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صاتملّخ  
	

حراء الكبرى:الّتباین والّتناسق في كتابات مخطوطات جنوب الّص 	
تحدید أشكال الكتابات المغاربّیة  

عبد الّرحیم ساكر   
تهدف هذه المقالة إلى تحدید خصائص الخطوط التي تسمح بالّتعرف والّتمییز بین 

كتابات المخطوطات العربیة جنوب الصحراء الكبرى، وهي ثالثة أنواع رئیسّیة من 
وفي هذا الّسیاق، نكتشف وجود ثوابت شكلّیة في  الّسوقي والّسوداني والمغربي.

بعد هذا، تؤدي مقارنة هذه  مختلف أشكال الحروف ضمن الّنمط الكتابّي الواحد.
وذلك بفضل عدد األنماط الثالثة إلى إیجاد الفروق الدقیقة بین كل كتابة وأخرى، 

ویبدو أن هذه الكتابات تشترك في سمات شكلّیة  محدود من السمات الشكلیة الممیزة.
عاّمة، بحسب سیاقات الكتابة المختلفة، وهو ما یثبت في نهایة المطاف أنها جمیعا 

تنتمي إلى العائلة نفسها، وهي عائلة الكتابات المغاربیة.  
ت، الكتابة، الكتابات المغربیة، سوقي، االكلمات المحوریة: العربیة، المخطوط

.سوداني، مغربي  

عدم ترتیب األثول في اللهجات المغربیة  
هادیة سالوي  

تبّینت خاّصّیة عدم خّطّیة األثول في العربّیة منذ زمن بعید أّرخت له أعمال بوهاس 
ودرفوف  (2007)وأّكدت هذه الخاّصّیَة حدیًثا في العبرّیة أعماُل بوهاس ودات  (1993) 

یرمي هذا  حول لفیف من لغات أخرى غیر سامّیة. (2016)وأخیرا أعماُل بوهاس 
إلى توسیع هذه الخاصّیة لتشمل  2011 المقال المعتمُد على أطروحتنا التي نوقشت سنة

 )ب أ،(أثًلا    41الّلهجاِت المغربّیَة، وذلك بانتقاء معطیات لغویة تكفي للبرهنة على أن 
لتین متشابهتین. فهذا بداللة واحدة أو دال )ب أ(أو  و/ )أب(هین أي تتحّقق على الوج

ا مساهمة في إثراء المعجمّیة المغربّیة خاّصًة و في إثراء التفكیر اللسانّي المقال إًذ
ة ال ینطبق في المستوى العالمة اللغوّیبخّطیة عاّمة  ببیان أّن مبدَأ دي سوسیر القائَل 

.يدون الصرف  
، اللهجات المغربیة، نظریة المصفوفات واألثول: العربیة، المحوریةالكلمات 

  .األثل، االنعكاس، علم ما دون المورفیم ،مصفوفةال



}» الّتضییق « ،[حلقي] ،دراسة مفّصلة في مصفوفة {[شفوي]  
مصطفى علوش  

85 .ص 2000رغم أن هذه المصفوفة سبق الّتطرق إلیها عند بوهاس عام  وعند  87-
117 .ص 2007بوهاس ودات عام  44 .ص 2019وأخیرا عند بوهاس عام  119- -45 

سوف نسعى في هذه المقالة للقیام بهذا الجرد  غیر أنها لم تحظ بجرد شامل لُمعطیاتها.
اعتمادا على قاموس كازیمرسكي. ولتحقیق هذا الغرض بدأنا بوصٍف لتركیب 

باكتشاف األساس الذي یبّرر العالقة بین المعنى المصفوفة الّصوتي، وهو ما سمح لنا 
والّصوت فیها. ثم قمنا بتنظیم المعنى المحوري الذي تقوم علیه هذه المصفوفة وهو 
"الّتضییق". وفي النهایة قمنا بإعطاء نتائج جردنا عارضین توالیا المعطیات التي 

جذرا "بالمعنى  70ة في وقد ظهر أن هذه المصفوفة متحقِّق تتضّمن الباء والفاء والمیم.
الّتقلیدي لكلمة جذر"، أي أّنها مصفوفة متوسطة الحجم، وقمنا بإیراد هذه الجذور في 

