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 العلم لغة العربية
  )١(محمد حسان الطيان.د

 من أي فضيلة أو العربية لبعض املثقفني يف عصر العوملة أن جيردوا حيلو
ا كل نقيصة  عما تتمتع به متغافلني غافلني أو مذمة، أو مكرمة، وأن يلصقوا 

ا وناسني العربية من مزايا وخصائص،  لغة العلم كانت أو متناسني أ
ا، وال يتعلم إال واحلضارة، ال ي  وال بواسطتها،كاد فن من فنونه يكتب إال 

  .ينشر إال حتت لوائها
 مبا حققته اإلجنليزية من تقدم انبهار إما من ُتواُ أن أمثال هؤالء إمنا أويقيين

 وإما من ، احلضاريةوالشؤونوانتشار وقدرة على التعبري عن العلوم والفنون 
ْإحباط مبا تردت إليه العربية ا،َّ  وعجز عن واحنسار من تأخر ، بل أصحا

  .التعبري عن متطلبات احلضارة احلديثة يف العلم والفن وما إليهما
ٍ بدء أقول َوبادئ ْ   : وأمثاهلمهلؤالءَ

ٍقق حتدون بذا هائال قفيا   ُتعلم ت ال تدري وال أنكأنك ّ 
 َ كنت التدري فتلك مصيبةفإن   ُأعظم َ كنت تدري فاملصيبةوإن

ا ملصيبة  ريبو  إي  من اللغات القالئل العربية أال يعلم هؤالء أن ًحقا إ
,  فيها ما كتب األولرِاآلخالثابتة األصول املتينة البنيان املمتدة العمر، يفهم 

متخر نصوصها عرب العصور والقرون، ويتواصل أبناؤها عرب الزمان واملكان، و
قدم عصورها، حاضر ماثل اليوم  كتبه امرؤ القيس، والنابغة، وعنرتة يف أفما
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  . بدمشقالعربية
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 الشعراء والكتاب، بل يتعلمه التالميذ والطالب، ويسري يف الناس بهيتغىن 
  .مسري األمثال

 ما كتبه شكسبري وأمثاله قبل بضع اليوم حني ال يفهم اإلجنليزي على
  !.؟؟أين من أين؟ بل أين من ال فأين !مئات من السنني

ا  هذه العربية محلت لواء العلم أنء عن ً ملصيبة حقا أن يتعامى هؤالوإ
 من كل لغات الدنيا والفنونزهاء عشرة قرون بعد أن جبيت إليها مثار العلوم 

 لقد بلغت مكافأة حىتًيف حركة للرتمجة والتعريب مل يعرف هلا التاريخ مثيال ، 
 وعت لقد!  ماذا؟مث! ًترمجة الكتاب وزنه ذهبا، ووزن الكتاب ما هو آنذاك

 تلك الفنون، وقدمت للبشرية مجعاء خري حضارة ومتثلت تلك العلوم، العربية
  .أخرجت للناس بلسان عريب مبني

ٍّ حتد واجهته العربية كان عندما أخرجها أكرب إن((: حسني نصار.  ديقول
 فقرية كل الفقر إىل حد ، األديباإلبداع يف اإلسالم من جاهلية غنية كل الغىن

 يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني يف ا ألقىمث , اإلمالق يف اإلنتاج العلمي
 والفنون وكل صنوف املعرفة اليت والفلسفاتحبر زاخر من احلضارات والعلوم 

ا األمم املتامخة للجزيرة العربية  , والروم والسريان واملصرينيكالفرس ،ابتكر
ولكن . أسبانية والرببروشعوبواألمم البعيدة عنها كاهلنود والصينيني واألتراك 

 من رغبة يف العربالعربية صمدت هلذا التحدي بفضل ما بثه اإلسالم يف 
 ،العرب وطموح وعزم وختطيط وتنفيذ وتعاون مع غري ، وسعي يف طلبها،املعرفة

 فلم ميض إال وقت ،من أبناء الشعوب العارفة باللغات األجنبية واللغة العربية
فاستطاع , دت عند هذه األمم إليها طويل حىت نقلت العربية كل ما وجغري

ومل ميض كبري وقت حىت شاركوا يف اإلنتاج , ً يتمثلوها فهماأنُأبناؤها بعد 
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 هؤالء املفكرون والعلماء منذ القرن الثالث نرباسا كتبهفصار ما . واالبتكار
, اليستطيع أن ينكر ذلك إال منكر لعقله. القدمياستضاءت به شعوب العامل 

)) اإلنسان وتطوره احلضاريلتاريخمنكر , هار الصحومنكر لشمس الن
)١(.  

