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ABSTRACT 

 

The linguistic heritage of Algeria, which is well-written and printed, received 

great attention from Dr. Bouannani, No one denies his great effort in reviving 

this linguistic heritage and sending it to the linguistic scientific arena, Most of 

the linguistic efforts of Algerian researchers are still uneducated, In the absence 

of bodies that specialize in collecting, restricting and indexing it, , And this 

research attempts to identify the approach of Professor "Mukhtar Bouannani" in 

the collection and investigation of linguistic heritage, We have focused on his 

study of the writings of Sheikh "Mahdi Buabdali" morphological as a model for 

the study. 

Keywords: manuscript_ investigation _The linguistic heritage _Mahdi Buabdali_ 

morphology_ 
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 امللخص
 

حظي الرتاث اللغوي اجلزائري املخطوط منه واملطبوع ابهتمام شديد من طرف الدكتور "بوعناين" ، وال أحد ينكر  
ما بذله من جهد كبري يف إحياء هذا الرتاث اللغوي وبعثه إىل الساحة العلمية اللغوية ، ذلك أن أغلب اجلهود 

ئرية يف ظل غياب ة ، مبثوثة يف خزائن ربوع اجلمهورية اجلزااللغوية للباحثني اجلزائريني ال تزال خمطوطة وغري مفهرس
اهليئات اليت ختتص جبمعه وحصره وفهرسته ، وحياول هذا البحث  الوقوف على منهج األستاذ "املختار بوعناين" 

 اسة.ر يف مجع وحتقيق الرتاث اللغوي، وقد ركزان على دراسته ملؤلفات الشيخ "املهدي بوعبديل " الصرفية كنموذج للد

 _ املهدي بوعبديل _ علم الصرف الكلمات املفتاحية: املخطوط_ التحقيق_ الرتاث اللغوي
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 1،ص:1997، 1ينظر: أمين فؤاد السيد، الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،ط 1
 32،ص: 1994عبد هللا عبد الرحيم العسيالن، حتقيق املخطوطات بني الواقع واملنهج األمثل، مطبوعات امللك فهد، السعودية،  2 
 36املرجع نفسه، ص:  3 
 273م،ص: 1989، 2عبد الستار احللوجي، املخطوط العريب، مكتبة مصباح، جدة، اململكة العربية السعودية، ط 4 
  03م، ص: 2010عبد الرمحن النجدري، مناهج حتقيق املخطوطات ، دراسة وتوثيق،عباس هاين اجلراح، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، القاهرة، 5 

 مقدمة

يعد االهتمام ابملخطوط حتقيقا ودراسة وإخراجا أحد اخلاصيات اليت تشرتك فيها ثقافات األمم ذات احلضارات 
امل حجم املخطوطات العربية اإلسالمية املوجودة يف العاملتجذرة يف أعماق التاريخ، وليس من السهل التحدث عن 

 .1شرقا وغراب، والذي يقدر حبوايل ثالثة ماليني خمطوط
إن اإلحساس برتاثنا املخطوط هو إحساس طبيعي ابملاضي وحاجة احلاضر إليه يف املاضي واحلاضر ، إذ كالمها 

ة مل على استثماره على األصول واألسس العلمييستحوذ على أعماق شعوران ، واإلحساس بقيمة هذا الرتاث والع
، هلذا البد من االعتماد على أجنح 2اليت جيين منها الواقع أزكى الثمار وأشهاها هو بعينه الرؤية الصحيحة للتجديد
صحيحة  إخراج الكتاب على أسس»الطرق لتحقيق املخطوطات والعناية هبا، وما نقصده اصطالحا ابلتحقيق هو 

حقيق العلمي يف عنوانه واسم مؤلفه ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف والتحريف واخلطأ والنقص حمكمة من الت
والزايدة، بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت متت على يد مؤلفه ... كما يتمثل 

، أي إصدار "املخطوط" على الصورة 3«كانيف أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر اإلم
شرا علميا فإذا أردان نشر الكتاب ن»اليت أرادها له مؤلفه، ألن التحقيق هو البحث هبدف الوصول إىل احلقيقة 

وجب علينا أن جنتهد للحصول على النص الذي خرج من حتت يد املؤلف، أو على نص هو أقرب ما يكون إىل 
 .4«صد بتحقيق املخطوطاتنص املؤلف، وهذا هو الذي يق

 وضع املخطوط يف اجلزائر: -أوال
حيظى الرتاث اجلزائري املخطوط أبمهية ابلغة يف حقل الكتابة العلمية ابعتباره خالصة أفكار أبناء اجلزائر، وعبقرية 

، 5جملاالتاأجياهلا، وهو املخزون الثقايف والفكري الذي يرسم مالمح اترخيها وحضارهتا على مر األزمان ويف شىت 
ويعد حبق املؤشر احلضاري إلدراك مستوايت العلم والثقافة لألمة اجلزائرية، يقدم صورة حية لواقع العلوم واآلداب 
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، ص: 2013، خمرب املخطوطات، جامعة اجلزائر، 4املخطوط بني الفهرسة والتحقيق، اجمللة املغاربية للمخطوطات، ع صاحل يوسف بن قربة، واقع 6 
35،36 

 38املرجع السابق، ص: 7 
، 3، جملة رفوف، عدحيي بن هبون حاج احممدة، جهود املكتبة الوطنية اجلزائرية يف محاية وترميم املخطوطات من خالل دورة تكوينية مبخرب احلفظ والتجلي 8 

