40،67بنسبة " يفْعلُ-فَعلَ"، وأفعال باب 44،06%
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، وأفعال %08،47مايعادل" يفْعلُ-فَعلَ"إالَّ بنسبة قليلة مقارنة بغريمها، فقد تواترت أفعال باب " يفْعلُ -فَعلَ"
. يفْعلُ: املثالن يعين «، ولعلَّ مرد هذا التفاوت يرجِع إىل أنَّ هذان %06،77مايعادل " يفْعلُ -فَعلَ"باب 

      1.» ويفْعلُ، جاريان على السواء يف الغلبة والكثرة

  ":يفْعلُ -فَعلَ"و" يفْعلُ - فَعلَ:"وفيما يلي تبيان لبعض الدالالت اليت جييء عليها كُلٌّ من بابي    

  :، من مثل قول الشاعر2» الدنو، واالبتعاد «ومن املعاين اليت يأيت عليها هذا الباب  :يفْعلُ -فَعل - 1

ـُختار وارتفَعت        من طيبةَ و بدتمهما                        النخيلُ والْبانُ بداروضةُ امل

  3.ـانُّالَه اِإلنس والْجـز علمن خضعت     لعانزِلْ علَى الرجلِ إِجالَلَ                     

ففي البيت داللة على دنو املرتحل من روضة الرسول عليه الصالة والسالم، والشاعر يف البيت يأْمر الراحل     
الً ملن خضعت لعزه االنس بأَنه إذا دنا واقترب من روضة املصطفى عليه أن يرتل وميشي على الرجل إجال

  .واجلان

  :، من مثل قول الشاعر4» الرفعة والسمو «ومن املعاين اليت يأيت عليها كذلك     

  ماخالَفُوا أمره قَطْ والَخانوا     صحابةُ الْمصطَفَى ِهللا درهم                              

                         ماهمس حرأَجماً لتمحلِ ر    ان   هوي بِالَد اِهللا إِخف مهامِ والْأَن ب5.ر  

فالشاعر يف هذه األبيات ميدح املكانة الرفيعة اليت وصل إليها صحابة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم؛       
  .الرمحة والرضا والقبول احلسنألم نصروه وآزروه، واتبعوا هديه وسنته، فنالوا من رم 

  
                                                

 .م1965-هـ1385، 1، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط383أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، خدجية احلديثي، ص -1
اململكة العربية السعودية،  -، دار املريخ للنشر، الرياض381احلقول الداللية الصرفية لألفعال العربية، سليمان فياض، ص -2

 .م1990- هـ1410دط، 
 .59، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -3
، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بريوت24ريف األفعال العربية، حممد باسل عيون السود، صاملعجم املفصل يف تص -4

 .م2000-هـ1420
 .61، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -5
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احلركة املكانية من الفاعل، مشيا كان أو عدوا أو دورانا  «من املعاين اليت عليها هذا الوزن  :يفْعل - فَعلَ- 2
  :من مثل قول الشاعر1.» أو طوافا وجوالنا

                 الَكنِع لَعاخشِوامو يهلٍ            لعتنم رانغَييرع أْسالرطَفَى وـُــص   .بة املـ

يف هذا البيت على احلركة اليت يقوم ا الفاعل، حيث أمر الشاعر الراحلَ إىل املصطفى " امش"فقد دلَّ فعل     
  .صلى اهللا عليه وسلم، بِأن ميشي على رِجليه حافياً لهيبته وعظمته

  :، من مثل قول الشاعر2»العطش «اب أيضا معىن ومن املعاين اليت جييء عليها هذا الب    

ـُــصطفى والوجد خامرنِي        كَما بِمية قبلُ                           3.غَيالَنُ هامأَهيم بالْم

  .م بهيف هذا البيت يدلّ على أنَّ الشاعر متعطِّش حلب النيب عليه الصالة والسالم، هائ" هام"ففعلُ     

استعمل الشاعر أوزان األمساء يف قصيدته بشكل منتظم، واجلدول األيت يبني أوزان  :أبنية األمساء-ب 
  :املشتقات اليت اشتملت عليها القصيدة

  ـهةـفة املشالص   ـةغ املبالغصي    ـلضيم التفاس   ولعاسم املف    اسم الفاعل  
  ناظر

