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الممخص
ييدف ىذا البحث إلى رصد إسيامات العمماء الجزائريين المحدثين في مجال صناعة
بمصنف "معجم األفعال المتعدية بحرف" لموسى األحمدي
المعاجم؛ من خالل التعريف
ّ
نويوات؛ والذي يشكل قاموسا فريدا من نوعو في مجالو ،رصد فيو المؤّلِف األفعال المتعدية
بحروف الجر من المعاجم العربية ،مع إعطاء شواىد حية عمى استعماالتيا؛ لبيان أثر
اختالف الحروف في تغيير معنى الفعل الواحد.
الكممات المفتاحية :العمماء؛ الجزائريون؛ معجم؛ األفعال؛ المتعدية؛ األحمدي نويوات.
مقدمة:
تنوعت اىتمامات المغويين الجزائريين– قدماء ومحدثين -بدراسة عموم المغة
العربية؛ فاجتيدوا في مباحثيا تأليفا واستقصاء ،وغاصوا في مجاالتيا تحقيقا وتوثيقا،
ولقد نال الدرس النحوي -كغيره من عموم المغة -نصيبو من ىذا االىتمام؛ وىذا ما
نممسو في صنيع موسى األحمدي نويوات ،الذي عكف عمى وضع معجم األفعال
المتعدية بحرف؛ ليكون عونا لمتعممي المغة العربية ودارسييا عمى معرفة حرف الجر
المناسب لمفعل في التركيب المغوي؛ وفي ذلك استقامة لمسان والقمم معا.
 -1التعريف بالمؤلف:
موسى بن دمحم بن الممياني األحمدي نويوات ،من مواليد  15يناير 3;95م
بالمسيمة ،شاعر وأديب ولغوي وعضو جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،مارس
مينة التعميم في المساجد والمدارس أثناء فترة االستعمار وبعد االستقالل ،ساىم في
إثراء المكتبة العربية بإنتاجو المغوي واألدبي فباإلضافة إلى معجم األفعال المتعدية
بحرف ،وضع المتوسط الكافي في عممي العروض والقوافي ،وكتاب في الطرائف
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والممح ،وكتاب آخر في األلغاز ،ولو ثالثة عشر ( )35قصة لؤلطفال ،وقصائد مختارة
نشرت في كتاب "أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ،وديوان شعر بالفصحى
عددا من المقاالت والبحوث الصغيرة في
وآخر بالعامية (مخطوطان) ،كما نشر نويوات ً
الصحف الجزائرية ،والسورية ،توفي العالمة نويوات يوم األربعاء 39فيفري ;;;3م.1
 -2آراء حول شخصية العالمة موسى األحمدي:
لقد حظي األستاذ موسى األحمدي نويوات بإشادة واسعة من طرف العمماء
نظر لما تتمتع بو ىذه الشخصية الفذة من مكانة عممية عالية،
واألدباء في عصرنا؛ ا
بأنو "ممن جمع بين
ونشاط إبداعي مشيود؛ فقد قال في حقو الشيخ مبارك الميمي ّ
المواىب الفطرية ،والمعارف الكسبية ،لو ثبات في ميدان صالح األعمال ،ولم يضعف

إيمانو أمام العراقيل ،وكان مثاال صالحا ،وقدوة حسنة ،وحجة ناىضة لممتفائمين"،2
وكان أول ما نشره كتاب "المتوسط الكافي في عممي العروض والقوافي" ،ولما عرضو
عمى الشيخ مبارك الميمي ،أعجب بو الشيخ ورضيو وقرظو وأثنى عميو ،وقال في
الكتاب "ذلكم الكتاب الجامع بين قواعد العمم وأفانين األدب ،وطابع التجديد في
جد في البحث ،وجودة في اختيار النقل ،وعناية بالقارئ،
العروض ،وىو جمع ينم عن ّ
فيو كتاب تعميم وتأديب وتربية خمق".3