   76،77، ص: 2013خمرب املخطوطات اجلزائرية يف غرب افريقيا ، جامعة أدرار، اجلزائر، ديسمرب 
املخطوطات  ، خمرب3مرمي بقدور، واقع خزائن املخطوطات ابجلنوب اجلزائري من خالل اخلزانة القندوسية الزاينية "تشخيص واقرتاحات"، جملة رفوف، ع 9 

  22،23، ص: 2013غرب افريقيا ، جامعة أدرار، اجلزائر، ديسمرب اجلزائرية يف 
 38ينظر: صاحل يوسف بن قربة، واقع املخطوط بني الفهرسة والتحقيق، ص:  10 
 49املرجع نفسه، ص:  11 

، وتزخر اجلزائر بثروة علمية كبرية، ميثلها ذلك الكم 6من لغة وحنو وفلسفة ودين ورايضيات وفنون وعمران وغريها
وعه وخاصة يف منطقة اجلنوب اجلزائري، غري أن هذا الرتاث وعلى كثافة الكبري من املخطوطات املنتشرة عرب رب

حجمه ظل حمبوسا يف ظلمات اخلزائن قابع بني زوااي النسيان، عرضة لعوامل التلف والزوال، سواء يف بعض املكتبات 
سكرة وغريها لة، بالعامة أو اخلاصة ومكتبات الزوااي وغريها، على غرار: متنراست، عني صاحل، تندوف، أدرار، ورق

 .7من األماكن
واحلقيقة تقال أن احلال اليت أضحى عليها املخطوط اجلزائري غري مطمئنة، بسبب العوامل الطبيعية اليت أثرت وال 
تزال تؤثر فيه كالرطوبة واحلرارة واحلموضة واالنكسار وهبتان األحبار، أو عوامل فيزيوكيميائية كالدخان والغبار 

، وجهل القائمني عليها بتقنيات الفظ والصيانة ، وعدم استثمار أو توظيف األجهزة 8وعمليات األكسدة
التكنولوجية العصرية املساعدة على ضمان استمراره ، كالرقمنة االلكرتونية، وعمليات التصوير والنسخ هلذه 

 .9املخطوطات خاصة اليت حتتويها خزائن املكتبات الفردية واخلاصة ابلعائالت وشيوخ الزوااي
ويواجه الباحثون املهتمون بعملية مجع املخطوطات وحتقيقها ودراستها عقبات عدة من قبيل إحجام القائمني على 
املخطوطات يف مكتبات الزوااي أو خزائن األسر وإعراضهم عن فتح اجملال للوقوف عليها و إنقادها من خالل 

 .10ميكن املساس بهعملية التحقيق والفهرسة، حبجة أهنا إرث مجاعي لألسرة ال 
وانطالقا من كل هذا ابتت قضية إحياء الرتاث اجلزائري املخطوط وحتقيقه لتأمينه أمرا ضروراي، ومهمة ملقاة على 
عاتق املتخصصني والباحثني أفرادا أو مؤسسات علمية، من خالل استقراء هذا الرتاث ومجعه وترتيبه وحتقيقه، ألن 

ين رد خمطوط يستعصي على الفهم ويصعب على القار  قراءته إىل تراث إنساالتحقيق هو الذي ينقل الرتاث من جم
 .11جدير ابلتسجيل واإلحياء
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 169،ص: 1961بلهامشي بن بكار، حاشية رايض النزهة على منظومة نسمات رايح اجلنة، مطبعة ابن خلدون،  12 

وقد برزت جهود بعض الباحثني يف اجلزائر، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة حتقيق الرتاث املخطوط للعلماء 
هؤالء الباحثني الذين  مي الثناء عليه، ومناجلزائريني وغريهم، وبذلوا على قلتهم يف ذلك جهدا جيب التنويه به، وتقد

اهتموا بتحقيق املخطوات نذكر: الدكتور أبو القاسم سعد هللا، حممد بوعياد، حيي بوعزيز، رابح بوانر، إمساعيل 
العريب، انصر الدين سعيدوين، خمتار حساين، حممد بن عبد الكرمي، خمتار بوعناين، هذا األخري الذي ركز عليه هذا 

 ن خالل إبراز جهوده يف التعامل مع أحد املخطوطات اليت خلفها لنا املؤرخ املهدي بوعبديل. البحث م
 

 ( 1992_1907التعريف بشخصية املؤرخ "املهدي بوعبديل") -اثنيا
م يف القرية اليت كانت تعرف 1907هو الشيخ الفقيه البحاثة "املهدي بن أيب عبد هللا البوعبديل"، ولد الشيخ عام 

 .12ابمسها الفرنسي املسيحي ) سان لو(آنذاك 
 حياته العلمية:

استغرق "املهدي بوعبديل" يف دراسته اعتبارا من املرحلة االبتدائية إىل أن خترج من الزيتونة ما يقارب الثالثني سنة 
 ، ومن أبرز شيوخه نذكر:

حوايل النصف  روش عن انفع، وقرأ عليهوالده الشيخ "أبو عبد هللا البوعبديل" أخذ عنه القرآن الكرمي على رواية _ 
 األول من ألفية "ابن مالك" يف النحو وكان كثري النصح لولده.

