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  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(
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ا  • ــا ويقــصرو ا  ــا املقــاالت الــيت خيــصو لــة الــيت تلتزمهــا أن تنــشر لكتا َإن خطــة ا َِ ِّ ّ
  .عليها

ااملقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ.  
  .ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

مـسجلة ) ديـسك فلـويب(احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مـرن 
  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين

اّاملقاالت اليت ال تنشر ال ترد إ •   .ِىل أصحا
لة، مع مقالته، موجزا بسريته العلمية  • ًيرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  .وآثاره وعنوانه



  ثمانونالالحادي والمجلد   األولالجزء 
  
  

  

  

  
  
   ه١٤٢٦  ذو احلجة
    م٢٠٠٦  )  يناير (كانون الثاين

 



  
  
  
  
  
  لجنة المجلة

  
  

  الدكتور شاكر الفحام
  الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  الدكتور حممد إحسان النص
   الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

  الدكتور حممد زهري البابا
األستاذ جورج صدقني

ّ
  
  الدكتورة ليلى الصباغ
  الدكتور حممود السيد

 الدكتور حممد مكي احلسني اجلزائري

  
  أمين المجلة

  

  الـــــسيد ســـــامر اليامـــــاني

  
 



٣  

ُلغة الشعر وطاقة اإلبداع ُ  
  سليمان العيسى. أ

ُلغـة الشـعر -١ َ ُ  
ًقال صديقي، وهو يتلو أبياتا من الشعر، َ  

ٍحفظها منذ أمد، بعيد َِ:  
ٌّوزن وقافية، وكالم عريب سليم، ٌ ٌ  

َال يعرتيه خطأ وال خلل، َ ٌ  
  .ِإنه ليس من الشعر يف شيء: ُوتقول يل

ُّفما لغة الشعر هذه؟ ماسره؟ ِ ُ َُ  
َكيف أض   ع يدي عليه؟َ

ََهل يل أن أملس هذا السر ولو بطرف بناين؟ َّ َ
ِ َ َ  

َأرجو أن جتلو يل املشكلة، َ  
َِأو تضعين على حافتها على األقل َ َ.  

  :ُقلت بإجياز
ٌواملثال خري من الشرح؛.. َسآتيك مبثال ُ  
ِبيتـني من شعرنا القدمي ْ َ..  

َرمبا كنت قد حفظتهما مثلي َ َُّ..  
ًمث أنقلك خطوة خطوة،  ً ًوكلمة كلمة،َ ً  
  .َُِإىل لغة الشعر.. ِإىل مكان اجلمال فيهما

َيقول احلطيئة  ً تعرف احلطيئة طبعا،–ُ َ ُ ُ ِ  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

َوحتفظ له على األرجح  ُ َ خماطبا اخلليفة عمر بن اخلطاب،-َ َ ً  
ُوكان قد سجنه يف قعر بئر مظلمة، كما تقول الرواية،  ُ ٍ َ َ  

َََلذنب اقتـرفه ٍ:  
َماذا تقول ألفراخ بذي م ِ ٍ َْ ٍرخُ َ  

ِزغب احلواصل ِ ْ ُ...  
ُال ماء وال شجر؟     َ َ ٌ َ  

ٍألقيت كاسبـهم يف قـعر مظلمة َِ
ِْ ُ ٍ ْ ََ ْ ُ َ َ  

ْفاغفر 
ِ ِ عليك سالم اهللا -ْ ُ ُ يا عمر-َ َ ُ  

ِهذا السؤال احلار املحرج
ُ ُّ   ُماذا تقول؟: ُ

   ..-ُ أطفال الشاعر -ُواألفراخ 
ََالزغب احلواصل، امللقون يف وادي ذي مرخ، َ ُْ ُ ْ ُّ  

َال ماء وال شجر(، القاحل، ِاملقفر َ ٌ..(  
  َهذا اجلو الرائع الذي استطاع الشاعر

  ََأن يضعنا فيه، مع أطفاله احملرومني، يف وادي ذي مرخ،
ذه الكثافة من األلفاظ املشعة، املوحية،

ُ ُ
َّ ِ  

  ..ُّوالصور البديعة
  ..ُوما تاله يف البيت.. هذا السؤال

ِهو الشعر بعينه.. ُهو النبض احلي
ُ..  

ُالسؤال نفسه ُماذا تـقول؟: ُ َ  
َطاقة شعرية ال حدود هلا ٌ..  



  
ُلغة الشعر وطاقة اإلبداع  ٥  سليمان العيسى.  أ–ُ

ََولغة بعيدة األثر يف النفس ُ ٌ..  
ًنفس اخلليفة، ونفس القارئ معا ِ ِ.  

َّمث تبدأ لغة الشعر بفقدان طاقتها املشعة ِ
ُ

ِ ُ َُ  
ًشيئا فشيئا   ُحني ننتقل إىل الشطر األول.. ً

َألقيت كاسبهم: من البيت الثاين ِ َ..  
َّولو ظلت حي ًة نابضة َّ   .»ُقعر مظلمة«َّوال سيما يف .. ً

ا ونبضها ِولكن هذه اللغة تكاد تفقد كل حرار ِ َّ ُ َّ  
ُّحني نصل إىل هذا الطلب املقرون بالدعاء، ِ ََّ  

ُفاغفر، عليك سالم اهللا، يا عمر: يف الشطر الثاين من البيت َ ُ
ِ ُ َ ْ

ِ!  
ًإنه كالم يكاد يكون عاديا، مألوفا، يقوله ً ُ ُ ٌ  

ِأي إن ِسان، ليس فيه شيء من جهد اخليال،ُّ ْ ُ  
ِوطاقة اإلبداع ِ..  

َّ وزن وقافية رنانة،-ُِّ إىل هذا كله -ُوالشطر  ٌ ٌ  
ٌّوكالم عريب سليم، ٌ  

َال يعرتيه خطأ وال خلل ََ ٌ َ..  
ذا املثال العابر قد وضعت يدك َآمل أن أكون  ُ َ ُ ُ  

  .ُيف لغة الشعر.. َِعلى حافة السر 
َّهز صديقي رأسه، ورد ُ َ ََد املثل الشائع،َّ َ  

ُالذي حيفظه أيضا منذ أمد بعيد ً ُ   ..صحيح: َ
ًَليس كل مايـلمع ذهبا َ َ َْ ُّ َ.  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

  ُطاقـة اإلبـداع -٢

َُّأنت التستطيع أن جتمع أزهار احلديقة كلها ِ َ َ ََ ُ َ  
َيف إضمامة ِ..  

ٌالبد أن يفوتك كثري منها َ َ َُّ  
ِوأنت تبحث عن اللون والعبري ُ َ.  

َأعود إىل موضوع احلوار
ِ   .َُِلغة الشعر..  يف ُ

ْقرأت تعليقي عنها مرتني َ..  
ً كان سؤاهلا مفاجئا -مث قالت  ِ ُ-:  

ُّهل ميكن أن تكون ومضات اإلبداع كلها ِ ِ ُ َ َ َ َ ُ  
َيف مستوى واحد من اجلمال؟ َ

ٍ
ً  

ُهل ميكن أن تكون لغة الشعر َُ َ ُ  
  ُّ كلها رائعة؟-َ اليت حتدثت عنها -

َأال ميكن أن تكون ومضة أروع، ٌ َ ُ َ  
ٌومضة أقل روعة، ووضة تكاد ختبو،و ًٌ ّ  

َِولكنَّها تظل تنتمي إىل عامل الوميض؟ ُّ  

ُاإلبداع ال ميكن. هذا صحيح: ُقلت ُ  
ًأن يكون باهرا يف كل شيء َ َ.  

ِإنه أشبه بلمعان الكواكب يف كبد السماء ِ َ َ َِ َ.  
َهناك ما ال حيصى من ألوان اإلشعاع والوهج َ ِ ُ َ:  



  
ُلغة الشعر وطاقة اإلبداع  ٧  سليمان العيسى.  أ–ُ

َالقوي، والضعيف، والوسط َ ُ ُّ  
ُوالذي نراه بوضوح، والذي ال يكاد يرى ُ..  

  ..ُِّوما بني هذا كله

َولكنَّه يظل كله ينتمي إىل عامل الوميض، ُّ ُّ  
َكما ذكرت قبل قليل ُ.  

ٌوالبون شاسع    .ِبني الوميض واخلمود.. ٌشاسع.. ُ
  ٍهل يل مبثال على ذلك؟: قالت
  ُهذا البيت الرائع لشاعرنا األندلسي،! نعم : ُقلت
َضرين امسه اآلن، يتحدث عن جدول رقراقَْال حي ٍ ُ ُ:  

َتـروع حصاه حالية العذارى َ ََ َِ ُ َ ُ َُ  
ِفتـلمس جانب العقد النَّظيم ِ ْ ِ َ ُ

ِ ْ َ  

َأية دهشة هذه اليت تعرتي الصبية احلسناء، َُّ ِ َ ٍ  
َتقف أمام اجلدول املنساب أمامها، َ َِ ِ َ ُ ِ  

ُ والدهشة تتكثف يف -ُوتروعها  ُتروع«ُ َ «-  
َُّحصاه النقية ا   ..َّلرباقةُ

ِفتلمس جانب عقدها اجلميل ْ ِ َ ُ
ِ..  

ِخشية أن تكون حباته قد انفرطت يف قاع اجلدول ْ َ ُ َّ َ َ َ.  

َلقد استطاع الشاعر أن يكثف  ِّ َ ُ   البديعة» َاحلالة«َ
ِيف لون من الرتكيب العجيب   ُّيشدك إىل .. ٍ
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ِالدهشة واملتـعة يف آن َِ ُْ.  
ِأما بيته اآلخر يف املقطوعة نفسها ِ ُ َّ:  

َلنا دوحه فحنا عليناَنز َ ُ َ ْ  
ِحنـو املرضعات على الفطيم ِ ِ ُْ َّ ُ ُ  

ٍفإنه ال خيلو من ومضة مجال هادئ، محيم، ولكنه ٍ ِ  
ِال ميكن أن يكون مبستوى الوهج الذي حنسه يف البيت ُّ ُِ َ َ َ َ  

  .ِاألول
َ ماأردت أن أنـبه إليه- بالضبط -هذا : قالت َُِّ َ َُ.  

ِوشكرا على أن قمت بإيضاحه يف مث ِ َ ْ َ   .الً

َإنه مثال عابر أومض يف الذاكرة: ُقلت َْ ٌ..  
ُأمجل وأكمل.. ٌهناك أمثلة كثرية ُ..  

  .بالتأكيد
  

  
 



٩  

 تعريب التعليم
زلته في بناء مجتمع معرفة عربي ومن  

وليد أحمد العناتي. د  

  :ضـرورات التعريـب
ال ميكن بناء جمتمع معرفة بغري اللغة األم، ولنا يف كثري من الدول دالئل 

هزميتها يف احلرب العاملية الثانية  وعالمات؛ فهذه اليابان استطاعت أن تنهض من
ستعمال اللغة اليابانية يف شىت مناحي احلياة، فصارت بعد أن استقر رأيها على ا

ا استفادت من لغتها يف حجب أسرار أحد أك رب أقطاب الصناعة يف العامل، بل إ
ا متقدمة  ُالتقنية اليابانية احلساسة عن غريها من الدول املنافسة، ويسجل لليابان أ َّ

ًجدا يف جمال الرتمجة من اللغات األخرى، إذ صار معروف ا تربم اتفاقيات مع ً ُا أ
ا وأما الكيان . كربيات دور النشر إلصدار طبعات يابانية مواكبة من منشورا

ُالصهيوين فقد فرض علينا اهتمامه بإحياء لغته واختاذها لغة التعليم األوىل أن 
  !نضرب به األمثال

َّوعلى الطرف اآلخر جند عددا من الدول اليت اختذت من لغات مستعمريها  ً
ِّأداة رئيسة لتلقي املعرفة قابعة يف آخر السلم احلضاري والتقين يف العامل، ودول 

  .إفريقية وغريها شاهد على ذلك
ًوتأسيسا على ذلك فإن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة يف الوطن العريب 

ا ومن هنا فإن الدعوة إىل التعريب ليس . القادرة على نقل املعرفة ونشرها واستيعا
ة محاسية آنية تعتمل نفوس الداعني إليها، وإمنا هي ضرورة دينية قومية دعو

 .)١(وحضارية وثقافية وعلمية ولغوية
 ألن العربية هي لغة القرآن الكرمي، وهي اللغة اليت دينيةفالتعريب ضرورة 
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ا شعائر الدين اإلسالمي، ويف التعريب حفظ للقرآن الكرمي والشريعة  متارس 
ًر التعريب واجبا دينيا  مث يصي. ليمها الرئيسة املخطوطة بالعربيةاإلسالمية وتعا ً

ًانطالقا من الدعوة اإلسالمية إىل إعمال العقل والتدبر والتفكر للوصول إىل 
توحيد اهللا تعاىل، لذلك فإن تعريب العلوم واجب شرعي ينسجم مع دعوة 

 الكون وأسراره، اإلسالم إىل العلم والتفكر يف ملكوت اهللا للوصول إىل حقائق
َّوذلك ال يكون إال باملعرفة الشائعة، واملعرفة ال تشيع وال توظف، يف جمتمعنا إال 

  .بالعربية
ِّ ألن العربية، يف الوقت احلاضر، هي أهم مقومات الوجود قوميةوهو ضرورة 

ٌّالعريب، وهي وجه مهم من وجوه إثبات الذات العربية وتدعيم وجودها بالنظر يف 
َّاحملدقة باألمة، أال ترى أن العربية كانت مفزع العرب إبان االستعمار؟ األخطار 

ًي استهدفت اللغة العربية كانت عامال رئيسا  ريك الت وأال ترى أن سياسة التت ً
  رى؟ الندالع الثورة العربية الكب

َّي أضرت بالبالد العربية  ًمث إن يف التعريب انقطاعا عن التجربة االستعمارية الت
سالمية؛ إذ فيه إشارات صرحية وقوية لرفض التبعية بكل أشكاهلا السياسية واإل

ِّكما أن التعريب ميثل دعوة وحدوية، وحدة العلم واملعرفة . والثقافية والعلمية
  .والفكر والتعليم

ي محلت منجزات  ؛ وذلك أن اللغة العربية هي التحضاريةوهو ضرورة 
ر عصورها املختلفة، مع  ن جتربتها احلضارية عبرت ع احلضارة العربية اإلسالمية وعب

ر العرب، لكن نزول القرآن بالعربية  رة غي أن اإلسالم دين قوميات وشعوب كثي
رها يف ممارسة الشعائر جعلها  ُّن بقداسة العربية وتقدمها على غي واعتقاد املسلمي

ز اللغة العربية  َّوتتمي. خزينة العلم اإلسالمي على اختالف انتماء علمائه القومي
ا متثل امتداد املاضي يف احلاضر؛ وذلك أن الت من غي راث  ِّرها من اللغات أ



  
١١  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

ُُّن وموئلهم األول، قد دون بالعربية ال  ِّاحلضاري لإلسالم، وهو منظم حياة املسلمي
ي حالت دون جناح الدعوات  راث وأمهيته هي الت ر، والشك أن عظمة هذا الت غي

ا من امتدادها يف احلياة ي  َّاهلدامة الت كانت تقصد فصل العربية عن تراثها وحرما
العربية واإلسالمية املعاصرة، والسيما الدعوة إىل استبدال العامية بالفصحى لغة 

ي حمل العريب، كما فعل  ر والتعليم، والدعوة إىل إحالل احلرف الالتين للكتابة والتعبي
ا، على حنو تقريبِّويقوي ذلك أن العرب. مصطفى أتاتورك ي،  ية حافظت على صور

ًرات جوهرية جتعل فهمها أمرا صعبا، كاإلنكلي فلم تطرأ عليها تغيي ي تعاين من  زية الت ً
رة واألخرى، أما العربية فما تزال لغة النص  ن الفت انقطاعات يف جتربتها احلضارية بي

النبوي الذي يراجعه املسلمون ن يوميا، وهي لغة احلديث  َّاملقدس الذي يتلوه املاليي
ِّيوميا تفهما للقرآن الكرمي، وما نزال على مر الزمن نتدارس املعلقات وأبا نواس  ً ً

ًومن هنا يكون التعريب وجها . إخل دون أدىن شعور بالغربة أو الصعوبة...ي واملتنب
ىل من وجوه التنمية احلضارية وصبغ العلوم واملعارف بالصبغة العربية وإضافتها إ

ًوهكذا يكون التعريب وجها من وجوه امتداد العربية يف . خمزوننا املعريف الناجز
  .ًالزمان وامتدادا يف املكان والتجربة واملعارف السابقة

ن الشمس يف وضح النهار، وإن تعامى   فهي ظاهرة كعيالعلميةوأما الضرورة 
  :عنها الناس، وذلك أن التعريب ينتهي إىل

ية العلم واملعرفة؛ فمعروف أن جمتمع املعرفة يهدف إىل  القضاء على خنبو- 
ن مجيع أفراده بإتاحة املعرفة للجميع بالتعليم والتنشئة ووسائل  إشاعة املعرفة بي

. ًاإلعالم، وصوال إىل الرفاهة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالستقرار السياسي
نشر املعرفة سيجعل هذه املعرفة والشك أن االعتماد على لغة أجنبية يف التعليم و

مقتصرة على تلك النخبة اليت تعرف اللغة األجنبية، وهذا تناقض صريح مع أبسط 
حقوق اإلنسان وهو حق املعرفة، وحق استعماهلا واإلفادة منها والسيما يف 
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  .اجلوانب الصحية واالقتصادية
مجيع أفراد  سهولة احلصول على املعلومات باللغة الوطنية، وهذا ما جيعل - 

تمع مسهمي ًن إسهاما فاعال يف بناء جمتمعهم وتنميته تنمية دائمة وفاعلة ا ً.  
ا على البالد العربية؛ إذ ال -   التحرر من احتكار املعرفة وتسلط أصحا

م ِّيصدرون من املعرفة إال أقلها وإال ما حيصله أبناؤنا يف جامعا َُ ِّ َ ُ.  
ً التعريب يهيئ فرصا ممتازة لتط-  ور البحث العلمي وترقيته، مادامت املراجع ُ

ي  والبحوث والدراسات متوافرة بالعربية، والشك أن البحوث والدراسات العلمية الت
 علم اآلخر؛ إذ حتسب ُزية إمنا تسهم يف ترقية يكتبها الباحثون العرب باإلنكلي

  .زية ضمن إجنازه احلضاري وضمن تراث اللغة اإلنكلي
ليم اجلامعي بالعربية أنه يربط هذا النوع من التعليم ومن خصائص التع(( - 

باملهن ذات العالقة بالعلوم اجلامعية؛ وذلك ألن تدريس املواد العلمية باللغة العربية 
من شأنه أن يربط هذا التدريس باألعمال واملهن العلمية، وأن يعمل على نشر 

))املعرفة والثقافة العلمية
)٢(.  

ِّربية حيفز بصورة تلقائية على التأليف يف هذه املواد أن تدريس املواد بالع((
إذ من شأن القيام ببحوث علمية باللغة العربية أن ينقل التعليم ... باللغة العربية

العايل من جماله النظري االقتباسي االتباعي إىل دروس ترتبط بالواقع، وتتفاعل مع 
تمع، وأن يرى الطالب مرتكزاته أمامه، ولنتذكر د ًائما أن التنمية االجتماعية ا

))ينبغي أن تبدأ أول ما تبدأ باإلنسان
)٣(.  

ر املبالغ اهلائلة من العمالت الصعبة  َّ فتتمثل يف توفياالقتصاديةوأما الضرورة 
زياء  الطب والصيدلة والفي(ُي تنفق سنويا لشراء كتب التخصصات العلمية  الت

والتخصصات املالية واإلدارية؛ ) إخل. ..والكيمياء وعلوم احلاسوب وعلوم األرض
ًفإذا أخذنا األردن مثال فإن أمثان الكتب األجنبية باهظة ال يقل أحدها عن 



  
١٣  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

ِّن دوالرا، على سبيل التفاؤل، ولك أن تقدر مقدار ما يدفعه الطلبة األردنيون  ثالثي ً
  .ًمثنا هلذه الكتب املستوردة

رازية لضمان  يا من إجراءات احتوال خيفى على أحد ما تتخذه أمريكا وبريطان
رطان محاية امللكية الفردية  رهم هذه الكتب؛ فهما تشت استمرار شراء العرب وغي

ما، وهو حق أريد به باطل، وحظر االستنساخ والتصوير ويزداد . إخل...ُملؤلفا
ِّاألمر سوءا عندما يعكف مؤلفو هذه الكتب على إصدار طبعات سنوية ال تغيي ر  ً

ر إىل أن ضخامة هذه الكتب  ُوينبغي أن أشي.  األلوان أو إضافات قليلةفيها إال
ا باللغة اإلنكلي ًزية حيول دون دراستها كاملة، بل أحيانا ال يتجاوز ما يدرسه  وكو

  .الطالب نصف الكتاب أو ثلثه
  تعريب التعليم وبناء مجتمع المعرفـة

  خطة مرسومة
ًيسا وهاما يف نشر املعرفة وبناء جمتمع ًال مراء يف أن التعريب يعد مرتكزا رئ

ًوليس خافيا . املعرفة العريب املنشود، وقد قدمت فيما مضى ما يثبت ذلك ويعززه
على أحد أن التعريب يواجه مشكالت وعقبات متعددة، يرتد معظمها إىل 
 األحوال السياسية واالجتماعية والثقافية السائدة يف البلدان العربية، ولعل أهم هذه
َّالعقبات تتمثل يف غياب التنسيق، وقلة الدعم املادي، وانعدام اإلرادة السياسية، 

عن التعريب ودعم ) العلماء واألساتذة واملفكرين(ر من النخب  وختاذل كثي
  .إخل... رته، مسي

راءى يل أن التعريب نشاط علمي ثقايف ال ميكن أن يقوم وحده، وأنه  ويت
تعددة لتسهم يف دعم تعريب التعليم، كما ينبغي العناية ينبغي ترقية جماالت علمية م

وهذه خطوات حمسوبة . مبجاالت أخرى تعززه وتسانده وجتعل جدواه أنفع وأعم
ا ستدعم تعريب التعليم وتعممه وجتعله جمديا، ولعل هذه اخلطوات  ًأحسب أ
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  .تصلح أن تكون خطة رشيدة لتعريب التعليم يف الوطن العريب
  .رمجة الت - ١
 .عناية بلغة الطفل العريبال - ٢
 .تطوير تدريس اللغة العربية - ٣
 .وضع املصطلح وتوحيده - ٤
 .تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة - ٥
 .راثية حتقيق املخطوطات العلمية الت - ٦
 .تدريس علم املصطلح - ٧
 .استثمار احلاسوب يف تعريب التعليم - ٨
 .وسائل اإلعالم - ٩
  .رجمـة الت: ًأوال

ًزية حققت تفوقا الفتا يف هذا العصر،  نكليال خيتلف اثنان يف أن اللغة اإل ً ُّ َّ
ا لغة)٤(وذلك حممول على مجلة أسباب تتمثل يف    أ

  .الدولة املهيمنة عسكريا وسياسيا واقتصاديا ومعرفيا - 
 .البحث والنشر العلمي - 
ًاحلاسوب؛ إذ صمم أصال ليوافقها -  َ ِّ ُ. 
 ).رنت اإلنت(روين على الشبكة العنكبوتية  النشر اإللكت - 
أجنبية يف معظم مدارس العامل، إذ هي اللغة األوىل يف العامل من حيث  - 

ا ر الناطقي تدريسها لغي  .ن 
 .ر من دول العامل التعليم العايل يف كثي - 
 .رى اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية العاملية ووكاالت األنباء الكب - 

يف جمال  ))زية اإلنكلي((وهذه بعض اإلحصائيات اليت تكشف عن هيمنة 



  
١٥  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

  :)٥(اإلعالم
  .زية  من برامج اإلذاعة باللغة اإلنكلي٪٦٥ - 
 .زية  من األفالم ناطقة باإلنكلي٪٧٠ - 
 .زية رنت باإلنكلي زنة يف اإلنت  من الوثائق املخت٪٩٠ - 
  زية  من املكاملات اهلاتفية الدولية جتري باإلنكلي٪٨٥ - 

األوىل يف العامل، زية هي لغة املعرفة  َّوهكذا يتجلى بوضوح أن اللغة اإلنكلي
ر  زية على جماالت املعرفة املختلفة، أن علماء الشعوب غي ويزيد من هيمنة اإلنكلي

م يف املؤمترات الدولية باللغة  الناطقة باإلنكلي ْزية يؤثرون نشر حبوثهم وإسهاما ْ
زية على جماالت  ًزية، ولعل هذا يكون عامال مهما يف دعم هيمنة اإلنكلي اإلنكلي
ن امللكية الفكرية اليت تثبت أركان  ًوما يزيد يف هذا أيضا، قواني. رفة املختلفةاملع

  .زية وحترم اللغات األخرى منها املعرفة باإلنكلي
رق طريق  أمام هذه الوقائع العلمية املريعة تقف الشعوب الناهضة على مفت

كما هي باللغة َّر جدا، أما املسار األول منه فيتمثل يف أخذ املعرفة جاهزة  خطي
زية؛ وذلك باختاذها لغة التعليم اإللزامي والعايل، ومن مث اختاذها لغة رمسية  اإلنكلي

َّرا من الدول فضلت االستمرار يف  ولعل كثي. يف التواصل اليومي والتداول الرمسي ً
وهذا الطريق ماثل يف . التجربة االستعمارية، وبعضها عادت من حيث ال تدري

وال خيفى على أحد .  على التعميم، مع وجود مقاومة من هنا وهناكالبالد العربية
  .مضار هذا التوجه على املستوى احمللي واإلقليمي العريب

َّوأما املسار الثاين فيتمثل يف االعتماد على اللغة احمللية يف استيعاب املعرفة 
ى ر مثال على ذلك؛ إذ اعتمدت عل ونشرها وإنتاجها، ولعل اليابان تكون خي

ريات دور النشر إلنتاج طبعات مواكبة باللغة اليابانية، وكذا فعل  اتفاقيات مع كب
  .اپر من دول أور الكيان الصهيوين، وعدد كبي
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زية هي املهيمنة على كل شيء، وملا كان اعتماد لغة أجنبية  وملا كانت اإلنكلي
. رمجة كانت التًللتعليم حمفوفا باملخاطر، لزم البحث عن وسيلة لنقل علم اآلخر، ف

زية إىل العربية هي الوسيلة الرئيسة لنقل املعرفة  رمجة من اإلنكلي والشك أن الت
زية، وعلى حنو ما، تقف  ونشرها وتوطينها يف البالد العربية؛ إذ عرفنا أن اإلنكلي

  .ًعائقا أمام اكتساب املعرفة ونشرها تعميمها يف الوطن العريب
 العامل العريب تعيش حالة مأساوية، وتعاين عقبات رمجة إىل العربية يف ولكن الت

َِّومشكالت ومعوقات كثي ًرة تبعدها يوما بعد يوم عن اإلسهام يف رفد احلركة  ُ ُ
رمجة يف الوطن العريب يغلب  وميكن القول إن الت. )٦(العلمية العربية ونشر املعرفة

  :عليها
 الكتاب الواحد ؛ وذلك ماثل يف تعدد ترمجات التعددية وغياب التنسيق- 
حماضرات (( ر  َّولنا أن نتمثل كتاب دي سوسي. ر بلد عريب، بله البلد الواحد يف غي

ْ، وهي ترمجات حصلت يف األردن وسورية ولبنان والعراق، وهي ))يف علم اللغة
ًترمجات حتمل كل واحدة منها امسا خمتلفا وال خيفى على لبيب أضرار هذه ! ً

 والوقت واملال، واإلضرار جبهود التعريب وتوحيد التعددية من تبديد اجلهود
  .املصطلح واملعرفة

 مرسومة حلركة الرتمجة وأهدافها وكتبها  العشوائية وغياب خطط رشيدة- 
فإذا نظرنا يف الكتب املرتمجة وجدنا أن معظمها يف األدب . وموادها العلمية

اليت حنتاجها يف التنمية ًوالشعر واإلنسانيات عموما، أما الرتمجات العلمية املفيدة 
مث إن الكتب املرتمجة . العلمية واالجتماعية والثقافية فهي نادرة وقليلة قلة الفتة