  يصح يف األذهان شيءوليس    إىل دليلالنهار احتاج إذا
وهكذا انعتقت العربية من إسارها، وانطلق املارد من القمقم، لتشهد هذه 

ا لغة، فقد انطلق أهلوها جيوبون البالد،  اللغة حركة من الت رمجة ما شهد
ّا ما ألفه األوائل يف علومهم املختلفة بشىت لغات املعمورة، رون منه ويتخي

رها لتنقل إىل العربية، فإذا  وغي... الفارسية واهلندية واليونانية والرومانية والنبطية
م، حىت لقد وسم ذلك  بالعربية تستوعب كل علوم األوائل على اختالف لغا

ُرمجة الذهيب، وأقيمت  تُرمجة، فسمي عصر ال العصر بسمة هذه احلركة من الت
ُرمجة مؤسسات وبيوتات اشتهر منها بيت احلكمة، وجتاوزت معرفتهم  للت

باللغات حدود اللغات السائدة إىل اللغات البائدة، اليت مل يبق منها إال 
ا على غي ر  حروفها، وباتت أجبديتها تستعمل يف تعمية بعض العلوم املضنون 

) الشفرة وكسر الشفرة(عمية واستخراج املعمى أهلها، ومن هنا أن نشأ علم الت
مع املبارك، ومن هنا أيضا أن ألفت  الذي أخرجنا فيه سفرين اثني ِّن يف هذا ا ً

كتب مفردة كشفت اللثام عن أجبديات اللغات القدمية وأقالم األقوام املندثرة، 
 ككتاب شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم، البن وحشية النبطي، الذي

نعمل على إخراجه ليكون اجلزء الثالث من موسوعة علم التعمية واستخراج 
  .إن شاء املوىل سبحانه. املعمى عند العرب
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  .٢٠٠٥ يناير- ١٤٢٥ ذو احلجة ،العدد اخلامس
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 حضارتنا العلمية إمنا أنإن تعجب فعجب أن يزعم هؤالء املبهورون و
 من الفرس ًغالباوأن علماءنا املسلمني كانوا . قامت على أكتاف غري العرب

 خمتلفة أصولًذين دخلوا يف دين اهللا أفواجا وهم ينتمون إىل والروم واملوايل ال
  !.ً كان فارسياوالنحاة إن سيبويه شيخ النحو بل! وألسنة شىت
َ يضريهم ذلك؟ بل ما يضرينا أو يضري وما: وأقول َ  ؟ أمل يصنف العربيةَ

 يشعروا ويتحسسوا أومل!    يفكروا بالعربية؟أومل!  كتبهم بالعربية؟ًمجيعاهؤالء 
ًأومل تظلهم مجيعا راية العربية وهي لغة !  يبكوا ويضحكوا بالعربية؟أومل !بالعربية؟
م م؟قرآ  بربك عن واحد من هؤالء أخربين!  ومنبع إهلامهم ومصدر قو
ً بدءا من سيبويه والبخاري ومرورا بالبريوين والفارايب وانتهاء بالزخمشري األعالم ً

 قامت له قائمة بغري أو !ع بغري العربية  أبدأو!  ألف بغري العربيةواخلفاجي
  . دان لغري العربيةأو !العربية
م بل  من أعالمهم وهو اإلمام وعلم استمع معي إىل سيد من ساد

 على أن جعلين من علماء اهللا أمحد((: الزخمشري يقول يف مستهل كتابه املفصل
َِّ والعصبيةوجبلين على الغضب((العربية   أنفرد عن صميم أن وأىب يل )) للعربَ
ّولعل الذين يغضون ...  لفيف الشعوبية وأحناز إىلوأنضوي  ، وأمتازأنصارهم

 أن خيفضوا ما رفع اهللا من منارها ويريدونمن العربية ويضعون من مقدارها 
 ال ، لكن يف عربه،خلقهحيث مل جيعل خرية رسله وخري كتبه يف عجم ((

 يقول مث ))املنهجًو زيغا عن سواء  للحق األبلج ًيبعدون عن الشعوبية منابذة
ُ يقضى منه العجب والذي(( : ودورها يف كتابة كل العلومالعربيةًموضحا أمهية 