قائمة في نهایة المقالة.  
، شفوي: العربیة، نظریة المصفوفات واألثول، المصفوفة، األثل، الكلمات المحوریة

.الّتضییق، حلقي 	

 إصدار صوت  « ،]حلقّي، يحنجر[،]تاجي[{ مصفوفةفي دراسة مفّصلة 
» أنین أجّش أو  

  جورج بوهاس
خضعت هذه المصفوفة التي یوحي مفهومها الثابت بَدفق صوتّي ینبع من الحنجرة 
وینحبس عند الحرف الّتاجي ویتمّثل في صوت أجّش أو خشن، لدراسة معّمقة في 

انظر بوهاس ودات(اللغة العبرّیة  تنل هذه ولّما لم ا). وما بعده 176 .ص ،2007 
المصفوفة حّظها من الدرس المستفیض في العربیة  إال من إلماعة سریعة ُتنَظر في 

یتركب  فإننا نخّصها هنا بدراسة وافیة. ،)120-119 .، ص2007( بوهاس ودات
المكّون الصوتي لهذه المصفوفة من تولیف بین الحروف الحلقیة والظهریة، أما الداللة 

بشكل جلّي على الثابتة المرتبطة ارتباطا شرطّیا بهذه المادة الصوتّیة فهي قائمة 
سنبادر إلى  ، إذ تشیر إلى صوت حلقّي یصدر عن إنسان أو حیوان.المحاكاة الصوتّیة
، » أنین أجّش أو إصدار صوت « ظام هذا الثابت المفهومي، وهوتفصیل القول في انت

ثّم ننصرف إلى جرد المعطیات المعجمّیة المنتظمة تحت لواء هذه المصفوفة والتي 
، وقد تّم إنشاؤها »  Kazimir0كازیمیرو «استقیناها من قاعدة البیانات المعجمیة 
وسینبئنا البحث  DBASE ». دي بایز  « بإدراج معجم كازیمیرسكي في برنامج

بالمعنى التقلیدي لمفهوم (أصال  36والتنقیب في المعجم أّن هذه المصفوفة تتحقق في 
.)األصل  

 ،تاجي: العربیة، نظریة المصفوفات واألثول، المصفوفة، األثل، الكلمات المحوریة
.أنین /أجش صوت، حلقي، يحنجر  

  



جّني ابن فكر من رؤى: تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاتي  	
الصالح خلود 	
941( نيج ابن فكر على ةمقالال هذه تركز  الكلمة صوت تأثیر عن كتب الذي )1002-

 لعلماء بالنسبة البحث مجال في مهًما محوًرا نهجه كان لقد. معناها في المنطوقة
 من ،"تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاتي" بعنوان كتابه من قسم ترجمة هي وهذه. اللغة
.اإلنجلیزیة اللغة لقراء متاحة والمفیدة المهمة المادة هذه جعل أجل  

ابن جّني، كتاب الخصائص، اللفظ والمعنى، التصاقب 	: العربیة،الكلمات المحوریة  

إضفاء الطابع الرسمي على الغموض المعجمي في اللغة العربیة للتوضیح 
التلقائي  

عمر حسبایو  
اللغة العربیة، وتهدف مقاربتنا إلى  نتناول في هذا المقال ظاهرة اللبس المعجمي في

لهذه  تسلیط الضوء على المسببات الصرفیة لهذه الظاهرة التي تعیق المعالجة اآللیة
اللغة على مستویات متعددة : الصرفي والتركیبي والمعنوي. ویهدف تحلیلنا الصرفي 

تدقیق في لهذه الظاهرة الى قیاس مدى حجم هذا النوع من اللبس في اللغة العربیة وال
معرفة أماكنه على المستوي المعجمي والصرفي إلتاحة امكانیة استهدافها ومعالجتها 

لبس التي سنحصل علیها؛ على هذا األساس قمنا ببناء تصنیفات ال القواعداعتمادا على 
؛ وسلطنا الضوء على اللبس الذي مصدره أوزان علي المستوى المعجمي والصرفي