ًاملختارة للرتمجة غالبا ما ختضع ألمزجة شخصية أو رؤى سياسية للمرتجم أو 
  .الدولة

ُرة يف الوطن العريب تقدم على   وذلك أنك جتد دور النشر الشهي التجارية؛- 



  
١٧  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

، ونسميها كتب ))ًر مبيعا الكتب األكث(( سلسالت من الكتب اليت تسمى ترمجة
ُالرصيف، وهي كتب ال تسهم يف بناء املعرفة؛ إذ تكاد تكون جتارب شخصية 
ًلفنانة أو طبيب أو مغن مشهور يف بلده، وهي ترمجات رديئة وضعيفة لغويا؛ ولعل  ٍ

ذه الكتب واضح من وضرر ه. رجم ذلك ما يدفع الناشر إىل إغفال اسم املت
ا تعمل على إشاعة أمناط ثقافية واجتماعية وفكرية مفارقة متاما ملا  ًحيث إ

 .استقرت عليه أعرافنا وتقاليدنا
رمجة يف موضوع ما،  ً إذ كثريا ما تنشط حركة الت؛)المناسبية( االحتفالية - 

ر من الكتب   الكبيِّرانه مبناسبة ما أو حادثة مهمة، ولعل هذا يفسر العدد روزه واقت لب
رمجة بعد أحداث احلادي  ُي نشرت مت والدراسات والبحوث واستطالعات الرأي الت

َّعشر من أيلول والغزو األمريكي ألفغانستان والعراق، فقد سيطرت عنوانات حمددة 
صراع احلضارات، وحوار احلضارات، اهليمنة : رمجة هذه أمهها على حركة الت

ولعل هذا ما أدى . ن اهدين األفغان، العراق وصدام حسياألمريكية، القاعدة وا
ُرمجة مقاالت ودراسات تنشر  ر من الصحف العربية الستحداث أعمدة ثابتة لت بكثي

  .)7(ن يف الغرب تتعلق بالعرب واملسلمي
رمجة ينبغي أن   وذلك أن التالتخلف عن المساهمة في التنمية والتطوير؛ - 

ا ونشرها بالعربية، غيتكون وسيلتنا لبلوغ املعرف ن  رمجي ر أن جهود املت ة واستيعا
ي ينبغي أن  ن تضاعيف كتب جوفاء ختلو من الفائدة احلقيقية الت العرب تضيع بي

  .ُتسهم يف التنمية والتطوير انتهاء ببناء جمتمع املعرفة
؛ إذ ينبغي أن تعمل التخلف عن مواكبة حاجات المجتمع العربي - 

ِّعلى سد النقص العلمي احلاصل يف جماالت متخصصة، لتكون رمجة  الكتب املت
 املتقدمة يف جمال داعمة للتأليف والنشر العلمي العربية، كما هو احلال يف الدول

  .رمجة كاليابان الت
ا  وهكذا يتبدى لنا حال الت رمجة يف العامل العريب، أكانت بشرية أم آلية، فإ
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ولعل ما . واإلنتاج املعريف يف الوطن العريبتعاين ما تعانيه وجوه البحث العلمي 
: ِّرمجة يف الوطن العريب يشخص حاهلا الراهن  لواقع التن شوقي جالل أميعرضه 

ي يف  رف الذهن ًرمجة يف وطننا العريب أضحت نوعا من الت ًواملالحظ عموما أن الت((
ا جمرد جهد من أجل نقل معلومات فحس ب، الغالب األعم لالستهالك، أو أ

ا تفتقر إىل الب. وختضع ملبدأ الربح التجاري ّن القطري  رامج على املستويي إ ْ ُ
ََّوالقومي، ومن مث ال عالقة هلا مبحاولة منهجية لدراسة الواقع بلغة التطور أو 

ا ال ختضع للتخطيط، بل هي نشاط . التطوير االقتصادي االجتماعي والثقايف إ
ر عن نشاط اجتماعي يف مصلحة حراك  ِّا ال تعبعفوي ارجتايل وجتاري، مبعىن أ

تمع من حال إىل حال آخر، أي من طور  ُجمتمعي هادف يسهم يف االنتقال با
ًالتخلف إىل طور النهوض حبسب رؤية مستقبلية مدروسة مقدما وتصوغ الوعي 

  .االجتماعي
ًرمجة دورها البد من أن تكون نشاطا اجتماعيا ومؤسسي ولكي يكون للت ِّا ميثل ً

ًعنصرا متكامال يف است راتيجيا تنموية شاملة،  راتيجيا ثقافية هي بدورها وجه الست ً
ذا الشكل تشكل تيارا سائدا، وجناحا آخر لإلبداع الداخلي، حبيث يعب ًو ً ً ران  ِّ

ََّومن مث تكون . ًمعا عن التوجه الفكري والتنموي للمجتمع يف حركته املستقبلية
ً دالة وشاهدا على املضمون الفكري للتطور االجتماعي والبناء رمجة الكتب املت

))اتصاهلا التارخيي وتواصلها احلضاري اإلنساين  احلضاري للذاتية القومية يف 
)٨(.  

ِّ يعزز ذلك؛ إذ ٢٠٠٣ولعل أهم ما خلص إليه تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
ا، على قلتها، مل تنجح رمجة ا انتهى التقرير إىل أن أهم معضلة تواجه الت لعربية أ

  .)٩(يف التحول إىل رصيد معريف ثابت نستفيد منه يف بناء جمتمع املعرفة وإنتاجها
استثمار احلاسوب يف تعريب ((رمجة اآللية فقد فصلنا القول فيها يف  أما الت

ة ًرمجة العلمية، وفقا لتجارب تقني ر بأن الت ي حمتاج إىل التذكي ، ولكنن))التعليم



  
١٩  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

تطبيقية، أسهل من األدبية؛ وذلك عائد إىل اللغة العلمية اليت تعتمد على املصطلح 
  .)١٠(املضبوط واللغة الدقيقة اليت ختلو من العواطف واملشاعر وتبتعد عن الذاتية

َّر إىل أن مثة مشروعات مؤسسية عربية قد  ولكن اإلنصاف يقتضينا أن نشي
شر املعرفة، ولعل أهم هذه املؤسسات رمجة وأسهمت يف ن جنحت يف تفعيل الت

لس الوطين للثقافة واآلداب والفنون بالكويت،  تكون مكتب تنسيق التعريب، وا
والسيما سلسلة عامل املعرفة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليت تنشر بانتظام 

ِّ األمريكية املتخصصة، ومشروع األلف كتاب يف العراق، ومشروع ))العلوم((جملة 
رمجة تكون بارقة أمل يف عامل  ولعل قيام املؤسسة العربية للت. أللف كتاب يف مصرا
ن  زة، وقد اطلعت على كتابي رمجة عدد من الكتب املتمي رمجة العريب؛ إذ بدأت بت الت

ًرا يف  كما نؤمل خي. ٍيف اللسانيات من ترمجة املؤسسة، ومها على مستوى راق جدا
  .رمجة ن اليت بدأت بإنشاء فرع خاص بالت مؤسسة عبد العزيز البابطي

  :رمجة إىل العربية حمتاجة إىل ولعل الت
ُزية أو الفرنسية حسب، فإن املعرفة  رمجة من اإلنكلي  عدم االقتصار على الت-  ْ

ا ر بأمهية العلم الروسي يف  وهنا ينبغي التذكي. ُاليابانية واألملانية والروسية ال يستهان 
صهيونية بالعلم؛ إذ جنح الكيان الصهيوين يف االستيالء على العلم تدعيم الغطرسة ال

  .الروسي باستقطاب علمائه واستثمره يف إقامة كيان قوي بالعلم
راثي  رها من اللغات، ودعم ترمجة العلم الت رمجة من العربية إىل غي  تشجيع الت- 
  .العريب

اختصاصهم، وتدريس رمجة يف حقول  ن على الت ن اجلامعيي ِّ تشجيع املدرسي- 
ا ي يت تلك الكتب الت   .رمجو

زية أو  زامن مع دراسة اللغة العربية واللغة اإلنكلي رمجة بالت  تدريس مبادئ الت- 
  .الفرنسية، لتدريب الطلبة على ترمجة مقاالت يف جماهلم إىل العربية
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رمجة إىل العربية، وتشجيع   استثمار وسائل اإلعالم يف نشر املعارف املت- 
  .رمجة الفورية وحفظها برامج الت
رمجة العلمية إىل اللغة  رمجة اآللية وإنتاج برجميات الت  االستثمار يف قطاع الت- 
  .العربية

  .رمجة رة النصوص املت رة العلمية العربية وذخي  توظيف الذخي- 
  :العناية بلغة الطفل العربي: ًثانيا

َّيعيش الطفل العريب اآلن حالة موارة بالتناق ضات فيما يتعلق باللغة اليت َ
، فهو يسمع العامية، ويتعلم العربية الفصحى، وصار )١١(يسمعها يف حميطه

َّيتعرض، مع العوملة، لسلوكات لغوية غريبة تتمثل يف نزوع األهل والسيما األمهات  ِ َّ
زية، ينضاف إىل ذلك السلوك اللغوي الذي متارسه  إىل استعمال اللغة اإلنكلي

ًيزيد األمر سوءا الردة اللغوية اليت حتدثنا عنها سابقا؛ التعليم باللغة اخلادمات، و ً
وال خيفى على لبيب ما يف هذه األوضاع اللغوية . زية منذ الطفولة املبكرة اإلنكلي

من تناقضات صرحية تنتهي إىل حاالت من االنفصام اللغوي والثقايف والفكري، 
  .على ما قدمنا يف مطلع هذا البحث

ًزنه الطفل من اللغة يف مراحله املبتدئة ميثل تأسيسا هاما  أن ما خيتوالشك  ً ِّ
لكل ما يتعلق باللغة ونظامها واستعماهلا يف املراحل التالية، ولعل تأسيس لغة عربية 
ِّسليمة قوية األركان يف نفوس أطفالنا ييسر لنا ما نصبو إليه من أجيال حتسن اللغة  ُ

ًالعربية استيعابا واستعماال ، وهكذا يكون البدء بتعليم العربية الفصحى اخلطوة ً
وهنا تطالب اللسانيات . احلامسة يف تأسيس مهارات لغوية سليمة لدى النشء

َّالنفسية العربية بإسهامات معمقة يف وضع إجراءات سليمة تعزز طرائق تعليم 
ي أن العربية لألطفال، مركزة على اجلانب اللغوي وعلى اجلانب النفسي؛ إذ ينبغ

ًيئ مادة وأسلوبا قادرين على تقدمي العربية بصورة أنيقة ورشيقة تبث الثقة يف 



  
٢١  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

نفوس هؤالء األطفال من البداية؛ إذ ينبغي أن تزرع الثقة بالعربية يف نفوس هؤالء 
روا وصاروا يستخدمون العربية على مستويات علمية راقية  األطفال، حىت إذا ما كب

وظاهر أنه . ن ضعف العربية وختلفها عن مواكبة العلومأمكن هلم مناقشة من يدعو
ا وال يعت ا، بل ال ميتلكون  ال ميكن نشر املعرفة وتعميمها بلغة ال يثق أهلها  زون 

  .أدىن املعارف اللغوية للدفاع عنها ومحايتها
وهكذا يغدو التعريب ضرورة من األول، قبل أن يعتاد األطفال اللغة األجنبية 

ا تعزيز  ولعلنا حمتاجون إىل تدابي. تقر اليأس يف نفوسهموقبل أن يس ر من شأ
العربية يف نفوس الناشئة ودعم جهود تعليم العربية وتعريب التعليم، لعل أهم هذه 

  :ر ما يلي التدابي
ُ ويقصد منه استصفاء املادة اللغوية اليت هي .)١٢( الرصيد اللغوي الموحد- 

َُأشيع وأدور يف االستعمال ا للغوي العريب، يف أحناء الوطن العريب كله، اتكاء على َْ
ًمنهج إحصائي ينتخب عينات ممثلة للغة العربية يف امتدادها الزمكاين وجتربتها  ِّ ٍ

ج العربية الفصيح حتتوي أشيع املفردات  ًاحلضارية املمتدة، نصوصا جتري على 
 الصرفية واالستخدامات راكيب واألمناط اجلملية واألحناء األسلوبية واألبنية والت

يأ لنا هذا الرصيد املوحد أمكن لنا بناء مناهج لغوية عربية موحدة . الوظيفية َّفإذا  َّ
تسهم يف توحيد املعرفة وتوحيد املهارات والكفاية اللغوية، انتهاء بتعميم املصطلح 

 الناشئة َّاملوحد ودفع التباينات املصطلحية والتدافعات اإلمالئية والنحوية والصرفية
  .عن تنوع املناهج واختالفها واختالف طرائق بنائها

 وهو يعاين قلة رعاية واهتمام يف البالد العربية، وإن . العناية بأدب الطفولة- 
. ي عناية الفتة بالطفل وقضاياه الرئيسة ًكانت بعضها، كاألردن مثال، بدأت تعتن

 السكوت عليها، والسيما مث إن أدب الطفل العريب يعاين نقائص رهيبة ال ينبغي
ن الثقافية  يف عصر اهليمنة الثقافية؛ إذ ال رقابة وال عناية حقيقية باملضامي
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ِّ، ويعزز هذه )َّرمجة أو املعربة املت(ي تعرضها النصوص املتلفزة  واالجتماعية الت
ُن املفارقة لثقافتنا وحضارتنا التعليم باللغة اإلنكلي املضامي َِ ل ما زية؛ إذ جيد الطف َ

ًزية يف املدرسة حاضرا يف سلوك أهله ويف ما يشاهده من مواد مرئية  يتعلمه باإلنكلي
. ومسموعة ومشخصة على هيئة دمى، ومبجلة يف قصص األطفال واألفالم

ر التالية لتعزيز العربية الفصحى وتعريب التعليم  وميكن استثمار التدابي
  :)١٣(االبتدائي

ناشيد الرشيقة املناسبة للطفولة بالعربية  إنتاج زمر من األغاين واأل-
د الفضائية   .الفصحى، كصنيع قناة ا

َ فرز قصص الطفولة املت-    .ًرجم واملوضوع، واستبعاد العامي والركيك وحظره متاما َ
يئة املواد املناسبة منه بالعربية -   إنشاء مؤسسة ألدب الطفولة تعمل على 

  .ميم احلليب والتطعيمالفصحى، وتعميم ذلك على األطفال تع
ِ استثمار تقانة -  املعلومات يف إنتاج مواد تعليمية بالعربية، تستفيد ) تكنولوجيا(ِ

ًمن الرصيد اللغوي املوحد، وتعزز سلوكا لغويا قوميا يربط اللغة بسياقها النفسي  ً ً َّ
  .واالجتماعي

  .حىي بالتعليم الذايت، كما يف موقع روضة الفص  إنشاء مواقع خاصة تعتن- 
  .ي بدراسات أدب الطفل العريب ولغته ي تعتن ن املواقع الت  تعزيز مضامي- 
 تعميم تدريس لغة الطفل العريب وأدبه يف التخصصات اإلنسانية والسيما - 

  .ربية اللغة العربية والت
  :تطوير تعليم اللغة العربية: ًثالثا

اين املختلفة، ال خيتلف اثنان يف أن اللغة مرآة عاكسة ألوجه النشاط اإلنس
تمع رقيت اللغة، وإن ختلف إنتاج املعرفة ختلفت اللغة عن التعبي َّفإن رقي أداء ا َّ َ

ِ
َ ر  ْ

ا اخلاصة عن املعرفة الت تمعات األخرى بلغا وليس التأخر يف . ي أنتجتها ا
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تمع العريب، يف اجلانب الت ًربوي، مقتصرا على اللغة العربية وأساليب تدريسها  ا
تويات مناهجها حسب، فإن ذلك ينسحب على مجيع العلوم واملعارف اليت وحم

  .يدرسها الطلبة العرب يف بالدهم
ُِّز على اللغة العربية هو أساس األمر كله؛ إذ ينبغي أن تكون هي  ركي ولكن الت

ا، تنظي ًرا وتعليما وطرائق  لغة التعليم الرئيسة يف البالد العربية، وإصالح شأ ً
  . القاعدة الرئيسة لإلصالحتدريس، هو

قضية ضعف : ن ن حموريتي َّولعل أهم مظاهر أزمة العربية تتمثل يف قضيتي
ًرا واستماعا،  ، كتابة وقراءة وتعبيرة أخطائهم في أدائها الطلبة في اللغة العربية وكث ً

  .وقضية أساليب تدريس العربية وطرائقها
ًوالشك أن أبناء العربية يعانون ضعفا واضحا ِّ وقصورا فاضحا يقصر عن بلوغ ً ً ً

ّمتكن مالكها من ) وظيفية(َّمستوى الكفاية املؤمل لتأسيس معرفة لغوية نفعية 
ِّممارسة عمله املتخصص بلغة عربية سليمة ختلو من العاهات النحوية واإلمالئية 

  .واألسلوبية
ّأن الطالب العريب املتخرج يف املدرسة بل املتخر((: نهاد الموسىيرى  ج يف ّ

ّإمنا جيمجم بأصوات متعثرة تت: اجلامعة ال يقرأ كما ينبغي أن يقرأ ُ
ِ ْ رجم صورة  َُ

ِّاملكتوب، فال هو يقرأ قراءة جهرية معربة، وال هو يسرع يف القراءة الصامتة، وال 
ُهو حيسن استخالص معاين ما يقرأ، وال هو حيسن التغلغل فيما وراء السطور، بل  ُ

  .ُّب القراءةإنه، بصورة عامة، ال حي
ّوالطالب العريب املتخرج يف املدرسة بل املتخرج يف اجلامعة ال يكتب كما  ّ

ر اخلطأ يف النحو، ال يالحظ  ر اخلطأ يف اإلمالء، كثي ينبغي أن يكتب؛ فهو كثي
ًرقيم، وال جتري أفكاره على حنو متسلسل، ويستعمل األلفاظ استعماال  عالمات الت

  .ًقلقا
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ُع كما ينبغي له أن يستمع؛ ذلك أنه ال حيسن وهو كذلك ال يستم
ِ ُْ

ُاالستماع ابتداء، فإذا أظهر االستماع تبني أنه ال حيسن استخالص مضمون ما 
ِ ُْ َ ّ َ

يسمع، وقد يستمع إىل حماضرة فال يتمكن من استصفاء املوضوع الذي تدور 
ّعليه يف تلخيص آين بارع دال، أو جتده منكبا على نسخ ما يسمع  ٍّ

ُحسب َ!!!((
)١٤(.  

ّمث تراه يفصل القول يف أسباب هذا الضعف، وهي عنده
)١٥(:  

ا مل  الخلل البنائي الذي يعتور المناهج الدراسية في العربية؛-   وذلك أ
َّتـنب على نسق علمي مضبوط يتفطن إىل االعتبارات اللغوية، فرتى موضوعات  َ ْ ُ

ُالكتاب تتداخل تداخال مشتتا يصعب على املعلم، م ًِّ ُ ع هذا التشتت، أن جيد هلا ً
ًسلكا ناظما أو رباطا جامعا سوى الرتاكم ً ً ً.  

 وهذا مترتب على األول، ومفاده أن الذين يرسمون المنهاج يأخذون - 
ًأنفسهم بأسس تربوية ونفسية، ويغفلون، غالبا، جوهر المادة وهو العنصر 

  .اللغوي
هد المسؤولون  االستخفاف باللغة العربية؛ وإنما يكون ذلك عندما يع- 

بمهمة تعليم العربية إلى غير المختصين، بحجة إتمام النصاب التدريسي أو 
ا. اإلدارية))راتيب الت((ره من  غي ِّ ولعل أولئك يصدرون عن مقولة أو يصرحون  ُ ْ َ :

ر علم لتعليمها، وما عرفناه عن لغتنا من  ن إىل كثي أن هذه لغتنا، ولسنا حمتاجي
 من حيث هي نظام لغوي متكامل ال يعرفه بالوعي إال حيث هي كالم يومي، ال

ِّمن ختصص فيه، يكفينا ويؤهلنا لتدريسها؛ فماذا يضي ِّرنا أو يضرنا إن علمها معلم  َ َّ ُّ
  !!!  ربية الفنية أو الرياضية الت

مث إنه ملا استقام عرض احلال لنهاد املوسى، على النحو الذي رأينا، رأى 
ّ

ًوي يتلمس فيه مواضع الضعف، حماوال معاجلتها أن ينهد لوضع مشروع لغ َّ



  
٢٥  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

دي اللسانيات التطبيقية  معاجلة علمية قائمة على رؤى خاصة تستهدي 
َّومرئيات التخطيط اللغوي، فكان أن متثل مشروعا يتفأل به إصالح احلال  ً َّ

، من طبيعة اللغة )١٦(وينطلق هذا املشروع. راكم واخلروج من دوامة الضعف املت
ََّوهو يصدر صدورا لسانيا خالصا يطبق . ديد حمتوى املنهاج والكتابيف حت ُ ً ً ً

  :على ثالثة مستويات
ُمستوى موضوعي؛ يـقصد: األول َ ْ  منه استصفاء صورة العربية الفصحى يف ُ

ا الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واألداءات األسلوبية واالعتبارات  مستويا
ا  َاملتعلم أمن العامية والتْالسياقية اليت إن أخذ 

َّوال يتحصل لنا ذلك . ردد والتلعثم ِ
ِّإال إذا انتحينا منحى إحصائيا نتوفر فيه على مادة تصدق أن تكون ممثلة للعربية  َّ ً
يأ لنا ذلك صنَّفنا القواعد  ا املختلفة وعصورها املتعددة، فإذا  يف مستويا

َاملستنبطة وفق مدى الشيوع والتكرار، فنأ ْ ُر الدوران ونذر  خذ بالشائع املتداول الكثيَ ََ
َّوهكذا نتخلص من حرج عظيم؛ أن نساوي قاعدة عامة . ّالنادر والقليل والشاذ

ٍتدور يف كل سطر أو كل مجلة، بقاعدة ال تكاد تعرض يف نص أو كتاب كامل  ٍّ َ ُ
ًإال نادرا ّ.  

َّ نـتـغيا فيه الوقوف على أوجه استعمامستوى وظيفي؛: الثاني ا ََ لنا اللغة وحتققا
: ربويون على تسميته املهارات الدراسية الوظيفية يف أمثلة ناجزة، وهذا ما درج الت

وينبغي أن . ر الشفوي والكتايب، واالستماع، واخلط القراءة الصامتة واجلهرية، والتعبي
ًتنطلق املعاجلة هنا من التحقق من األهداف املرجوة وضبطها ضبطا حمكما يسهل َ ُْ ً َّ 

ر إىل ضبط  وهكذا نصي. معه االنطالق خبطى إجرائية حتقق املساعي املنشودة
  .األهداف اخلاصة بكل مهارة من األول

  .مستوى الطريقة في التأليف والتعليم: الثالث
ي ينبغي أن ينتهي إليها املستويان  َ هذا املستوى الوجهة التطبيقية التويمثِّل



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

َاألوالن، ويتوزع مسؤولية هذه ال . ن ِّن، وهيئة املدرسي ِّهيئة املؤلفي: وجهة هيئتانَّ
اد املوسى هذا املستوى مبقولتي ن تنبثقان من رؤية كلية مشولية،  ن لسانيتي ويضبط 

  :هاتان املقولتان مها
 وإمنا يكون ذلك باعتبار الشكل .وحدة الشكل والمضمون: مقولة

 تدريب لته اليت يهدف منها إىلِّن يبتدع املدرس أمث ن التأليف، أو حي واملضمون حي
  .طلبته على نسق لغوي ما، أو مهارة من املهارات اللغوية

 أن اللغة بنية واحدة متماسكة، أما ومفادها. وحدة مستويات اللغة: مقولة
ا  ا الفرعية فإمنا هي وسيلة يتخذها اللسانيون لدرس اللغة يف مستويا تقسيما

ِّاملتعددة، من مث علينا أن نقد ًم اللغة، عند تعليمها، بنية متماسكة حتكمها قواعد ََّ
ا الفرعية االنسجام واالتساق وقواني يئ ملستويا َن مضبوطة،  َ ُ.  

ر أساليب التدريس عن بلوغ  َّوأما اجلانب اآلخر من األزمة فيتمثل يف تقصي
 املعرفية ًن يعانون نقصا يف كفايتهم ِّاملرام من تعليم العربية؛ وذلك أن معظم املدرسي

ًوالعلمية يف اللغة العربية، ويعانون نقصا يف التمكن من طرائق التدريس احلديثة يف 
تعليم اللغات؛ فهم يتخرجون يف اجلامعة مث فجأة جيدون أنفسهم أمام الطلبة، فال 

ن أو شرح مفردات أو قراءة  يدرون ماذا يصنعون، فيتحول درس العربية إىل تلقي
ًلدرس درسا يف مهارات استخدام اللغة استخداما وظيفيا عابرة، بدل أن يكون ا ً ً

ن متطلبات األداء اللغوي السليم ومتطلبات املوقف والسياق وما  ًصحيحا جيمع بي
يتضمنانه من عناصر كاملخاطب وعالقته باملتكلم، واملكان الذي جيري فيه 

  .إخل...)١٧(اخلطاب
َِّويزيد الطني بلة ادعاء كثي ن أن تعليم اللغة العربية هو  يربوي ر من الت ِّ

واحلادث أن تعليم اللغات صار أحد . ّن أنه ختصص بيين اختصاصهم، متجاهلي
أهم جماالت اللسانيات التطبيقية، بل إن بعضهم حصر اللسانيات التطبيقية يف 



  
٢٧  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

ا موشحة بعبارة  تعليم اللغات، وانظر يف كتب تعليم اللغة اإلنكلي َّزية جتد أ َ قسم ((ْ
  !!))انيات التطبيقيةاللس

ًولعل لنا يف هذا األمر دليال؛ أن نستفيد من مستخلصات اللسانيات النظرية 
يف تعليم العربية، والتأسيس لطرائق تصنيف جديدة يف مناهج اللغة العربية، كاليت 

اد املوسى، تعتمد على مقوالت لسانية مثل  الكفاية اللغوية، )١٨(وضعها 
لوظيفية، ووحدة الشكل واملضمون، وبنائية اللغة، والنص والكفاية التواصلية، وا

  .إخل...والسياق، والبنية العميقة والبنية السطحية
ولعلنا نبتكر طرائق تدريس جديدة توائم اللغة العربية، وتستفيد من املفاهيم 

التواصل، والسياق والكفاية التواصلية، ومطابقة الكالم ملقتضى : اللسانية
  .إخل...احلال
َّما الوجه اآلخر الذي تقتضيه مواكبة العصر فيتمثل يف االستفادة من وأ

ا ر الناطقي التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية ألبنائها ولغي ، وقد ظهر لنا )١٩(ن 
أنه ميكن استثمار معطيات املعلوماتية واللسانيات احلاسوبية يف تعليم العربية، 

  :آلتيةوميكن تنفيذ ذلك على األحناء ا
 تصميم برامج خاصة لتعليم مهارات اللغة العربية مجيعها، واستثمار - 

الوسائط املتعددة يف حتقيق أهداف الدرس اللغوي، وحتويله إىل درس ممتع بعد أن 
َّكان ممال؛ إذ ميكن لنا أن ندرس قصيدة جاهلية، مثال، مسجلة بصوت أحد  ً َ ِّ َُ

هد تتعلق جبو القصيدة والبيئة اجلغرافية اليت زين، مشفوعة مبشا الشعراء العرب املمي
  .والقياس مع الفارق) الفيديو كلب(ُأبدعت فيها القصيدة على غرار 

ن اإلنسان واآللة يف   تصميم برامج تعليمية تقوم على مبدأ التخاطب بي- 
ا   .موضوعات حوارية، أو على هيئة أسئلة مباشرة وإجابا

َِّ العربية ودعم املواقع اليت تـعلم العربية أو  تشجيع النشر اإللكرتوين باللغة-  ُ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ِّتقدم معلومات عن اللغة العربية وقد بدأت تظهر حديثا مواقع متمي ً زة لتعليم  ِّ
ا املتعددة   .العربية ومهارا

 إدخال التعليم اإللكرتوين إىل مراحل التعليم العام، كما حيدث اآلن - 
  .خبطوات جريئة يف األردن

  .اإللكرتوين تشجيع الكتاب - 
ُوظاهر أن هذه اإلجراءات وأمثاهلا ستعزز فرص التعليم الذايت وخترج العملية 
ا  ِْالتعليمية عن مستها التقليدي القائم على مركزية املعلم وسلبية املتعلم، كما أ َ
ِّستقوي ملكة الطالب اللغوية وأداءه الوظيفي، والسيما أن معظم احلواسيب 