م ال جيدون إنصافهمحال هؤالء يف قلة  ، وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أ
 إال وأخبارها تفسريها ْيَ وعلم، وكالمهاهاِهْقِف ،ًعلما من العلوم اإلسالمية
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ويرون الكالم يف معظم .  ال يتقنعومكشوفّىل العربية بني ال يدفع، وافتقاره إ
 مشحونة والتفاسري ,اإلعرابًأبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم 

 عن سيبويه، واألخفش، والكسائي، والفراء، وغريهم من النحويني، بالروايات
والتشبث  يف مآخذ النصوص بأقاويلهم، واالستظهار ,والكوفيني البصريني
م، .  تفسريهم وتأويلهمبأهداب ذا اللسان مناقلتهم يف العلم وحماور و

موتدريسهم  َوبه تقطر يف القراطيس أقالمهم، وبه تسطر الصكوك . ومناظر ُ ُُ
  . ))ُوالسجالت حكامهم

م يستطيعون االستغناء عنها املدعني يفحم هؤالء الكارهني للعربية مث  أ
ٌّكل ,وجهوا منفكني منها أينما غري ,سلكواًالعربية أية  ملتبسون بفهم((: بقوله َ 

م يف تضاعيف ذلك جيحدون فضلها ويدفعون مث ,َّعليها حيثما سريوا  إ
َخصلها ْ ّ، ويذهبون عن توقريها وتعظيمها، وينهون عن تعلمها وتعليمها، َ
ُؤدم ُالشعري ي:(، وميضغون حلمها ، فهم يف ذلك على املثل السائرأدميهاوميزقون  َ
ٌّويذم ُ(((

)١(   
 أبناء ديننا وهم ,هؤالء أن يتعامى ، بل العظمى،أعظمي هي  الت واملصيبة

 على املنزلف العربية بأن جعل كالمه َّ أن اهللا جلت حكمته شرعن ,وجلدتنا
ا فقال جلنبيه املرسل  ٍبلسان عريب مبني:  شأنهَّ  ُِّ ٍّ ََِ ٍ

َ
ِِ  ]١٩٥الشعراء[ 

َنا أنزلناه قـرآنا عربيا لعلكم تـعقلونِإ:  وعالَّزَ عوقال ُ ِ ْ َ ْ ُْ َََّّ ًِ ًّ ََ ُ ُ ََْ َ َّ ]٢يوسف[   
 القرآن فقال هذا حتدى اخلالئق من إنس ومن جن بأن يأتوا مبثل مث

َقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هـذا القرآن ال : سبحانه  ِ ُْ ْْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َُْ َ ََ ُّ ْ َ َُ ِ ِ َ َ ْ ِ َّ ُ
ِِِْيأتون مبثل َ ًه ولو كان بـعضهم لبـعض ظهرياَُْ َِ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ َ َ َ ََْ ِ ] ٨٨اإلسراء.[  

                                                            
  .)٣٠(املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمشري ص ) 1(
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 َّ قد اصطفى هذه اللغة من بني سائر اللغات ، وختريسبحانه كان اهللا فإذا
 ، فكيف غاب عن هؤالء أن يف هذا اللسان األلسنةهذا اللسان من بني سائر 

ّسرا ؟ وأن يف هذه اللغة مزية اك ذلك السر  إدرعنً كان فهمهم قاصرا وإن .ً
 آيةون ذلك إىل خالقهم الذي جعل اختالف اللغات ُلِكَ أفال ي،ّوهذه املزية
ْومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم : من آياته ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ

َْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َْ ْ ِ َّ ُ َ َ ْ
َإن يف ذلك آليات للعالمني ِ ِ َِ ِّْ ٍ َ َ َ َ ِ َّ ِ ] استبانةجزين عن وإذا كانوا عا . ]٢٢ الروم 

 يفأوجه اجلمال يف العربية، وأسرار البالغة يف هذا اللسان، ودالئل اإلعجاز 
ه، املبصرين ما يشتمل جلوانب، املدركني بهوا ذلك إىل العاملني ُّ ردأفال! هذا البيان

َولو ردوه إىل الرسول وإىل !! ؟عليه من خصائص وما ينطوي عليه من مزايا َِ َِ َِ ُ َّ ُ ُّ َ َْ
ْيل األمر منـهم لعلمه الذين يستنبطونه منـهمُْأو ُْ َ ُْ ِْ ُِ ُ َْ ُ ِ َ ْ َ َ