  شاهدة

  مادح

  هائم

  منتعل

  عاطلة

  جمنون

  حمروم

  مداح  أفضل

  الصديق

  شهيد

  طران

  حزان

  حنان

  عبران-مشْطاء     

  عميان-غرثان     

  ولْهان-مالم       

  وسنان-هيمان     

  نشوان-طغيان     

  عريان-فان      هلْ

                                                
 .21احلقول الداللية الصرفية لألفعال العربية، سليمان فياض، ص -1
 . 24نفسه، ص املرجع -2
 . 59، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -3
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  صامتة

  صاحِ

  مرحتال

  منان

  مران

  ظمئان- قُربان      

  خلْصان-شجعان   

  ملْئان-شهبان     

من خالل استقرائنا للجدول، يتبني أن الشاعر استعمل املشتقات بنِسب متفاوتة، وإن كان بعضها طغى      
؛ ولعل مرد ذلك يرجع إىل حرارة الشوق اليت "فعالن"عن األخر، ومن ذلك الصفة املشبهة اليت على وزن 

، أما صيغ املبالغة اليت تدل %47،36وجدان الشاعر، فقد وردت الصفة املشبهة يف األبيات بنسبة تقتحم 
، أما اسم املفعول %23،68، واستعمل اسم الفاعل بنسبة %21،05على التكثري، فقد ورد استعماهلا بنسبة 

السم التفضيل، % 02،63السم الفاعل، و% 05،26واسم التفضيل فقد وردا بنسبة ضئيلة جدا، بلغت 
  .وفيما يأيت أمثلة لبعض الصيغ الواردة يف القصيدة

: ما اشتق من فعل الزم، ملن قام به على معىن الثبوت، ويقْصد بالثبوت: الصفة املشبهة هي: الصفة املشبهة - 1
ـُشتق الصفة املشبهة على ضروب من األوزان املختلفة، من بينها صيغة  1االستمرار  واللُّزوم، اليت " فعالن "وت

ومن أمثلة ذلك قول 2.تدل على خلُو مثل عطشان، أو امتالء حنو شبعان، أو حرارة باطنية حنو غضبان، وغريها
  :الشاعر سيدي حممد اإلداوعلي

  نولْهافَزارنِي منهم طَيف فَقُلْت لَه            والْقَلْب مني علَى الْأَحباب                  

 ـَانوسنن الليلِ أَهالً بِطَيف عرى لَيالً فَأَيقَظَنِي          من الْمنامِ وجفْ                 

  ــانمهيينام لَيلي وعينِي الَ تنام جوى            فَهلْ يفيق من الْغرامِ                 

               وننجلْملي ودجو نجا          وونُ بِهاجلُن نونِي إِذْ جنج تنانُجيطُغ  

               جم     إِنَّ الْمهى إِفَاقَتجرت انِني          ا إِنإِالَّ أَنقِ نِي بِالشوشــوانُن  

                                                
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، : ، تقدمي500، ص3شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين االستراباذي، ج: ينظر -1

 .م1998-هـ1419، 1لبنان، ط -بريوت
 -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت: ، مراجعة290املفصل يف علم الصرف، راجي األمسر، صاملعجم  :ينظر -2

 .م1997-هـ1418لبنان، د ط، 
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   1.لَهفَانُارِ كَم أَضرم الْحب نار الشوقِ في كَبِدي    وناظر الْقَلْبِ بِالتذْكَ                 

فالشاعر يف هذه األبيات يشكو ما حل به من حرمان، وحرارة شوق للمحبوب عليه الصالة والسالم،     
  .يف كبده وقلبِه من شدة حزنه وهلفته وولعهفكلما تذكر أيام الوصال اليت مضت اشتعلت نار الشوق 

  :وقد وردت يف القصيدة يف قول الشاعر: صيغ املبالغة - 2

  حنانُوسر على الرأْسِ إنْ وجدت ذَاك بِها      واضرع لموالَك إِنَّ اَهللا                  

  2.منانُمنته             فَإِنَّ رب الْعلَى بِالْفَضلِ واخضع لربك كَي تحظَى بِ                 

، وهي تدل على املبالغة والتكثري، والشاعر يف هذَين "فَعال"فصيغتي املبالغة جاءت يف البيتني على وزن     
بحانه وتعاىل حنان منان يغدق البيتني يدعو الراحل إىل حضرة املصطفى أن يتضرع ملواله وخيضع له؛ ألنَّ اهللا س