رامج التدقيق النحوي والصريف  عريب، على التعميم، مزودة بباملتداولة يف العامل ال
  .واإلمالئي

  :وضع المصطلح وتوحيده: ًرابعـا
ر القضايا املثارة يف موضوع تعريب التعليم؛  ولعل قضية املصطلح تكون أكث

ا املشجب الذي يعلق عليه معارضو التعريب تقصي ِّبل إ َ ْ
رهم؛ وذلك أن أول ما  ِ

 عقبات التعريب غياب املصطلح أو انعدامه أو تشتته وعدم رون إليه من يشي
ِوهي حقائق ال مراء فيها، ولكنها ال تبلغ أن تكون السبب الرئيس يف . توحيده

َّتأخر التعريب والتنكب عنه، فال اختالف على أمهية املصطلح املوحد وضرورته 
د املصطلحات أمر ِّيف تعريب التعليم وتوحيد املعرفة، ولكن االنتظار إىل أن توح

يتناقض مع أبسط حقائق اللغة وطبيعتها، وإذا انتظرنا جهود التوحيد فسنبقى 
يف تأخر دائم، وال خيفى على أحد أن االستخدام والتداول مها الكفيالن 

ره وشيوعه على حساب املصطلحات األخرى، ولنا يف  بتغليب مصطلح على غي
 يف اللسانيات، أال ترى أن هذا رة من علوم خمتلفة والسيما ذلك شواهد كثي

ره من املصطلحات األخرى  قد تغلب على غي) اللسانيات(املصطلح 



  
٢٩  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

  !رة التداول باالستعمال وكث
ِّوينبغي أن أنبه إىل قضية مهمة تتصل باملصطلح؛ تلك هي حجم 

رمجة؛ فالنظر الفاحص يف هذه  املصطلحات يف النصوص العلمية العربية أو املت
أو قصرت، يظهر أن نسبة املصطلحات إىل الكلمات األخرى النصوص، طالت 

ِّيف النص نسبة قليلة جدا، وهي متثل مفاتيح ملناقشة القضية العلمية املتناولة،  ً
رة من الكلمات اليت ختلو من أي صفة اصطالحية  لكنها حتتاج إىل أعداد كبي

ن  ن هؤالء املرجفيومن هنا أرى أ. إخل...كاألفعال واحلروف بأنواعها وأدوات الربط
ْال يريدون التعريب حسب، دون التدبر والتفكر يف جدواه وفائدته، وإمنا يدفعهم 

  .إىل ذلك التخاذل والتكاسل وقلة احليلة
ٍوليس ما قيل هنا يف املصطلح مبغن؛ فإنه موضوع طويل وشائك ال جمال 

ِّظان اليت جعلت ِّالستنفاده يف هذا البحث، ولكن الرجوع إىل معاجلته متيسر يف امل
ِْرسالتها تناول القضية االصطالحية يف العلم العريب، ولعل بعضها متوفر يف ثبت 

، ووقائع املواسم ))التعريب(( وجملة ))اللسان العربي((املراجع، ولعل النظر يف جملة 
امع، يشي امع اللغوية، ودوريات ا   .ر إىل حجم االهتمام بالقضية ُالثقافية يف ا

  :تعليم العربية ألغراض خاصة: ًخامسا
ًبرز هذا االجتاه يف تعليم اللغات استدراكا على طرائق تعليم اللغات اليت 
ِّكانت جتعل املعلم حمور العملية التعليمية التعلمية؛ فهو الذي حيدد الطريقة 

ن وأهدافهم  أما هذا االجتاه فقد انطلق من رغبات الدارسي. واحملتوى واألهداف
اللغات األجنبية، أو الرغبة يف بناء كفاية لغوية متخصصة يف حقل علمي ُّمن تعلم 

زية وازدهر مع ازدهارها وتطور طرائق  ما، والشك أن بدايته ارتبطت باللغة اإلنكلي
  .تدريسها يف العامل

ويستفيد هذا االجتاه من نتائج دراسات اللسانيات االجتماعية والسيما 
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ام اللغة يف جماالت خمتلفة، كما يستفيد من دراسات التباين اللغوي، واستخد
  .الدراسات األسلوبية وعلم املصطلح واملعجمية

ال ) اللغة األم أو األجنبية(ر إىل أن هذا االجتاه يف تعليم اللغة  وينبغي أن أشي
ِّميثل مرحلة أوىل يف تعليم اللغة، وإمنا ينبغي أن يؤسس على مرحلة سابقة متثل  ِّ

  .ِّلرئيسة، مث يركز بعد ذلك على الغرض املنشودالكفاية اللغوية ا
) ا ن ر الناطقي ألبنائها ولغي(فإذا نظرت إىل هذا املنحى يف العربية وتعليمها 

ًوجدته عزيزا نادرا؛ إذ إن مواد اللغة العربية العامة   ال تعدو أن ))املتطلبات اجلامعية((ً
ا مواد تكون مواد يف النصوص األدبية أكث  مهارية تقصد تبليغ الطالب ر من كو

يئ له ممارسة لغوية سليمة، وال تكاد جتد جامعة عربية، على  ُكفاية لغوية سليمة 
ولعل أهم ما يعيق منو هذا . )٢٠(ِّالتعميم، تدرس اللغة العربية للتخصصات األخرى

دفع زية يف التعليم، وهذا ما ي املنحى يف تعليم العربية ألبنائها هو استخدام اإلنكلي
  .ر من الناس إىل النكوص عن هذه التجربة بكثي

  :ولعل اتباع هذا املنحى سينتهي إىل إفراز مقررات دراسية متخصصة
ِّ مقرر دراسي لطلبة اللغة العربية، يركز على اللغة العربية من حيث هي - 

تمع العريب، وهي حاملة التجربة احلضارية العربية اإلسالمية،  وسيلة تواصل يف ا
ره من األنظمة اللغوية  ن حيث هي نظام رمزي كامل قادر على اإليصال كغيوم

ا تنفرد من غي   .راث رها بالتواصل بالت األخرى، بل إ
ً مقرر دراسي لطلبة القانون يكشف عن كيفية استخدام اللغة استخداما - 

م م، ويبصرهم بواجبا ِّدقيقا ومضبوطا يكفل للناس حقوقهم وحريا ً ً.  
راسي لطلبة الشريعة يستظهر أمهية النحو يف استنباط أحكام  مقرر د- 

زلة  ر من القضايا الفقهية اخلالفية إىل خالفات لغوية، ومن الشريعة، وكيفية رد كثي
ِّاملتلقي يف فهم النصوص الدينية وتقرير األحكام الشرعية، وتقرير خصائص 



  
٣١  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

  .اخلطاب الديين وآليات فهمه
ي من  تظهرون فيه خصائص النص الطب مقرر دراسي لطلبة الطب يس- 

از والعبارات  حيث الصرامة والدقة والضبط املصطلحي، والبعد عن ا
  .إخل...العاطفية
ً مقرر دراسي يف الكيمياء يتمثل فيه الطلبة استخدام املفردات استخداما -  َّ

ًدقيقا ومضبوطا يتوافق ودقة املواد الكيميائية املستعملة، فيصي ًضبطا ر ضبط اللغة  ً
  .إخل...ر ملقادير العناصر املستخدمة يف املختب

  ...وهكذا
م  وينتهي هذا االجتاه باملتعلمي ن إىل ممارسة مباشرة للغة العربية يف ختصصا

ن، وحييل استخدام  ُاملختلفة، ويسهم يف صقل مهارات التواصل مع املتخصصي
العلمية، وهذا كله اللغة العربية إىل استخدام علمي مضبوط يدفع عنها شبهة ال

ُيفضي إىل إشاعة خطاب علمي دقيق ولغة علمية مضبوطة يعرفها املتخصصون 
َّمجيعا، والسيما إذا كانت املصطلحات موحدة ً.  

  :تحقيق المخطوطات العلمية: ًسادسا
وهذا وجه مهم وضروري يف تعريب التعليم أغفله العلماء واألكادمييون العرب 

رون أن التحقيق ينبغي أن يكون للعلوم اللغوية  كثيأو تغافلوا عنه، إذ يعتقد 
ا لب الت ي مانزال حنتاج إليها، أما  راث ومادته الت والشرعية حسب؛ أل

  .املخطوطات العلمية، يف رأيهم، فلم يعد هلا قيمة لقدم ما فيها من معلومات
َّولو أننا أمعنا يف النظر يف فهارس املخطوطات العربية الت ا ي حتتفظ  َْ

املكتبات الغربية لوجدنا مئات اآلالف من املخطوطات العلمية يف شىت صنوف 
املعرفة، ومهما يكن من أمر تقادم معلومات هذه املخطوطات فإننا لن نعدم 

وأحسب أن حتقيق املخطوطات العلمية . رة، من حتقيقها حتصيل فائدة، ولو يسي
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  :العربية يسهم يف
الثقة املفقودة بأمتهم وتراثهم ولغتهم ًاستعادة الطلبة العرب شيئا من  •

م؛ إذ غالبا ما تنطوي هذه املخطوطات العلمية على بصائر وأنظار  ًوحضار
  .ًعلمية دقيقة عرفها العلم حديثا، أو ما يزال يبحث عنها

تدريب الطلبة على ممارسة العلم املتخصص باللغة العربية الفصيحة، وإن  •
  .ر مألوفة واملعلومات قدمية ًنا غيكانت مصطلحات هذه املخطوطات أحيا

. ي اجرتحها العرب ِّر الطلبة باملصطلحات العلمية املتخصصة الت تبصي •
ُِرا من هذه املصطلحات قد بعث من جديد يف املعجمات  ًوالسيما أن عددا كبي ً
معية   .االصطالحية ا

غة ر العلمي املضبوط باللغة العربية، ودرء شبهة أدبية الل تنمية التفكي •
  .العربية وشعريتها

  .ركة تأسيس لغة علمية عربية مشت •
سهولة التأليف العلمي بالعربية وتأثري ذلك يف النشر العلمي العريب  •

ُّبالعربية، وذلك مما ينتهي إىل إشاعة املعرفة ونشرها، وهذه هي الغاية اجللى اليت 
  .نسعى إليها

اثية سينهض مبستواهم ر إن تدريب الطلبة على حتقيق املخطوطات العلمية الت
 بلورة خطاب العلمي، ويؤدي إىل تعاظم البحث العلمي بالعربية، وسينتهي إىل

. علمي عريب يستلهم العلم اإلسالمي بأخالقياته وممارساته بلغة عربية فصيحة
ن الذين مهروا العربية وبرعوا يف علومها  وهذه املهمة موكولة إىل األساتذة املخلصي

م وتغييوأم. وأخلصوا هلا م عن  ا املستغربون فإن اإلقناع وسيلة مهمة حملاور ر فكر
ِالعربية وصالحيتها للعلم ُولنا أن نتخيل لو أن كل أستاذ يدرس مادة علمية ما . َِ ِّ َُ

ن أو  ً وغالبا ما يصل عدد الطلبة يف الشعبة الواحدة إىل أربعي- َّحقق مع طلبته 
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ًبا واحدا يراجعه ويتعهده بالتدقيق والتحرير  يف الفصل الواحد كتا- ًن طالبا  مخسي ً
  .والتصحيح، لظهر لنا مقدار الفائدة اليت جننيها من التحقيق

ويبدو يل أن إقرار مادة حتقيق املخطوطات يف مجيع التخصصات اجلامعية، 
ردد فيه أو الوقوف  علمية كانت أو أدبية، هلو قرار رشيد وحكم سديد ال ينبغي الت

  .ًرا عنده كثي
  :تدريس علم المصطلح: ًسابعا

ال شك أن علم املصطلح قد أصابه ما أصاب اللسانيات من تطور وتقدم 
ًرا من البحث  ًيف املستوى النظري واملستوى التطبيقي، ومل يعد املصطلح جزءا يسي

ِّاملعجمي والداليل، لكنه استقل وبدأ املشتغلون به يطورون نظريات خاصة 
قنية يف خمتلف العلوم، مستفيدين من علم الداللة باملصطلحات الفنية والت

والفلسفة وفلسفة العلم، إضافة إىل املعرفة البحتة يف علوم تلك املصطلحات، وهو 
  .المصطلحُعلم يعرف بعلم 

ويظهر يل أنه من الضروري تعليم الطلبة يف مجيع االختصاصات مقررين، على 
األول خصائص اللغة العربية اليت األقل، يف علم املصطلح، على أن يتضمن املقرر 

ينبغي استثمارها يف وضع املصطلحات وتوليدها، كالنحت واالشتقاق والتعريب 
ازي والرتمجة والرتمي ُإخل، ودراسة نظرية لعلم املصطلح، ويشفع ذلك ...ز والنقل ا َ ْ ُ

. كله بتطبيقات عملية تتناول دراسة مصطلحات تراثية يف حقل التخصص
  .ئق وضع هذه املصطلحات وتوليدهاواستكشاف طرا

وأما املقرر الثاين ففيه ممارسة عملية لوضع املصطلحات اليت ليس هلا مقابالت، أو 
ُاستكشاف طرائق توليد املصطلحات املوضوعة بالعربية، ولعله حيسن النظر يف 

ومن الضروري أن يكون . مصطلحات متعددة للمفهوم الواحد وتدارسها ومناقشتها
ا، ويكون اجتيازها شرطا من شروط التخصصهلذين امل . ًقررين امتحانات دقيقة يعتد 
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ًوأما فيما بعد فإنه ضروري جدا أن خيصص جزء من عالمة امتحان كل مادة 
  .ًللمصطلح، قياسا على ما نفعله يف العلوم اإلنسانية

ا أن   :وهذه اإلجراءات من شأ
َِّتـبصر الطالب بأمهية املصطلح العلمي الدق •   .يق يف البحث العلميَُ
َتدرب الطلبة على كيفية اإلسهام يف وضع املصطلحات باملناقشة والنقد  • ِّ َُ

  .واملمارسة العملية
ا أن تؤدي  • َّتـوحد تقنيات توليد النصوص وتعمم مبادئ موحدة من شأ َ ِّ َُ

  .إىل توحيد املصطلح
َّتـنشر لغة علمية عربية موحدة تتمثل يف خطاب علمي مضبوط ود • َّ َُ   .قيقَْ
  :استثمار الحاسوب في تعريب التعليم: ًثامنا

ّإذا كان نسخ املصحف الشريف قد مثل  اخلطوة العلمية األوىل يف حمو  ْ َ
ِّاألمية يف احلضارة العربية اإلسالمية، فإن تعريب احلاسوب ميثل احلركة املفصلية 

ته وإدخال األوىل يف حمو األمية العربية املعاصرة؛ إذ إن تعريب احلاسوب وملحقا
ًاحلرف العريب إليه قد مثل فتحا جديدا هيأ للحرف العريب االنتشار، وهيأ للغة  ً َّ

َالعربية مزيدا من الفاعلية واحليوية والغناء، كما أسهم يف دفع مسي رة التنمية يف  ً
تمع العريب، وإن كان ذلك دون احلد املؤمل، وصار احلاسوب يستعمل يف  ّا

لعربية املعاصرة كالتعليم والتدريب والطب والعمارة والتوثيق معظم ميادين احلياة ا
  .إخل...الرمسي

َّوالشك أن اللسانيات احلاسوبية العربية قد حققت جناحات طيبة؛ إذ انتهت 
إىل تقدمي مشروعات تطبيقية متعددة يف حوسبة العربية ومعاجلة نظمها الصوتية 

  .)٢١(لوبيةوالصرفية والنحوية واملعجمية واهلجائية واألس
ًوظاهر أن ثورات احلاسوب املتعددة متثل فرصا ممتازة للدول اليت تأخرت يف  ِّ
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اإلنتاج املعريف والعلمي والتقين؛ ذلك أن إمكاناته اهلائلة وقدراته اخليالية على 
ًمعاجلة اللغة آليا جتعله يردم كثريا من الفجوات الزمنية وما يرافقها من فجوات  ً

لسانيات احلاسوبية مهيأة لتحتل مرتبة الصدارة يف علوم علمية، ويظهر أن ال
املستقبل القريب، وذلك ماثل يف السعي املتواصل إلنتاج حاسوب يعتمد اللغة 

  !ًالطبيعية لغة للتخاطب بني اإلنسان واحلاسوب
ًرا من  ًرا من الدول اإلسالمية مل تستفد كثي ويظهر أن الدول العربية وكثي

إمكانات احلوسبة يف دخول عصر املعرفة وبناء جمتمع معريف التقنيات املتقدمة و
تمعات األخرى يف جمال املعرفة واإلنتاج العلمي   .)٢٢(يستطيع منافسة ا

ا اللغوية تكون فرصة ممتازة لدعم  ولعل ما بلغته علوم احلاسوب وتطبيقا
  .التعريب وتعميمه والسيما يف النطاق التعليمي

ًيف التعريب عموما وتعريب التعليم خصوصا يف وميكن استثمار احلاسوب  ً
االت التالية   :ا

  :)٢٣(ـرة اللغويـة  الذخي- ١
وهي جمموعة هائلة من النصوص يف حقول املعرفة املختلفة وميادينها املتباينة، 
تستوعب منجزات احلقل العلمي الواحد على مر الزمن، تنتقى هذه النصوص 

ًرة أن تكون مرجعا موسوعيا معرفيا  هذه الذخيبعناية ودقة متناهية، ويقصد من  ً ً
ومعلوم أن تقنيات . يهتدي به العلماء واملفكرون وطلبة العلم يف احلقول املختلفة

رة  ختزين املعلومات واسرتجاعها باحلاسوب وعملياته املساندة جتعل من بناء الذخي
ًاللغوية أمرا جمديا ونافعا يف التطبيقات العلمية ً ً.  

ِّ حنصل من الذخيوميكن أن   :رة اللغوية الفوائد التالية َُ
  . إشاعة املصطلح املوحد- 
  .تنمية اللغة العربية العلمية - 
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 .تنمية اخلطاب العلمي العريب وترقيته بلغة عربية فصحى - 
 .تنسيق اجلهود العلمية وجتنب تكرار املوضوعات البحثية - 

  :  بنـوك المصطلحات- ٢
اإلنسانية (صطلحات العلوم املختلفة وهي قواعد بيانات مصطلحية جتمع م

زية  اإلجنلي(َّ، ومبدأ عملها يتلخص يف مجع املصطلحات األجنبية )والطبيعية والطبية
ا العربية، وال يقتصر البنك املصطلحي على ترمجة ) والفرنسية ا مبقابال وقر

املصطلح بل يرفده مبعلومات مهمة تتعلق مبصدره وحقله العلمي واستعماالته 
  .ملتعددة يف حقول علمية خمتلفةا

ًوظاهر أن هذه التقنية وفرت جهودا بشرية هائلة عند متابعة املصطلحات  َّ
  .وحماولة إدراكها الدائمة، إذ إن التخزين واحلفظ جيعلها متوفرة لإلنسان مىت شاء

ًإن بنوك املصطلحات ضرورة ال غىن عنها يف التعريب عموما وتعريب التعليم 
ًتختصر وقتا وجهدا هائليًخصوصا؛ إذ س ن حنتاج إليهما يف التنمية التعليمية والتنمية  ً

َّالشاملة، وتوفر هذه البنوك ممارسة موحدة للمصطلح العلمي، ومعلوم أن املصطلح  ِّ
وبالرغم من وجود بنوك . َّاملوحد من أهم ركائز اللغة العلمية الدقيقة املضبوطة

ك مصطلحات جممع عمان، فإن ، وبن)باسم(مصطلحات كالبنك السعودي 
وميكن تفعيل بنوك . زية االستفادة منها قليلة، وإمنا يعود ذلك للتدريس باللغة اإلنكلي

  :املصطلحات يف تعريب التعليم على النحو التايل
يئتها للطلبة   إصدار نسخ إلكت-  َّرونية من املعاجم العربية العلمية املوحدة و

  .ربة مكتب تنسيق التعريب يف ذلكولو بالبيع املباشر، وتعميم جت
  . استثمار هذه البنوك يف ترمجة النصوص العلمية إىل العربية- 
 توظيف مصطلحات هذه البنوك يف حتقيق املخطوطات العلمية العربية - 

  .رة اللغوية وختزينها ضمن الذخي
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 استثمار معطيات هذه البنوك يف تدريس املصطلحية وتدريب الطلبة على - 
  .طلحاتوضع املص

  : األدلـة التوثيقيـة والمفهرسـة- ٣
ُنقصد بذلك إجراء دراسات علمية مفهرسة تقصد إىل توثيق مجيع ما كتب 
يئته للمتخصصي ج خمصوص و ن  باللغة العربية يف حقل علمي ما، وتنظيمه على 

  :ن ومثل هذه الفهارس واألدلة التوثيقية تتخذ شكلي. )٢٤(يف كل حقل بعينه
ًقتصار على توثيق البحث العلمي توثيقا اعتياديا بالنص على اسم اال: األول

ِّاملؤلف وسنة النشر ومكانه، وهذا هو النوع الشائع، وتقتصر وظيفته على تبيان 
  .مواضع البحوث املنجزة يف حقل علمي ما

وهو يتجاوز التوثيق التقليدي السابق إىل معلومات إضافية مغنية : الثاين
 اختصار الوقت واجلهد، وأهم ما يكون من هذه املعلومات ومفيدة تقصد إىل

ًاإلضافية تقدمي ملخصات للبحوث والكتب والدراسات املوثقة، وأحيانا كثي رة  َّ
  .تقدمي ترمجات للملخصات األجنبية

رجاع احلاسويب  وقد ازدادت أمهية هذه األدلة مع تقنيات التخزين واالست
ا مع شبكة املعلومات و اتساع نطاقات استعماهلا، وظاهر أن هذه وتعاظم شأ

ا الت األدلة التوثيقية البشرية تفضل نظي ا توثق توثيقا دقيقا  ي توفرها اإلنت ر ًرنت؛ أل ً ِّ
ًن يكون التوثيق احملصل بالبحث يف الشبكة عاما ويورد كل كلمة هلا عالقة  يف حي َّ

 اليت صنعها اإلنسان مث ر أن الشبكة تزخر باملواقع التوثيقية غي. مبدخل البحث
ًخصص هلا موقعا على الشبكة والسيما باللغة اإلنكلي ًرت، مثال، على  فقد عث. زية َّ

ِّرت على مواقع توثق للدراسات  ِّمواقع توثق للدراسات والبحوث اللسانية، وعث
  .َّاللسانية املعتنية مبوت اللغات واللغات املهددة باالنقراض واملوت

البحث العلمي غدا قضية مهمة يف استثمار الوقت وعدم إن هذا النوع من 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

رات الفجوات العلمية والتقنية واحلضارية، وظاهر أن هذه  تضييعه، والسيما يف فت
ا اختصار اجلهد؛ إذ إن توفرها بي ن أيدي العلماء مينع تكرار  الدراسات من شأ

ًحبوث ودراسات استغرقت وقتا وجهدا وماال مث كانت نتائجها م ً   .عدومة ضئيلةً
) الببليوغرايف(إن الفرصة مهيأة لدينا الستثمار احلاسوب يف التوثيق والنشر 
ًالتوثيقي، السيما أن لدينا كثريا من املشروعات الناجزة ورقيا؛ وذلك أن ً

)٢٥(:  
  .ً مثة عددا من الدراسات املفهرسة املنشورة يف حقول املعرفة املختلفة- 
الت العلمية احملكمة -  الت الثقافية املرموقة تعتنَّ ا َّي بإصدار كشاف  وا

ا املنشورة، وفقا للعنوان واملوضوع واملؤلف   .ًسنوي ملوضوعا
ًرا من اجلامعات العربية تصدر دوريا أدلة توثيقية للرسائل اجلامعية   كثي-  ً

  .ومنشورات عمادات البحث العلمي من ندوات ومؤمترات وورشات تدريبية
ا يف مراكز الدراسات ً عددا من الصح-  ِّف العربية توثق أعدادها ودراسا

ا   .والبحوث اخلاصة 
ُرا من املكتبات اجلامعية قد صارت حموسبة وربطت بشبكات دور نشر   كثي-  ً

  .وتوزيع عاملية
وهذه املشروعات التوثيقية ال ينقصها سوى التفعيل والتحويل من نسخة ورقية 

وظاهر أن هذه األدلة . ُالطالب العرب أينما وجدوارونية متاحة للعلماء و إىل إلكت
ا  التوثيقية ذات جدوى عظيمة يف تعريب التعليم ونشر املعرفة والعلم بالعربية؛ إذ إ
ًتوفر دليال علميا حاضرا للطالب يكتفي بالنظر فيه أو يف ملخصه للوصول إىل  ً ً

ا متثل مادة علمية ناجزة بالع. مبتغاه يف وقت قياسي ربية يستعملها الطلبة كما أ
َّعلى حنو واحد، وهذا ما يسهم يف إشاعة لغة علمية موحدة ومصطلح موحد َّ مث . ُ

ا تقدم للمتعلم صورة موجزة ختت زل الزمن للوقوف على أهم منجزات العلم يف  ِّإ
  .حقل التخصص والتطورات اليت حدثت فيه
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  :رجـمة اآلليـة  الت- ٤
ًرمجة يف نقل املعرفة وتعميمها خافيا على أحد؛ إذ  ِّمل يعد الدور الذي تؤديه الت

ا أول وأهم وسيلة للنفاذ إىل املعرفة ونقلها وتداوهلا باللغة الوطنية ومهما يكن . ّإ
ا تبقى مقصرة عن بلوغ احلد املؤمل من املعرفة  من أمر الت َّرمجة اإلنسانية فإ ِّ

ة البشرية هي العجز عن املواكبة؛ رمج املنشودة، ولعل أهم النقائص اليت تعانيها الت
ًزايد يوميا، واجلهد اإلنساين حيتاج وقتا طويال إلخراج  وذلك أن املعرفة تتوالد وتت ً

رمجة كتاب صدر يف العام املاضي وحنتاج، يف أقل  ترمجات جيدة، فقد نشرع بت
ب تقدير إىل سنة إلخراج ترمجة ممتازة، وينضاف إىل ذلك ما يتعلق بتحكيم الكتا

يف املؤسسات العلمية، مث ينضاف إىل ذلك وقت آخر حنتاج إليه إلجراءات 
ن، وهو  ن فإننا حنتاج يف أقل تقدير إىل سنتي الطباعة والنشر والتوزيع، وإذا كنا متفائلي

ّزمن طويل يف زمن تتعاظم فيه املعرفة ويطرد إنتاجها يوميا َ.  
تاحة الستثمار نتائج اللسانيات رمجة البشرية تبدو الفرصة م ر الت وأمام تقصي

  .رمجة اآللية احلاسوبية ومعاجلة اللغات الطبيعية آليا والسيما يف حقل الت
رمجة  زية حتقيق نتائج ممتازة يف جمال الت لقد استطاعت برامج معاجلة اللغة اإلنكلي

ا تقت ً، وهذا ما وفر جهودا بشرية ها٪٩٨رب من  اآللية، وصارت درجة الوثوق  ئلة َّ
رمجة اآللية يف نقل  ر من دول أوربا استثمار برامج الت رمجة، واستطاعت كثي يف الت

ا الوطنية، وكذا القول يف اليابان؛ فإن عنايتها بالت رمجة  املعرفة وترمجتها ونشرها بلغا
  .البشرية واآللية صارت مضرب املثل يف العصر احلديث

ا ) غات األخرى إىل العربية والعكسمن الل(رمجة اآللية يف العربية  وأما الت فإ
رمجة  ُّ، وإن كان مثة آمال بتحسن مستوى برامج الت)٢٦(رددة ر خبطى بطيئة ومت تسي

ًرا  رنت؛ ذلك أن كثي ر اإلنت رمجة اآللية عب ًوسرعتها ودقتها، ويزيدنا تفاؤال انتشار الت
ر من  وص اخلارجية، وكثيِّمن املواقع العربية تقدم خدمة ترمجة املواقع وترمجة النص



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ًهذه املواقع تقدم اخلدمة جمانا، وهذا ما يدفع الت رمجة  ِّرمجة ويشجع نقل املعرفة بالت ِّ
  .من املواقع األجنبية

ن باللسانيات النظرية  رمجة اآللية يف العربية رهي ُّوظاهر أن أي تقدم يف الت
ًالعربية، وأحسب أن مثة حقوال لسانية ستؤدي دورا حامس ً رمجة اآللية  ا يف دفع التً

  :العربية، هذه احلقول هي
  . املعجمية وعلم املصطلح- ١
 ).حتليل اخلطاب/ حنو النص( لسانيات النص - ٢
 . اللسانيات التقابلية- ٣
 . الدالليات التقابلية- ٤
 .رها ن بغي  تعليم العربية للناطقي- ٥