ِ َِّ َ َ ِ َ ِ  ]٨٣النساء [   
م إدراكهم عن كل ذلك وإذا ً وعنادا، مكابرة إليهم طرفهم وارتد, قعد 
َ يـتدبـرون القرآن أم على قـلوب أقـفاهلا؟َالََأف : هلم يل إال أن أقول فليس ُْ َ َُْ ٍَ ُ َُ َ َ َْ ْ َُّ َ ََ 

  .]٢٤حممد[
 أن و , من كل مكرمةَ العرباملتعاملون من ذلك كله أن جيرد هؤالء نكىأو

 إليه األمة من هوان وتشتت وتقهقر فيزعموا أن هذا صارتينظروا إىل ما 
ا مل تعرف  ا أبدا، وأ ا لوال اإلسالم مل تكن َّالعزًشأ  يف يوم من األيام ، وأ

ًشيئا مذكورا، ناسني أو   اإلسالم وأن ,ّئر اإلسالم ولبه أن العرب هم ظمتناسنيً
 من األمم كاقرتانه بأمة العرب، وغافلني أو متغافلني عن أن حمبة بأمةما قرن 

 هذا الدين، والعناية بلغتهم من العناية بشعائر هذا الدين، وهللا حمبةالعرب من 
 النيسابوري حني قدم لكتابه الرائع فقه اللغة وسر العربية الثعاليبدر اإلمام 

 بعد محد اهللا على آالئه، والصالة والسالم على حممد وآله، فإن أما((: هبقول
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 النيب العريب أحب َّن أحبَ، وم  املصطفىرسوله اهللا أحب َّن أحبَم
ا أفضل الكتب على العرب َّن أحبَالعرب، وم  أحب اللغة العربية اليت نزل 

ا وثابر عليُ عالعربيةأفضل العجم والعرب ، ومن أحب  ها وصرف مهته ين 
 وآتاه حسن سريرة فيه، لإلميانومن هداه اهللا لإلسالم وشرح صدره . إليها

 خري األمم، والعربية والعربًاعتقد أن حممدا خري الرسل، واإلسالم خري امللل، 
))خري اللغات واأللسنة

)١( .  
 أي - التاريخ، وهي ارتباط اللغة ويؤكدها حقيقة لغوية يؤيدها الواقع ومثة

ا-لغة  وهذا يعين أن اللغة . ً طردايتناسبانفاللغة واحلضارة .  حبضارة أصحا
 بضعفه، وتنمو فُضعَتًظاهرة اجتماعية تعيش مع اإلنسان جنبا إىل جنب 

  . وه وازدهارهِّوتزدهر بنم
ذا  عن ذلك شاعرنا العريب ّوعرب )) أنتلسانك(( املعىن جاء قوهلم و
  :القدمي بقوله

  الفىت نصف ونصف فؤادهلسان   للحم والدم يبق إال صورة افلم
 ألن اللسان ال ، العميق هلذا الكالم أن لسان الفىت هو كل الفىتواملعىن

فاللغة   . يف البيت بالفؤاد عنهوإمنا يستمد مادته من العقل املعرب,  فراغمنزع  ني
تمع بدون لغةحياةوال  ,بل ال بد هلا من جمتمع ,  حبالوحدهاال تعيش    

ابينها وبني  وبقدر ما يكون هذا . رباط قوي دائم وتفاعل مستمر أصحا
ًالتفاعل كيفا وكما وقوة     )٢(ً يكون حال القبيلني معاًوضعفاً

                                                            
  ).٥( اللغة وسر العربية للثعاليب ص فقه) 1(
األهرام . كالم للدكتور كمال بشرمنالقول القوام فيما يثار حول اللغة العربية ) 2(

٦/١٢/٢٠٠٥.  
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 ذلك، إذ مل تكن هذه اللغة حقيقة تأمل يف تاريخ العربية وقف على ومن
ا وجزيوكانت ,يف غابر أيامها تصلح إال للشعر واألدب ا ّ مزوية يف بداو ر

، وقامت حضارته، أصبحت العربية لغة العلم واملعرفة، اإلسالمفلما جاء 
 الدنيا بأسرها، وأصبح العلم ال ينال إال ّلتعموخرجت من حدودها الضيقة 

ال إال ُا، وغدت املعرفة ال حتص ً واجبا  الشرع غدا تعلمها يف نظر بل ,بإتقا
م القرآن ُّال به فهو واجب، وتعل الواجب إيقوم ألن ما ال ،من واجبات املسلم