  . الرزق على عباده، كثري النعم، كثري العطاء

  :ورد اسم الفاعل يف القصيدة عدة مواضع، ومنها قول الشاعر: اسم الفاعل - 3

  3.رانُعببِالْهاشمي هوى            اكْفُف دموعك إِنَّ الْجفْن  هائموما شدا                  

؛ ألن الشاعر 4» يدل على العطش «الذي " هام"مشتق من الفعل الثالثي ارد املعتل " هائم"فاسم الفاعل     
  .من شدة حبه للمصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وولعه به متعطِّش للُقْياه

   :النحوي املستوى-3- 2

يف وظائفها النحوية املتمثلة يف داللة اجلمل يبحث املستوى النحوي يف تركيب اجلمل وإعراا، و    
يالحظ تنوعا كبريا يف استعمال اجلمل من حيث " الورشان"والناظر إىل قصيدة . واألساليب اخلربية واإلنشائية

االسم والفعل، وذلك راجع إىل طبيعة الكالم، وإن كان بعضها طغى على اآلخر، فقد استعمل الشاعر اجلمل 
هي تدل على التجدد واالستمرار، بينما قَلَّ استعمال اجلمل االمسية قياسا بنظريا الفعلية، وهي الفعلية بكثرة، و

                                                
 .57، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -1
 .60املصدر نفسه،ص -2
 .62، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)مد اإلداوعلي حياته وشعرهالشيخ سيدي حم(رجال يف الذاكرة -3
 .26ون السود، صاملعجم املفصل يف تصريف األفعال العربية، حممد باسل عي -4
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تدل على الثبوت؛ ولعل مرد ذلك يعود إىل احلالة احلركية واالضطرابية اليت يعيشها الشاعر فهو يف جهاد بني 
  .الشوق واحلنني من جهة وبني البعد والتذكُّر من جهة أخرى

واجلمل يف اللغة تنقسم إىل أمناط وأنواع، فمنها اجلمل النحوية ذات األساليب اخلربية، واجلمل النحوية     
  :وفيما يلي متثيل لكل منها. ذات األساليب اإلنشائية

  :ومنها. ذات األساليب اخلربيةالنحوية اجلمل -أ

يتومهه املتلقي سامعا كان أم قارئا من لفظ تابع ملا قبله يقويه، ويزيل عنه ما قد  «والتوكيد : التوكيد -
  :ومن اجلمل الواردة يف القصيدة بأُسلوب التوكيد ما يلي 1.»احتماالت أو تردد أو تشكيك يف قبوله

ـُ                     أداة التأكيد           ــؤكَّدةاجلمل املـ
  .إِنَّ اانني ترجى إفاقتهم -

  .نا إنين بالشوق نشوانإِالَّ أ-

  .أَنَّ األحبة فيها مدة كانوا-

  .وأَنَّ أعداءه هم الذين خانوا-

  .إِنَّ الدمع قُربان-

  .إِنَّ املالم على هواه كفران-

  .إِني سألت من املوىل جباههم-

  .وأَنه خري خلق اهللا رهبان-

  .إن ابن عوف له فضل ومفخرة-

  .وأنه خري خلق اهللا رهبان-

  إن

  إن

  نأ

  أن

  إن 

  إن

  إن

  أن

  إن

  أن

                                                
، 1األردن، ط-، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان241األساليب النحوية عرض وتطبيق، حمسن علي عطية، ص -1

 .م2007-هـ1428
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من اجلدول يتضح أن الشاعر مل يستخدم التوكيد اللفظي وال املعنوي، وإمنا استعمل التوكيد باألدوات     
، واستعماهلما زاد من إظهار وتأكيد وتقرير حقيقة إحساس الشاعر تجاه حمبوبه عليه "إن، أن"املشبهة بالفعل 
                   .الصالة والسالم

طلب املتكلم إقبال املخاطَب  «وهو  :النداء :ومنها. يةاألساليب النحوية ذات اجلمل اإلنشائ - ب   
ومن أساليب النداء املستعملة يف القصيدة  1،»بواسطة أحد أحرف النداء ملفوظا كان حرف النداء أو ملحوظا