ه املتناهية، ستكون ن ترقى إىل مرتبة الدقة شب رمجة اآللية، حي والشك أن الت
تمع  ًعامال حامسا يف الوصول إىل املعرفة حال إنتاجها ونشرها، وهذا ما جيعل ا ً
ِّالعريب يف حال مواكبة للتطورات العلمية والتقنية، وستوفر هذه النصوص احلديثة 

ِّرمجة آخر منجزات العلم ونتائجه، وهذا أهم شرط ينبغي توفره للمدرس  املت
  .والطالب

  :رجمـة رة النصوص المت يـ ذخ- ٥
ا  وهي تشبه بنوك املصطلحات وقواعد البيانات ولكنها ختتلف عنها يف أ

َّمتثل قاعدة نصية علمية ضخمة حتتوي على عدد كبي رمجة  ر جدا من النصوص املت ِّ
َّرة النصية مادة علمية موسوعية ناجزة  يف حقول املعرفة املختلفة، ومتثل هذه الذخي

ِّا العلماء واملدرسون وطلبة العلم، يستفيدون منها يف االطالع على آخر يرجع إليه
وال أحسب أن إجناز هذا املشروع معجزة أو . منجزات العلم والتقنيات احلديثة

ِّبعيد التحقيق؛ ذلك أن نواته الرئيسة متوفرة ومتحققة على أرض الواقع، وذلك 
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  :ماثل يف أن
 العلمية وعمادات البحث العلمي حتتفظ ًرا من دور النشر واملؤسسات  كثي- 

رمجها، إذ إن  ي تت رونية للكتب والبحوث واملشروعات العلمية الت بالنسخ اإللكت
رجاع النصوص وإعادة طباعتها  ّرونية هي العماد األساسي يف است النسخ اإللكت

  .ونشرها بيسر وسهولة وبأدىن التكاليف
سات التابعة هلذه الصحف حتتفظ رى ومراكز األحباث والدرا  الصحف الكب- 

ِّرى توفر  رمجة، بل إن بعض الصحف الكب باملقاالت واملوضوعات اليت تنشرها مت
  .رجم هذه النصوص يف لغتها األم ومقابلها املت

الت العلمية احملكمة يف العامل العريب تشت-  ر العربية  رط لنشر البحوث بغي َّ ا
ي تنجز يف  ة، وكذا احلال يف الرسائل اجلامعية التٍإرفاقها مبلخص واف باللغة العربي

رة  ي منه ذخي ًزا نستطيع أن نبن ِّالبالد العربية، وهذه امللخصات وحدها متثل كن
  .وافية

ِّرمجة وتؤسس  رة النصوص املت وهكذا تدعم هذه احملاوالت املتفرقة فكرة ذخي
زامن مع بنوك  يتوالشك أن إنشاء هذه القاعدة املعلوماتية ينبغي أن . هلا

  :ِّرة النصية العربية، وهذه كلها تؤدي إىل املصطلحات والذخي
ن، وهذا ما ينتهي  ن املتخصصي  توحيد املصطلح العلمي ونشره وإشاعته بي- 

  .َّإىل خطاب علمي موحد
  .ر مرة  جتنب تكرار ترمجة النص الواحد غي- 
  .رديئةرمجات ال  إلفراز النصوص حسب أمهيتها والتخلص من الت- 
زية يف   نشر املعرفة وتعميمها باللغة العربية، وتقليل االعتماد على اإلنكلي- 

  .التعليم والبحث العلمي
ا واالستفادة من موادها احملدثة   توفي-  ر مراجع باللغة العربية ميكن الوثوق 
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  .باستمرار
  :روني باللغة العربية  النشر اإللكت- ٦

وعات السابقة؛ إذ إن التوسع يف استخدام ِّوهو ميثل حصيلة اجلهود واملشر
ن وطلبة العلم فور  ِّرنت من شأنه أن يوفر البحوث والدراسات العلمية للدارسي اإلنت

روين العريب،  مث يكون النشر اإللكت. نشرها، وهذا ما يتيح هلم املواكبة والتطور
رة  ة العلمية وذخيَّرة النصي إضافة إىل النشر الورقي التقليدي، أداة رئيسة لرفد الذخي

رمجة، وبنوك املصطلحات واملعطيات، وهذا ما ينتهي إىل التجدد  النصوص املت
ا   .واملواكبة يف حصيلة هذه الذخائر وحمتويا

  :وسـائل اإلعـالم: ًتاسعا
ُّتعد وسائل اإلعالم على تنوعها، وسيلة هامة من وسائل نشر املعرفة وحمو 

َاألمية وحماربة اجلهل، وتعاظم ي   دورها مع القفزات العظيمة، النوعية والكمية، التَ
  :شهدت تقنيات االتصال، ومن هذه القفزات

  .رنت ر يف استخدام شبكة اإلنت  التوسع الكبي- 
 التوسع يف إنشاء القنوات الفضائية العامة واملتخصصة، والسيما القنوات - 
  .التعليمية
  .الرائجةرونية من املعاجم والكتب   إنتاج طبعات إلكت- 
  .ُ استعمال تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم عن بعد- 

ومن الواضح أن وسائل اإلعالم العربية مل تنجح يف اإلسهام يف نشر املعرفة 
تمعات العربية وترقيتها، وذلك مردود إىل تغليب الربامج  َوالتعليم بـله تنمية ا َْ

ة والتنموية اهلادفة، وإن كان مثة جتارب ربوي رامج التعليمية والت رفيهية على الب الت
ربوي والتنموي، كالفضائيات التعليمية  ناجحة لفضائيات عربية يف جمال اإلعالم الت

د واقرأ، إضافة إىل الن ن  ر الذي تبثه القنوات األخرى بي زر اليسي املصرية، وقناة ا
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  .الفينة واألخرى
 إىل أن اإلعالم العريب ٢٠٠٣بية ومع ذلك أشار تقرير التنمية اإلنسانية العر

َّقد حقق جناحات طيبة مع انتفاضة األقصى وبعد أحداث احلادي عشر من 
ًأيلول، والسيما قناة اجلزيرة اليت كانت مصدرا موثوقا لنقل األحداث من  فورها، ً

، )٢٧(ز ذاك اخلطاب اإلعالمي اعتماده اللغة العربية الفصحى َّولعل أهم ما مي
ًن نابعا من قناعة حقيقية؛ أن الفصحى وحدها القادرة على ولعل هذا يكو

  .الوصول إىل مجيع فئات الشعب العريب
ًأما دور وسائل اإلعالم العربية يف معركة التعريب عموما وتعريب التعليم 

َّخصوصا فيتمثل يف جانبي   :ن ً
 وهذا ًرويج املباشر لتعريب التعليم والعناية بالعربية لغة للمعرفة، الت: األول

ًاجلانب يكاد يكون معدوما يف اإلعالم الفضائي املرئي؛ ولكنه حيضر يف الصحف 
الت والدوريات املتخصصة بكث   .رة وا

رمجة أو املوضوعة بالعربية،  رامج العلمية املت َّر مباشر يتمثل يف الب وهو غي: الثاين
  .ثقافة العلمية العامةُرة ومتنوعة تسهم إىل حد ما يف نشر املعرفة وال وهي برامج كثي

ويبدو أن الفرصة مهيأة لتقوم وسائل اإلعالم بدورها التنويري يف دعم نشر 
  :ر إجرائية منها املعرفة بالعربية، وذلك باختاذ تدابي

ُن الثقافية والعلمية اإلجيابية اليت تسهم يف التنمية البشرية  تعزيز املضامي •
  .والعلمية للمواطن العريب

االت كلها، وعباالحتفاء برموز • ر  ُّ التقدم العلمي العريب واإلسالمي يف ا
  .ن يف حقبها املمتدة التجربة احلضارية للمسلمي

 مستخلصات تصميم برامج خاصة لتعليم مهارات اللغة العربية، باستثمار •
  .اللسانيات احلاسوبية وتقنيات معاجلة اللغات الطبيعية
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بكة، وهذا ما يساعد على التعلم التوسع يف بث املواد التعليمية على الش •
  .الذايت باستمرار

إنشاء منتدى خاص بقضايا التعريب، يتناول البحوث والدراسات  •
  .والندوات والنقاشات اليت تتناوله

  .رمجة رة اللغوية النصية واملت ن الذخي تعزيز مضامي •
تم بتقدمي معلومات متخصصة يف  • ٍإنشاء نواد علمية متخصصة 

عة، وتكون جمانية يستطيع الطلبة يف الوطن العريب كله حقول علمية متنو
م، وطرح قضاياها املتجددة يف  ا واالستفادة منها يف إثراء معلوما زيار

  .الدروس الصفية

  الخاتمـة
زلة تعريب التعليم يف نشر املعرفة وبناء جمتمع معريف  اجتهد البحث ليثبت من

عربية، وقد انتهى البحث يف تناوله ُعريب يستقبل املعرفة وينتجها ويولدها بال
  :قضيته املركزية إىل أن

  .بناء جمتمع املعرفة العريب ال ميكن إال باللغة العربية •
اللغة العربية ذات جتربة حضارية فريدة ينبغي أن نستثمرها وننطلق منها  •

  .ز ِّيف تشكيل وعي علمي وحضاري خاص ومتمي
ًزية متثل عائقا كبي اللغة اإلنكلي • تمع العريب، ًرا ِّ  أمام اكتساب املعرفة يف ا

والسيما أن نسبة هائلة من الطلبة العرب، وهم حمور التعليم وحمور التنمية البشرية، 
ًتعاين ضعفا شديدا يف مهارات التواصل باإلنكلي َزية، بـله البحث واملناقشة  ً َْ

  .واإلنتاج املعريف
ألجنبية يف مراحل التعليم رها من اللغات ا زية أو غي تعليم اللغة اإلنكلي •

ًاملبكرة يضر باكتساب العربية اكتسابا طبيعيا، وينتهي إىل انفصام ثقايف  ِّ
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  .واجتماعي
معاجلة الضعف يف اللغة العربية من أهم ركائز تأسيس معرفة علمية  •

  .باللغة العربية
، تطوير طرائق تعليم العربية ركن رئيس يف بناء جمتمع املعرفة باللغة العربية •

  .ن الذين تلقوا تعليمهم يف اخلارج ِّللطلبة واملدرسي
تعليم العربية ألغراض خاصة أصوب الطرق لنشر مبادئ التأليف العلمي  •

  .بالعربية، وتأسيس خطاب علمي عريب خالص
توحيد املناهج يف البالد العربية، والسيما العلمية، من شأنه نشر معرفة  •

َّموحدة ومصطلحات موحدة، والوحدة  العلمية وسيلة مهمة لبلوغ الوحدة َّ
  .َالفكرية، من مث الوحدة السياسية

رمجة هي الوسيلة الرئيسة للنفاذ إىل املعرفة وحتصيلها، ومن مث استثمار  الت •
  .نتائجها يف تعريب التعليم

اللسانيات احلاسوبية عامل رئيس ومهم يف التعريب ونشره وتوثيقه،  •
  .رمجة اآللية جاع والفهرسة والتر والسيما يف نطاق التخزين واالست

  .رويج للتعريب ونشره ودعمه وسائل اإلعالم وسيلة ممتازة للت •
تعريب التعليم يف البالد العربية مقدمة تأسيسية يف التنمية البشرية، ومن  •

 .مث يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  الهوامـش

حممود إبراهيم، وعبد الكرمي : ب انظر، ملعلومات مفصلة، يف ضرورات التعري- ١
  .خليفة، واللغة وبناء الذات، وندوة التعريب والوجود القومي

  .١٦٤:  حممود إبراهيم، تعريب التعليم اجلامعي، ص- ٢
  .١٦٥ - ١٦٤:  نفسه، ص- ٣
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زية لغة  اإلنكلي: زية يف كتابه  قد فصل ديفد كريستل يف مسألة عاملية اللغة اإلنكلي- ٤
  .عاملية

وقد تكون هذه األرقام . ٢٧٣علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، ص نبيل - ٥
  .١٩٩٩تراجعت بتقادم الزمن؛ إذ تعود إىل عام 

 –رمجة يف الوطن العريب  الت: رمجة العربية يف كتاب  مثة دراسات ممتازة يف واقع الت- ٦
  .بيةرمجة والثقافة العر الت: ًوانظر أيضا. رمجة حنو إنشاء مؤسسة عربية للت

 أيلول ١١ الصادر يف ٤٠٧األردنية يف عددها )) الغد(( قد خصصت جريدة - ٧
ًملحقا يف ذكرى أحداث ذلك اليوم، وقد كتب إبراهيم غرايبة مقالة تتناول حجم 

 أيلول تفوق القدرة على التنظيم ١١مكتبة : َّاملؤلفات اليت تناولت هذا املوضوع
  .واملتابعة

رمجة  الت: رمجة الراهن يف الوطن العريب، ضمن كتاب ضع الت تقرير املسح امليداين لو- ٨
  .٨١يف الوطن العريب، ص 

  .٦٧ - ٦٦ تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ص- ٩
رمجة يف الوطن العريب،  الت: رمجة اآللية العربية يف  معلومات إضافية وافية عن الت- ١٠

  .٣٩ و٣٨وجملة لغة العصر، العددان 
. الذي بثته قناة اجلزيرة على الشبكة)) للنساء فقط((برنامج حلقة من :  انظر- ١١

  . لألطفال)) اجلزيرة((ر هنا إىل افتتاح قناة  ُونشي
رصيد عريب موحد : َّ تفاصيل مشروع الرصيد العريب املوحد يف حبث أمحد العايد- ١٢

  .َّر عريب موحد مصي
اد املوسى، قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب- ١٣   .٢٢٨:  احلديث، ص 
اد املوسى، األساليب يف تعليم اللغة العربية، ص- ١٤  ٣٣.  
  . نفسه- ١٥



  
٤٧  وليد أمحد العنايت.  د–لته يف بناء جمتمع معرفة عريب ز تعريب التعليم ومن

اد املوسى يف .  تفصيالت هذا املشروع يف املرجع السابق- ١٦ وستكون جهود 
  .ًتعليم العربية حمور كتاب كامل يعده الباحث، وسيصدر قريبا إن شاء اهللا

  .العربية يف سياقها االجتماعياد املوسى، اللغة : ً انظر مثال- ١٧
 وليد العنايت، األنظار اللسانية يف تعليم العربية، وقائع مؤمتر اللغة العربية يف - ١٨

  .التعليم العام، كلية دار العلوم جبامعة القاهرة
رضوان الدبسي، دور وسائل التقنية يف تطوير تعليم اللغة العربية، وقائع :  انظر- ١٩

مشاعل احلملي، : وانظر. ٢٠٠٢روت،  أمام حتديات العوملة، بيمؤمتر اللغة العربية 
البحث (ن  كفاءة استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة العربية، آراء الطلبة الدارسي

لة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد )زية باللغة اإلنكلي ، ٨٣، ا
  . األول للحاسوبًوانظر أيضا وقائع مؤمتر الكويت. ٢٤٤ - ٢٢٧، ص٢٠٠٣

ِّ لعل جامعة آل البيت األردنية من اجلامعات العربية النادرة اليت تدرس اللغة العربية - ٢٠
  ))اللغة العربية التطبيقية((ألغراض خاصة، كذلك تدرس جامعة البلقاء التطبيقية 

  !وهو مقتصر على اإلناث
االت يف كتب نبيل علي وغ- ٢١   .رها من مراجع البحث ي مثة استفاضة يف تناول هذه ا
تقرير التنمية :  تفاصيل وافية عن واقع إنتاج املعرفة ونشرها يف العامل العريب يف- ٢٢

  .٢٠٠٣اإلنسانية العربية 
: رة اللغوية يف حبث عبد الرمحن احلاج صاحل  تفاصيل وافية عن مشروع الذخي- ٢٣

  .٤٧رة اللغوية العربية، جملة اللسان العريب، عدد  مشروع الذخي
خالد . را األردنية د ِّر هنا، للتمثيل، إىل جتربة املؤلف وزميله يف جامعة البت  أشي- ٢٤

ر، ومفادها وضع دليل توثيقي لبحوث اللسانيات احلاسوبية العربية، وسيقوم  اجلب
كذلك جتربة حممد . ًرونيا مركز حبوث اللغة العربية يف جامعة أم القرى بنشره إلكت

رمجة  وجتربة الصوينع يف توثيق دراسات الت. دراسات اللسانيةباكال يف توثيق ال
  .والتعريب
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إخراج سلسلة عامل املعرفة الكويتية على أقراص مدجمة، : ً ومن ذلك مثال- ٢٥
الشروع بتنفيذ : ًرا مفاده وقد نشرت جريدة الرأي األردنية خب. وكذلك جملة العريب

ن اجلامعة  ًرونيا بالتعاون بي دنية إلكتمشروع أرشفة الصحف احملفوظة يف اجلامعة األر
  .٣، ص٢٠٠٥/ ٩/ ٨وأمانة عمان، الرأي عدد يوم 

  .٣٩ و٣٨وجملة لغة العصر . رمجة حنو مؤسسة عربية للت:  انظر- ٢٦
  .٦٦ - ٦٠:  ص- ٢٧

  
  
  

  :مالحظة
ويف وسع . مواقع كثرية هلا صلة مبوضوع البحث) اإلنرتنت(على الشابكة 

 وعلى قائمة مصادر ومراجع البحث االتصال بالكاتب الراغب يف احلصول عليها،
  :على الربيد اإللكرتوين اآليت

com.hotmail@waleed-anati 
 



٤٩  

ُنظم البن   ّى السطحية للغة العربية  ُ
  في وسط الجزيرة العربية

  خالد بن عبد العزيز الدامغ. د
ا((ِّبغض النظر عن قضية هل  ّللغة قوة داللية يف ذا : ٢٠٠١أبو زيد،  ())ّ

َّ، أو أن الدالالت اليت تتضمنها اللغة عبارة عن مفاهيم وحمسوسات )١٠٠ص
ر  ّ اللغة هو الربط بينها، كما هو رأي سوسيموجودة يف العامل اخلارجي، ودور

Soussureرس   وبيPierce) ؛ فإن إيصال املعاين )م٢٠٠٦األسود، : ًانظر مثال
وكي يتحقق انتقال األفكار . يظل يف كل األحوال اهلدف من االستعمال اللغوي

 ر، فالبد أن يكون هناك نظام ن أو أكث ن عقلي واملعاين الذهنية بصورة واضحة بي
؛ إذ بدون هذا النسق )Patterns of Word- Order(رتيب عناصر اجلمل  لت

ففي حني حتمل . ّالتنظيمي قد تتداخل املعاين خاصة يف األنظمة اللغوية املبنية
ّعالمات اإلعراب يف األنظمة اللغوية املعربة قيما داللية ضمنية يف معاين اجلمل  ّ ً َ

ِ

ََْوإذ ابـتـلى  :كما يف قوله تعاىل ٍإبـراهيم ربه بكلماتَِِ
َ
ِ َِ ِ ُ َُّْ َ َ ِ] فإن ختلي ]١٢٤: البقرة ،ّ

النظام اللغوي عن اللواحق اإلعرابية سيخفي معها الدالالت اليت حتملها، فال 
وقد . يدري السامع أهذا العنصر من الرتكيب هو الفاعل أم من وقع عليه الفعل

. زمان متقدمةأشار ابن خلدون إىل فقدان عالمات اإلعراب لدى العرب يف أ
على سنن ... إن لغة العرب هلذا العهد((: ن يقول يف الفصل السابع واألربعي

ن الفاعل من املفعول؛  ُاللسان املضري، ومل يفقد منها إال داللة احلركات على تعيي
ابن  ())ر وبقرائن تدل على خصوصيات املقاصد فاعتاضوا منها بالتقدمي والتأخي

  ).٦٣٣ص: خلدون
ِّفقد العالمات اإلعرابية من أي نظام لغوي، فإن املؤشر األساسي ُوعندما ت

ن عناصر اجلمل سينتقل بالدرجة األوىل إىل الطريقة اليت  للعالقات النحوية بي
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ا تلك العناصر الرتكيب، أو  يف ) Morpheme(لذا فموقع أي مفردة . ُتنظم 
حتديد عالقتها بالسياق، ، سيكون املرتكز يف ))ّالرتبة((ن  ما يسميه بعض اللغويي

ِّي كانت تؤديها اللواحق اإلعرابية  ركيب للمعاين الت من حيث محل موقعها يف الت
ر املعىن  أخرى غي) وظيفية(فاملوقع سيضفي على الكلمة داللة . على آخرها

ا وهذه الداللة األخرى املضفاة على املفردة من . املعجمي الذي حتمله يف ذا
ِّرت الكلمة عن موقعها الذي حيدده هلا النظام، فرمبا تقلب  غياألمهية حبيث لو ت

وقد أشار إىل ). فاملوقع اجلديد قد يضفي على املفردة وظيفة خمتلفة(املعىن املراد 
 ))االستعمار سينتصر على الشعب((: بقوهلم يف مثاله ) ١٩٧٣(هذا داود عبده 
ر مفردة عن موقعها  ييفتغ.))على االستعمار الشعب سينتصر ((مع أن املقصود 

ّالذي حتدده وظيفتها األصلية يف الرسالة الذهنية قد يؤدي إىل تغري يف املعىن بي ن  ِّ
ر عندما  وحيدث الوضع األخي. ًن، أو قد يقود إىل عدم فهم الرسالة مجلة العقلي

ر إىل تكوين منط جديد ال يستقيم ونظام اللغة؛ وهو النمط الذي  يؤدي التغيي
كي وتابعو مدرسته اللغوية أنه خارج السالسل اليت ميكن تكوينها يرى تشومس

ا  ُمن معجم اللغة حبسب النظم املسموح  ّ)chomsky, 2002.(  
ُيسيطر العقل اإلنساين على النظم املعقدة لرتتيب عناصر اجلملة بفضل جانب 

من ن العرب  يف املخ؛ ورمبا كان هذا ما قصده بعض اللغويي) Innate Part(فطري 
َُّيعمل هذا اجلانب الفطري منذ الصغر بتـعرف النظام اللغوي من . أن اللغة توقيفية َ

ر على توليد اجلمل وتركيبها  املدخالت اللغوية، فيساعد الطفل خالل وقت قصي
وال يقتصر عمل هذا اجلانب . ن اللغة احمليطة بعدد ال حمدود، مضبوطة بقواني

ً فاعل أيضا يف اكتساب لغة ثانية بالنسبة الفطري على اللغة األم فحسب، بل هو
 على هذا اجلانب الفطري ُيطلق). Addamigh, 2000, Perera, 2001(للصغار 

؛ وهي تسمية مدرسة )Linguistic Acquisition Device( ))أدة اكتساب اللغة((
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ن  اللغوية اليت صار هلا صدى واسع بي) Universal Grammar(النحو العام 
ر منطقي  م بتفسي١٩٥٧ّأمجع منذ تقدم رائدها تشومسكي يف عام علماء اللغة 

ومل تقتصر أفكار هذه املدرسة اللغوية على إضافة فهم . آللية إنتاج اللغة األم
ا أيضا أطر تعلم اللغة الثانية  ُجديد الكتساب اللغة األم، بل تأثرت  ً

)Mitchel and Malys, 2004 .(للغوية ليس فاكتساب اللغة يف هذه املدرسة ا
ٍكما يعتقد السلوكيون جيري بالتخزين واحملاكاة يف ذهن يولد كصفحة بيضاء، 

رتبط هذه الرموز اللغوية مبعان  ًحيث يسمع الطفل أصواتا وكلمات فيقلدها؛ فت
  .، مث يكتسب قدرة على تركيبها يف مجل)ٍدال ومدلول(يف ذهنه 

النحو ((ّجتاه املسمى من أواخر املذاهب اليت تبلورت من هذه املدرسة اال
يرى هذا ). Transformational Generative Grammar( ))التوليدي التحويلي

االجتاه أن اللغة تنبثق من أفكار ذهنية هي مصدر أو نواة اإلنتاج اللغوي، فتقوم 
ِ بآلية إنتاج ّاللغة، وهذه القدرة تزود صاحبها)) بتوليد((املتكلم )) ُقدرة((بعد ذلك 
ٍوفهم عدد ائي من مظاهر اإلبداع اللغوي، وذلك ما يفسر قدرة العقل ِ ِّ ال 

اية من اجلمل ِعلى فهم وإرسال ما ال  ال . ِ وهذا اجلانب التوليدي هو ا
ّالرئيس يف اهتمام علماء هذا االجتاه اللغوي، وهو جانب مييز هذه املدرسة عن 

ر آلية  ر يف تفسي طقية أكثغريها من املدارس اللغوية احلديثة األخرى، ويعطيها من
َّفال البنيوية وال التوزيعية وال مدرسة براغ الوظيفية تعرضت هلذا . عمل اللغة

أشار بإمجال إىل هذه اآللية؛ ) ١٩٩٣(اجلرجاين ). Sampson, 1980(اجلانب 
ّفاملتكلم يف نظره يعمد إىل كلمة حقها التأخري فيقدمها، أو إىل ما حقها التقدمي  ِّ

ً وفقا لرتتيب أمهية املعاين يف نفسه؛ حيث تقتفي الكلمات يف نظمها ّفيؤخرها
فمنهج بعض مدارس . آثار املعاين، وترتيبها يأيت حبسب ترتيب املعاين يف النفس
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ُعلم اللغة احلديث يتقاطع كثريا مع رأي اجلرجاين خاصة يف أفكار النظم  ً
  ).٢٠٠٥حسني، (

نحو العام يقوم على أن هناك ومن هذا اإلجياز يتضح أن مبدأ مدرسة ال
  :ن من اللغة مستويي

  .وهي املعاين الذهنية) Deep- Structure(مستوى البنية العميقة ) ١(
  .وهو املظهراخلارجي للغة) Surface- Structure(مستوى البنية السطحية ) ٢(

  :هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك مستويان من اإلنتاج اللغوي
  .ًاملشار إليه آنفا) Competence(مستوى القدرة ) ١(
وهو الشكل اللغوي الذي يستخدمه ) Performance(مستوى األداء ) ٢(

. املتكلم فعليا، ليخرج على شكل بنية سطحية أخرية تدل على املعاين العميقة
ِوالبنية السطحية للغة ال تظهر بالضرورة  الفرد اللغوية، ألن القدرة تستطيع )) قدرة((ُ

ّلبنية عميقة واحدة عددا من البىن السطحية؛ وهذا التبادل الكمي ّأن تولد  ً
ِن يربز ثنائية النحو العام، أقصد ن البنيتي والكيفي بي ودور . ))األداء((و)) القدرة((: ُ

ا البىن العميقة ))التحويل(( قواعد ُ يف هذه الثنائيات هو بيان الكيفية اليت تتحول  ّ ّ
ًيل تتخذ أشكاال خمتلفة من العمليات مثل التبعية وآلية التحو. إىل بىن سطحية

ُّرتيب الذي يعد أبرز مظاهر التحويل، وهو يف بنيته السطحية املنتجة  واحلذف والت
  :ًفمثال املعىن النواة. جمال اهتمام هذه الدراسة) بفتح التاء(

  مع نايف    يف املركز    ّمن حمرم   يدرس عزيز
  د    ج    ب    أ  

 ببىن سطحية - ً قياسا على ما جاء يف الفصحى - َّمعىن ميكن أن يؤدى 
  :ّمتعددة مثل ما يلي
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   ج-  د -  أ - ب 
   ب-  ج -  د - أ 
   ج-  د – ب - أ  

   د-  ج -  أ - ب 

  مثال لمنتجات التحويل: ١رسم 

، وكذلك )١٩٩٣(ر علماء اللغة العرب القدماء، ومن أبرزهم اجلرجاين  ُويشي
ر يف  إىل أن التقدمي والتأخي) ,١٩٨٥Hopper: ًانظر مثال(علماء لغة معاصرون 

َّنظم اجلملة حيمل معاين خاصة تتعلق باألمهية ً  -  يف الوضع الشائع - ولكن . َُ
 -Meta(ر السياق يف ترتيب أركان اجلملة أداء لغوي خارج الشعـور     تأثي

cognitive .( وقد حاولت النظرية التحويلية التوليدية إرجاعه إىل قضية املعىن
ميكن )) التجربة تشمل اجلميع((ًفمثال قول أحدهم . لرتاكيب املختلفةالواحد وا

ِّحتليله وفق هذه النظرية على أن املورفيمات تتحد لتكون قوالب، مثل  التعريف )) الـ((َّ
، ويتحد اجلزء اآلخر من )Noun Phrase, NP(ًلتكون تركيبا امسيا )) التجربة((مع 