 فال, اللغة من أبواب هذا الدين مرهون بإتقان هذه كثريوحفظه وفهمه، وفهم 

امندوحة  يكتب إىل أيب موسى  و هذا عمر الفاروق.  إذن عن إتقا
ا من دينكمالعربية تعلموا(( :األشعري ))وأعربوا القرآن فإنه عريب.  فإ

) ١(.  
 دعونا من التغين باملاضي الغابر وتعالوا ، وللتاريخ قائل ما لنايقول وقد
 عصر التطور فأين العربية من التطور؟ وحنن يف يف حنن,  احلاضرالواقعمعنا إىل 

  ؟احلاسوبعصر احلاسوب فأين العربية من 
  :ن واجلواب عن هذا ذو شعبتي

األوىل تلك التجربة الناجحة اليت خاضتها وماتزال ختوضها اجلامعات 
َّية بتعريب التعليم فيها على اختالف االختصاصات، إذ يعلم الطب السور

رها من العلوم والفنون بالعربية، ويتلقى  وغي.. زياء والكيمياء واهلندسة والفي
الطلبة علومهم بلغتهم األم، فال ينشغلون عن حتصيل العلم بفك رموز اللغة، 

ًعلمية وإدراكها إدراكا َّويدخرون مشقة فهم اللغة ليبذلوها يف فهم املادة ال
وقد . ًحقيقيا يؤهلهم لإلبداع فيها، والتجديد واالبتكار يف حقوهلا املختلفة

مع ببحوث قيمة  ُكتب الكثي ِّر عن هذه التجربة العظيمة، وحفلت جملة ا
                                                            

  .٢٧/ ١اءات البن خالويه إعراب القر) 1(



  
٥٥٥  حسان الطيان.  د–العربية لغة العلم 

ًتناولت بعضا من جوانبها، أذكر منها مقاالت األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق 
 العربية بدمشق، ومقاالت األستاذ الدكتور حممد هيثم ن جممع اللغة شهيد أمي

مع الذي مجعها يف كتابه املاتع وختمها . ))يف سبيل العربية((: اخلياط عضو ا
  :ر األستاذ أمحد حسن الزيات يقول فيها مبقولة رائعة ألديب العربية الكبي

ّهذا العلم الذي يسخر السماوات واألرض هلذا اإلنسان الضعيف، ((
ْن للراعي الفرد، سيبقى غريبا عنا ما مل ننقله إىل ملكنا  ّذلل القطعان املالييوي ِ ً

رة  ِّبالتعريب، ونعممه يف شعبنا بالنشر، وال ميكن أن يصلنا به أو يدنينا منه كث
املدارس وال وفرة الطالب، فإن من احملال أن ننقل األمة كلها إىل العلم عن 

ن ننقل العلم كله إىل األمة عن طريق طريق املدرسة، ولكن من املمكن أ
))رمجة الت

)١(.  
والثانية جتربة متواضعة ولكنها غنية ثرية، خضتها بنفسي على امتداد 
َّعشرين عاما يف مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق، حيث سىن اهللا يل  َ ً
ٍأن أخنرط يف فريق عمل متكامل، ضم أناسا من اختصاصات شىت يف العربية  ً

كان من أوىل مهامه معاجلة اللغة . رونيات ياضيات واحلاسوب واإللكتوالر
ر وجه حبمد اهللا إذ أجنزنا عدة  ُالعربية باحلاسوب، وقد آتى العمل أكله على خي

ال، أمهها النظام الصريف العريب باحلاسوب، ونظام : مشاريع علمية يف هذا ا
لعربية باحلاسوب، وهي ترمي حتويل الكالم املكتوب إىل مقروء، وقواعد تعليم ا
رمجة اآللية من العربية وإليها،  إىل أهداف عظيمة وغايات بعيدة، على رأسها الت

ُواكتشاف األخطاء اللغوية يف النصوص وتصحيحها، وتـعرف الكالم وتركيبه،  َُّ َ
ا،  والقراءة اآللية للنصوص املكتوبة، والكتابة اآللية للنصوص املنطوق 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٦  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

لة باللغة الطبيعية، والفهرسة اآللية للنصوص، وضغط النصوص والتحاور مع اآل
ر  وغي.. ًر املشكولة أو املشكولة جزئيا رجاعها، وشكل النصوص غي واست
  .)١(ذلك