  .ما يأيت

  أداة النداء        مجل النداء                 
  ا تبتغي حصرا ملفخرةيا مادح -

  .يا خري من زارت األمالك تربته-

  .يا صاح قُل مدحه وازدد تردده -

  .يا رب صلِّ على املختار ما سجعت-

  .يا صاحِ دع كفرهم بدين سيدنا-

  .مازلت باملصطفى يا صاح ذا شغف -

  يا  

  يا  

  يا  

  يا  

  يا   

  يا  
لنداء القريب والبعيد، والنائم  ، وهي تستعمل"يا"النداء حبرف  من اجلمل السابقة يتبني أن الشاعر استعمل     

  :الدعاء والتوسل، يف مثل قول الشاعر: منها 2واملستيقظ، وقد خيرج النداء عن معناه احلقيقي إىل معان أُخرى،
ـُــختارِ ما سجعت      بِحسنِ سجعِ علَى ا                  3.لْوكُورِ ورشانيا رب صلِّ علَى املـ

  : ومن معانيه كذلك املدح من مثل قول الشاعر
  4.يا خير من زارت الْأَمالَك تربته          وسربلَت جِسمه في الْقَبرِ أَكْفَان              

                                                
-هـ1409، 1لبنان، ط-بريوتالفكر اللبناين للطباعة والنشر، دار،78والقرآن،أمحد حممد فارس،صاللغة  النداء يف -1

 .م1989
 .130األساليب النحوية عرض وتطبيق، ص :ينظر -2
 .62، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -3
 .62املصدر نفسه، ص -4
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فيه استعالء وإلزام من  أنه طلب: أي ،طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام وهو : ــــــراألم-
وقد طغى هذا األسلوب على غريه من األساليب النحوية ذات اجلملة اإلنشائية، ومن  1الطالب للمطلوب،

  :اجلمل املستعملة يف القصيدة من هذا النمط ما يلي
  فعل األمر        مجل األمـــــر                

  اكفف دموعك -
  دع ذكرى دار عفت -
  ل إجالل انزل على الرج-
  واخلع نعالك-
  وامش غري منتعل-
  وقبل الترب تعظيما لتربته-
  وسر على الرأس-
  واضرع ملوالك إن اهللا حنان-
  وابلغه حالة باك-
  سل يل من اهللا ريب حسن خامتة-
  وارحم عبيدا جِوارا منك مطلبه-
  هون عليك فليس املدح مبلغه-
 واخضع لربك كي حتظى مبنته-
   

  اكفف
  دع

  انزل
  اخلع
  امش
  قبل
  سر

  اضرع
  ابلغه
  سل

  ارحم
  هون

  اخضع

  :يف مثل قول الشاعر" الدعاء"ومن املعاين اليت خيرج إليها أسلوب األمر      
   2.وارحم عبيداً جِوار منك مطْلَبه          في جنة سورها در وعقْبانُ                      

  .البيت من األدىن إىل األعلى، والشاعر يطلب من مواله الرمحة، واجلوار يف جنة الفردوس فاألمر يف هذا    
  
  
  
  

                                                
-هـ1321، 5، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط14ساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عبد السالم هارون، صاأل :ينظر -1

 . م2001
 .62، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -2
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  : املستوى الداليل -4- 2

املستوى الداليل يدرس داللة اللفظة يف سياقاا املختلفة، وقد تتكرر اللفظة يف السياق لتخرج إىل عدة     
ددا كقولك ملن تستدعيه أسرع أسرع، فإن تردد فاللفظ داللة اللفظ على املعىن مر «معان، والتكرار هو 

  1.»واحد
اليراد ا االستفهام،  ، وهي اليت"كم اخلربية"تكرار من ذلكفتنا هذه الظاهرة يف القصيدة، ووقد استوق    

ة يأيت يف عدة مواضع من القصيد" كم اخلربية"وقد تكررت  2وتأيت مبعىن كثري، ويستعملها من يريد االفتخار،
  :ذكرها

                      فَانُ كَمذْكَارِ لَهالْقَلْبِ بِالت راظني     وي كَبِدقِ فوالش ارن بالْح مر3.أَض  
  .فالشاعر هنا يخربنا أن احلب يشعل نار الشوق يف كبده بكثرة، كلما تذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  :ويقول أيضا
                       كَم ه       ون طَرِيقَتادوا عحو وهكَذَّبهانُ كَمريق بدصلَى التع مأَتاه  