كما قدم الشيخ أحمد حماني رئيس المجمس اإلسالمي األعمى لو ازرة التعميم
األصمي والشؤون الدينية في ىذا العالم الجميل ىذه الشيادة الحية منذ عام
"<3;95األستاذ موسى األحمدي من ألمع شخصياتنا األدبية المعاصرة ،وأوفرىم
تحصيال ،وأوسعيم اطالعا ،وأمتنيم ثقافة ،وأكثرىم نشاطا ،وأجرأىم عمى اإلنتاج،
وأجدرىم بالتنشيط والتشجيع".4
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ومن أبرز جيود ىذا العالمة أنو ترجم في كتابو في "المتوسط الكافي في
عممي العروض والقوافي" لـ (  )436شاع ار زيادة عمى ما اشتمل عميو الكتاب من
طرائف وممح ،وفيو تمارين يطمب من الطالب اإلجابة عنيا ،وفيو ثالثة فيارس
لممحتوى ،وفيرس لممصادر ،وفيرس لؤلعالم ،وألىمية ىذا الكتاب ومعرفة نفعو قررت
و ازرة التربية تدريسو لمثانويات المعربة في أفريل سنة 3;8:م ،ووضع كمقرر أيضا

بمعاىد األزىر الشريف ،والمعاىد الدينية في بالد الشام.5

ولقد تنبيت الدولة الجزائرية لقدر ىذا الشيخ الجميل تمميذ ابن باديس وزميل
اإلبراىيمي رائد اإلصالح ومعمم العربية الصافية المناىل ،فكرمو الرئيس الشاذلي بن
جديد رئيس الجميورية عام  3;:9بوسام وشيادة عرفانا بجيوده وفضمو في إلحاق

الجزائر بركاب القومية العربية بإصالح لسانيا والعودة بيا إلى لغة عدنان والى آداب

لغة عدنان.6

 -3وصف المعجم
ىو معجم نحوي متوسط الحجم وضعو المغوي الجزائري "موسى بن دمحم
نويوات األحمدي ،يقع القاموس في حدود  6:6صفحة ،طبعتو دار العمم لمماليين
ببيروت سنة ;3;9م.
استيمو المؤلف بمقدمة وردت في صفحتين ،تناول فييا أىمية المعجم ،وقائمة
المصادر المعول عمييا في الجمع؛ فقد اعتمد نويوات في جمع مادة معجمو عمى عدة
معاجم لغوية ،قديمة وحديثة ،السمة الغالبة عمييا أنيا معاجم مختصرة ،ومنيا< مختار
الصحاح لمرازي ،وأساس البالغة لمزمخشري ،والمصباح المنير لمفيومي ،وتيذيب
الصحاح ،ومعجم متن المغة ألحمد رضا.
المصنف ،تضمن  395:جذ ار لغويا ،تم
أما المعجم فيضم القسم األكبر من
ّ

ترتيبيا في شكل أبواب ترتيبا ألفبائيا من اليمزة إلى الياء ،يشتمل كل باب عمى جذوره
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مرتبة عمى تسمسل اليجاء أيضا ،من اليمزة إلى الياء ،مع تأخير حروف العمة األلف
والواو والياء ،وتندرج تحت الجذر الواحد األفعال المجردة والمزيدة المتعدية بحرف من

حروف اليجاء ،كان أكبر رصيد ليا ما تضمنو باب النون ،والذي اشتمل عمى 394

7
المقدرة بخمسة جذور ىي< ظأر،
جذ ار لغويا  ،أما أقميا عددا فما احتواه باب الظاء ،و ّ
ظن ،ظير.8
ظفر ،ظمفّ ،