ّ يف العربية تبدتا يل واضحتني جليتني ظاهرتنيوالبد يل هنا أن أشري إىل  ّ
ما ميزتان للعربية ال تكاد,  هذاعمليمن خالل  ان توجدان يف لغة وأنا أزعم أ
  .العاملمن لغات 
وأعين باالشتقاق  ,العربية امليزة األوىل فهي االشتقاق القياسي يف أما

ً اعتمادا القياسيةد عشرات اآلالف من املشتقات يالقياسي قابلية العربية لتول
 إذ اعتمد النظام ،وقد بلوت ذلك بنفسي, على عدد حمدود من اجلذور

ِاركت فيه على حنو سبعة آالف جذر عريب أدخلت  احلاسويب الذي شالصريف

ا املشتقات َووضع ،إىل احلاسوب  املربجمون القواعد الثابتة اليت تشتق 
ا األفعال  ا الكلماتوتتولدوتتصرف   يولد آالف باحلاسوب فإذا,  

 ,اجلذورًالكلمات بل مئات اآلالف اعتمادا على هذا العدد احملدود من 
ُ فما هو إال أن ي،ًا التوليد آليوجيري  الذي يريد توليده َ اجلذرُرِدخل املستثمّ
ل املرء على ُ يتوىل احلاسوب أمر التوليد واالشتقاق والتصريف وحيصحىت
  .        !ّ هذه وأي مزية؟قياسيةّفأي , مبتغاه

                                                            
بسطت الكالم على هذا يف فصل كامل كتبته مبشاركة األستاذ مروان البواب بعنوان ) 1(

:  نشر يف كتاب))) اجلملة- الكلمة (أسلوب معاجلة اللغة العربية يف املعلوماتية ((
 من منشورات املنظمة العربية ))املعلوماتيةاستخدام اللغة العربية يف ((
  .م١٩٩٦ربية والثقافة والعلوم بتونس  للت



  
٥٥٧  حسان الطيان.  د–العربية لغة العلم 

أسلوب ((ن من حبثنا  ن مقبوسي ولكي أوضح ذلك سأكتفي بعرض جدولي
ِّ ميثل األول جذور ))) اجلملة–الكلمة (ملعلوماتية معاجلة اللغة العربية يف ا

املعجم احلاسويب املعتمد يف نظامنا الصريف االشتقاقي وما يتفرع عنها من مواد 
  :ثالثية ورباعية وما يتولد عن كل منهما من أفعال جمردة ومزيدة

  
  

   مادة٩٠٨
  هلا أفعال جمردة
  وال مزيد هلا

   مادة٤١٢٧
  هلا أفعال جمردة

  ومزيدة

   مادة٥٥٢
  هلا أفعال مزيدة
  وال جمرد هلا

   مادة٩٤١
  هلا أفعال جمردة
  وال مزيد هلا

   مادة٤٢٧
  هلا أفعال جمردة

  ومزيدة

   مادة٣٢٥
  هلا أفعال مزيدة
  وال جمرد هلا

  
٥٥٨٧  
  مادة ثالثية

  
١٦٩٣  
  مادة رباعية

  
٧٢٨٠  

  مادة ثالثية ورباعية

٥٠٣٥  
  مادة
 ثالثية

٧٤٨٨  
 فعل
 ثالثي

  

٤٦٧٩  
  مادة
 ثالثية

١٣٨٤١  
فعل ثالثي 
 مزيد

  

١٣٦٨  
  مادة
 رباعية

١٣٦٨  
فعل رباعي 
 جمرد

  

٧٥٢  
  مادة
 رباعية

٧٩٣  
فعل ثالثي 
 مزيد

  

٢٣٤٩٠  
فعل ثالثي ورباعي 

  جمرد ومزيد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٨  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

ا املعجمية أو ِّوميثل الثاين مراحل اشتقاق ا ًلكلمة العربية انطالقا من ماد
  :جذرها
  
  
  
  
  

  األمساء اجلامدة  األفعال

  

  املادة املعجمية

  جداول األفعال واألسماء الجامدة* 

  قواعد حتديد نوع الفعل* 
ردة*    جداول األبواب التصريفية لألفعال ا
ردة واملزيدة*    جداول حروف التعدية لألفعال ا

  