 فكهكذا یمكن لنا االعتماد في  ،والجهاز الصرفي بصفة عامةة خاصة األفعال بصف
النحویة والمعنویة المبنیة على المعلومات  القیوداللبس على معالجة آلیة تأخد 

.ألفعاللالمتحصل علیها كأقسام الكالم والمعنى النحوي   
لبس غیر  ،لبس صنفي ،لبس صرفي ،لبس مورفولوجي : العربیة،الكلمات المحوریة

المعالجة ،تحلیل صرفي نحوي ،صنفي .اآللیة للغة العربیة      

لماذا وقع الخالف في أسمائها؟: دوائر الخلیل  
مصطفى علوش  

یشتهر علم العروض بكثرة مصطلحاته وتشعبها، ورغم أن الدارسین متفقون على أن 
الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو واضع هذا العلم، إال أنهم لم یتفقوا على اسم واضع هذه 
المصطلحات، ورأوا أنه على األرجح مجموعة ولیس شخصا وحدا. تبحث هذه المقالة 

خالل اختالف الدارسین في أسماء الدوائر  في إشكالیة مصطلحات علم العروض من
العروضیة، وعلى وجه الّتحدید في اسمي الّدائرتین الّثالثة والّرابعة. فبینما تطلق عاّمة 
دارسي العروض على الّدائرة الّثالثة التي تضّم بحور الهزج والّرجز والّرمل اسم 

والمنسرح والخفیف "المجتلب" وعلى الّدائرة الّرابعة التي تضّم بحور الّسریع 
والمضارع والمقتضب والمجتث اسم دائرة المشتبه، یذهب عالمان بارزان هما 

، إلى استبدال )538/1143(، وجار اهللا الّزمخشري )502/1108(الخطیب التبریزي 



اسمي هاتین الّدائرتین خالفا لرأي جمهور الباحثین. تحاول هذه المقالة فهم أسباب 
ومسوغات هذه االختالف.  

بحور  ،الدوائر العروضیة، مصطلحات ،علم العروضالعربیة، : الكلمات المحوریة
  .الزمخشري، التبریزي، الخلیل، الشعر

يقلتم "فاسد" ؟ ضوابط وجود المتغیرات في العروض العرب  
جورج بوهاس  

یضرب هذا المقال بسهم في الّنقاش بین المنّظرین والمشتغلین بالَعروض. فلقد بّین كّل 
وجود نشاز بین ما تنبئ به الّنظرّیات وما  )2016و 2008(وباولي   (1989)ستوتزرمن 

تقف علیه التعمیمات الوصفّیة التي توّصلوا إلیها. ولذا أعود على المنوال الذي سبق 
، وذلك إّما بتخصیص زأن اقترحُت برسم حدوده رسًما قمیًنا أن یحدَّ من ذلك التناش

واإلقصاء. بالّركون إلى شروط للفرزبعض المواضع بالّطول وإّما   
نماذج األبیات، وحدات متغیرة، قیود  ،علم العروضالعربیة،  :كلمات المحوریةال

.التواجد  

: تأمالت في النظام المتري العربي ونمذجهفضائل المالحظة  
برونو باولي  

بعید كل البعد عن الكمال، حیث  االستعمال لواقع العروض إن مدى مالءمة نظریة
تغیرات نماذج و بمعنى أنها تولد، هي التكاثر تعاني بشكل خاص من مشكلة متكررة

الخلیلي تعدیل النموذج إّما لنا بدیالن:  رة. لحل هذه المشكلة، یتوفلمعمست لیست
وفي هذا  2010بوهاس (تفسیره من خالل إدخال قواعد أو قیود تسمح بمحو عیوبه و

ننا مّكُی لواقعأكثر انسجاًما مع ا نموذجالتخلص منه بشكل نهائي واختیار  إّما؛ و)العدد
یبدو أن  جنح المؤلف إلى البدیل الثاني:التعمیمات المفیدة. یمن استنتاج عدد من 

المتغیرة والمجموعات المستقرة له قوة تفسیریة حقیقیة. وحداتتحدید الب یكتفي انموذًج  
 نماذج األبیات، وحدات متغیرة، ،علم العروضالعربیة،  :كلمات المحوریةال

.، الهزج، البسیطمجموعات مستقرة 	