، لتتحد بعدها املكونات )Verb Phrase, PV(ِّلتكون )) تشمل اجلميع((اجلملة 
 ,Phrase Structure(ِّللجملة لتكون ) Immediate Constituent, IC(الرئيسة 

PS .( ووفق هذه النظرية سواء تقدم أي عنصر من عناصر اجلملة أو ال، يبقى
فهي مجلة .  باملعىن البؤرة-  تقدمت أو تأخرت - فيمات ارتباط هذه املور

َحتويلية منت ر وفق هذه النظرية  رابط يف املثال األخي جة من مجلة التوليدية تتُ
  :كما يلي
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  ))التجربة تشمل اجلميع((

  
  

  تركيب فعلي        تركيب امسي
  
  

  تركيب امسي       فعل       اسم    أداة
  
  

  اسم  أداة              
  
  

  مجيع  ال       تشمل        جتربة    ال
  

  مسند               مسند إليه
  
  

  ِّتحليل شجري يفسر تجمع مكونات الجمل: ٢رسم

يف باب االشتغال إىل حتويل أركان اجلملة ) ١٩٩٩(وقد أشار سيبويه 
َّ، بقوله أنك إن قدمت املفعول وأخرت الفاعل، جرى اللفظ )ر التقدمي والتأخي( َّ

ُضرب زيدا عبد اهللا، ألنك إمنا أردت به : كما جرى يف األول، وذلك قولك ً
ِّرا ما أردت به مقدما ومل ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان إمنا يقدمون َّمؤخ ً َّ ً

مجلة توليدية ميكن أن  ،))التجربة تشمل اجلميع(() أ(فاجلملة . الذي بيانه أهم هلم
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، أو ))اجلميع تشمل التجربة(() ب(ًتتحول قياسا على ما جاء يف الفصحى إىل 
، لكنها ))تشمل اجلميع التجربة(() د(،  أو إىل ))تشمل التجربة اجلميع(((  ج(إىل 

، ))التجربة اجلميع تشمل(() و(أو إىل )) اجلميع التجربة تشمل(((  ه(ال تتحول إىل 
فاعل (رتيب  حىت مع وجود احلركات الدالة على عالقات عناصر اجلملة، ألن الت

رد يف  مل ي)OSV فعل -  فاعل - مفعول (رتيب  أو الت) SOV فعل -  مفعول - 
ُوستكشف الدراسة احلالية عن أساليب نظم البىن السطحية يف . العربية الفصحى ُ

  .البيئة اللغوية املدروسة
  :ةـة الدراسـّأهمي

ن يف الدراسات اللغوية أمهية دراسة الوجه املنطوق  ِّيؤكد عدد من املختصي
َّومن ذلكم ما أكده العالمة محد اجلاسر . من اللغة العربية ) م١٩٩٣/   ه١٤١٣(َّ

ب عليها رياح التغيي ر،  َّعن أمهية الدراسة اللغوية لبعض البيئات العربية قبل أن 
  :بقوله

الشك أن هلجات سكان اجلزيرة العربية تضرب جبذور عميقة ألصول اللهجة 
الفصحى األم، لغة القرآن الكرمي، وهلذا فإن العناية بتلك اللهجات مما تقوى به 

رها من اللهجات األعجمية اليت وفدت  ر وتتغلب على غياللغة الفصحى، وتنتش
إىل هذه اجلزيرة مع من وفد إليها من خمتلف األجناس، اليت متتد يف أصوهلا إىل 

ومن هنا فإن من أوىل األمور للحفاظ على اللغة العربية العناية . جذور غري عربية
ا عناية يراد منها انتقاء الصاحل القريب إىل الفصح ى وتعميمه يف ُبلهجا
وقد كان هذا . االستعمال يف مجيع الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية

، حيث خصص لدراسة )جممع اللغة العربية يف القاهرة(األمر من أوىل ما اجته إليه 
ن ما أسند إليها من  ًاللهجات إحدى جلانه، مراعيا يف إنشائها الصلة العميقة بي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

مع من أجلها، وهي احلفاظ على اللغة العربية ن الغاية اليت أعمال وبي ُ أنشئ ا
  ).٣٦٥: م١٩٩٣/  ه١٤١٣اجلاسر، (

ال يشي والواقع الفعلي للمسي ر إىل أن األحباث يف  ُرة البحثية يف هذا ا
ُتراكيب اللغة العربية املستخدمة فعليا نادرة مقارنة بالدراسات اليت تعىن مبا جيب 

وألن احلقل يف حاجة ماسة إىل . تراكيب اللغة العربيةأن تكون عليه قواعد و
راكيب اليت يستعملها اليوم الناطقون باللغة العربية  دراسات حديثة يف نظم الت

ا لغة أجنبية  ًاألصليون، فقد تنادى أيضا املختصون بتعليم اللغة العربية بصفة كو
ال وحثوا على ذلك؛ ومن ذلك ما تضم نته أوىل توصيات ّبأمهية دراسة هذا ا

الندوة العاملية األوىل اليت أقامها معهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود يف الرياض، 
  :ّوتنص على

دف إىل حتديد األمناط  َّقيام اهليئات العربية املعنية مبشروعات علمية 
ًمتهيدا لتأليف ... األساسية لألبنية الصرفية والنحوية ملعرفة النماذج املستخدمة

  ).٣ص: ١٩٧٨توصيات الندوة، (الكتاب املدرسي 
ًواستشعارا بأمهية مثل هذه األحباث يف هذا امليدان للوقوف على االستخدام 

 إحدى أعلى اجلهات - الفعلي للغة، تقوم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
ميي  باعتماد مشروع أكاد- عناية بالبحث العلمي يف اململكة العربية السعودية 

وطين ضخم ميتد ثالث سنوات، يعمل فيه ستة من أعضاء هيئة التدريس 
ِّويتمثل . ن، يف مؤسسات التعليم العايل السعودية يف جمال علم اللغة املختصي

مشروعهم األكادميي يف مسح املفردات املعجمية اليت يستخدمها فعليا أطفال 
). م٢٠٠٤/  ه١٤٢٤العويشق، (املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

ّوإسهاما منا يف سد النقص يف هذا امليدان، فإن هذه الدراسة تقوم من جانبها  ّ ً
  .راكيب البسيطة املستخدمة فعليا يف وسط هذا الوطن العريب مبسح طريقة نظم الت
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ر  ّونؤكد هنا أن هذا البحث ال ينادي للعامية، ال بصورة مباشرة وال غي
. ث علمي وصفي للغة اليت يستخدمها الناطقون األصليون فعليامباشرة؛ فهو حب

ّله إثراءات علمية، وجماالت تطبيقية عدة، منها رصد تغريات اللغة، وتقدمي مادة  ّ
ُمث إن معرفة الواقع تدعم برامج وكتب تعليم اللغة . أساسية للدراسات التقابلية

ن  وهو نتيجة لدعوات خمتصي. عربيةن بال ر الناطقي َّالعربية املوجهة للعرب أو لغي
ر العرب كما  ِّغيورين على نشر اللغة العربية الفصحى سواء وجهت للعرب أو لغي

  .ًأشرنا إىل ذلك آنفا
  :ةـدود الدراسـح

ُْحيد هذه الدراسة ثالثة أطر رئيسة، تـلزم الباحث بالعمل يف حدودها  فهناك .ُّ
  :وفيما يلي بيان لكل منها. ةحمددات سياقية، وثانية جغرافية، وأخرى لغوي

  ):االختبارات(ة ـدود سياقيـح
راكيب املستخدمة أثناء أداء االختبارات  تقتصر الدراسة على حتليل الت

واختيار االختبارات الشفوية ينطلق من أن اجلانب املنطوق به من اللغة . الشفوية
 التزال مكتوبة ًهو األصل، والوجه املكتوب له تابع؛ فمثال وإن كانت الالتينية

ا تعد ميتة لغياب وجهها املنطوق به ومن جانب آخر، . وتقرأ يف مواقع دينية، فإ
ره من السياقات التواصلية األخرى يرتكز  سبب اختيار السياق االختياري دون غي

  :على ثالث حيثيات
ّمن املتوقع أن لغة التواصل يف االختبارات الشفوية متثل درجة من  •

ّوي تتوسط األوجه املختلفة من مستويات اللغة؛ فهي ليست عامية االستخدام اللغ
  .ّمغرقة، وال أكادميية منمقة

ًمن املتوقع أن الناطق باللغة ال يعد املنتج اللغوي مقدما وإمنا يتحدث  • َّ
بسليقته، حىت وإن كانت أفكار اإلجابات موجودة يف ذهن املتكلم قبل األداء 

، وال )راكيب الت(ُ ستهتم بالبىن السطحية للغة إال أن هذه الدراسة. االختباري
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  ).املعاين(بالبىن العميقة 
ر  من املتوقع أن تكون اللغة املستخدمة يف االختبارات ذات تراكيب أكث •

ويف املقابل . ًتكامال من سياقات تبادل أطراف التحايا والعالقات االجتماعية
والشك . بل قد تكون مكتوبةًفإن احملاضرات العلمية قد تكون بلغة معدة سلفا، 

ِّأن االعتماد على لغة شفوية معدة سلفا يؤثر يف الصدق الداخلـي    ً)Internal 

Validity (لنتائج الدراسة.  

  ):وسط الجزيرة العربية(حدود جغرافية 
تقتصر هذه الدراسة على حتليل النمط اللغوي السائد يف جند بوسط اجلزيرة 

ا من البيئات القليلة يف الوطن العريب وسبب اختيار هذه ال. العربية بيئة اللغوية أ
ب عليها رياح التغيري إال أخريا نتيجة للتمازج الثقايف العاملي وهذا ما . ًاليت مل 

  :َّعندما أكد أن) م١٩٩٣/  ه١٤١٣(أشار إليه اجلاسر 
ُمن املدرك بداهة أنه كلما قربت اللهجة من الفصحى كانت أوىل وأجدر  َ ُ ا لعدم تغلغل النفوذ بالدراس ة واإلحياء، وأن هلجات سكان اجلزيرة هي أقر

ا تغلغال يؤثر يف لغتهم، وكلما بعد قطر من أقطارها عن  األجنيب بي ُن سكا ِّ ً
اجلاسر، (ذلك النفوذ، كان أصفى هلجة وأقرب إىل الفصحى 

  ).٣٦٥: م١٩٩٣/ ه١٤١٣
ّه، فإن هذه املنطقة نأت مع اإلقرار حبقيقة أن اللغة كائن حي متطور يف ذات

ّويتها اللغوية واالجتماعية مددا طويلة عن املؤثرات اخلارجية اليت هبت على  ً َ ُ
  :وأسباب ذلك تعود يف جمملها إىل ما يلي. معظم بقاع البيئة اللغوية العربية

ر متعدد  مل تتعرض جند منذ قرون هلجرات دخيلة مبا حتمله من تأثي •
  .ر اللغوي االجتاهات ومنه التأثي
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ِّمل ختضع لالستعمار األجنيب مبا ينطوي عليه من مؤثرات لغوية واجتماعية  •
  .وثقافية
ر عريب، كما يف سيادة الدولة  مل تسدها سيطرة إدارية من نظام لغوي غي •

  .ر من املناطق العربية اإلسالمية العثمانية لكثي

  ):ركيب البسيط الت(ة ـدود لغويـح
  :ع؛ فهناكراكيب أنوا اجلمل أو الت

ويتكون يف األساس من مسند ومسند إليه، أو ما يسمى يف : تركيب بسيط •
  .ر األبواب النحوية بفعل وفاعل، أو مبتدأ وخب

راكم ألفاظه بسبب زيادة يف املبىن األساسي مثل  وهو ما تت: تركيب مركب •
  .إخل... دخول الظروف واملفعول والعطف

ر بأدوات رابطة كالقسم واجلمل  ن أو أكث ويتكون من مجلتي: تركيب معقد •
  .الشرطية

ري، لثالثة  ركيب البسيط يف الوضع اخلب ً ستقتصر حصرا على التهذه الدراسة
  :أسباب

ًر أنواع اجلمل شيوعا يف اللغات بعامة ألنه أكث • ُ.  
زع إىل اجلمل البسيطة، على حني اللغة  ألن اجلانب الشفوي من اللغة ين •

  .طويلةاملكتوبة متيل إىل اجلمل ال
  .راكيب ًّركيب البسيط يدخل مكونا ألنواع أخرى من الت مث إن الت •

ًونؤكد أيضا محددين آخرين ِّ:  
ّمن جانب كمي هذه الدراسة ستقتصر على النظر يف الرتاكيب اليت يرد على  •

ركيب الذي تقل مجله عن هذا  ذلك ألننا سنعد الت. ر منطها مخس مجل فأكث
  .ر شائع االستخدام العدد، غي
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إن ورد يف بعض اجلمل البسيطة احملللة بعض الفضالت كأفعال الشروع  •
ا لن تدخل يف دائرة التحليل وأدوات التأكيد وغي   .رها فإ

  :ئلتهاـة وأسـكلة الدراسـمش
ر اإلطار النظري للدراسة أن ملستخدم اللغة القدرة على إنتاج تركيبات  ُيشي

لذي ينبثق من هذا اإلطار وحتاول والسؤال ا. لغوية خمتلفة ملعىن ذهين واحد
ا - الدراسة    : اإلجابة عنه هو- ّ ضمن حمددا
َ ما هي آلية نظم تراكيب البىن السطحية يف اللغة املنتجة يف االختبارات - ١

  الشفوية يف جند؟
  :وهذا السؤال الرئيس يقود إىل أسئلة فرعية، أبرزها

  ؟  هل ميكن أن يتبادل أقطاب اجلملة املواقع حبرية- ٢
  :ًإذا كان اجلواب موجبا

 word- order(رتيب  رات الت ن، أم أن نظم متغي  فهل هلذا قواني- ٣

parameters(مفتوحة؟   
  :وإذا كانت اإلجابة سلبية

  ّ فهل هناك أطر لوجوب تصدر أي منهما للجملة؟- ٤
  :ع البياناتـة جمـمنهجي

 Chomskyمع أن هذه الدراسة اختذت من أطروحات مدرسة تشومسكي 
ا مل  ًاللغوية إطارا نظريا هلا، فإن املنهجية اليت طبقتها الدراسة احلالية يف استقاء بيانا

اليت اعتمدها تشومسكي وأتباعه للتوصل إىل ) Intuition()) احلدس((تتبع طريقة 
م اللغوية، بل استعاضت عنها بطريقة  ًأداة )) املالحظة املباشرة((نتائج أطروحا

وحدث ذلك لتجنب النقد . البيانات من البيئة اللغوية املدروسةًّأساسية جلمع 
ًالذي أثاره بعض علماء اللغة يف االعتماد على احلدس أداة للتوصل إىل احلقائق 
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ًقناة )) املالحظة املباشرة((ُواعتمدت ). ,Sampson 1980: ًانظر مثال(العلمية 
ّدة الرتتيب، حيث تبني للدراسة بعد استعراض عدد من األدوات، مثل احلدس وإعا

يف متثيل الواقع ، على ما ) Validity (أن املالحظة املباشرة من حيث الصدق
  .ٍتتضمنه من مزيد ثقل على الباحث، هي أنسب

ِبعد اختيار أداة مناسبة الستقاء بيانات للدراسة، عمل   مبوافقة ذوي - ُ
لنيل درجة الختبارات شفوية ) Tape- Recording(ٌ تسجيل صويت - العالقة 

تمع الدراسة ِّمث بعد ذلك حولت تلك االختبارات . ِّاملاجستري من عينة ممثلة 
ا) Transcript(الشفوية إىل لغة مكتوبة  ًولكن نظرا لطول . ليسهل حتليل بيانا

ِّاملادة اللغوية اخلام، مل حيلل مجيع وقت مناقشات تلك االختبارات لضخامة 
ا، وإمنا اختريت مقا من أول (طع منها باستخدام الطريقة العشوائية املنتظمة بيانا

، حبيث ال يقل أي منها )ووسط وآخر االختبار لكل فرد من أفراد عينة الدراسة
ُواستبعد اجلزء األول من االختبار يف كل األحوال . عن مخس دقائق لكل مقطع

 فـرز ََمث بعد ذلك جرت عملية. ألنه يف األغلب قراءة آلية مللخص الرسالة
)Segmentation ( للبيانات اخلام الستخراج الرتاكيب اليت تتقاطع مع حمددات

ًواحلقيقة أن هذه اخلطوة كانت أصعب اخلطوات وأكثرها تعقيدا نظرا . الدراسة ً
وقد احتاج الباحث إىل مساعدة يد أخرى يف . ًلعدم وضوح نوع الرتاكيب أحيانا

 عدد من األطر الختيار املناسب بعد ذلك بدأت عملية جتريب. هذه املرحلة
دف املرحلة بعد ذلك بدأت عملية جتريب عدد من األطر الختيار . منها 

دف تصنيف  موعة بدقة ) Classification(املناسب منها  البيانات اللغوية ا
  .وموضوعية يف أمناط منتظمة

يئة البيانات يف الرسم التايل   :وميكن إمجال خطوات 
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  فرز الرتاكيب حمل االهتمام

  حتديد أداة مجع بيانات مناسبة

  خطوة
١  

  تسجيل صويت لالختبارات

  خطوة
٢  

  حتويل البيانات إىل مادة مقروءة

  خطوة
٣  

  خطوة
٤  

  خطوة
٥  
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  يوضح خطوات تهيئة بيانات الدراسة: ٣رسم

  :مجتمع الدراسة وعينتها
َّجمتمع البحث يتحدد يف البيئة اللغوية املدروسة يف جند، وقد متثلت عينة  َّ
. الدراسة يف تسعة أفراد، كان من بينهم طالبة ماجستري واحدة ومثانية طالب

ًيا بني التخصصات العلمية واألدبية، وكانوا مجيعا يدرسون ّيتوزع أفراد العينة أكادمي
درجة املاجستري يف ثالث مؤسسات علمية يف مدينة الرياض باململكة العربية 

ستة منهم يف جامعة امللك سعود، واثنان يف جامعة اإلمام، : ًالسعودية؛ وحتديدا
ريقة العشوائية البسيطة وقد جرى حتديد العينة بالط. وواحدة يف كلية الرتبية للبنات

)Simple Random Method.(  
  :ةمصطلحات إجرائي

  ):Oral Exam(االختبارات الشفوية 
أن االختبار إجراء منَّظم ملالحظة ) ٢٠٠٠ (McNamaraيرى ماكنامارا 

َّأنه جزء من عملية منظمة إلصدار ) ١٩٩٢(سلوك شخص ما؛ ويرى أبو زينة 
َّونظرا ألن مناقشة الرسائل املقدمة لنيل درجة . حكم على اخلاصية املراد قياسها ً

ر من أبرز االختبارات الشفوية الشائعة يف بيئة الدراسة والوطن العريب،  املاجستي
ُفإننا يف هذه الدراسة نقصد باالختبارات الشفوية هذه االختبارات اليت جترى 

  اختيار إطار لتصنيف الرتاكيب
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 نظام َّكإجراء منظم ملالحظة إجابات الطالب، إلصدار حكم على أدائه وفق
 - َّ، يتمثل يف التوصية مبنح الدرجة العلمية )Absolute Classification(قطعي 

ِ أو بعدمه- ًمع التعديل أحيانا  ِ َ َِ.  
  ):Syntax( بـالتركي

 ال )١٩٩٩سيبويه، (بالرجوع إىل كتب الرتاث العريب، نرى رائد النحو العريب 
ويعين به ما )) الكالم((دم وإمنا يستخ)) اجلملة(( وال )) الرتكيب((يستخدم مصطلح 

ً أكثر ختصيصا من )) الكالم((جيعل ) ١٩٨٩(وابن هشام . ))مجلة((ُيطلق عليه اليوم 
ُ، فهو عنده ما حيسن السكوت عليه، أما اجلملة فال يشت))اجلملة(( . رط هلا ذلك ُ

ِ مرادفا لـ ))اجلملة((استخدم مصطلح ) ١٩٩٣(والزخمشري  ، ومها عنده ما ))لكالما((ً
الوحدة : ِّأما علم اللغة احلديث فيعرف تركيب اجلملة بأنه. حيسن السكوت عليه

)) ركيب الت((وهذه الدراسة تقصد بـ). ١٤٠٤عمايرة، (األساسية الصغرى للكالم 

ا تنتظم العناصر اللغوية صانعة أقل معىن متكامل   .الطريقة اليت 
ْنج   :دـَ

والعالية؛ فالسافلة ما ويل السافلة : جند امسان): ٢٠٠٢(قال األصفهاين 
امة جنويب جند احلجاز ): ٢٠٠٢(وقال احلموي . العراق والعالية ما ويل احلجاز و

) أي السراة(وصار ما دون ذلك اجلبل : وقال اهلمداين. يتصل بشمايل جند اليمن
ومن هذه املقتبسات . من شرقيه من صحارى جند إىل أطراف العراق والسماوة

ا يف هذه  غي. ر واضحة يف املراجع اجلغرافية غينرى أن حدود جند  ر أننا نقصد 
 مناطق - ً إجرائيا وليس حتديدا - الدراسة وسط اجلزيرة العربية ويشمل ذلك 

  .الرياض والقصيم وحائل، وفق التقسيم اإلداري احلايل يف اململكة العربية السعودية
  :منهجية تحليل البيانات



  
٦٥  امغخالد بن عبد العزيز الد. د -   للغة العربيةنظم البىن السطحية

ا ال ختضع لألحكام خضوعا ُمع أن اللغة تظهر الطبيعة ً اإلنسانية يف أ
ُن اللغة، بقدر ما هو الوقوف على نظم  ًمطلقا، فإن هدفنا ليس تقعيد قواني ُ

َتراكيب البىن املنتجة فعليا يف إحدى مناطق العامل العريب، ملت ن مبنهج وصفي  زمي ُ
  .يبتعد عن إصدار األحكام املعيارية

 Thematic(نهجية التحليل اإلسنادي سنتناول بيانات الدراسة وفق م

Analysis (ألن الوجه اللغوي حمل الدراسة خيلو . الذي اعتمده البالغيون العرب
وهذا . ن املهتم بعالمات اإلعراب من اللواحق اإلعرابية، فال يناسبه منهج النحويي

ما مسندا  ًومسندا إليه ) Rheme(ًيعين أننا سننظر إىل ركين اجلملة بصفة كو
)Theme .(ا   :يقول اجلرجاين يف تعريف اجلملة بأ

ُن أسندت إحدامها إىل األخرى، سواء أفاد،  َّعبارة عن مركب من كلمتي((
  ).٩ص: اجلرجاين()) ...ي إن يكرمن: زيد قائم، أو مل يفد، كقولك: كقولك

  :ًوهو ما ذهب إليه الزخمشري أيضا، بقوله
وذلك ال ...  إحدامها إىل األخرىُن أسندت َّالكالم هو املركب من كلمتي((

حنو  زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو يف فعل واسم، : ن، كقولك يتأتى إال يف امسي
  ).٦ص: الزخمشري ())ضرب زيد، وانطلق بكر، ويسمى مجلة: قولك

َّأوقف حتليل مبدئي لبيانات املادة املسجلة الباحث على العديد من األمناط  ٌ
ُّم بعض منها بالتعقد، وبعض تلك األمناط تراكيب معقدة اللغوية املتباينة اليت يتس

ا / تتكون من مجل بسيطة بأداة أدوات ربط، ولكنها لن تدخل دائرة الدراسة أل
امه وعدم إشارته -  على سبيل املثال - فاالسم املوصول . ر مستقلة مجل غي  إل

ِّإىل مدلول حمدد للجملة السابقة له، حيتاج إىل مجلة الحقة توض . ح املقصود بهَّ
ًراكيب ال تعد مجال مستقلة، يدعمه ما ذهب  ووجهة نظرنا، يف أن مثل هذه الت

ًالذي نص على أن تسمية اجلملة الواقعة شرطا أو جوابا ) ١٩٩٧(إليه السيوطي  ً َّ
  .أو صلة جمازي وليس حقيقيا
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، سيقوده املنطق -  مسند ومسند إليه - ن  حتديد اجلملة البسيطة بطرفي
ن  ن هذين الطرفي ياضي ليقصر التقسيمات العامة احملتملة من تبادل املواقع بيالر

. مسند إليه+ مسند ) ٢(مسند، و+ مسند إليه ) ١: (ن فقط مها على تركيبي
ّولكن برغم هذا التبسيط الرياضي، التوصل إىل نتائج دقيقة حيتم اعتماد تقسيم 

موعة، وهو ما حصل لي َحمكم للبيانات ا َ َ يد من الدقة واملوضوعية يف التعامل مع ز ْ
  .التحليل) Reliability(ًاملادة اخلام، مما يؤدي ضمنا إىل زيادة موثوقية 

  :ةـج الدراسـنتائ
بعد جتريب عدد من التقسيمات لتصنيف البيانات وجدنا أن أنسب 
ا مشتملة على فعل أو ال  التقسيمات هو النظر يف الرتاكيب من حيث كو

ْومن جهة ثانية، وبقطع النظر عن كون .  الفعل إما ماض أو مضارعتكون، وهذا َ
ومن زاوية . ًاجلمل تتضمن فعال أو ختلو منه، قد يكون املسند إليه معرفة أو نكرة
وبناء عليه . ًأخرى، املسند يف اجلملة اليت ختلو من فعل قد يكون امسا أو شبه مجلة

هذه اهليكلية التصنيفية، اليت ميكن فتصنيف البيانات وتفسري النتائج سيجري وفق 
  :رمسها كما يلي

  الرتكيب البسيط
  

  املسند ليس بفعل        املسند فعل
  

  اسم      شبه مجلة      مضارع  ماض
  

      املسند إليه        املسند إليه
  

  نكرة    معرفة        نكرة  معرفة

  هيكلية تصنيف التراكيب المدروسة: ٤رسم 
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  :لـة من فعـب خاليـتراكي: ًأوال
االختالفات يف طريقة تركيب اجلمل ّتبني من فرز البيانات أن هناك بعض 

ًاخلالية من فعل، تبعا لكون أحد طريف الرتكيب شبه مجلة، وتبعا حلالة املسند إليه  ً
  .وفيما يلي تفصيل لذلك. من حيث التعريف والتنكري

ركيب على مسند إليه معرفة واملسند شبه مجلة فاملسند إليه   إن اشتمل الت- ١
  :ّهو املتصدر، ليصبح النظم

 )شبه مجلة(مسند ) + معرفة(سند إليه م
 :ثان ، وقول))الصور يف املالحق((: ركيب قول أحد أفراد العينة من مثل هذا الت

. ))ن نسبة الذكاء حول الستي((: ، وقال آخر))ن ن سبع وعشر سني  بي)١(أعمارهن((

على شبه ) )نسبة((و، ))الصور((، و))أعمار(( فالنظام اللغوي يف البيانات احملللة يقدم
  .اجلملة

ْن العرب يرون أن للمتكلم أن يعمد إىل كلمة حقها  هذا، مع أن البالغيي
ًر فيقدمها، أو إىل ما حقها التقدمي فيؤخرها وفقا لت التأخي رتيب أمهية املعاين يف  ِّ

وهو مبدأ . نفسه؛ فالكلمات كما يرى اجلرجاين تقتفي يف نظمها آثار املعاين
إال أن . اه التوليدي التحويلي يف علم اللغة احلديثيتقاطع مع منهج االجت

ًالبيانات املدروسة مل تتضمن تركيبا فيه مسند إليه معرفة ومسند شبه مجلة وصار 
ركيب  ًفاألمثلة املذكورة آنفا وفق هذا الت. مسند إليه+ مسند : ي اجلملة ترتيب ركن

 ويبدو أن مثل هذه .إخل...))ن أعمارهن ن سبع وعشر سني بي((ر ستصبح  األخي
ا مل تستخدم البتة فيمـا درس من  ُالبنية ال يقرها النظام اللغوي حمل الدراسة أل ّ

                                                            
  

ا  مازالت ظاهرة) 1( تالشت من معظم نون النسوة باقية يف النظام اللغوي يف جند، مع أ
  .َّالبيئات اللغوية العربية األخرى، حيث حل حملها واو اجلماعة
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ا باختصار جـمل غي  Ungrammatical(ر حنويـة  بيانـات، وسبب ذلـك أ

Sentences.(  
ّركيب يتكون من مسند شبه مجلة ومسند إليه نكرة تصدر   وإن كان الت- ٢

  :رتيب املسند، ليكون الت
 )نكرة(مسند إليه ) + شبه مجلة(مسند 
يقصد أن الطالب سبق (ر  عند الطالب خب((: كقول أحد أفراد العينة