قواعد إسناد * 
  الفعل إىل الضمائر

  قواعد األمساء املشتقة* 
  جداول املصادر* 
  جداول املشتقات السماعية* 

  :قواعد وجداول
  املفرد واملثىن واجلمع* 
  املذكر واملؤنث* 
  لتصغريالنسبة وا* 

  قواعد اإلعالل واإلدغام واإلبدال واهلمزة* 

  الكلمات املشتقة



  
٥٥٩  حسان الطيان.  د–العربية لغة العلم 

 ،وبعبارة أخرى,  للمكتوب يف العربية به األخرى فهي موافقة املنطوقامليزة وأما
 ال ، وفق قواعد صوتية معروفة،كتبُلفظ كما تُ وت،لفظُ كما تكتبُتالعربية ف

 ,لكن( خيالف فيها اللفظ الكتابة مثل حمدودةذلك سوى ألفاظ يستثىن من 
 يف نظام حتويل الكالم املكتوب حنتجولذلك مل ....) وهذا, وعمرو, وأولئك

ن قواعد النطق ع األلفاظ إىل قائمة واحدة شذت فيها ّإال  به،إىل منطوق
 العربية من ألفاظبطق لنُّلوأما قوام النظام فكان تلك القواعد الصوتية , العربية
على ) إخل.....  الفارقة واأللف, والتفخيم, الالم القمرية والالم الشمسية(مثل 
 األمر يف نظام مماثل للغة اإلجنليزية إىل مئات القوائم اليت ختالف احتاجحني 
 يف األصل وكأن, الكتابةعن وخيالف فيها النطق ,  الكتابة عن النطقفيها

جئة الكلمة يف كثيآية ذلك أنك حت.  النطق الشذوذ ر من  تاج إىل معرفة 
ر، وإما أن تعود إىل املعجم  زية، فإما أن تتلقاها من أستاذ خبي كلمات اإلجنلي

ن ال  الذي يرسم لك رموز التهجئة قبل أن يشرع ببيان معىن الكلمة، على حي
  .حيتاج األمر يف العربية إال إىل كتابة الكلمة مضبوطة بالشكل

اللغة  وليست, ولكننا نحن المقصرون, ن قاصرةاللغة إذ ليست
ولكننا نحن  ,وليست اللغة إذن ميتة ,ولكننا نحن الضعاف, ضعيفة 
  !.فمتى متى نستفيق ؟، النيام

 ي رموين بعقم يف الشباب وليتن   عقمت فلم أجزع لقول عدايت
 ًوسعت كتاب اهللا لفظا وغاية   ِوما ضقت عن آي به وعظات

 فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة   ِرعات ملختوتنسيق أمساء 
 أنا البحر يف أحشائه الدر كامن   فهل سألوا الغواص عن صدفايت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٠  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

 فيا وحيكم أبلى وتبلى حماسين   ومنكم وإن عز الدواء أسايت
 ي فال تكلوين للزمان فإنن   ن وفايت أخاف عليكم أن حتي

  المراجع
ربية والثقافة والعلوم بتونس  وماتية، املنظمة العربية للت استخدام اللغة العربية يف املعل- 

  .م١٩٩٦
عبد الرمحن بن . ، حتقيق د( ه٣٧٠( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه - 

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٣، ١ن، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط سليمان العثيمي
  . ديوان حافظ إبراهيم- 
 البن وحشية النبطي، خمطوط يف قيد  شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم- 

  .التحقيق
ن نصار، مقال يف جملة تراثيات، العدد اخلامس  حسي.  العربية والعلوم احلديثة، د- 

  .م٢٠٠٥ يناير -   ه١٤٢٥ذو احلجة 
حممد . ، د)الشفرة وكسر الشفرة( علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب - 

رعلم، مطبوعات جممع اللغة   ميحيىي. حممد حسان الطيان، د. مرايايت، د
  .م١٩٩٧ اجلزء الثاين - ١٩٨٧العربية بدمشق، اجلزء األول 

إميل يعقوب، دار . فائز حممد ود. ي، حتقيق د  فقه اللغة وسر العربية، للثعالب- 
  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦ ٢الكتاب العريب ط

،  املنصورة، مصر–حممد هيثم اخلياط، دار الوفاء .  يف سبيل العربية، د- 
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨

.  القول القوام فيما يثار حول اللغة العربية من كالم، مقال للدكتور كمال بشر- 
  .م٢٠٠٥/ ١٢/ ٦األهرام 

  . جملة جممع اللغة العربية بدمشق- 
  . املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمشري- 