                       كَم  لُوهادجكَمانُ ولْبص طَرِيقِ الْإِفْكى لدنِ الْهع     بِأَنفُِسهِم الَت4.م  
راد منها الشاعر اإلخبار بأن املرتدين كذَّبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا املوضع أ" كم"فَتكرار     

  .وحادوا عن طريقته، بالرغم من وجود الدالئل والرباهني اليت تثبت صدق نبوته
  :وقوله أيضا

                     فَكَم ي الدف هوا غَزا غَزمو     بجا عهأْنش واتغَز نلْطَانُغَزا مرِ س5.ه  
  . فالشاعر يف هذا البيت يفتخر بغزوات الرسول عليه الصالة والسالم، فكثرا وعظمتها مل يشهد هلا مثيل     

  : ووردت كذلك يف قول الشاعر
                  كَم اقُوتلِ بِالْيى الْقَوا لَدحٍ       لَهدم نم احـُد   رجحان أَطْنبت قَبلَك امل
                  ظْ فَكَمن دايزتالْم ـم يهحِ فدكَمان        وكْبحِ ردذْوِ الْمبِش تاحرو تغَد  
                  كَمو احدبِأَما         ه سناجِدسم تكَـروأَقْ م ترا سأَكْبِهانُطَانُ وـو  

                                                
القاهرة، دط، -ضة مصرللطبع والنشر، الفجالة، دار 345، ص2يف أدب الكاتب، ضياء الدين ابن األثري، ج املثل السائر -1

 .دت
، عامل الكتب للنشر 293تدريبات حنوية ولغوية يف ظالل النصوص القرآنية واألدبية، عبد العال سامل مكرم، ص :ينظر -2

 . م2002-هـ1422، 2والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط
 .57، أمجد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -3
 .60املصدر نفسه، ص -4
 .60املصدر نفسه، ص -5
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                  كَمبِي وح ناقَنِي ععى       ووه هى إِلَيوالْه قنى أيدحيانُبِ اِهللا عــص 
                   كَمو طَّ أَسحو بِه       فغن شم اروالز هرقَب تأَتبٍ حالذَّن انُريمر  
                   كَمو ابِقَة       مس هتعد نم تيى الْبأَتالْمو ةادعالس انُنلْهو ومر1.ح  

ـُداح الذين ينظمون الشعر يف حق املصطفى عليه " كم"ف     يف هذه األبيات يعبر ا الشاعر عن كثرة املـ
صالة والسالم، راحلني إليه يشدون ذه املدائح ذهابا وإيابا، ويخربنا كذلك بأن املساجد واألكوان تفرح ال

وتسر مبدحه عليه الصالة والسالم، وألنه أفضل اخللق مجيعا يأيت إليه الزوار من كل فَج عميق لزِيارة قربه هلفة 
  .إليه، وشغفا يف حبه

  :املستوى املعجمي -5- 2
يف هذا املستوى سوف نقف عند بعض مفردات معجم القصيدة اليت يدور موضوعها حول مدح الرسول     

ومن املفردات اليت تدور حول املوضوع . صلى اهللا عليه وسلم حبا فيه وشوقا لزيارته، من أجل توضيح داللتها
  :ما يلي

. البكاء باحلُزن: والعبر. حزِين: ، ورجل عبران وعبِردمعت: عبر، عبرت عينه واستعبرت «من  :عربان -
ربيها: والعكبنيِ تنة يف العخ2.»س  

وناقة واله، إذا . ورجل واله، وامرأة واله ووالهةٌ. ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد: الولَه «من : وهلان -
ها على ولَددج3.»هااشتد و  

والوِجدانِي هو ما جيِده كلُّ . الوجد ما يصادف القلب ويرِد عليه بِالَ تكَلُّف وتصنع: وجد «من : الوجد -
  4.»أحد من نفسه عقْليا صرفا كان كأحوال نفسه أو مدركا بِواسطة قُوة باطنية

: و الفَأْد. والفُؤاد، سمي بذلك لحرارته. ى وشدة حرارةوهو أَصل صحيح يدلُّ على حم: فأَد « من: الفؤاد-
  5.»مصدر فأدته إذا أصبت فُؤاده

  
  

                                                
 .62، أمحد أبا الصايف جعفري، ص)الشيخ سيدي حممد اإلداوعلي حياته وشعره(رجال يف الذاكرة -1
ة، ، إشراف علي مهنا، دار الكتب العلمي132،ص"عرب"، مادة2ذيب لسان العرب، ابن منظور، ج اللسانلسان  -2