 _ الشيخ الفقيه "أمحد الكفيف املازوين" جنل الشيخ "أيب راس املازوين" 
 _ الشيخ الفقيه "حممد بن عبد الرمحن املازوين"

 حب اجملالس العلمية._ العامل اجلليل التونسي " حممد عبد العزيز جعيط" صا
 _ العامل الفقيه األصويل املفسر الشيخ "الطاهر بن عاشور" ، وكان "املهدي" حيضر دروسه يف التفسري.
 _ الشيخ "حممد اللقاين بن سايح اجلزائري" ، والشيخ "أمحد العياري" أحد كبار علماء جامع الزيتونة.
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-1432، عدد خاص خريف  4-3(، حملة عصور اجلديدة ،جامعة السانيا، وهران، ع 1992-1907يل، الشيخ املهدي بوعبديل )حسين بل 13 
 210،ص:2012-1433شتاء  2011

 210املرجع نفسه، ص:  14 
 210املرجع نفسه، ص: 15 
كرية، جامعة جملة القرطاس للدراسات التارخيية واحلضارية والف هوارية بكاي، جهود الباحثني اجلزائريني يف حتقيق املخطوطات من خالل بعض النماذج، 16 

 193، ص: 2018، نوفمرب 10أيب بكر بلقايد، تلمسان، ع

يف كل  ينية ابلتدريس ، فقام مبا أنيط به أحسن قيام، وكانوقد كلف الشيخ"البوعبديل" من قبل نظارة الشؤون الد
أسبوع يتجه إىل اجلزائر العاصمة ليلقي دروسا على األئمة اخلطباء الذين يزاولون فرتات تدريبية مبدرسة مفتاح، ومن 

 .13مجلة من درسوا عليه شيخ مدرسة سيدي علي _مستغامن_ الشيخ "البارودي" وأئمة آخرون
 :رحالته العلمية

بعد حفظ القرآن الكرمي يف مسجد والده، مث تلقيه للمباد  األولية يف الفقه والنحو والصرف وغريها من النصوص 
 العقلية والنقلية، مث مزاولة الدراسة ابللغة الفرنسية يف املدرسة الرمسية ببلدية "بطيوة"، سافر "املهدي" طالبا للعلم إىل

ن  ، و بعد سنتني من اجلد والطلب انتقل إىل جامع الزيتونة بتونس وقد أخذ عمدرسة الفقه املالكي ببلدية "مازونة"
 .14كبار مشاخيها إىل أن حصل على "شهادة التحصيل"

وقد كان الشيخ كثري األسفار داخل اجلزائر حبثا عن املخطوطات القيمة والنفيسة، واليت تتناول الرتاث اجلزائري عامة 
اج ته املتكررة معظم اخلزائن اليت حتتوي على املخطوطات النفيسة ، كخزانة "احلوالتارخيي خاصة، وقد زار يف رحال

محو" مبعسكر، وخزانة املرحوم "السيد ابن عبد هللا بن حسن" القاضي السابق بتموشنت، وخزائن تندوف ومعسكر 
 . 15والقليعة وجباية ...إخل

البحث عن  يف اجلزائر، نظرا جلهوده الكبرية يف ويعترب "املهدي بوعبديل" من رجاالت الثقافة والفكر املميزين
املخطوات والتحقيق فيها الستخراج معلومات اترخيية مؤكدة، إىل جانب نشاطاته األخرى املتعددة واملتنوعة، ويف 

 :16جمال حتقيق الرتاث املخطوط جند للشيخ حتقيقا ملخطوطني مها
 م.1973نون الراشدي، قسنطينة الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين ألمحد بن سح -
 م.1978دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران حملمد بن يوسف الزايين ، اجلزائر  -

 م.1992وقد تويف الشيخ "املهدي بوعبديل" يف مسقط رأسه عام  
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 نبذة عن الدكتور املختار بوعناين ومؤلفاته يف اجملال اللغوي : _اثلثا

عرف الدكتور "املختار بوعناين" كأستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب واللغات والفنون جبامعة السانية 
وهران ابجلزائر ، ختصص الدكتور يف جمال علم التصريف حيث حتصل على شهادة الدكتوراه يف ميدان علم التصريف 

لى اللغوي اجلزائري والعريب عامة ، مركزا جهوده البحثية عمصر الشقيقة ، عرف عن الدكتور اهتماماته ابلرتاث 
بعث الرتاث اللغوي اجلزائري املخطوط منه واملطبوع للساحة العلمية ، خاصة وأن أغلبها يعزى ملؤلفني مغمورين ،  
كما اهتم بتحقيق كل ماله صلة ابملخطوط اللغوي سواء جاء على شكل منظومات حنوية أو صرفية أو قرآنية ، 

مل األستاذ على اجناز معجم للتعريف ابملؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين ،  ع
كما قام إبعداد ببليوغرافيا للدراسات القرآنية يف اجلزائر ، واملالحظ أن جل مشاريع املاجستري اليت أجنزها الدكتور 

موعة الدراسات اللغوية اجلزائرية هتيئا ودراسة ، وفيما يلي سنقدم جم "بوعناين" واليت أشرف عليها تصب يف خانة
لعناوين رسائل علمية أشرف عليها الدكتور "بوعناين" واليت نالحظ غناها املعريف وتنوعها بني حتقيق ملخطوطات 

 حنوية أو صرفية ، أو دراسات مهمة ملسائل لسانية : 

 ر "بوعناين" :عناوين لرسائل دكتوراه أشرف عليها الدكتو  -أ
 املصنفات اللغوية يف العهد العثماين ابجلزائر ، دراسة يف املنهج واحملتوى ، إعداد : مصطفى غريب.-01

 إعداد : الباحث عبد القادر شاكر. 2000- 1962الدراسات األكادميية للغة العربية يف اجلزائر من -02

 حممد ابراهيم عبادة. -حملتوى واملنهجمقاربة يف ا–الدراسة الصرفية عند املازين وابن مالك -03

 احملاكمات بني أيب حيان وابن عطية والزخمشري ليحي الشاوي إعداد : عبد القادر مغدير .-04

 عناوين رسائل ماجستري أشرف عليها الدكتور بوعناين :  -ب
ه( إعداد 377ه( موازنة مع أب علي الفارسي )ت 628األبنية الصرفية يف ألفية ابن معطي )-01

 الباحث حممد بن غرور .
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احلروف العاملة وداللتها يف ديوان أيب احلسن علي بن صاحل اجلزائري إعداد الباحث : يوسف بن  -02
 انفلة .