ًرا إىل  مشي: (، وقول آخر))ـن)يـ(للنخاع املستطيل وظيفتـ((: ، وقول ثان)))إخبارهم
  .))...فيه نقص، لكن (()مستوى نسبة غزارة املطر

ب ينتظم بطريقة تأيت على العكس من طريقة ركي من املالحظ هنا أن هذا الت
ّفقد وجدنا يف مجل البنية السابقة أن املسند إليه يتصدر . ركيب السابق نظم الت

ّاجلملة، على حني جنده يف هذا السياق يتأخر باطراد ن  وليس هناك فرق بي. ّ
موعتي موعة األوىل ن من املادة اللغوية املفروزة، إال أن املسند إليه معرفة يف ا ا

موعة الثانية)) الـ((من البيانات، على حني خيلو من  ر إىل  ُوهذا يشي. واإلضافة يف ا
ُأن النظام اللغوي حمل الدراسة أو نظام التحويل كما تراه اجتاهات النحو العام يلزم 

يف ترتيب طريف اجلملة يف هذا السياق ) Fixed Value(املتكلم بنمط حمدد 
  .ًاللغوي أيضا

 ضمن الرتاكيب ما يكون فيه طرفا اجلملة كالمها أمساء، أحدمها معرفة - ٣
  :ُّواآلخر نكرة؛ فيتصدر املعرفة لتكون الرتبة

 )نكرة(مسند ) + معرفة(مسند إليه 
، ))االهتمام ضعيف((، و))ريك عايل ر حامض الفي تأثي((: ومن أمثلة ذلك

  .))زيادة احلر سبب مهم((و
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 Fixed(ُتمع الدراسة يلزم املتكلم هنا بنمط حمدد ًأيضا النظام اللغوي 

Value (ي اجلملة بتقدم املعرفة، فال جند اآللية التحويلية للبىن العميقة  يف نظم قطب
  .إخل...))ريك ر حامض الفي عايل تأثي((: ُتنتج تراكيب مثل

ًركيب اللغوي البسيط فتضيف وجها  ومع وجود عناصر قد تدخل على الت
ا وأفعال الرجحان : معىن، مثل ما يسمى يف أبواب النحو بـًجديدا لل كان وأخوا
ًإال أن هذه اإلضافات ال تغري غالبا يف املبىن األساسي. إخل...واملقاربة ّ ومن ذلك . ُ

، حيث يبقى طرفا اجلملة يف ))ميكن االختبار صعب((: قول أحد أفراد العينة
  :رابط موقعيهما ويكون الت

  
  صعب    ر االختبا    ميكن

  

  ِّيوضح ترابط عناصر الجملة: ٥رسم 

ًراكيب اليت تتضمن أفعاال نبي قبل االنتقال إىل الت َّن أن البيانات تضمنت  َّ
ًتركيبا يتكون من مسند ومسند إليه كالمها معرفة، ولكن مل يرد منه يف البيانات 

، ))السبب الدهون((و)) الزيتون أفضل احملاصيل((: إال ثالث مجل، هي
ُ، ولعدم شيوع استخدام هذه البنية ال نفرد هلا ))املطلوبات سهلة التطبيق((و

ًزاما مبحددات الدراسة من جهة، مث إن ثالث مجل  راكيب الت ًرقما ضمن الت
ولكننا أشرنا إىل . ركيب رتيب طريف الت ر كافية إلعطاء وصف موثوق لت فقط غي

  .هذه اجلمل هنا للفائدة
  :على فعلتراكيب مشتملة : ًثانيا

ّبني جتميع البيانات يف أقسام، أن هناك بعض االختالفات يف طريقة تركيب 
ًاجلمل املشتملة على فعل، تبعا لزمن الفعل املستخدم، وتبعا حلالة املسند إليه من  ً
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  .وفيما يلي تفصيل لذلك. ر حيث التعريف والتنكي
ًضارعا كان أم ركيب البسيط لفعل، م ّر البيانات إىل أن تضمن الت ُ تشي- ٤

ّماضيا، يؤدي إىل تصدر املسند إليه إذا كان نكرة   :ركيب فيصبح الت. ً
 )نكرة(مسند إليه ) + فعل(مسند 

رة مقارنة مبا ورد حتت  ًركيب ليست نسبيا كثي البيانات اخلام ضمن هذا الت
ت ًِّركيب الذي فيه املسند إليه معرفة، ومنها قول أحدهم مفسرا طريقة نقل معدا الت

ًرا لنواتج انعدام السياج  مشي( ، رمل )١(امتال((: ، قول ثان))ّجترها دواب((: حربية
))َْحيل حمله طلح((: ، وكقوله)))الشجري

)٢(.  
ّفيبدو أن النظام اللغوي ال يسمح بتقدم املسند إليه يف هذا السياق ليكون 

احدة شاذة ولكن ضمن البيانات وردت مجلة و. إخل...))ّدواب جترها((: ركيب الت
. ))ن ّثالث مدرسات راقب((: ركيب، وهي قول عن املالحظة العامة على هذا الت

ركيب يف  ن من أهل البيئة اللغوية املدروسة عن مدى صحة مثل هذا الت وبسؤال اثني
ما يف األغلب سيفضالن قول)))احلدس((وهي طريقة (بيئتهما  راقب ((: ِّ، أفادا بأ

وبذلك ميكن القول بأن الفعل . ))ن ث مدرسات راقبثال((وليس )) ثالث مدرسات
ر  والشك يف أن ثبات نظام املتغي. يتصدر اجلملة البسيطة إن كان املسند إليه نكرة

)VS Fixed Parameter (ر إىل أن اللغة العربية املستخدمة  ُيف هذا السياق يشي
 Strong VS(الفعل يف البيئة اللغوية املدروسة ما زالت ذات منطية قوية يف تقدمي 

Language .(ا بعض اللغات ومنها اللغة العربية   .َّوهي مسة تتميز 
                                                            

ا اللغة العربية منذ القدم، ) 1( تكملة ((: ًانظر مثال(بال مهزة؛ وهي ظاهرة تسمح 
  .) أليب علي الفارسي، باب ختفيف اهلمز))اإليضاح العضدي

الطلح شجرة ((): ط ل ح(شجر صحراوي يقاوم اجلفاف، يقول ابن منظور ) 2(
ا الناس واإلبل، وورقها قليل وهلا أغصان طوال  طويلة هلا ظل يستظل 

  .))عظام تنادي السماء من طوهلا
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 جممل البيانات يدل على أن املسند إليه إذا كان معرفة فهو يف األغلب - ٥
ُّاملتقدم إذا كان املسند فعال مضارعا، فتكون الرتبة ًً:  

 )فعل مضارع(مسند ) + معرفة(مسند إليه 
التجربة تشمل ((: ركيب قول أفراد العينة ردة على هذا التومن األمثلة الوا

  .))...ُْالتفصيالت تطول، لكن((، و))..ن تساوي سي((، و))اجلميع
ركيب رقم  َّرتيب الذي يتشكل يف الت ي اجلمل هنا هو نفسه الت وترتيب قطب

يه الفرق بينهما أن تأخر املسند إليه ال يطرد عندما يكون املسند إل. السابق) ٤(
يؤدي خلل ((: فنجد يف البيانات. معرفة، كما كان مع املسند إليه النكرة

  .))...ر وظيفته تصي((، و))...َْخترب التجربة ألن((، و))... لـ٢١الكروموزوم 
هي السائدة يف هذا )) مسند+ مسند إليه ((وبناء عليه ميكن اإلمجال بأن رتبة 

، رمبا إلضفاء أمهية على ))د إليهمسن+ مسند ((ُاإلطار، ولكن قد تستخدم رتبة 
ركيب  يدعم هذه النتيجة أن نسبة استخدام الت. ز على احلدث ركي املسند إذا كان الت

ُاألول يف البيانات احملللة متثل قرابة الضعفي   .ن يف هذا اإلطار اللغوي ِّ
ّال تتفق ونتيجة الدراسة اليت ) ٥(ركيب ذي الرقم  النتيجة املستخلصة من الت

فقد توصلت دراستها التحليلية للنصوص ). Pashova, 2003(ا باشوفا أجر
هي األساس يف ) VS Order(الفاعل + العربية احلديثة املكتوبة إىل أن رتبة الفعل 

ًنطاق بيئتها اللغوية املدروسة وإن تقدم الفاعل أحيانا إلضفاء األمهية وقد يكون . َّ
  .ن جه املدروسة من اللغة يف البحثيًمصدر هذا التباين نابعا من تباين األو

ً عندما يكون املسند يف اجلملة البسيطة فعال ماضيا، فإن النظام اللغوي - ٦ ً
َّحمل الدراسة ال يـلزم املتكلم بنمط حمدد  ُْ)fixed value ( يف ترتيب طريف اجلملة

  :ُفقد يقدم املسند، فتكون الرتبة. إذا كان املسند إليه معرفة
 )معرفة(مسند إليه  + )فعل ماضي(مسند 
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تغلب ((، و))قضى الوقت((، و))...ـن)يـ(فسرها املختصـ((ومن أمثلة ذلك 
  .))املماليك

  :ُوقد يقدم املسند إليه، فتكون الرتبة
 )فعل ماضي(مسند ) + معرفة(مسند إليه 

ّالتصحر أثر على((، و))...ّغريت يف اللجنة((، و))هن وافقن((: مثل ّ...((.  
ظم اجلملة يف هذا الرتكيب مفتوحة ملستخدم اللغة، وهو ما وألن طريقة ن

ً، فهذا يقودنا ضمنا إىل اإلشارة )Free Parameter(ّيسمى بالنظام احلر للمتغري 
  :إىل ثالث نقاط ترتتب على هذه النتيجة

ُبسبب من أن اللغة العربية من اللغات اليت جتيز ظهور املعىن العميق : ًأوال ٍ
 Prodrop(منها يف عملية التحويل القائم باحلدث جلملة سطحية يسقط 

Language+(مثل هذا التحويل، ز ، على حني لغات أخرى مثل اإلنكليزية ال جتي 
ًفيوجب نظامها ظهور املسند إليه حىت لو كان معلوما ضمنا كقولك ً ُ:   is 

possible..))   ((it))it is time now for...((، ُتتيح ن أن اللغة العربية  يف حي
َومن مث عندما خيتار نظام التحويل يف . ))...اآلن وقت((، و))...ممكن(( : ر تعبي

 -Null(عقل املتكلم باللغة العربية استخدام القيمة املوجبة من نظام تغييب الفاعل 

Subject( كما يف قول أحد أفراد العينة ،))ن أحد  يقصد تضمي ())فات علينا
ر قبل الفعل أو بعده،  حمللل اللغة تقدير الفاعل املستت، فيمكن )األسئلة يف الدراسة

ألن النظام اللغوي يف حال عدم إسقاط الفاعل يسمح بظهوره حبرية قبل الفعل أو 
  .بعده

ميكن القول بأن رأي املدرسة الكوفية يف النحو العريب التقليدي أقرب : ًثانيا
درسة البصرية يف الرتكيب إىل املنطق، من حيث الداللة والبناء، من وجهة نظر امل

ًالذي يتضمن فعال سبقه املسند إليه ًفالبصريون يقدرون مسندا إليه آخر يف مثل . َّ ِّ



  
٧٣  امغخالد بن عبد العزيز الد. د -   للغة العربيةنظم البىن السطحية

ركيب، مع أن ذلك خيالف القاعدة التقليدية وهي أن ما ال حيتاج إىل تقدير  هذا الت
ا ))مها يدرسان((ففي مثال . أوىل مما حيتاج إىل تقدير . ))مها يدرسان مها(( يؤولو

َّمع أن املسند إليه يظل دالليا هو القائم باحلدث سواء تقدم عليه املسند أو تأخر 
وما هذا إال ألن النحاة أسرفوا يف إلزام علمهم مبا ال يلزم، كما أسرفوا يف . عنه

األخذ بأمهية العامل إىل درجة تأويله بكلمات ال يقبلها السياق يف تراكيب 
لسردها، كما يف تقدير فعل زائد يف تركيب النداء، متعددة ال يتسع املقام هنا 

ا بـ))يا جند((ًفمثال    !))يا أدعو جند(( اليت يؤولو
 - املختفي، ) Pro(، املسند إليه ))فات علينا((: ركيب السابق يف الت: ًثالثا

 يف التصنيف ))الفاعل((ِّ واضح أنه ممثل لباب -  ))هو((َّالذي ميكن أن يقدر بـ 
فليس هناك حقيقة فائدة ). الضمة( وإن مل يأخذ حركته املعتادة النحوي، حىت

من تقدير حركة على آخره لعدم وجوب ظهور احلركة على آخر الكلمة لفظيا 
ا ا مبنية، وال حاجة لنا فيها دالليا ألن معىن الفاعلية واضح بدو كذلك . أل

 حمل رفع كذا، ن تبعات أخرى كالقول بأن كذا يف ليس هناك حاجة إىل تضمي
َوقس على هذا اجلمل . ومنع من ظهور احلركة كذا، وأن شبه اجلملة متعلقة بكذا

َرة اليت ليس إىل تقدير عالمة اإلعراب دور يف بيان معناها، وال يف صحة  الكثي
ًزوع دائما إىل تقدير ما ال حيتاج إىل تقدير أمر خمالف ملا عليه  مبناها؛ إذ إن الن
وهذا . ّوي، معقد لقواعده، وخيالف سليقة العريب وفطرته اللغويةواقع النظام اللغ

ن إىل  َاألسلوب من اإليغال يف التقدير والبحث عن العوامل أوصل بعض املختصي
شكل بال مضمون، وتعلمها ((القول بأن الطريقة التقليدية يف حتليل النحو العريب 

لية الداللة مليئة ر، وهي معطيات متخبطة خا مضيعة للوقت وتشتيت للتفكي
  ).١١٢ص: ٢٠٠٢أوزون،  ())بالوهم واحلشو
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َّأجاب العرض السابق لنتائج الدراسة ضمنا عن أسئلتها بصورة مفصلة،  ً
ولكن ميكننا يف هذه الفقرة اخلتامية تلخيص تلك اإلجابة يف أن هناك ستة أطر 

ِّطر متثل راكيب اجلمل البسيطة يف البيئة اللغوية املدروسة، وتلك األ رئيسة لت
مواقع قطيب الرتكيب البسيط، ) alternation(احلاالت احملتملة الثالث لتبادل 

  :وهي
، وذلك )Theme(ّبتقدم املسند إليه ) Fixed Parameter(ر   ثبات املتغي- ١
  :إذا كان

  .املسند إليه معرفة واملسند شبه مجلة •
  .طرفا اجلملة كالمها أمساء، أحدمها معرفة واآلخر نكرة •
  .سند إليه نكرة، واملسند فعلامل •
، وذلك يف )Rheme(ّبتقدم املسند ) Fixed Parameter(ر   ثبات املتغي- ٢

  :حالة واحدة وهي إذا كان
  .املسند شبه مجلة واملسند إليه نكرة •
ُ، ميكن من خالله إنتاج بىن )Free Parameter( وضع حر للمتغري - ٣

ملة، بناء على ما يراه نظام ّسطحية خمتلفة بإمكانية تصدر أي من طريف اجل
  :ّالتحويل للمتكلم عند األداء اللغوي، وذلك إذا كان

ّولكن يغلب تصدر املسند . (املسند إليه معرفة واملسند فعل مضارع •
  ).إليه

ًعندما يكون املسند فعال ماضيا واملسند إليه معرفة • ً.  
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٧٧  

  الجزءان الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المئتين

  يف فضل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب كرم ا وجهه
  من أمالي اإلمام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه اهللا

  خير اهللا الشريف. أ: تحقيق

  
  :مقدمـة التحقيق

 احلسن  أبو القاسم علي بن)١(أملى اإلمام احلافظ الكبري ابن عساكر
يف املسجد األموي، ودار احلديث النورية ) هـ٥٧١ -(ابن هبة اهللا رمحه اهللا 

 مثانية وأربعمئة جملس يف فن احلديث الشريف) ٤٠٨(بدمشق ) دار السنة(

ً، فتناول يف كل منها بابا على حدته يصلح أن يكون تصنيفا مستقال، خال )٢( ً ِِ َِ ً
 كما - كان ميلي بسنده املتصل .بعض األبواب اليت قد تستغرق جمالس عدة

ً أخبارا تتصل بالرقائق أو الفقه أو العقيدة أو -)تاريخ مدينة دمشق(فعل يف 
  .الرتاجم أو غري ذلك، وينهي إمالءه بأبيات يف موضوع جملسه

                                                 
  

ابن عساكر يف ذكرى مرور تسعمئة سنة على : (اب تنظر ترمجة ابن عساكر يف كت)1(
لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب ١٩٧٩الذي صدر سنة ) والدته  يف جزأين عن ا

دار السنة، دار احلديث النورية (والعلوم االجتماعية بدمشق؛ ومصادرها مثة، وكتاب 
حممد : عتىن بهحملمد أيب الفرج اخلطيب احلسين، ا) تارخيها وتراجم شيوخها: بدمشق

-١٦٧، ص٢٠٠٢ي، وصدر بدمشق عن دار البشائر سنة  جمري اخلطيب احلسن
٢٠٧.  

  ).عباسط  (١٧٠١/ ٤معجم األدباء  )2(
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٧٨

ًعرفنا من جمالس ابن عساكر املخطوطة أربعني جملسا، اشتملت املدرسة 
ُبة األسد الوطنية بدمشق، بعضها خبط العمرية عليها كلها، وقد آلت إىل مكت

  :ًاثنني وثالثني جملسا هي) ٣٢(، وقد أخرج احملققون منها )١(احلافظ الكبري
لس ذو الرقم   -أ    .)٢ (يف ذم من ال يعمل بعلمه) ١٤(ا

لس ذو الرقم   -ب   .)٣ (يف التوبة) ٣٢(ا
لس ذو الرقم   -ج   .)٤(يف ذم قرناء السوء) ٥٣(ا
الس ذوات األرقام   -د  كشف املغطى يف : ، وهي)١٢٣-١٠١(ا

 .)٥(فضل املوطا

                                                 
لــسني  )1( فهــرس جمــاميع املدرســة العمريــة يف دار الكتــب : يف) ٢٣٨، ٤٧(ًانظــر مــثال ا

  .٥٤٥ و٥١٨سني حممد السواس صاالظاهرية بدمشق لي
لس  )2(  بتحقيق حممـد مطيـع احلـافظ، ق يف دار الفكر بدمش١٩٧٩ سنة) ٥٣(طبع وا

بتحقيـق علـي حـسن احللـيب األثـري، مث   يف دار عمار بعمـان١٩٨٨ً مفردا سنة مث طبع
   . يف دار املأمون بدمشق بتحقيق أمحد البزرة١٩٩٠سنة 

  يف دائــرة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية بــديب بتحقيــق حممــد مطيــع١٩٩٦طبــع ســنة ) 3(
لـــس  الـــسنة نفـــسها يف دار البـــشائر اإلســـالمية ببـــريوت ) ١٣٧(احلـــافظ كمـــا طبـــع وا
  .بتحقيق عبد اهلادي منصور

لس رقم ) 4(   .م بدار الفكر دمشق بتحقيق حممد مطيع احلافظ١٩٧٩سنة ) ١٤(طبع وا
 ١٩٥٤ مبكتــب نــشر الثقافــة اإلســالمية، مث طبعــه ســنة ١٩٤٦طبــع يف القــاهرة ســنة  )5(

يف طبعتـــه دار الفكـــر زت العطـــار احلـــسيين بتحقيـــق حممـــد زاهـــد الكـــوثري، مث عـــ الـــسيد
  . بتحقيق حممد مطيع احلافظ١٩٩٢دمشق سنة 
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٧٩

لس ذو الرقم -  ه  .)١ (يف ذم ذي الوجهني واللسانني) ١٢٧(     ا
لس ذو الرقم   -و   .)٢(يف سعة رمحة اهللا) ١٣٧(ا
لسان ذوا الرقمني   - ز  يف فضل أمري املؤمنني علي ابن ) ٢٢٢(و) ٢٢١(ا

َّأيب طالب كرم اهللا وجهه
) ٣(. 

لس ذو الر  -ح  يف فضل أيب إسحاق سعد بن أيب وقاص ) ٢٣٨(قم ا
 .)٤ (رضي اهللا عنه

لس ذو الرقم   -ط  يف فضل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا ) ٢٨٠(ا
 .)٥(عنه

الس خمطوطا، وهو   :ًومل يزل قسط من تلك ا
لس   - أ  موع ذي الرقم ) ١٩(ذو الرقم ا ُيف حترمي األبنة، وهو ضمن ا
  ).١٦٧ - ١٦٥( األوراق - )٩(

موع ذي ) ٤٧(لس ذو الرقم ا  - ب  يف فضل شعبان، وهو ضمن ا
 ).١٠١ - ٩٨( األوراق - )٩٨(الرقم 

لس   - ج  موع ذي الرقم ) ٥١(ذو الرقم ا يف فضل الصوم، وهو ضمن ا

                                                 
لــد ) 1(  مــن جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق بتحقيــق ٥٧٧-٥٥٣ص)/ ٦١(نــشر يف ا

  .١٩٨٦وفاء تقي الدين سنة 
لـــس رقـــم )2( ريوت حتقيـــق عبـــد اهلـــادي م يف دار البـــشائر ببـــ١٩٩٦ســـنة ) ٣٢( طبـــع وا

  .منصور
  .ن بني أيدينااومها اللذ )3(
 مــــــن جملــــــة الــــــرتاث العــــــريب بدمــــــشق ١٩٦ -١٨٧ص)/ ١٢ و١١(نــــــشر يف العــــــدد ) 4(

  .١٩٨٣بتحقيق سكينة الشهايب سنة 
لــد ) 5(  مــن جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق بتحقيــق ٧٧١-٧٥٣ص)/ ٥٨(نــشر يف ا

  .١٩٨٣سكينة الشهايب سنة 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٨٠

 ).١٠٨ - ١٠٣( األوراق - )٢٠(
لس - د موع ذي الرقم ) ١٣٨(ذو الرقم  ا يف نفي التشبيه، وهو ضمن ا
 ).٤٧ - ٤٣( األوراق - )٨٠(
لس -  ه موع ) ١٣٩(ذو الرقم  ا يف صفات اهللا عز وجل، وهو ضمن ا

 ).٥١ - ٤٧( األوراق - )٨٠(ذي الرقم 
لسان - و يف فضل رجب، وهو ضمن ) ٣٦٧(و ) ٣٦٦(ذوا الرقمني  ا

موع ذي الرقم   ).١٨٤ - ١٠٧( األوراق - )٧١(ا
لس - ز موع ) ٤٠٥(ذو الرقم  ا ي الرقم ذيف فضل رمضان، وهو ضمن ا
 ).١٣٤ - ١٣٠( األوراق - )٨١(

ا املصادر هي   :وهناك جمالس أخرى ذكر
ذكرها : ًأحد عشر جملسا يف فضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه  - أ 

 ).ط عباس (١٧٠١/ ٤ »معجم األدباء«ياقوت يف 
ذكرها ياقوت يف : ً أحد عشر جملسا يف فضائل عمر رضي اهللا عنه  - ب 

  ).ط عباس (٤/١٧٠١معجم األدباء 
ذكرها ياقوت يف : ًأحد عشر جملسا يف فضائل عثمان رضي اهللا عنه  - ج 

 ).ط عباس (٤/١٧٠١ »معجم األدباء«
ذكرها : ًأحد عشر جملسا يف فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  - د 

 ).ط عباس (٤/١٧٠١ »معجم األدباء«ياقوت يف 
جم مع«ذكرها ياقوت يف :   جمالس يف ذم اليهود وختليدهم يف النار-  ه

  ).ط عباس (٤/١٧٠١ »األدباء
لس ذو الرقم   - و  ذكره ابن : يف فضل ليلة النصف من شعبان) ٤٣( ا

  .١٥٦برقم » املعجم املفهرس«حجر يف 
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٨١

 .٩٢برقم» املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف :  جملس يف نشر العلم  - ز 
» املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس ما يدعى به عند النوم  - ح 

 .٣٤٨برقم 
 .١٤٦برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : س يف صوم يوم الشكجمل  - ط 
 .١١٠برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس يف اختاذ املنرب  - ي 
 .١٣٧٩برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس يف بلوغ السبعني  - ك 

من أحد واليوم ينشر اجلزء احلادي والعشرون والثاين والعشرون بعد املئتني 
ًعشر جملسا أمالها ابن عساكر يف فضل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، 

لسان  موع ذي الرقم ) ورقات) ٦(استغرق ا من جماميع املدرسة ) ١٦(من ا
لس )١٠١ -  ٩٥(، وهي الورقات )٣٧٥٣(العمرية، ورقمـه العام  األول ، فا

ذو الرقم لس الثاين ، وا)٩٨ -٩٦(يقع ضمن األوراق ) ٢٢١(ذو الرقم 
، ومها خبط نسخ واضح، كتب اإلمام )١٠١ - ٩٨(يقع ضمن األوراق ) ٢٢٢(

يوسف بن عبد اهلادي على ورقة العنوان خبطه املشهور مساعه اجلزء عن شيوخه 
بسند متصل بابن عساكر، مث كتب خبطه إمساعـه اجلزء ألهل بيته، وإجازته العامة 

  (. ه٨٩٧(لـهم سنة 
لسني ساق ابن عساك ًسبعة وعشرين خربا أورد منها يف ) ٢٧(ر يف ا
لد مخسني من كتابه  ثالثة وعشرين، واحلمد هللا ) ٢٣) (تاريخ مدينة دمشق(ا

  .رب العاملني

  خير اهللا الشريف       ه١٤٢٧ ربيع اآلخر ٥



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٨٢

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة األوىل من املخطوط
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٨٣

  
  

  
  صفحة بداية املخطوط
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٨٤

اية املخطوط   صفحة 
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٨٥

  ّلجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المئتينا  ] ب/٩٥ [
ّفي فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه ّ  

  من أمالي الشيخ اإلمام العالم الحافظ
ّثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي ّّ ّ  

  ّقدس اهللا روحه
  ]:السماع األول[

م من ابن احملب بإجازته من أخربنا به مجاعة من شيوخنا إ ّجازة بإجاز
م من سديد الدين بإجازته من ممليه احلافظ ابن  ّابن مزيز وغريه بإجاز ُ

  .عساكر
  وكتب يوسف بن عبد اهلادي

  ]:السماع الثاني[
ّمسعه من لفظي أم ولدي بلبل بنت عبد اهللا، وولدي أبو نعيم أمحد 

: ّحسن، وأمهات أوالديّخامس يوم من عمره، وبعضه ولدي بدر الدين 
ّوصح ذلك . جوهرة بنت عبد اهللا، وحلوة بنت عبد اهللا، وغزال بنت عبد اهللا

يوم اجلمعة ثالث شهر مجادى األوىل سنة سبع وتسعني ومثامنئة، وأجزت هلم 
  .ّأن يرووه عين ومجيع ماجيوز يل روايته

  وكتب يوسف بن عبد اهلادي
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٨٦

  بسم ا الرمحن الرحيم    ] آ/٩٦[

ّ حدثنا الشيخ اإلمام العامل احلافظ ثقة الدين أبو القاسم علي بن -]١[ ّ ّّ
ّاحلسن بن هبة اهللا الشافعي  أخربنا القاضي أبو عبد :  قال-ّ قدس اهللا روحه -ّ

ْاهللا احلسني بن علي البيهقي خبسروجرد
ِ
ْ ُ ّ ّ

ُ، والشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر )١(
ّبن حممد الشحامي قاال َّ ّر أمحد بن منصور بن القريواين، أبنا أبو أبنا أبو بك: ّ

ّ هو عبيد اهللا بن حممد –ّالفضل الفامي  ّ أخربنا أبو العباس حممد بن –ُ ّ
ّإسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، وعبد  ّّ ّ ّ

أخربين :  عن أيب حازم قال- وهذا حديث يعقوب -العزيز بن أيب حازم 
  سهل بن سعد

ُألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا ((:  قال يوم خيربن رسول اهللا أ ًَ َُّ ًَ َ َّ َ ِ ْ ُ
ُعلى يديه، حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله َُ َُّ ُ ُّ ُفبات الناس : ، قال ))ََ ّ

ُيدوكون
ْ ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا )٢( َ َ ُ ّ ّ ُ ُّ 

ُكلهم يرجو أن يعطاها، هو يا : ، فقالوا))ُّأين علي بن أيب طالب((:  فقالُّ
ُفأرسلوا إليه((: قال. رسول اهللا يشتكي عينيه ُ، فأيت به، فبصق رسول اهللا  ))ِ َ َ َ ُ 

َيف عينيه، ودعا لـه، فـبـرأ حىت كأن مل يكن به وجع فأعطاه الرايـة،   َّ ُ ٌ َ َْ ّ ] ب/٩٦[َََ
ّيا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكون: ٌّفقال علي ُ ْانـفذ على ((: فقال. َوا مثلنا؟ُ ُ ُْ

                                                 
ـــــــن عـــــــساكر يف أخ] ١[ ـــــــرقم -  ))تارخيـــــــه((رجـــــــه اب ، ١/١٨٢) = ٢٢٧( ترمجـــــــة علـــــــي ب

  ).٢٤٠٦(، ومسلم برقم )٣٧٠١(والبخاري يف مواضع أحدها برقم 
  .٣٧٠/ ٢معجم البلدان .  من أعمال أسفرايني، وكانت قصبة بيهق)1(
وكـة أي يف خـوض ُوكـة ودَخيوضون وميوجون فـيمن يـدفعها إليـه، يقـال وقـع النـاس يف د )2(

  .٢/١٤٠النهاية . واختالط
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٨٧

ُرسلك حىت تـنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم  ْ ِ ْ َ ُ ُ ْ ّ ِ َ ِ َِ َْ ّ ِ ْ ِ

َمن حق اهللا فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون  ْ ُِ ٌ ً ً ُ َ ِّ
َلك محر النـَّعم ُُْ(( .  