 .م1993-هـ1413، 1لبنان، ط -بريوت
أمحد عبد الغفور : ، حتقيق2256، ص"وله"، مادة6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري، ج -3

 .م1984-هـ1404، 3لبنان، ط-عطار، دار العلم للماليني، بريوت
 .م1987ناشرون، بريوت، طبعة جديدة ، مكتبة لبنان958، ص"وجد"حميط احمليط، بطرس البستاين، مادة -4
 .469، ص4،ج"فأد"معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة -5
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: تلَهف على الشيء، ولَهِف، إذا حزن وتحسر، وامللْهوف: يقال. كلمة تدل على تحسر: لَهف «من  :هلفان-
  1.»املظلوم يستغيث

الوداد واحملبة، وكذلك احلب بالكسر، وأحبه فهو حمب، : نقيض البغض، واحلُب :احلُب: حبِب «من  :احلب-
  2.»وهو حمبوب

حوله ظهراً لبطن، وتقَلَّب : وقلَب الشيء وقَلَّبه. حتويل الشيء عن وجهه: القَلْب: قَلَب «من  :القلب -
   3.»اً، تقلبه عن وجهه الذي يرِيده صرفُك إنسان: الشيُء ظهراً لبطنٍ، والقلب أيضا

ـُــتحير: ذهبت على وجهها لرعيٍ ومهَت، واهلائم: هامت الناقةُ يم: هيم «من  :هائم - هام : يقال. امل
  4.»محب شديد الوجد: يف األمر يهيم إذا تحير فيه، وهو أيضا الذاهب على وجهه عشقا، ورجلٌ هيمان

  
الالزِم من العذاب والشر الدائم والبالء والعشق وما ال يستطاع أن يتقَصى منه : غَرِم، والغرام «من :الغرام -
«.5  
الدمع ماء العني من حزن أو . دمعت العني تدمع دمعا ودمعت تدمع دمعا سال دمعها «من  :الدمع -

  6.»سرور
وذلك ) شائق(الشيء فهو) شاقه(يقال. الشوق واالشتياق نزاع النفس إىل الشيء: قشو «من لغة  :الشوق -
  7.»وشوقَه فتشوق، أي هيج شوقَه) مشوق(

  8.»حرم، حرمه الشيَء يحرمه، وحرمة، وحرماناً، وأحرمه أيضا إذا منعه إياه«من لغة  :حرمان -
ومنه أُعجِب حىت . جن جنونه: ويقال. زالَ عقْلُه: جنونا، وجِنة، ومجنةجناً، : جن «من لغة  :اجلنون -

  9.»يصري كانون

                                                
 .216، ص4، ج"هلف"املصدر نفسه، مادة -1
 .289، ص1، ج"حبب"لسان العرب، ابن منظور، مادة -2
 . 685، ص1، ج"قلب"املصدر نفسه، مادة -3
 .626، ص12، ج"هيم"املصدر نفسه، مادة -4
  .436، ص12، ج"غرم"، مادةرب، ابن منظورلسان الع -5
 .292، ص"دمع"املصدر نفسه، مادة -6
 .ت ط، د لبنان، د-، دار القلم، بريوت351، ص"شوق"خمتار الصحاح، الرازي، مادة -7
 . 132، ص"حرم"املصدر نفسه، مادة -8
-اعة والنشر والتوزيع، استانبول، دار الدعوة للطب140، ص5، ج"جن"املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، مادة -9

 .م1989ط،  تركية، د
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، رهيغَ هلَصوأَ، أي بلغ، ووالًصإليه و لَ، ووصةًلَصو الًصوصلَ، وصلت الشيء و « من لغة :الوصال -
والولَص :ضد اهلجرانوالو ،لُص :ثَّال لُوصبِو واخلُف. صلَوبينهما ووذَ صالٌة، أي ات1.»ةريع  
من خالل حتليلنا للقصيدة حتليال لسانيا عرب مستوياته الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، واملعجمية،      

واع الحظنا كيف أن الشاعر نوع يف استخدام احلروف، فاختار من احلروف اهورة لقوا، واستعمل أن
األبنية الفعلية واالمسية، ونوع يف استعمال التراكيب النحوية مابني خربية وإنشائية، وركز على تكرار بعض 
األلفاظ ليدلل ا عن حاجة يف نفسه، واختار لنفسه معجما يصب يف ما يضمر وجدانه، فامتزجت هذه الصور 