األلفاظ الدينية والسياسية يف ديوان حممد بن عبد الكرمي اجلزائري دراسة داللية ، إعداد الباحث :  -03
 غريب مصطفى .

 العريب التجفي املضاوي ، إعداد الباحث : خالد يعقوب .تصريف الفعل أليب بكر  -04

 التوليد اللغوي عند حممد البشري االبراهيمي ، إعداد الباحث : سليمان حلسن . -05

 مدارج التصريف يف فتح اللطيف أليب حفص الزموري ، إعداد : غامن خرية . -06

 في بن انصر .األبنية الصرفية عند املكودي وابن مالك ، إبعداد : حني -07

 الرتكيب اللغوي يف منامات الوهراين ، إعداد : عبد القادر مغدير . -08

 املسائل الصرفية يف لسان العرب البن منظور ، إعداد : خلضر لعسال . -09

 ر.اعداد : علي بوشاقو  –حتقيق –حقائق على اآلجرومية حملمد بن أمحد املكىن إببن شعيب  -10

 عل يف ديوان قدور بن عشور الزرهوين ، إعداد : مسعودة مرسلي.الدالالت الزمنية للف-11

ه( حتقيق ودراسة ، إعداد : بوزايين عبد 871املفعول واملفعل ومعانيها حملمد بن العباس التلمساين ) -12
 القادر . 

م حتقيق ودراسة 1914-ه 1332أثر التوظيف الصريف يف تيسري التفسري ألمحد يوسف أطفيش ت  -13
 إعداد الباحثة: "جماهدي صباح ".، 

 معاين احلروف وحتوالهتا الداللية عند السيوطيني ، إعداد الباحث : محدان بن عبد هللا. -14

 دالالت الذوات يف ديوان اللهب املقدس ملفدي زكراي ، إعداد الباحث : مطهري أمحد .-15
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ودراسة ، إعداد الباحث : عيسى م( حتقيق 744شرح المية األفعال حملمد بن حيي البجاين )ت  -16
 العزري .

القاموس اللغوي وداللته يف احلفر يف جتاعيد الذاكرة لعبد املالك مراتض ، إعداد الباحثة : مدايل ليلى  -17
. 

 احلقول الداللية حلرف العني يف لسان العرب ، إعداد الباحثة : خرية منصوري . -18

اد الباحثة : بسناين ، إعد -دراسة وصفية حتليلية–د بن براهيم الصيغ الصرفية يف حكاية العشاق حملم -19
 سعاد .

 اجلملة الفعلية يف ديوان حممد العيد آل خليفة ، إعداد الباحث : عبد القادر شاعر . -20

 املسائل النحوية يف لسان العرب البن منظور ، إعداد الباحث : حممد ملياين . -21

 إلياذة اجلزائر ملفدي زكرايء ، إعداد الباحث : عبد القادر شارف .البنية الصوتية وداللتها يف  -22

 أسلوب النداء يف اللهب املقدس ملفدي زكرايء ، إعداد : عبد القادر موفق . -23

 املعجم اللهجي وداللته يف ديوان أمحد بن الرتكييب إعداد : علي عبد القادر . -24

ها ، وقد ختلف املواضيع اليت تبناها املختار بوعناين كمشرف عليومتثل الرسائل املشارة إليها أعاله منوذجا مل
تنوعت كما هو مالحظ بني مواضيع هتتم بدراسة وحتقيق جمموعة من املؤلفات اللغوية لباحثني جزائريني جمهولني ، 

راسات دومواضيع هتتم ببعض املسائل اللسانية النحوية أو الصرفية يف مدوانت ألدابء جزائريني وكذلك بعض ال
 الداللية .

ويرى الدكتور "بوعناين" أن احلديث عن الدراسات اللغوية أو القرآنية وما له صلة هبما واخلاصة منها ابلعلماء 
اجلزائريني يفرض على الباحثني االطالع على ما أنتجه الفكر اجلزائري قدميا وحديثا ، ومنذ أن دخل احلرف العريب 
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 . 2-1:  املختار بوعناين ، ببليوغرافية الدراسات القرآنية يف اجلزائر ، القسم األول ، )د،ط( ،ص  17 
 .02املرجع نفسه، ص:  18 

الدكتور أن هذا العمل ال ميكن حتقيقه يف الوقت احلايل من طرف ابحث واحد ، إىل هذه الداير املسلمة ، ويقر 
 وحيدد أسباب ذلك يف اآليت :

 إن الرتاث اجلزائري منذ أن كان وإىل اليوم موزع يف مكتبات العامل .-1» 

 إن الكثري منه مازال خمطوطا . -2

 إنه غري مفهرس . -3

 إننا ال نعرف ما الصاحل منه للنشر . -4

 إننا ال نعرف حىت عدد اخلزائن ومكان وجودها ابلتحديد يف ربوع اجلمهورية اجلزائرية . -5

 إن ما طبع منه مرة واحدة اختفى وال نعرف عنه إال االسم . -6

مل توجد هيئة خاصة مجعت هذا الرتاث وحصرته ، مث فهرسته ليستفيد منه املهتمني ابملوضوع على األقل  -7
. 