يرد تحت كل جذر الفعل المتعدي بحرف ،يردفو شرح لمعناه المغوي ،ثم

عرض أمثمة لتعديتو بحروف الجر المختمفة؛ ومثال ذلك الفعل "أذن" الذي تم
است ا
تقديمو في المعجم بيذه الطريقة<
أذنِ (:أذ َن) لفالن بكذا يأ َذ ُن إ ْذناً وأ َذناً ،أطمق لو عممو ،و ِأذ َن إليو ،و ِأذ َن لو< استمع ،قال
قنعب بن أم صاحب (البسيط)<
دفنوا
ِمّني وما ِأذُنوا من
ٍ
صالح ُ

إن َيأ َذنوا ريِب ًة طاروا بيا َف َرحاً
ْ

وان ُذ ِكرت ِب ٍ ِ
ندىم أ َِذُنوا
شر ع ُ
ْ ُْ ّ

ص ٌّم إ َذا َس ِم ُعوا َخ ْي اًر ُذ ِك ْر ُت بو
ُ

َّللاُ لِ َشي ٍء كأَ َذِن ِو لَِنِب ٍي َيتَ َغهنى ِبالُق ْر ِ
آن) ومنو قولو تعالى<﴿وأهِذَن ْت
(ما أ َِذ َن ه
وفي الحديث َ
ْ
ّ
لِربِيا﴾ ،أي ِ
سمعت سماع طاعة ،وتَ ه
أذ َن األمير في الناس<أي نادى فييم وأعمم ،وأ َِذ َن
َّ َ
لرائحة الطعام< اشتياه ،و ِأذ َن ِإ ْذناً و ِأذيناً بالشيء< أباحو لو ،وآ َذَن ُو باألمر< أعممو بو،
و ِأذ َن لو في الشيء يفعمو ِإ ْذناً< أباحو وأجازه لو ،يقال< ِإي َذ ْن".9
يحاول نويوات قدر اإلمكان استغالل الشواىد المغوية؛ وىذا ما نممسو في
الفعل "بحث" الذي ورد في تعريفو استعمال القرآن الكريم والمثل العربي<
"بحث< في األمر يبحث بحثا< استقصى ،وبحث في األرض< حفرىا ،وفي التنزيل<﴿

ض﴾ ،ومنو المثل (كالب ِ
َّللاُ ُغ َرًابا َي ْب َح ُث ِفي األَْر ِ
اح ِث َع ْن َح ْتِف ِو ِب ِظْمِفو) ،وبحث
َفَب َع َث َ
َ
عنو< فتّش< سأل ،كابتحثو وتبحثّو".10
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ومن خالل ىذين النموذجين يتضح لجوء نويوات إلى توظيف القرآن الكريم،
والحديث النبوي الشريف ،والشعر والنثر العربيين ،في توضيح معاني األفعال المتعدية
بحرف.
-4

أهمية المعجم:

متخصص فيما يقدمو لمقارئ من معمومات قيمة
تتجمى أىمية ىذا المعجم ال ّ
حول مختمف حروف الجر التي تجعل الفعل الالزم متعديا ،مع توضيح معانييا ،وأمثمة
ألن
وظيفية عنيا في االستعمال المغوي ،وتدعيم ذلك بشواىد قرآنية وحديثة وشعرية؛ ّ
الفعل المتعدي بحرف ال يوجد ضابط يضبطو ،وال قاعدة تحدد الحرف المناسب لذلك،

وليذا كان البد من المجوء إلى أكثر من معجم لموصول لممقصود ،وىنا يبرز جيد

المغوي األحمدي ن ويوات من خالل ما قام بو من جمع لؤلفعال المتعدية بحرف من
مظانيا ،القديمة منيا أو الحديثة ،مع تبيين أوجو اختالف الحروف تماشيا مع معنى
الفعل الواحد ،كرغب فيو ورغب عنو ،وصبر عميو وصبر عنو ،مع تقديم ىذه المادة

العممية بأسموب مختصر ،ومنيج ميسر ،يشفي غميل القارئ ،ويكفيو مشقة الخوض في

متون المعاجم وكتب النحو.
 -5منهجية الوضع:

اتبع األحمدي نويوات منيجية واضحة المعالم في معالجة المادة المغوية في
معجمو المتخصص ،وذلك وفق الخطة اآلتية<
أ-