وتضافرت هذه املستويات فيما بينها لتشكل . رفيما بينها، لتعطي صورة موضحة كاشفة عما يف نفس الشاع
  . وحدة متالمحة، تساهم يف بناء النص وانسجامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1842، ص5، ج"وصل"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري، مادة -1



 

 

  
  
  

  
  خامتـــــة 
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ن هذا البحث سعى إىل حتليل قصيدة من قصائد علماء توات عرب مستويات التحليل وما ميكن قوله إ     
  :اللساين، بغية الكشف عن الظواهر اللغوية الكامنة خلف هذا النص الشعري، فكان من نتائج ذلك

ونثراً، بفضل العلماء الذين منطقة توات من املناطق اليت قد مت العديد من املسامهات يف جمال األدب شعراً  -
قدموا من مناطق مجاورة هلا فأثَّرت وتأثرت، وتولدت من ذلك حركة أدبية كبرية حتتاج إىل نفض الغبار عن 

  .مآثرها اليت هي إىل حد الساعة مغمورة
قافته ، وبفضل ث)موريتانيا(الشيخ اإلداوعلي من األدباء األفذاذ الذين وفدوا إىل منطقة توات من شنقيط -

الواسعة واطالعه على خمتلف العلوم الدينية، نظم عدة قصائد مزج فيها بني الشعر الفصيح وامللحون، ليأخذ 
  .املديح النبوي احليز األكرب من شعره، وبذلك لُقِّب بشاعر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املنطقة

ناية كبرية بدءا من اخلليل وغريه، ليأخذ زمام حبث العلماء العرب منذ القدمي يف العلوم اللسانية وأولوها ع -
ه من آالت وأجهزة كان هلا األثر األكرب يف الكشف عن حقائق واخترع ويطورها بفضل ما نياألمور الالحق

  .كانت غامضة عن العلماء القدامى، خاصة فيما يتعلق بوصف خمرج احلرف وصفته
احلديث حتليل الوحدات اللسانية بدءا من الصوت كونه  من املناهج احلديثة اليت جاء ا الدرس اللساين -

أصغر وحدة لغوية يعتمد عليها التحليل ،انتهاء بالداللة واملعجم، لتكون بتالحم بعضها البعض وحدة كلية 
  .تساهم يف انسجام النص ووحدته

ستفحاال كبريا على من خالل حتليل القصيدة الحظنا أن الشاعر اعتمد األصوات اهورة، وقد استفحلت ا -
مستوى القصيدة، مما ولَّد حركة وحيوية يف النص، ومحلت عدة معان من بينها احلب والشوق لشخص 

  .املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
على مستوى " فعالن"، والصفة املشبهة اليت على وزنالثالثي ارديف املستوى الصريف طغى الفعل املاضي  -

الت يف النص، مكَّنت الشاعر من تصوير احلالة النفسية واليت تراوحت بني اإلعجاب القصيدة، ومحال عدة دال
  .والشوق والولع والتعظيم

ية الشاعر سيدي حممد اإلداوعلي، وعملت على حوي خدمت األساليب اخلربية واإلنشائيف املستوى الن -
: مشاعره وأحاسيسه بأدوات هي الشوق واحلنني والتعظيم؛ حبيث عرب الشاعر عن: توصيل عدة دالالت منها

ني، ويا الندائية، وأفعال األمر، وغريها من األساليب اليت مل يسع املقام لذكرها واكتشاف تإن وأن التوكيدي
  .داللتها

كم " يف املستوى الداليل سامهت ظاهرة التكرار بشكل كبري يف الكشف عن عدة دالالت مثل داللة -
  ".اخلربية

عملت على أخذ حقل داليل متثل يف حقل الشوق واحلنني، من أجل اكتشاف الداللة  يف املستوى املعجمي -
  .املعجمية للفظة خارج السياق
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من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر {:وأختم بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .، وحسيب اهللا عليه توكلت وإليه أنيب}االجتهاد
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  : 01ملحق رقم 
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  : 02ملحق رقم 
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  قصيدة الورشان للشيخ سيدي حممد اإليداوعلي: 03ملحق رقم 
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