علمية هتتم فيما نعلم ، ابلرتاث اجلزائري هلا من الوسائل ما ميكنها من أداء مهامها على مل تكلف هيئة  -8
 .17« أحسن ما جيب 

ويرى الدكتور "بوعناين" أنه على الرغم من كل ما نسمع هنا وهناك أن ابحثني نشروا بعض ما وصلوا إليه 
تتوفر   ميكن هلا االستمرارية لقلة االمكاانت اليتإال أهنا حماولة شخصية ال غري ، وال»له صلة ابلرتاث اجلزائري ، 

 . 18« عليها 

كما قام د/ املختار بوعناين إبجناز عديد املؤلفات تسهل عمل الباحثني املهتمني ابلرتاث اللغوي اجلزائري 
 ومنها :
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 دليل الرسائل اجلامعية يف العامل العريب "الشعبة اللغوية" .• 

 العامل العريب " الشعبة األدبية" .دليل الرسائل اجلامعية يف • 

 الرسائل اجلامعية يف كليات اآلداب اجلزائرية " الشعبة األدبية ".• 

 املختارية يف مصنفات األعالم اجلزائرية " خاص ابلشعبة األدبية" .• 

 البوعنانية يف مصائر العلوم اللغوية .• 

 را .وسوعة هلا صلة ابلعلوم القرآنية قدميا وحاضاخللفاوية يف مصادر العلوم القرآنية ، وهي عبارة عن م• 

 دليل الرسائل اجلامعية اخلاص مبعهد اللغة واألدب العريب جامعة وهران .• 

 مؤلفات اللغة يف القدمي واحلديث .• 

م( 1970-1900العلوم االنسانية من –معجم املؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرن العشرين • 
 جمموعة من الباحثني ( . )ابالشرتاك مع

م( ) 1980-م1970العلوم االنسانية من –معجم املؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرن العشرين • 
 ابالشرتاك مع جمموعة من الباحثني( .

 املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائرية عرب القرون ) حوى أكثر من ألف عنوان ( .• 

غية تأليف العديد من الدراسات اللغوية املختلفة )النحوية منها والصرفية والبالوقد تصدى الدكتور بوعناين ل
 والسردية ( واليت هلا صلة ابلقرآن الكرمي وبعلومه املختلفة ميكن أن منثل لنماذج عنها يف العناوين اآلتية :

  أسلوب السرد القصصي يف القرآن الكرمي 

 االعراب .إرشاد الطالب إىل ما يف اآلايت من • 

 مفهوم الزمن يف القرآن الكرمي .• 
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 السجع القرآين والرتمجة سورة الشمس منوذجا .• 

 االعجاز البياين يف اآلايت احملكمات )العبادات واملعامالت( .• 

 التطابق النحوي يف اللغة العربية من خالل القرآن الكرمي .• 

 اجلمع والتقريب يف ترتيب أي مغين لبيب .• 

 النحوية والصرفية بني القراءات القرآنية وأثرها يف اختالف األحكام )مناذج(. الفروق• 

 آنية املصدر يف القرآن الكرمي .•

  -دراسة بنيوية داللية–املشتقات يف القرآن الكرمي • 

 ظاهرة االعراب يف املضارع وتطبيقات من القرآن الكرمي .• 

 لقرآن الكرمي .التقدمي والتأخري عند النحاة وشواهدمها من ا• 

 حبث املباد  األساسية للسانيات العامة واألسلوب من خالل دالئل االعجاز .• 

 أثر التقدمي والتأخري يف نظام اجلملة وداللتها يف القرآن الكرمي .• 

 . -دراسة معجمية داللية–األثر القرآين يف شعر حممد العيد آل خليفة • 

 حتليل اخلطاب القصصي يف القرآن .•

 . -دراسة تطبيقية يف القرآن الكرمي  –التشبيه صوره وألفاظه • 

 .-دراسة أسلوبية–اجلدل يف القصص القرآين • 

 االعجاز الفين يف القصص القرآين )سورة يوسف( . • 

 ه( .4الدرس البالغي يف كتب التفسري إىل هناية القرن )• 
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 .الداللة اللغوية وأثرها يف النص القرآين لدى األشاعرة • 

و يالحظ على مجلة املؤلفات املذكورة أن هلا اهتمامات مبجال إعراب القرآن الكرمي ، وإعجازه كما أهنا تركز 
على حنو والشاهد القرآين ، وجانب التصريف يف القرآن الكرمي ، كما اهتم الدكتور بوعناين فيها كذلك على األبنية 

 القرآن جانب التقدمي والتأخري ونظام اجلملة والداللة اللغوية يف املختلفة واملشتقات يف القرآن الكرمي ، دون إغفال
 الكرمي .