ترتيب الجذور ألفبائيا؛ فقد رتبت مداخل المعجم وفق الترتيب األلفبائي لمجذور،

وليس لؤلفعال؛ فنجد تحت الجذر (أ ث ر) األفعال المشتقة منو< أثر ،أثّر ،استأثر،
أمن ،آمن ،أستأمن ،11وىكذا دواليك.
وفي الجذر (أ م ن) تندرج أفعال< أمنّ ،
ب -التزم موسى األحمدي نويوات نظاما محكما في ترتيب األفعال في المادة
الواحدة؛ إذ يستيمو باألفعال المجردة المتعدية بحرف ،تمييا األفعال المزيدة المتعدية
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بحرف ،مع ذكر جميع حروف الجر الداخمة عمى الفعل بمعانييا؛ ففي حالة األفعال
ِ
تبحر في ،12وفي
المجردة المتعدية بحرف نجد في مادة (ب ح ر) الفعل بحر في قبل ّ

مادة (ب دل) يأتي الفعل (بدل) قبل األفعال< ّبدل منو ،أبدل بـ ،استبدل بـ ،وبادل بـ.13

ج -رصد حروف الجر التي يتعدى بيا كل جذر بجميع أفعالو ،المجردة منيا والمزيدة،
كما في الجذر (ح م ل) ،والذي تضمن األفعال المتعدية اآلتية<
 -3حمل الشيء عمى ظيره< رفعو.

 -4حممت بو< عمقت.

أكنو في نفسو.
-5حمل الحقد عمى فالن< ّ

 -6حممو عمى كذا فاحتمل< أغراه بو.

 -8حمل بو حمالة< كفل.

-9حمل عمى بني فالن< أفسد.

 -8حمل نفسو عمى السير< جيدىا فيو.
 -:حممو عميو في الشفاعة والحاجة<

اعتمد.
أتحمل عمى األمر< غري بو لما
-39
ّ

;-حممو عمى السير< أعطاه ما يركب.
أُغري.

-33تحامل في األمر< تكمفو عمى مشقة -34 .تحامل عميو< مال.14
د -تدعيم األفعال المتعدية بحرف بشروح مناسبة؛ من خالل بسياق لغوي ،أو شاىد
مناسب ،وقد يطول التعريف كما في أفعال ىذه الجذور< حمل ،15حمف ،16دعا،17
رفع ،18نزع ،19وقد يكون موج از جدا ال يتجاوز السطر الواحد ،مثمما ىو الحال في
أفعال< بسق ،20بشم ،21بمس ،22لكن السمة الغالبة في التعريفات ىي االختصار،
واالقتصار عمى الشرح الموجز.
ه -اإلحالة عمى اآليات القرآنية في اليامش؛ كما في الفعل< (ثوى)( ،23جثا)،24
(حفظ).25
و -التنبيو عمى األحاديث النبوية الشريفة في تعريف المداخل؛ كما في الفعل (باء)،26
(حكم).27
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ز -عزو األبيات الشعرية لقائمييا ،وتحديد بحرىا بدقة ،وضبط األبيات ضبطا محكما
بالشكل ،نحو ما نجده في جذور ىذه األفعال< (بعد)( ،28جيل)( ،29جاع)

30

.

ح -اإلشارة إلى األمثال العربية الواردة في ثنايا التعريف ،ووضعيا بين قوسين؛ مثل<
(حك).31
ما ورد في الجذر ّ
 -7حروف الجر التي يتعدى بها الفعل في المعجم:
ومن أحرف الجر التي يمكن لؤلفعال أن تتعدى األفعال بواسطتيا ذكر
نويوات في معجمو المتخصص ىذه الحروف<
 الباء< "أثخنو بالجراح< أوىنو"" ،32جمد بو األرض< صرعو".33 الالم<"جعل لو ُجعال< أعطاه إياه"" ،34جنح لمسمم< مال".3536
ضل".37
 -في< " تاح في مشتو< تمايل"  ،تاه في األرض< ّ