  .اّرواه البخاري ومسلم عن قتيبة عنهم
ّحدثين احلكم بن عتيبة أنه مسع عبد الرمحن بن :  وباإلسناد قال-]٢[ ّ ُ ّ
  :يقولأيب ليلى 

ٍّ يسمر مع علي )١(كان أبو ليلى ُ ّاجتمع إيل :  قال– رضي اهللا عنه –ُ
ّإنا ننكر من أمري املؤمنني لباسه يف الشتاء الثوب : ٌنفر من أهل املسجد فقالوا ّ َ ُ

ِ ِ

َالواحد ويف الصيف القباء ُ احملشو؛ فلو سألت أباك أن يسأله إذا مسر عندهّ ِ
َََ َ ّ .

َْأما كنت معنا خبيرب؟: فدخلنا عليه، فسأله أبو ليلى، فقال: ّقال عبد الرمحن ِ َ .
َألعطني الراية رجال حيب اهللا ((:  قالّفإن رسول اهللا : قال. بلى: قال ُّ ً ََّ َّ َ ِ ْ ُ

ّورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، اليرجع حىت ُ ِ ُ َُ ُ ْ يفتح اهللا على يديهُّ َ َ ُ َ، فتشرف ))َ َّ َ َ
 هلا )٢(

ُإنه أرمد: ، فقيل ))ٌّأين علي؟((: ، فقالُأصحاب رسول اهللا  َفدعاين، فتـفل . ّ َ َ
َاللهم أذهب عنه احلر والبـرد((: يف عيين، وقال ْ َ ََّ ْ ِ ْ َ ّ ُ  اهللاَّ، وأعطاين الراية، ففتح ))َّ

ًعلي، فما وجدت بعدها حرا وال بردا ُ ّ.  

                                                 
، )١٢١٢٩(، وابـــن أيب شـــيبة بـــرقم ١/٢٢٠) = ٢٦٣(أخرجـــه ابـــن عـــساكر بـــرقم ] ٢ [

إســناده ضــعيف، وابــن ماجــه بــرقم : ، وجــاء يف التحقيــق)١١١٧ و ٧٧٨(وأمحــد بــرقم 
ـــــرقم )١١٧( ـــــذهيب يف ســـــري اخللفـــــاء       ص )٧١(، والنـــــسائي يف اخلـــــصائص ب ، وال

٢٢٨.  
ً أحــدا ومــا نــصاري، امســه بــالل، وقيــل غــري ذلــك، شــهد مــع النــيب  هــو أبــو ليلــى األ)1 (

  .٣٤/٢٣٨ذيب الكمال . بعدها، ومع علي مشاهده كلها، وقتل بصفني
  .٢/٤٦٢النهاية . تطلع إليها وتعرض هلا) 2 (



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٨٨

  : وباإلسناد عن سلمة بن عمرو بن األكوع قال-]٣[  ]آ/٩٧[
ّ إىل أيب بكر الصديق برايته إىل بعض حصون خيرب، بعث رسول اهللا 

َفقاتل، فرجع، ومل يكن فتح، وقد جهد، مث بعث الغد عمر بن اخلطاب،  َ َ
َّألعطني ((: فقاتل، مث رجع، ومل يكن فتح، وقد جهد؛ فقال رسول اهللا  َ ِ ْ ُ

ٍدا رجال حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه، ليس بفرارَّالراية غ َّ ًَِ ْ َ ًَ ُ ََ ، قال  ))ُّ
َ وهو أرمد، فتـفل يف - رضي اهللا عنه - عليا فدعا رسول اهللا : سلمة َ َ

ا حىت يفتح اهللا عليك((: ّعينيه، مث قال ُخذ هذه الراية، فامض  َ َّ ِ َّ ، قال  ))ُ
ا، يهرول-ِ واهللا –فخرج : سلمة َ هرولة، وإنا خللفه نتبع أثـره، حىت ركز رايته ُ  ََ ّ َََ ُ َ ًَْ َ ّ

ٍيف رجم َ َ
ّ من حجارة حتت احلصن، فاطلع إليه يهودي من رأس احلصني، )١( ّ ٍ

غلبتم ومن : ّفقال اليهودي: قال. ّأنا علي بن أيب طالب: من أنت؟ قال: قال
َأنزل التوراة على موسى  ّ حىت فتح اهللا فما رجع.  أو كما قال- ّ عليه السالم -َ

  .على يديه
  :ّ وباإلسناد عن سعد بن أيب وقاص، قال-] ٢٤[

ّقدم معاوية يف بعض حجاته فأتاه سعد بن أيب وقاص، فذكروا عليا،  ّ
 يقول لـه ثالث خصال، ألن يكون يل ُمسعت رسول اهللا : فقال سعد

ُواحدة منهن أحب إيل من الدنيا وما فيها؛ مسعت رسول اهللا  ُ ُّ َّ ُّ ّمن ((:  يقول

                                                 
م  ـ، والطـــــرباين يف املعجـــــم  الكبـــــري برقـــــ١/١٨٨)= ٢٣٤( أخرجـــــه ابـــــن عـــــساكر بـــــرقم –] ٣[

  .١٣٢، وابن املغازيل يف املناقب ص ٢١٠ - ٤/٢٠٩ الدالئل ، والبيهقي يف)٦٣٠٣(
ْرضم: (حجارة جمتمعة، ويف الطرباين) 1( ْوهي صـخور بعـضها علـى بعـض، مجـع رضـمة) َ َ .

  .٢٣١، ٢/٢٠٥النهاية 
، والنــسائي يف )١٢١(، وابــن ماجــه ١/٢٣٤)= ٢٧٧( أخرجــه ابــن عــساكر بــرقم –] ٤2[

  .صحيح: ، وقال األلباين٣٨اخلصائص ص 
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٨٩

ٌّكنت مواله فـعلي مـواله َِ َ َّألعطيـن ((:  يقـولُ، ومسعـت رسول اهللا  ))ُ َ ِ ْ ] ب/٩٧[ُ
َالراية رجال حيب اهللا ورسوله َ ُّ ً ّأنت مين ((:  يقول لهُ، ومسعت رسول اهللا  ))َّ

ّ، إال أنه ال نيب بعديموسىمبنـزلة هارون من  ّ ّ((.  
  : وباإلسناد قال-] ٥[١

 محل الباب على - رضي اهللا عنه -ّ عبد اهللا أن عليا حدثين جابر بن
ّ عليه، ففتحوها، وأنه مل حيمله إال أربعون املسلمونّظهره يوم خيرب، حىت صعد  ّ

  .ًرجال
  :ُ وباإلسناد عن جابر بن مسرة قال-] ٦[

ْومن عسى أن ((: َيا رسول اهللا، من حيمل رايتك يوم القيامة؟ قال: قالوا َ
َحيملها يوم ال ّقيامة إال من كان حيملها يف الدنياَ   . ))ّعلي بن أيب طالب؟: ّ
ّعلي مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال ((: وقال رسول اهللا : قال ّ ّ ّ
  . ))ّنيب بعدي
ًتقتل عمارا الفئة الباغية((: وقال رسول اهللا : قال ّ(( .  
  : قال- رمحه اهللا -ّ وباإلسناد عن ابن عباس -] ٢٧ [

ّ الراية إىل علي بن أيب طالب  اهللا دفع رسول  يوم -  رضي اهللا عنه- ّ
  .ًبدر وهو ابن عشرين سنة

                                                 
  .٢٢٩، والذهيب يف سري اخللفاء ص ١/٢٢٤)= ٢٦٩( أخرجه ابن عساكر برقم – 1]٥[
  .  القسم األول١/١٦٤) = ٢١٠( أخرج ابن عساكر برقم –] ٦[
، وقــــــال )١٧٤(، والطــــــرباين بــــــرقم ١/١٥٩)=١٩٨( أخرجــــــه ابــــــن عــــــساكر بــــــرقم -] ٧[

 احلــاكم ، وقــال٢٢٥، وابــن املغــازيل يف املناقــب ص)إســناده حــسن: (٩/١٢٥اهليثمــي 
  . صحيح: ٣/١١١
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٩٠

  :ّ أنه قال-  رضي اهللا عنه- ّ وباإلسناد عن علي بن أيب طالب - ]١٨[
معك : وقيل لآلخر. معك جربيل: قيل يل يوم بدر وأليب بكر، قيل ألحدنا

  .ّ، ويكون يف الصفملك عظيم، يشهد القتال وال يقاتل.ميكائيل وإسرافيل
  :  قال-رضي اهللا عنه–ّ، عن علي احلارث وباإلسناد عن -]٢٩[

  ))من يستقي لنا من املاء؟((: ملا كانت ليلة بدر قال رسول اهللا 
ّفأحجم الناس، فقام علي  ُ ً، فاحتضن قربة، مث أتى بئرا -  رضي اهللا عنه -ّ ً ِ

: جربيل وميكائيل وإسرافيلًبعيدة القعر مظلمة، فاحندر فيها، فأوحى اهللا إىل 
ّففصلوا من السماء هلم لغط يذعر من . وحزبه] آ/٩٨[اهبطوا لنصر حممد 

ًمسعه، فلما جازوا بالبئر سلموا عليه من عند آخرهم إكراما وتبجيال ً ّ ّ.  
 - ّخطبنا احلسن بن علي     :  وباإلسناد عن هبرية بن يرمي قال- ]٣١٠[

  :  فقال- رضي اهللا عنهما
ّ رجل باألمس مل يسبقه األولون بعلم، وال يدركه اآلخرون، لقد فارقكم ُ ٌ
 يبعثه بالراية جربيل عن ميينه، وميكائيل عن مشاله، ال كان رسول اهللا 

ُينصرف حىت يفتح له ّ.  

                                                 
ــــــــرقم -] ٨[ ــــــــن عــــــــساكر ب جــــــــاء يف و، )١٢٥٧(، وأمحــــــــد ١/١٥٧)=١٩٥( أخرجــــــــه اب

، )٣٤٠(، وأبــو يعلــى )١٧٦٥(إســناده صــحيح علــى شــرط مــسلم، والبــزار : التحقيــق
، وقــــــال ٣/٥٥، والبيهقــــــي يف الــــــدالئل )صــــــحيح اإلســــــناد: (٣/١٣٤وقــــــال احلــــــاكم 

  ).ل الصحيحار واللفظ له، ورجاهلما رجرواه أمحد بنحوه، والبزا: (٦/٨٢اهليثمي 
زيـــه الـــشريعة  ، وذكـــره ابـــن عـــراق يف تن٢/٣٥٩)=٨٦٨(أخرجـــه ابـــن عـــساكر بـــرقم  -] ٩[

  .))فضائل الصحابة(( وعزاه إىل أيب نعيم يف ١/٣٩٥
، )١٢١٤٣(، وابـــــن أيب شـــــيبة ٣/٤٠١)=١٥٠٠(أخرجـــــه ابـــــن عـــــساكر بـــــرقم  -] ١٠[

  ).٢٧٢٤(والطرباين 
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٩١

  :ّ وباإلسناد عن هشام بن حسان قال-]١١١[
 إذ أقبل رجل من األزارقة، -  رمحه اهللا-بينا حنن عند احلسن البصري 

ّ فامحرت -: قال-. ّيا أبا سعيد، ما تقول يف علي بن أيب طالب؟: فقال له
ًرحم اهللا عليا، إن عليا كان سهما هللا صائبا يف أعدائه، : وجنتا احلسن، وقال ً ّ

ا من رسول اهللا  ّ، وكان رهباين هذه األمة، وكان يف حملة العلم أشرفها وأقر ّ
ّ بالنؤومة، أعطى القرآن عزمية علمه، ّمل يكن ملال اهللا بالسروقة، وال يف أمر اهللا

ّفكان منه يف رياض مؤنقة وأعالم بينة، ذاك  ّ علي بن أيب طالب رمحه - واهللا -ّ
  .اهللا

  :ّحدثين سامل موىل أيب احلسني قال:  وباإلسناد قال-]٢١٢[
ّكنت جالسا مع أيب احلسني زيد بن علي ومعه ناس من قريش من بين  ً

  ]طويل: [ّ زيد بن عليهاشم وبين خمزوم، فأنشد

ًومـــــــــن فـــــــــضل األقـــــــــوام يومـــــــــا برأيـــــــــه َ َ َ ا فــــــــــــــــضلته املناقــــــــــــــــب  َ ُفــــــــــــــــإن علي ََّْ ــــــــــــــــ ّ 
  

ُوقــــــــــــول رســــــــــــول اهللا واحلــــــــــــق قولــــــــــــه ُّ ِ ُوإن رغمــــت فيــــه األنــــوف الكــــواذب  ُ ُ ْ َ ِ َ 
  

ا ًــــــــــــــــبأنــــــــــــــــك مــــــــــــــــين يــــــــــــــــاعلي معالن ِ ُ ُّ ّ ُكهــــــارون مــــــن موســــــى أخ يل وصــــــاحب  ّ ٌ َ 
  

ِِدعــــــــــــاه ببــــــــــــدر فاســــــــــــتجاب ألمــــــــــــره َْ َ ٍ ُوبــــــــــــــادر يف ذات اإللــــــــــــــه يــــــــــــــضارب ُ ُ ِ ِ ََ 
  

ّفمـــــــــــــــا زال يعلـــــــــــــــوهم بـــــــــــــــه وكأنـــــــــــــــه ِ ِ ْ ُ ُشـــــــــــــهاب تثـــــــــــــىن بـــــــــــــالقوامت ثاقـــــــــــــب  َ ِ َّ ٌ ِ 

  

                                                 
  .١/٨٤، وأبو نعيم يف احللية ٣/٢٥٣)= ١٢٧٠( عساكر  أخرجه ابن- ] ١١1[
  .٣/٣١٢)=١٣٥٣( أخرجه ابن عساكر - ]١٢[
  

  ]ب/٩٨[
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٩٢

  : وباإلسناد قال- ]١٣١ [
َّما منعك أن تسب أبا تراب؟: ًأمر فالن سعدا فقال كيف : فقال. ُ

ّ يقوهلن، ألن يكون يل واحدة منهن أحب ّأسبه وثالث مسعت رسول اهللا  ّ ّ
ّيل من محر النعم، مسعت رسول اهللا إ ّ وقد خلف عليا يف أهله، - يقول َّ

ّختلفين مع النساء : ّوخرج يف بعض مغازيه، فقال له علي رضي اهللا عنه ُ
ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ((: - فقال لـه . ّوالصبيان؟

ّإال أنه ال نبوة بعدي؟ ّ ًألعطني الراية رجال حيب ((: ، ومسعته يقول يوم خيرب ))ّ
ادعوا ((: فتطاول هلا الناس كلهم، فقال:  قال ))اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله

، فأيت به وهو أرمد، فبصق يف عينه، ودفع الراية إليه، ففتح اهللا عليه، ))ًيل عليا
َتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم: وملا نزلت هذه اآلية َ ُ ْ َ َ] ول دعا رس] ٣/آل عمران

ً عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقالاهللا    .))اللهم هؤالء أهلي((: ً
  :  يقول-  رضي اهللا عنه - ًمسعت عليا :  وعن أم موسى قالت- ]١٤٢ [

ُما رمدت وال صدعت منذ مسح رسول اهللا  ْ ِّ ُ ُ ْ َِ وجهي، وتـفل يف عيين َ َ َ
  .يوم خيرب حني أعطاين الراية

                                                 
، والرتمـذي )٣٢)/(٢٤٠٤(، ومسلم ١/٢٢٦)=٢٧١( أخرجه ابن عساكر -]٣1[

، والنسائي يف اخلصائص )حسن صحيح غريب من هذا الوجه: (وقال) ٣٧٢٤(
  .٢٢٩ري اخللفاء ص، والذهيب يف س)صحيح: (٣/١٠٨، وقال احلاكم ٣٧ص

، وأبو )٥٧٩(، وأمحد ٢٢٣- ١/٢٢١)= ٢٦٦، ٢٦٥(أخرجه ابن عساكر  - ]١٤[
، وقال اهليثمـي )٢٢ ()) مسند علي–ذيب اآلثار ((، والطربي يف )٥٩٣(يعلى 

رواه أبو يعلى وأمحد باختصار ورجاهلما رجال الصحيح غري أم موسى، : (١٢٢/ ٩
، والذهيب يف سري اخللفاء ١٣١املناقب ص، وابن املغازيل يف )وحديثها مستقيم

  .٢٢٩ص
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٩٣

  :قال رسول اهللا : ل وباإلسناد عن ابن عباس قا-]١١٥[
ًوخصاال يف ] آ/٩٩[ًأعطاين ريب عز وجل يف علي خصاال يف الدنيا ((

اآلخرة؛ أعطاين يف الدنيا أنه صاحب لوائي عند كل شديدة وكريهة، وأعطاين 
ًبه أنه غامضي وغاسلي ودافين، وأنه لن يرجع بعدي كافرا، وأعطاين به يف 

، وأنه متكئي يف طول احلشر يوم ُاآلخرة أنه صاحب لواء احلمد يقدمين به
  .))ًالقيامة، وأنه يكون يل عونا على محل مفاتيح اجلنة

مسعت رسول :  وباإلسناد عن أيب احلمراء خادم رسول اهللا قال- ]٢١٦ [
  :  يقولاهللا 

ًملا أسري يب رأيت يف ساق العرش مكتوبا(( ال إله إال اهللا حممد رسول : ُ
  . ))ي ونصرتهاهللا صفويت من خلقي، أيدته بعل

ْ وباإلسناد عن أيب سعيد اخلدري قال-]١٧٣[ ُ:  
ْ فانقطع شسع  نعله فتناوهلا علي كنا منشي مع رسول اهللا  ِ

إن عليا ليقاتلكم على تأويل القرآن ((:  فقالليصلحها، مث مشى رسول اهللا 
ُْفخرجت، فـبشرته مبا قال : ، قال أبو سعيد ))زيله كما قاتلت أنا على تن َّ رسول ََ

ً، فلم يكرتث به فرحا، كأنه شيء قد مسعهاهللا  ْ.  
ْ وباإلسناد عن الشعيب قال-]١١٨[ َّ:  

                                                 
  . مل أجده يف ما عدت إليه من مصادر-]١٥[
، وابن اجلوزي يف )٥٢٦/(٢٢، والطرباين ٢/٣٥٣)=٨٦٤( أخرجه ابن عساكر - ]١٦[

ذيب الكمال )ال يصح: (وقال) ٣٧٨(العلل املتناهية    .٣٣/٢٦٠، واملزي يف 
، وأمحد  )١٢١٣١(، وابن أيب شيبة ٣/١٦٩)=١١٨٧(أخرجه ابن عساكر  - ] ١٧[

، وأبو يعلى )١٥٦(صحيح، والنسائي يف اخلصائص : وجاء يف التحقيق) ١١٧٧٣(
)١٠٨٦.(  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٩٤

ًبلغنا أنه كان أبو بكر جالسا يوما إذ طلع علي بن أيب طالب   رضي - ً
ِمن سره أن ينظر إىل أعظم الناس : َّ من بعيد، فلما رآه أبو بكر قال- اهللا عنهما َ َّ

م ق] ب/٩٩[ًزلة،  من ِرابة، وأفضلهم دالة، وأعظمهم عند رسول اهللا ِوأقر ً ًَّ ِ 
ُْفـليـنظر إىل هذا الطالع ْ ََْ.  

  :َّ وباإلسناد عن أيب سعيد أنه قال-]٢١٩[
  . مدخل مل يكن ألحد من الناسكان لعلي رضي اهللا عنه من رسول اهللا 

قال رسول :  وباإلسناد عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال-]٣٢٠[
  . )) صاحب سري ومعيين على أمريطالبي بن أيب عل((: اهللا 

  :  وباإلسناد عن أيب رافع عن علي كرم اهللا وجهه قال-]٢١٤[
ً من مكة إىل املدينة مهاجرا، أمرين أن أقيم بعده حىت َّـلما خرج رسول اهللا 

ًفأقمت ثالثا، وكنت . األمني: َّ؛ ألنه كان يسمى فيهمللناسأؤدي ودائع كانت عنده 
ًاتغيبت يوما، مث خرجت، فجعلت أتبع طريق رسول اهللا أظهر م ّ، حىت قدمت 

  . مقيم فيهمعلى بين عمرو بن عوف، ورسول اهللا 
  : وباإلسناد عن ميمون الكردي قال- ]٥٢٢[

 - حدثنا عن علي  : كنا عند ابن عباس رضي اهللا عنه، فقال لـه رجل
ِأما ألحدثـنَّك حق◌ا؛ إ: فقال. - عليه السالم ً َّ َ ِّ ُ  أمر باألبـواب َّن رسول اهللا ََ

                                                                                                         
  .٣/٧٠)=١١٠٠(أخرجه ابن عساكر  -]١٨[
  .٢/٤٥٢)=٩٨٢(أخرجه ابن عساكر  -] ١٩[
   .٢/٣١١)=٨٢٢(أخرجه ابن عساكر  -] ٢٠[
  .٣/٢٠ أخرجه ابن سعد يف الطبقات لكبري -]١24[
، ٧٥، والنــــــــسائي يف اخلــــــــصائص ص١/٢٧٥) =٣٢٣(أخرجــــــــه ابــــــــن عــــــــساكر  -]٢٢[

  ).١٢٧٢٢(والطرباين 
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٩٥

م وجدوا من ذلك، ] آ/١٠٠[ َّالشارعة يف املسجد فسدت إال باب علي، فكأ ُ
ِّإنه بلغين أنكم وجدمت من سدي أبوابكم وتركي باب علي، وإين ((: فأرسل إليهم َ

 ما سددته من قبل نفسي، إن أنا إال عبد مأمور، أمرت بشيء -  واهللا- 
ُإن أتبعففعلت،  ََِّ ََِّ إال ما يوحى إيلْ ُ َّ]  ٥٠األنعام.[  

  : وباإلسناد عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت-]٢٣١[

َأال إين ال ((: ً يوما حىت إذا كان بصحن املسجد نادىخرج النيب  َ
َأحل املسجد جلنب وال حائض إال حملمد وأزواجه وعلي وفاطمة، أالهل بينت  ََّ ٍُّ ٍ َّ ٍ ٍ ُُ ُّ ِ

  .))َلكم األشياء أن تضلوا؟

 وباإلسناد عن عبد اهللا بن دينار األسلمي عن خاله عمرو -]٢٢٤[
ِْ وكان من أصحاب احلديبية -األسلمي  َ   : قال-ُ

 يف خيله اليت بعثه فيها - َّكرم اهللا وجهه- كنت مع علي بن أيب طالب 
ِ إىل اليمن، فجفاين علي بعض اجلفاء، فوجدت عليه يف نفسي، رسول اهللا 

َ َ ّ
ًدينة اشتكيته يف جمالس املدينة وعند من لقيته، وأقبلت يوما َّفلما قدمت امل

ً جالس يف املسجد، فلما رآين أنظر إىل علي شزرا تركين حىت ورسول اهللا  ْ َ ٍّ َّ
ُجلست، فلما جلست  قال َّإنا : ، فقلت )) ياعمرو لقد آذيتين-  واهللا- َّإنه ((: َُّ

من ((: فقال . ذي رسول اهللاهللا وإنا إليه راجعون، أعوذ باهللا واإلسالم أن أو
  .))ًآذى عليا فقد آذاين

  : وباإلسناد عن أيب األسود عن عروة-]٢٥[

                                                 
  .١/٢٩٥) =٣٣٤(أخرجه ابن عساكر  -]٣1٢[
وأمحــد بــرقم ) ٢١١٥٧( وابــن أيب شــيبة ١/٤٢١) =٤٩٧( أخرجــه ابــن عــساكر -] ٢٤[

  .إسناده ضعيف: ، وجاء يف التحقيق)١٥٩٦٠(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٩٦

ٍّأن رجال وقع يف علي مبحضر من عمر   فقال لـه -  رضي اهللا عنهما- ً
تعرف صاحب هذا القرب؟ حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، وعلي بن أيب : عمر

ًإال خبري؛ فإنك إن آذيته آذيت حممدا هذا ًطالب ابن عبد املطلب، ال تذكر عليا 
  .يف قربه

  : وباإلسناد عن أيب إسحاق قال-]٢٦[

 من عند علي - رضي اهللا عنه- إىل معاوية )١(جاء ابن أحوز التميمي
ا الناس،  ياأمري املؤمنني، جئتك من عند أألم الناس، وأخبل الناس، وأعي: فقال
ّأىن أتاه اللؤم وحنن كنا نتحدث أن لو ويلك، : فقال لـه معاوية. ن الناس وأجب َّ

ٌكان لعلي بيت من تنب وآخر  َّمن ترب ألنفد الترب قبل التنب، وأىن ] آ/١٠١[ّ
ّأتاه العي وإن كنا لنتحدث أنه ما جرى املوسى على رأس رجل من قريش  َّ ّ ُّ ِ

ّأفصح من علي، ويلك، وأىن أتاه اجلنب ومابرز لـه رجل إال صرعه، واهللا يا ابن َّ 
ُأحوز لوال أن احلرب خدعة لضربت عنـقك، اخرج، فال تقيم يف بلدي ُ َْ َُ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ٌ ْ قال . َّ

  .وإن كان يقاتله، فإنه كان يعرف له فضله: عطاء

ّأنشدنا أبو القاسم سعيد بن علي امليمذي لنفسه:  قال-]٢٧[
ِ
َ :  بصورَْ

  ]خفيف[

ِوعلــــــــي مــــــــردي الكمــــــــاة ُ ْ حبــــــــد الـــــــــٍّ ِّمـــــــــــشريف القـــــــــــرم احلمـــــــــــي الـــــــــــذمار  ِّ ِّ
ِ

ّ ْ َ 
  

                                                 
  .٣/٢٩٥) =١٣٢٤(أخرجه ابن عساكر  -]٢٥[
  .٣/٧٦) =١١٠٩(أخرجه ابن عساكر  -]٢٦[
هــو هــالل بــن أحــوز، قائــد مــن الــشجعان القــساة، وهــو قاتــل آل املهلــب، تــويف بعــد ) 1(

  .٨/٩٠ ، األعالم  ه١٠٢



  
  خري اهللا الشريف.  أ-بعد املئتني ثاين والعشرون والاجلزءان احلادي والعشرون 

  

٩٧

ِبــــدر آل الرســــول ســــيف اهلــــدى ِـــــــــــلول زوج البتــــــــــول ذات الفخــــــــــار  ْ املــــسـِ ِ 
 

ْوأيب الــــــــــسيدين ســــــــــبطي نــــــــــيب الـــــــــــ ّ ّــــــــــــــله خـــــــــــــري البـــــــــــــادين واحلـــــــــــــضار  ّّ ِ 
 

ار مـــن ذي افـــرتاء علـــى اللــــ ّكـــم فـق َـــ ــــــــــــشفريت ذي الفقــــــــــــار  َ ــــــــــــه فــــــــــــراه ب  ـ
 