 غرض الدكتور من نشر الرسائل املخطوطة للشيخ '' املهدي بوعبديل'' : -رابعا 

أوضح الدكتور املختار بوعناين أن غرضه من نشر الرسائل املخطوطة للشيخ املهدي بوعبديل ألول مرة 
 ية :ينحصر يف اجلوانب اآلت

 إبراز مكانة البوعبديل املغمورة يف علم من علوم اللغة العربية أال وهو علم التصريف .• » 

 اسهامه يف نشر هذا العلم بني األوساط املثقفة .• 

 إخراج هذه النصوص اخلاصة بعلم التصريف إىل النور .• 

 تعريف املثقفني هبا بعامة واملختصني خباصة .• 

 خلفه هذا العامل فيما له صلة بعلم التصريف .تعريف املثقفني مبا • 

 على الرغم من صعوبة هذا العلم إال أن الشيخ أسهم يف نشره يوم كانت اللغة العربية غريبة يف دايرها .• 

 إحياء الرتاث اللغوي يف اجلزائر .• 

 .هذه الرسائل موجودة عند أتباع أيب عبد هللا البوعبديل إال أهنا مل تنشر من أحدهم • 

 مل نسمع أحدا من املثقفني درس أو أشار إىل ما خلفه البوعبديل يف علوم اللغة ومنها علم التصريف .• 

 إن ما خلفه الشيخ ولو أنه قليل ابلنسبة لعلم التصريف إال أنه هام يف زمن أيب عبد هللا البوعبديل .• 
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م( دراسة وحتقيق ، مقال نشر يف جملة القلم العدد 1952-هـ 1372أليب عبد هللا البوعبديل البطيوي الرزيوي )ت املختار بوعناين : خمطوطات صرفية  19 
  http://urlzohra.blogspot.com الثالث عشر.موجود على املوقع اإللكرتوين اآليت :

 املرجع نفسه . 20 

 يكن القار  هبذا العلم الذي مللعل هذه النصوص املغمورة خبط صاحبها واليت تنشر ألول مرة تعرف • 
 شيخ زاوية فحسب بل كان إىل جانب ذلك عاملا لغواي ، يهتم ابلعلوم اللغوية إىل جانب العلوم الشرعية والتصوف.

هذه النصوص تؤكد لنا الكثري مثلها ما زال مل ينشر بدليل مرور أكثر من مخسني سنة على وفاة صاحبها • 
 ن يهتموا مبثل هذا وخباصة طالب اللغة ، ليخرجوه إىل النور حمققا مدروسا .وهلذا جيب على طالب اجلامعة أ

 .  19«إننا ننشر هذه الرسائل املخطوطة لنكشف اجلانب اجملهول يف ثقافة العالمة البوعبديل للخاص والعام• 

للغوية اوحسبنا من هذا كله أن نعرف اجليل املثقف هبذه الشخصية اجلزائرية » ويردف الدكتور قائال : 
املغمورة ، فال عزو بعد هذا كله أن يقول الشيخ ''عبد احلميد بن ابديس '' يف البوعبديل قولته املشهورة  '' وجود 

 . 20«الشيخ أيب عبد هللا البوعبديل ابملغرب العريب دليل على وجود العلم '' 

 منهج الدكتور خمتار بوعناين يف التحقيق: -خامسا

 التقدمي للمخطوطة : -أ

بدأ الدكتور "بوعناين" حتقيقه ملخطوطة "أيب عبد هللا البوعبديل" ابلتقدمي هلا وللجوانب اليت تدرسها يقول 
بني يديك أيها القار  الكرمي صفحات خمطوطة يف علم التصريف من أتليف أيب عبد هللا البوعبديل البطيوي :» 

 تنشر ألول مرة بعد أكثر من نصف قرن منذ وفاة صاحبها تدرس :

 الفعل الصحيح واملعتل واملضعف .-1

 إسناد الفعل إىل الضمري . -2

 حذف ايء املنقوص . -3

http://urlzohra.blogspot.com/
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 املرجع نفسه . 21 
 املرجع نفسه . 22 

 إعالل كلمة مبين . -4

ة مل يهمل هذا العلم يف وقت عزت فيه اللغ -وهو شيخ زاوية–هذه الدراسة برهان قاطع على أن صاحبها 
 . 21«العربية 

 تقدمي تعريف للمؤلف : -ب

انتقل الدكتور بوعناين بعد التقدمي للمخطوطة إىل التعريف بصاحب املخطوطة الشيخ عبد هللا البوعبديل 
مؤسس للزاوية البطيوية الرزوية والقائم عليها ، إمام ومفسر للقرآن الكرمي ، فقيه ، » للتعريف بشخصه يقول : 

وفيما له  للكبار وللعام واخلاص ، متصدر لإلفتاء حامل لكتاب هللا ، معلم للصبيان واحلاملني لكتاب هللا ، مرشد
صلة ابلدين والدنيا طيلة حياته ، ورع ، انصح للحق ، حمافظ على السنة احملمدية ، مطبق للشريعة احملمدية ، انشر 
للدين االسالمي بني أوساط اجلزائريني مهما كلفته ذلك ، مجع بني العلم والعمل ، شاعر ، وغريها من اخلصال 

 .22« ميدة قلما جندها عند غريه احل

 التعريف جبهوده اللغوية :  -ج

تعترب خمطوطات البوعبديل الصرفية من املخطوطات املهمة جدا يف عصره على الرغم من أنه مل يشتهر ابلعامل 
 الصريف ، ويعود سبب ذلك حسب د/ خمتار بوعناين إىل مايلي : 

 عاش أايم االستعمار الفرنسي .• » 

 بية الناس وقتها ابللغة العربية .جهل أغل• 

 طمس اللغة العربية من قبل االستعمار الفرنسي .• 

 التعليم العريب غري موجود .• 
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 املرجع نفسه . 23 
  24 املرجع نفسه .