 إلى<"تاب إلى هللا"< رجع عن معصيتو إليو" ،38جرى إلى كذا< قصده".39 عن<"ثنى فالن عن حاجتو< صرفو"" ،40أحجم عن األمر< كّفو".41 عمى< "جبره عمى األمر< ألزمو فعمو"" ،42جثا عمى ركبتيو< جمس".43 من<"جزع منو< لم يصبر عميو"" ،44حذفو من شعره< أخذه".45أن معجم نويوات ىو معجم نحوي
من خالل ىذه التعريفات يتضح ّ

متخصص من جية؛ ألنو يرصد األفعال المتعدية بحرف في المغة العربية ،كما
أنو معجم عام؛ لكونو يسعى لكشف المعنى من خالل شرح السياقات التي ترد
فييا ىذه األفعال من جية أخرى.
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خصائص المعجم:

-8

يتسم معجم األفعال المتعدية بحرف لنويوات بجممة من الخصائص العممية
والمنيجية ،والتي ترتبط ارتباط وثيقا بالمعجم في حد ذاتو ،وواضعو ،ومجال تخصصو،
ويمكن إجمال ىذه المميزات فيما يأتي<
أ -اإليجاز في التعريف :حرص نويوات عمى أن يكون معجمو المتخصص موجزا؛
فيو يكتفي فقط بالفعل المتعدي بحرف الجر ،ويشرح معناه ،ليكشف وظيفة الحرف
بيسر لطالبو.
ب -الدقة في االستشهاد :وتتجمى في التزام نويوات بالضبط بالشكل بالنسبة لآليات
القرآنية ،واألحاديث النبوية ،واألشعار ،واألمثال.
ج -البساطة في العرض :تتسم تعريفات المعجم بالدقة والوضوح ،فال يكمف نويوات
قارئ معجمو الخوض في التعقيدات النحوية بين المدارس النحوية المختمفة ،بل
يكتفي بأقل قدر من المعمومات التي تثبت تعدية الفعل ،مع توضيح المعنى بسياق
لغوي واحد.
خاتمة:
لقد كشف ىذا البحث الجيود القيمة لمشيخ موسى األحمدي نويوات في
صناعة معجم نحوي متخصص؛ وسمو بـ"معجم األفعال المتعدية بحرف" ،وىو أول
معجم نحوي في مجالو ،عرض مادتو الغزيرة بأسموب عممي محكم ،واستقى مداخمو
من معاجم لغوية قديمة وحديثة ،واستعان في شرحيا بشواىد من القرآن الكريم،
والحديث النبوي الشريف ،والشعر والنثر العربيين ،ولقد اجتيد المؤلف في تتبع األفعال
المزيدة بحرف جر في المغة العربية ،ورصد معانييا؛ بغية مساعدة المتعممين عمى
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اختيار الحرف المناسب لمفعل المتعدي من جية ،وقصد التنبيو عمى أىمية حروف
الجر في تغيير دالالت األفعال العربية من جية أخرى.
الهوامش:
-1
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 - 2شرح األسئمة الرمضانية ،موسى األحمدي نويوات ،الشركة الوطنية لمنشر
والتوزيع ،الجزائر ،ط<3;:4 ،3م ،ص<.7
 - 3المرجع نفسو ،ص< .9
 -4المرجع نفسو ،ص<.7
 -5ينظر< موقع< http://shamela-dz.net/?p=1246

 -6ينظر< ديوان العرب ،إبراىيم بشارة ،الجمعة  38تشرين الثاني (نوفمبر) ،4999
الموقع< http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11318
 - 7معجم األفعال المتعدية بحرف ،موسى بن دمحم بن الممياني األحمدي نويوات ،دار
العمم لمماليين ،بيروت ،ط<3;9; ،3م ،ص<;.697-57
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