 املرجع نفسه . 25 

 .23«اجلهل املطبق املخيم على أغلبية اجلزائريني وقتها • 

قليل لهذه من األسباب اليت جعلت علم التصريف ال يعطى له أمهية وقتها وابلتايل من يتعاطاه ال يعرف إال ا
ممن هلم دراية هبذا العلم . إال أنه وعلى الرغم من هذا فقد اهتم البوعبديل بعلم التصريف إىل جانب علوم أخرى  

لوم إن أاب عبد هللا البوعبديل يدرك أن )علم التصريف( من الع» كالفقه والتفسري يقول د/ ''خمتار بوعناين'' : 
ية ، ذلك ان  فاته الكثري من سر اللغة العربية ، فهو ميزان اللغة العربالضرورية اليت جيب على املبتد  تعلمها ، وإال

التصريف يبحث يف أصول الكلمة العربية ذاهتا ، فلهذا عد من العلوم اليت حيب تعلمها وتعليمها قبل غريها من 
لة بعامل التصريف ه صوهو ما دعا إليه الشيخ البوعبديل يف مناسبات عدة ، هلذا جنده يركز كثريا على مال« العلوم 

للشيخ دراية واسعة بعلم التصريف مل نعثر :» ويقول كذلك  24« ملا يطرأ على الكلمة من إعالل وإبدال وغريمها 
عليها عند غريه ممن عاشوا يف عصره ذلك أننا اطلعنا على منظومة له يف األفعال الصحيحة واملعتلة واملهموزة وماله 

يه ليشرح فيه مجلة من املصطلحات مثل : الصحيح واملضاعف واملهموز واملعتل صلة هبا إجابة عن سؤال وجه إل
 . 25« وغريها 

 تقدمي نص املخطوط وشرح املستصعب من كالم املؤلف : -د

 بدأ الدكتور خمتار بوعناين يف دراسته للمخطوطة الصرفية أليب عبد هللا البوعبديل بتقدمي نص املخطوطة األوىل
واملعتل وقد بدأ هبذا العمل بتقدمي منظوم البوعبديل ، واملالحظ أنه وابلتوازي مع عرض منظوم املتعلقة ابلصحيح 

املخطوطة يقوم بشرح ما استصعب من الكلمات ، وتوضيح بعض العناصر الصرفية وتعليل بعض املصطلحات ، 
 وتصريف األفعال الواردة يف الرسالة .

 حتديد أهم العناصر يف املوضوع : -ه

الدكتور املختار بوعناين بعد تقدمي نص املخطوط وتوضيح ما استصعب منه إىل إبراز أهم العناصر املوجودة ينتقل 
يف العنصر املذكور من املخطوط ومنثل لذلك ابلفقرة التالية اليت ختم هبا نص املخطوطة األوىل حول الصحيح 
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هذا منه  جاء مفصال ومشروحا يف النثر ، ولعللقد استطاع الشيخ أن يلم يف هذه األبيات مبا » واملعتل يقول : 
 يرمي إىل أكثر من غرض من ذلك :

 إن املطلع على هذا األثر يفهمه من املنثور ويتأكد منه منظوما .-1

 لقد أتى هبذا النظم ملن أراد أن حيفظه فليفعل ذلك . -2

 لو مل يكن الشيخ ملما ابملوضوع ملا استطاع أن أييت مبا سطره سلفا . -3

 استطاع الشيخ أن يلم ابملوضوع يف صفحة واحدة مبا جاء يف صفحات يف الكتب املختصة  -4

 . 26« اختار الشيخ األسلوب الواضح ليقدم قواعد مجة لعلم نعت أبنه صعب  -5

 الرتكيز على توضيح كل عنصر يف املخطوط وحتديد جمال انتمائه : -و

 ها :اليت صاغها البوعبديل نظما يف أربعة أبيات هذا نصجند الدكتور بوعناين يف نص املخطوطة الثانية 

 '' كنت نظمت الثالثة أبيات منذ زمن طويل ، وهذا أحلقت البيت الرابع كالتعليل 

 ونفتح عني مضارع قّرت العني جلّ وبّج فمّل 

 البخيل وعض فغص شم فلّذ ومّس فشّل  وضنّ 

 وهّش ومّص وود وبّش بّر ويف العمل اليوم ظّل 

 فإسناد ماض هلا للضمري اتًء يري الكسَر للعني حلَّ ''

 جيمع األفكار املبثوثة يف أربعة أبيات يف السبعة قضااي هي :
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: عدد األفعال وهي سبعة عشر فعال هي : قّر ، جلّ ، بّج ، مّل ، ضّن ، عّض ، شّم ، لّذ  القضية األوىل
 . 27، مّس ، شّل ، هّش ، مّص ، وّد ، بّش ، بّر ، ظّل 

 : األفعال كلها ماضية . القضية الثانية

 : الفعال كلها مضّعفة : القضية الثالثة

 : األفعال جاءت مكسورة العني يف املاضي . القضية الرابعة

 : إن عني فعلها مفتوح يف املضارع . القضية اخلامسة

 : كسر عني فعلها . القضية السادسة

 : فتح عني املضارع .    القضية السابعة

ان الدكتور بوعناين عند تقدمي كل قضية يوضحها من خالل اإلتيان ابلقاعدة الصرفية ، كما يقوم بتصريف وك
 الفعل وتقدمي وزنه وضبطه ابلشكل لزايدة التوضيح .

 إقامة موازنة بني كالم املؤلف وكالم النحويني القدامى كلما أمكن ذلك : -ز

يالحظ من خالل منهجية الدكتور خمتار بوعناين يف دراسته وحتقيقه ملخطوطة البوعبديل أنه يستعني يف 
شرحه ملختلف العناصر الصرفية الواردة يف املخطوطة بكتب النحويني والصرفيني القدامى واحملدثني ، كما أنه يقوم 

لذلك ابلنص  ويني حول املسألة ذاهتا وميكن أن منثلابملوازنة بني كالم البوعبديل يف خمطوطته آبراء غريه من اللغ
مّل  إن األفعال السبعة عشر اليت أتى هبا البوعبديل وهي : قّر ، جلّ ، بّج ،» التايل املأخوذ عن املختار بوعناين : 

اث يف الرت ، ضّن ، عّض ، شّم ، لّذ ، مّس ، شّل ، هّش ، مّص ، وّد ، بّش ، بّر ، ظّل ، إذا ما وازانها مبا جاء 
اللغوي فإننا جنده مل حيط بكل األفعال اليت من هذا الباب )َفِعَل يـَْفَعُل( بدليل ما هو منصوص يف كتاب فتح 
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( ، فقد زاد ''حبرق'' يف كتابه أفعاال مثانية وهي : خّب ، صبَّ ، طّب ، بّد ، حّر ، مّر ، فّظ ، 24األقفال )ص 
 شّف.

 فعال واحدا وهو )جّم( على ما ذكره ''أطفيش'' و ''حبرق'' . كما زاد ''حمي الدين عبد احلميد''

 يتضح من موازنة ما جاء عند الثالثة :

 ه( . 930حبرق مجال الدين )ت -1

  أحممد بن يوسف–أطفيش  -2

 ه(. 1424أبو عبد هللا )ت  –البوعبديل  -3

 ( وهي : 26أن األفعال كلها بلغت ستا وعشرين )

جّم، حّر ، خّب ، شّف، شّل ، شّم ، ضّن ، طّب ، ظّل ، عّض ، غّص ، فّظ ، بّح ، بّذ ، بّر ، بّش ، 
قّر ، جلّ ، لّذ ، مّر ، مّس ، مّص ، مّل ، هّش ، وّد ، وهي كلمات ختضع حلكم واحد عندما تسند إىل الضمائر 

 . 28«يف املاضي واملضارع واألمر ، بدليل ما سلف ذكره 

 ؤلف للغة العربية :اإلشادة ابلعمل الذي يقدمه امل –ح 

يشيد الدكتور خمتار بوعناين من خالل حتقيقه ملخطوطة البوعبديل جبهود هذا األخري يف أتليف املتون الصرفية 
الدفاع عنها  عرف عن الشيخ أنه من احملبني للغة العربية واملستميتني يف» والدفاع عن اللغة العربية ورمسها ، يقول : 

 مجيع طبقات الشعب اجلزائري بدًءا من : ، واحلريصني على نشرها بني

 تعليمها هو نفسه للصبيان يف الكتاتيب القرآنية .• 

 تفسري القرآن الكرمي وعلومه حلّفاظ كتاب هللا هبا .• 
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 املرجع نفسه . -29 

 التدريس هبا للخاصة والعامة يف مناسبات خمتلفة .• 

 إلقاء احملاضرات على النخبة املثقفة يف مناسبات عدة .• 

 والرسائل املختلفة .أتليف الكتب • 

 املراسالت املختلفة للخاصة والعامة .• 

وقد تدفعه غريته على لغة الضاد إىل الرد على من خيطئ ولو يف رسم حرف واحد من كلمة واحدة ، ومل يرتك مثل 
ن عهذا ويسكت عنه بل إننا جنده ينشئ له قاعدة لغوية خاصة به ، ليتعلمها املخطئ وغريه ، وما هذا إال دفاع 

 .29«اللغة العربية وحبه إايها 

 ختام:

ي ويف ختام قراءتنا ملنهج الدكتور خمتار بوعناين يف حتقيق الرتاث اللغوي واختاذان ملؤلفات الشيخ عبد هللا البوعبيد
البطيوي الزيوري أمنوذجا . نكون قد وقفنا على جانب من جهوده يف إحياء الرتاث اللغوي اجلزائري وبعثه إىل احلياة 

ي وحاله كحال عديد الباحثني اجلزائريني الذين انربوا إلخراج الرتاث اجلزائر  بعد أن كان جمهوال حبيس اخلزائن ،  ،
املخطوط إىل النور ، حافظينه من الضياع والتلف يف ظل تردي حالة هذه املخطوطات الناتج عن عدة عوامل 

 كثريا.  هبا طبيعية وبشرية ، وأفادوا

ث عناين" يف حتقيقه للمخطوطات عن منهج احملققني اجلزائريني، حيث غالبا ما يبدؤون ابحلديمل خيرج "املختار بو 
عن دوافع القيام ابلتحقيق ، مث تقدمي املؤلف وخمطوطه، والنسخ املعتمدة يف التحقيق، ومن مث مقارنة النسخ بعضها 

ارس واالعتماد موعة من املالحق والفهببعض لرصد االئتالف بينها، وذكر ذلك يف التهميش ، مث دعم املوضوع مبج
 على جمموعة من املصادر واملراجع يف التحقيق واليت تثبت آخر البحث.

وتبقى يف  ،إن شخصية كهاته تستحق منا وقفة إكبار اعرتافا جبهودها وبياان لقيمتها وتعريفا هبا للباحثني والطلبة 
العصور  ائل من مؤلفات علماء اجلزائر املخطوطة عرب خمتلفاألخري جهود هؤالء الباحثني غري كافية يف ظل الكم اهل
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واحلقب، واملنتشرة عرب املكتبات العربية واإلسالمية والعاملية ، لذلك البد من بروز ابحثني جدد خمتصني يف اجملال، 
 لتحقيق مبدأ االستمرارية يف العمل ، وإخراج الرتاث اجلزائري إىل الوجود.
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