ــــــــــــــب وال خــــــــــــــوار  وعظــــــــــــــيم مــــــــــــــن األمــــــــــــــور كفــــــــــــــاه   ّغــــــــــــــري مــــــــــــــا هائ
  

دا ـــــــــدرا وأح ـــــــــربا وب ـــــــــه خي ًســـــــــل ب ـــــــــ ْ ً ً ــــــــــــــــــــار  ْ ــــــــــــــــــــك باألخب ــــــــــــــــــــا تنبي ًوحنـيـن َْ ُ 

  

  

  آخره والحمد هللا رب العالمين

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآلـه الطاهرين



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٩٨

  مصادر التحقيق
 .ج٨ - ١٩٧٩دار العلم للماليني، :  بريوت-  ٤ ط - الزركلي / األعالم  - 
حممد باقر احملمودي :  حتقيق- اكر ابن عس/ترمجة اإلمام علي من تاريخ مدينة دمشق  - 

 .ج٣ - ١٩٨٠مؤسسة احملمودي، :  بريوت- ٣ ط- 
عبد الوهاب : ابن عراق، حققه/ زيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة تن - 

دار الكتب العلمية، :  بريوت- ١ ط- عبد اللطيف، عبد اهللا حممد الصديق 
 .ج٢ - ١٩٧٩

 - حممود حممد شاكر: ، قرأه وخرج أحاديثهالطربي/ مسند علي: ذيب اآلثار - 
 .١٩٨٢مطبعة املدين، : القاهرة

 - ١ ط- بشار عواد معروف . د: املزي، حتقيق/ ذيب الكمال يف أمساء الرجال - 
 .ج٣٥ - ١٩٩٢- ١٩٨٠مؤسسة الرسالة، : بريوت

دار إحياء الرتاث :  بريوت- أمحد شاكر وآخرين: الرتمذي، حتقيق/ اجلامع الصحيح - 
 .ج٥ - ١٩٨٠العريب، 

دار الكتاب :  بريوت- ٤ ط- أبو نعيم األصفهاين / حلية األولياء وطبقات األصفياء - 
 .ج١٠ - ١٩٨٥العريب، 

أمحد : النسائي، حتقيق/ خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه - 
 .١٩٨٦مكتبة املعال، :  الكويت- ١ ط- مريين البلوشي 

حممد أبو الفرج / تارخيها وتراجم شيوخها: دار السنة، دار احلديث النورية بدمشق - 
دار :  دمشق- ١ ط- حممد جمري اخلطيب احلسين : اخلطيب احلسين، اعتىن به

 .٢٠٠٢البشائر، 
 - عبد املعطي قلعجي: البيهقي، توثيق/ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - 

 .ج٧ - ١٩٨٥دار الكتب العلمية، : بريوت

دار إحياء الرتاث العريب، :  بريوت- فؤاد عبد الباقيحممد : حتقيق/ سنن ابن ماجه - 
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٩٩

 .ج٢ - ١٩٧٥
مؤسسة الرسالة، :  بريوت- بشار عواد معروف. د: الذهيب، حتقيق/ سري اخللفاء - 

١٩٩٦. 
دار إحياء الرتاث العريب، :  بريوت- حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق/ صحيح مسلم - 

 .ج٥ - ١٩٨٠
مكتبة :  القاهرة-  ١ ط- مد عمر علي حم.د: ابن سعد، حتقيق/ الطبقات الكبري - 

  .ج١١ - ٢٠٠١اخلاجني، 
 - ١ ط- خليل امليس : ابن اجلوزي، ضبط/ العلل املتناهية يف األحاديث الواهية - 

 .ج٢ - ١٩٨٣دار الكتب العلمية، : روت بي
حمب : عبد العزيز بن عبد اهللا، تصحيح: ابن حجر العسقالين، حتقيق/فتح الباري  - 

 .ج١٣ - ١٩٦٠ املعرفة، دار:  بريوت- الدين اخلطيب 
حبيب الرمحن : حتقيق/ كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي - 

 .ج٤ - ١٩٨٥مؤسسة الرسالة، :  بريوت- ١ ط- األعظمي 
دار الفكر، :  دمشق- عبد اهللا الدرويش : اهليثمي، حتقيق/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .ج١٠ - ١٩٩٢
دار املعرفة، :  بريوت- الذهيب / اكم؛ التلخيصاحل/ املستدرك على الصحيحني - 

١٩٧٠. 
شعيب األرناؤوط : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 

 .ج٥ - ٢٠٠١- ١٩٩٣مؤسسة الرسالة، :  بريوت- وآخرون 
دار :  دمشق؛ بريوت- ١ ط- حسني سليم أسد : حتقيق/ مسند أيب يعلى املوصلي - 

 .ج١٦ - ١٩٨٧املأمون للرتاث، 
 - عامر العمري األعظمي        : حتقيق/ مصنف ابن أيب شيبة يف األحاديث واآلثار - 

 .ج١٥ - ١٩٨٣الدار السلفية، :  بومباي- ١ط
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١٠٠

 .ج٥ -  ١٩٥٧دار صادر، :  بريوت- ياقوت احلموي /معجم البلدان  - 
دار الغرب :  بريوت- إحسان عباس . د: ياقوت احلموي، حتقيق/ معجم البلدان - 

 .ج٧ - ١٩٩٣اإلسالمي، 
يد السلفي : الطرباين، حققه/ املعجم الكبري -  مكتبة :  القاهرة- ٢ ط- محدي عبد ا

 .ج٢٥ - ١٩٨٣ابن تيمية، 
: ابن حجر، حتقيق/ املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة - 

مؤسسة الرسالة، :  بريوت- ١ ط- حممد شكور حممود احلاجي امرير املياديين 
١٩٩٨. 

دار :  بريوت- ابن املغازيل/ مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم - 
 .١٩٨٠مكتبة احلياة، 

حممود حممد الطناحي، طاهر : ابن األثري، حتقيق/ النهاية يف غريب احلديث واألثر - 
 .ج٥ - ١٩٦٣املكتبة اإلسالمية، :  القاهرة- ١ ط- أمحد الزاوي 



١٠١  

  راض العربية من الفارسية اقت
ًالشاعر عدي بن زيد العبادي نموذجا ِ ٍ  

  سعد الدين المصطفى. أ
  :مقدمـة

كانت عالقة العرب بالفرس قبل اإلسالم وطيدة، وذلك بسبب االتصال 
م، وهذه العالقة متيزت بي ن مبا حدث بينهما من صلة لغوية  ن الشعبي ّاملباشر 
ن العرب  وقد كان العراق حلقة االتصال بي. هوثيقة قبل ظهور اإلسالم وبعد

وهي قريبة من مدينة الكوفة اليوم يف . رة والفرس، وعلى وجه التحديد مدينة احلي
  .مكان يقال له النجف على ضفاف الفرات الغربية يف حدود البادية

ا بضعة قصور وحصون بناها األمراء ألنفسهم  وكانت يف أول نشأ
من وجودها محاية حدود فارس من غارات البدو، وكان وألشياعم، وكان الغرض 

ا أخالطا من أمم شىت، وأغلبهم من قبيلة تنوخ العربية، من  ٍسكا  ))ن ِالعباديي((ً
ر يف تاريخ العراق قبل ظهور اإلسالم  ٌرة، وقد كان هلؤالء شأن كبي وهم نصارى احلي

  .وبعده
ِومن أظهر ملوكهم النعمان بن امرئ القيس  م صاحب )٤٢١ - ٤٠٣(ْ

ُاخلورنق والسدير، واملنذر بن النعمان : القصرين املشهورين َّ ُ م واملنذر )٤٧٣- ٤٣١(َََْ
م والنعمان بن املنذر أبو قابوس )٥٣٣ - ٥١٠(بن امرئ القيس بن ماء السماء 

  .)١(م)٦١٨ - ٦١٣(م، وإياس بن أيب قبيصة )٦١٣ - ٥٨٥(
  :العرض

ية كان أقوى من تأثرها باللغات َّويرى الباحثون أن تأثر العربية بالفارس
ن العرب والفرس قبل  ربرية والقبطية، لقوة االتصال بي األخرى، كاحلبشية والب

                                                            
  .٢٢٥ -٢٢٣ورجي زيدان ص تاريخ العرب قبل اإلسالم ج) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٢

ومن هذه الكلمات . رة جدا فاأللفاظ اليت دخلت يف العربية كثي. اإلسالم
وس والفرسخ : وألفاظ أخرى مثل. الديوان، الدهقان: مصطلحات اإلدارة، حنو ا

رق  اجلاموس واملسك واإلستب: رة، منها وأمساء أشياء كثي. لصوجلانروز وا والني
َواإلبـريسم، وغي ْ ّالسرج: ر ذلك، حنو َْ

رة يف  وجاءت ألفاظ منها كثي. ، اخلندق)١(
  :الشعر اجلاهلي، وسنورد بعضها للتمثيل

ر ذلك،  هو يف األصل الكتاب يكتب فيه أهل اخلراج واجلزية، وغي: فالديوان
  .)٢(الكاتب:  الفارسية، أي))ر دبي(( وهو مشتق من
. )٣(ّوهو التاجر، أو القوي على التصرف مع حدة. ّفارسي معرب: ِّوالدهقان

 ))ده خان(( وأصلها ))دهكان((ّ أي اإلقليم والوالية، وقيل إنه من ))ده((ٌمأخوذ من 
  .َالفارسية، وتعين رئيس القرية

. )٤(رسخ ثالثة أميال أو ستةّفارسي معرب والف. وهي مسافة معينة: والفرسخ
ليس له أصل يف العربية، وهلذا استبدلوا ) َكـ(َّ ألن صوت ))فرسنكك((مأخوذة من 

وس وهي مأخوذة من . به اخلاء روز مؤلفة من  والني:. ّعابد النار:  أي))ماجيو((وا
 يف وهي: والصوجلان,  ومعناها النهار))روز((ومعناها يف العربية جديد و) نيـ(جزأين 

 ))كاو((مأخوذ من : واجلاموس. ّ ومعناها العود املعوج))جوكان((الفارسية احلديثة 
))كاوميش((البقر، وهو يف الفارسية : أي

)٥(.  
ًومل يكن استعمال الكلمات الفارسية حمصورا يف املناطق اليت اتصل فيها 

ًالفرس بالعرب اتصاال مباشرا، كعرب احلي  طائفة َّرة، بل تذكر كتب التاريخ أن ً

                                                            
) سرك(والسرج يف الفارسية أصلها . وأصلها الفارسي إبريشم. ٢٧ و٨املعرب ص ) 1(

  .٢٠ص 
  .١٥٤ و٥ّاملعرب ص ) 2(
  .١٤٦ّاملعرب ص ) 3(
  .٢٥٠ّاملعرب ص ) 4(
  .١٤٣راسر ص  برجست: التطور النحوي) 5(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١٠٣

ا،  فارسية عاشت يف املدينة املنورة منذ القدمي، وانتشرت بعض ألفاظها بي ن سكا
بعض هذه األلفاظ كما انتشرت يف الكوفة والبصرة (  ه٢٥٥ت (ويروي اجلاحظ 

َِأال ترى أن أهل املدينة ملا نزل فيهم ناس من الفرس يف قدمي الدهر علقوا : ًقائال ّ
َّ

ّلذلك يسمون البطيخٍبألفاظ من ألفاظهم، و ... الرزدق: ّاخلربز ويسمون السميط: ُ
م يسمون املسحاة ّوكذلك أهل الكوفة فإ بال، وبال بالفارسية، وأهل البصرة إذا : ّ

ا ّالتقت أربع طرق يسمو مربعة ويسميها أهل الكوفة اجلهار سوك، واجلهار : ُ
ّسوك بالفارسية، ويسمون السوق والسويقة   .)١(ر بالفارسيةوازار، والوازا: ُ

ّراض العرب من الفارسية على ما حيتاجون إليه، بل تعداهم  ومل يقتصر اقت
ُّراض ألفاظ لديهم ما يدل عليها، مثل ذلك إىل اقت ن  رجس واليامسي الورد والن: ٍ

. ّاحلوجم والعبهر والسجالط والدجر والفرسك: واللوبيا واخلوخ ويقابلها يف العربية
  .وهذه كلمات عربية

املزهر يف علوم ((ًوقد أفرد السيوطي هلذا النوع من األلفاظ فصال يف كتابه 
))يف املعرب الذي له اسم يف لغة العرب((: ّ مساه))العربية

)٢(.  
ًن أرجاء اجلزيرة العربية، وجيدون أحيانا  وكان بعض شعراء العربية يتنقلون بي

ََْبـغيتهم يف بالط أمراء احلي تب األدب والطبقات والتاريخ رة والغساسنة، وتروي ك ُ
ًروايات، فقد أمضى طرفة بن العبد شطرا من حياته يف بالط عمرو بن هند ملك  ََُ َ

ًرة وكان ينادم أخاه أبا قابوس، وكان خاله املتلمس شاعرا، وقد هجا هذا  احلي ّ ُ
ّر عمرا، فكتب إىل وايل البحرين بقتله هو وابن أخته طرفة، وملا علم املتلمس األخي ّ ً 

َباألمر مضى حىت حلق مبلوك بين جفنة بالشام َِ
)٣(.  

ُوعاصر شعراء آخرون عمرو بن هند وحضروا جملسه كعمرو بن كلثوم 

                                                            
  .٢٠ - ١٩: ١اجلاحظ : ن البيان والتبيي) 1(
  .٢٨٦ - ٢٨٤: ١السيوطي : وم العربيةاملزهر يف عل) 2(
بروكلمان ترمجة : ، وتاريخ األدب العريب٤٤٥ -٤١٩: ٢البغدادي : خزانة األدب) 3(

  .٩٤: ١عبد احلليم النجار . د



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٤

ِّواحلارث بن حلزة وأوس بن حجر واملثقب العبدي، وقيل َّإن املثقب العبدي : ّ
َمدح أبا قابوس النعمان بن املنذر َ َ

َْملنذرين رة ا والنابغة الذبياين نادم ملوك احلي. )١(
ِ
ُ

َالثاين والثالث والنعمان بن املنذر أبا قابوس وقد سخط هذا األخي ِ ُر عليه ملا يروى  َ
َّمن أنه وصف امرأته يف شعره، واألمر خالف ذلك وهو أن النابغة كان قد اتصل 

  .ن ّببين غسان يف دمشق وهم أعداء اللخميي
ُوكان علقمة بن عبدة وعبيد بن األبرص ينادمان  ُُ َِ َ رة مع النابغة،  ملوك احليُ

َّويروى أن سالمة بن . َّإن علقمة مدح احلارث األصغر بقصيدة مشهورة: وقيل ُ
  .)٢(جندل رثى النعمان بن أيب قابوس بقصيدة يف األصمعيات

رة وسنكتفي بالقول املفصل عن أهم  واأللفاظ الفارسية يف الشعر اجلاهلي كثي
ّشاعر ميثل أعلى نسبة يف استعمال ا ُ ّأللفاظ الفارسية، وهو عدي بن زيد بن محاد ٍ

ًرة، فصيحا حيسن  ِبن زيد العبادي شاعر من دهاة اجلاهلية، كان من أهل احلي
العربية والفارسية والرمي بالنشاب، وهو أول من كتب بالعربية يف ديوان كسرى، 

ّوج هند مث تز.  فقد رفع مكانته))هرمز((ًونال مكانة، بعد وفاة أنوشروان، عند ابنه 
  .)٣(بنت النعمان بن املنذر

ًرة، فقد عمل كاتبا للنعمان  ر عند ملوك احلي وكان عدي بن زيد ذا شأن كبي
ّر، وقد أتقن الكتابة بالعربية والفارسية، وتأدب بآداب أبناء امللوك واألمراء،  األكب

نذر ًإنه كان سببا يف تولية النعمان بن امل: ولقي حظوة عند كسرى بن هرمز، وقيل
َّبعد وفاة أبيه ولكن العالقة مل تدم بينهما، فقد حبسه النعمان، وبقي يف حمبسه 
ّإىل أن جاء رسول كسرى ليخرجه فخاف النعمان من خالصه فغمه حىت 

                                                            
  .١١٥: ١روكلمان  تاريخ األدب العريب لب) 1(
  .٣١٩ و٣١٥ و٢٨٤ - ٢٨٢: ٣خزانة األدب ) 2(
  .٢٢٠: ٢األعالم للزركلي ) 3(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١٠٥

  .)١(مات
وأثر . ٌوهو شاعر جميد جعله ابن سالم يف الطبقة الرابعة من فحول اجلاهلية

رة ومراكز الريف  إنه يسكن احلي((: عنهالبيئة احلضرية واضح يف شعره، وقد قيل 
ُفالن لسانه وسهل منطقه ُُ ُِ

َ ُ َ
ِ َ َوعيب عليه استعمال األلفاظ األعجمية يف شعره، .)٢(َ

ِ

ٍرة، فكان عدي بن زيد يسمع  وكانت الوفود تفد على امللوك يف احلي: فقال املرزباين

م فيدخلها يف شعره عرهم يف النحو ومع ذلك فهو من الشعراء احملتج بش. )٣(لغا
  .)٤(واللغة

وتدور أغلب أشعاره يف الغزل ووصف اخلمرة والنساء، وله قصائد وضعها يف 
سجنه تفيض أملا من صروف الدهر ومصائبه، وحكمة من التدبر فيها، وكذلك 

ً
ّتصور كثريا من أحداث املاضي وعربه، وخصوصا ما يتعلق مبلوك احلي ً َِِِ ً رة والفرس  ّ

ن من الطبيعي أن جند يف شعره بعض األلفاظ الفارسية، وهذه والروم، ومن هنا كا
ر الفارسية يف العربية، إذ يصف احلياة احلضرية احلافلة  ُّتدل داللة قاطعة على تأثي
  .رة باللذات، واألحداث الكثي

أنو شروان، وسابور، وقباذ، : فمن األعالم الفارسية اليت وردت يف شعره
  :لكًّواحليقار، فقد قال مبيـنا ذ

ُوان أم أين قبله سابور ُ ُ َ َ َ ْأين كسرى كسرى امللوك أنوشر   !؟)٥(ُ َ ُ ِ ُ
ُ

ِ ِ
َ 

  :وقال يصف فتيات فارسيات
ِوحشت بأيديها بوارق آمد ِ َ ِ َ َْ َّ

ُِّصرعن قباذا رب فارس كلها   )١( َ َِ َّ َ ً ُ َ ْ َ 

                                                            
  .٢٨٦ -  ٣٨١: ٢ وخزانة األدب ١٥٦ و٩٧: ٢األصفهاين : األغاين) 1(
  .١٧حممد بن سالم احلجمي ص : طبقات فحول الشعراء) 2(
  .٩٢املرزباين ص : املوشح) 3(
  .٣٥٩: ٤، ١١٣ و٧٣: ٣، ٣١٢: ٢، ١٩٨ و١٤٠: ١سيبويه ) 4(
  .١٩٤ و٢٠ّواملعرب ص . ٨٧ديوانه ص ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٦

ِِوبينت يف لذاته رب مارد َّ َ ِِ ّ َ ِِعصفن على احليقار وسط جنوده   ّْ ُُ ََ ْ َ َ ْ َ َ 
 ))سابور((و. ّ فارسي معرب))أنوشروان((: وأورد اجلواليقي هذه األمساء، فقال

ّمعرب أصله يف الفارسية و ّ اسم ملك الفرس معرب أصله ))كسرى((، و))شاه بور((ّ
  .)٢(ن من ملوك الفرس  امسا ملكي))َْحيقار(( و))ُقباذ((، و))خسرو((

ْبـقة: وذكر عدي بن زيد أمساء مواضع فارسية، منها رون واخلورنق   وجيَ
ّرا ما تعرض الشعراء هلذين االمسي والسدير، وكثي   :رين، فقال ن األخي ً

ِـرف يوما وللهدى تفكي َ ُ ِ ً َ ََِْوتأمل رب اخلورنق إذ أشـ   )٣(ُر َ َْ َّ َ َّ َ 
ُـلك والبحر معرضا والسدير ُِ ّ ً ِ ُ َ ُ َسره ماله وكث   ِ ُُ َُّ َرة ما ميـ َ ُ 

ّ معرب ))اخلورنق((و. مها النعمان بن امرئ القيسواخلورنق والسدير قصران بنا
َخرنكاه((أصله يف الفارسية  ر أن فارسيته  موضع الشرب، وقال ادي شي:  أي))َُْ

فيه ثالث : ، أي))ساديل((ّ معرب ))السدير((و. )٤(حمل األكل:  أي))خورانكاه((
ْسه ديل، وقال ادي شي: قباب متداخلة، ويسميه الناس ، ))ْه ديرِس((هو معرب : ر ِ

ْسه دير((: وقيل له َّ ألنه كان يف داخله ثالث قـبب، فإن ))ِ َُ  باللغة البهلولية ))دير((َّ
  .)٥(القبة: تعين

يكسوم : ًواستعمل الشاعر عدي بن زيد أعالما يف شعره أخرى، مثل
  :فقال، )٦(وقابوس

ا ُِيكسوم ال يـفلنت هار َ ِْ ْ َ ََيوم يـقولون يا لرببـر والـ   ََ َ َََ َُ ُ َ 
  :، فقد وردت يف قوله))املرزبان((: وألفاظ هلا عالقة باحلكم واإلدارة، حنو

                                                                                                                                
  .١٢٤املصدر السابق ص ) 1(
  .٢٦٥ و١٢١ و٢٨٢ و٢٠جلواليقي ص ا: ّاملعرب) 2(
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  .٥٤ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ١٢٦املعرب ص ) 4(
  .٨٦ واأللفاظ الفارسية ص ١٢٧املعرب ص ) 5(
  .٢٥٩ و٣٥٥ و٢٩١ واملعرب ص ٤٧ديوان عدي ص ) 6(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١٠٧

ا م مراز ُِقد اطمأنت  َ ِِ ْ َّ ِ ٌبـعد بين تـبع خناورة   )١(َ َِّ َ ٍ ُ َِ ََ ْ 
حافظ : ره بالعربية  هو الرئيس من الفرس، بضم الزاي، وتفسي))ُاملرزبان((و
  : يف قوله))الفيج((ووردت كلمة . ِّاحلد

ِي لو عنـيت به مصييبَِّومه ِ ُ ِِ ُ ََْ
ِوما شأين به والفيج حويل   )٢( َ ُ َ ِِ ِ َ 

  .ّرسول السلطان على رجليه: ))الفيج((و
ّ الراهب، قال ))األبيل((: رة استعملها الشاعر، منها وهناك ألفاظ دينية كثي

  :ّفارسي معرب، قال الشاعر: اجلواليقي
َْألبيل كلما صلى جأر َ ّ ّ ٌ ِ َ

ِ فاقبل حلفيت- ِهللا  وا- ِّإنين    )٣( َ َ ْ َ 
  :ن واخلمرة وجمالس اللهو والغناء، منها وألفاظ أخرى تتصل بالرياحي

  : فقد وردت يف شعره، قال))الكافور((
ُذر يف حر وجهك الكافور ُ َ ِ َ ُِّ ِ َليت شعري كيف أنت إذا ما   )٤(َُّ ََ َ ِ ِ َ 

ُِّطيب من شجر ينبت باهلند عرب بلفظه من الفارسي: والكافور ٍ ٌ   .ةِ
))الغار(( و))املسك((و

  :وردت هاتان الكلمتان يف شعره، فقال، )٥(
ُـعنبـر والغار ولبىن قـفوص َ َ ُ ُ ُ ََْ

ُينفح من أدرانه املسك والـ   )٦( ِ ِِ ُ َ َ 
ٌالطيب فارسي معرب: ))املسك((و َ ٌ شجر له دهن، وأصله يف ))الغار((و. ُ َ

))غار((الفارسية 
اخلدم واحلشم، وأصلها : ي  وردت يف شعره وتعن))النستق((و. )٧(

                                                            
: والنخاورة. ملوك يف اليمن: وبنو تبع. ٣٥٢ّواملعرب ص . ٤٧املصدر السابق ص ) 1(

  .وهو الرئيس من الفرس. واملرازب مجع مرزبان. األشراف
  .اخلطوب: مجع ملمة. وامللمات. ٢٤٣ّ واملعرب ص ٣٩ديوان عدي ص ) 2(
  .٣١ّ واملعرب ص ٦١ديوان عدي بن زيد ص ) 3(
  .٢٨٥ و٢٦٨ّ واملعرب ص ٨٦ديوان عدي بن زيد ص ) 4(
  .٧١ديوان عدي ص ) 5(
  .٣٢٥ّ واملعرب ٧١ديوان عدي بن زيد ص ) 6(
  .٣٧٣املعرب ص ) 7(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٨

  :فقال. فارسي
ِعن النصافة كالغزالن يف السلم ََّ ِ ِ ِ َِ ّ ُينصفها نستق تكاد تكرمهم   )١(ِ ُ َِ ُ َُ ٌ ُ ُ ُ ِ 

  : يف قوله))اإلبريق((و
ُقينة يف ميينها إبريق ِ ِ َِ ٌَ َ

ْمث نادوا على الصبوح فجاءت   )٢( َ ِ َُّ َ َ َُّ 
ّ معرب فارسي األصل، معرب من ))اإلبريق((و ، ))آب ريز(( أو ))أبريج((ٌّ
  .ُّصب املاء: ومعناه
  : وردت يف قوله))َّالراووق((و

ُـك صفى سالفها الراووق ُ ّ َ ُ َّ َ ٍقدمته على سالف كعي   )٣(ِ ُ َ ُ َْ َّ ّن الديـ َ ِ 
 وهو ما صفا من ))راوك((ّاملصفاة، معربة من :  كلمة فارسية تعين))الراووق((و

  .رمها اخلمر واملاء وغي
  :، قال))الكميت((شعاره كلمة ووردت يف أ

ْبكميت كعكاظي األدم ُُ ِّ ٍ َ ُ
َِولقد أغدو ويغدو صحبيت   )٤( ُ ُ َُ َ 

ّمن اخليل ما خالط محرته سواد، معرب : ))الكميت((و ٌ ََُ ُ َ  ))كمخت أو كميته((َ
  .ومعناها املختلط

  : قال))الكأس((و
َّإذا مزجناها مباء السما ِ ِ َ ْ ََ

ِكأن ريح املسك يف ك   )٥( ِ
َ  ِأسهاَّ

  . بالفارسية))كاسه((القدح، وهي معرب : ي  تعن))الكأس((و

                                                            
  .خيدمها: وينصفها. ٣٤٣ّ واملعرب ص ١٧٠ديوان عدي بن زيد ص ) 1(
 ٢٣ و٥ واملعرب ص ٧١ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٧٨ديوان عدي بن زيد ص ) 2(

  .٢٦٥و
  .٧٥ّ واأللفاظ املعربة ص ٧٨ديوان عدي بن زيد ص ) 3(
  .٢٩٥ واملعرب ص ١٣٧رسية املعربة ص  واأللفاظ الفا٧٤ديوان عدي ص ) 4(
  .١٣١ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ١٦٦ديوان عدي ص ) 5(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١٠٩

  : يف قوله))الكوب((و
ِيسعى عليه العبد بالكوب ُ ُ َ َِ َ َ

ُُمتكئا تقرع أبوابه   )١( ُُ َ ُ ً ّ 
ُِّ كوز مستدير الرأس ال عروة له عرب بلفظه من الفارسية))الكوب((و ُ ٌ.  

  :يف قوله ))ارّالدخد((ُّوهناك ألفاظ تدل على الثياب، منها 
ِوجيلو صفح دخدار قشيب ِ َ ٍ َ َ ْ َ

ُتـلوح املشرفية يف ذراه   )٢( ُ ُ َِّ َ ُ َُ 
، أي ميسكه التخت وهو ))ختت دار(( الثوب، وهو يف الفارسية ))ّالدخدار((و

  : يف قوله))ِّالدمقس((و. ّثوب أبيض مصور
ُْأعناق من حتت األكفة در ِ َِّ ُ ِ ُبيض عليهن الدمقس    )٣(َِ َ ِّ َّ ِ ََ ٌ  وبالـِ

وهو . َُّ هو القز األبيض، وما جيري جمراه يف البياض والنعومة))الدمقس((و
  .، ومعناها احلرير األبيض))دمسه((ّمعرب 
  : يف قوله))ِّالديباج((و

ِباج فوق اخلدور واألمناط ِ ُُ َ َ َِّثانيات قطائف اخلز والديـ   )٤(ِ َ ِ ٌِ 
ّنساجة :  أي))ديوباف((ة َّ معرب، وقد قيل إن أصله بالفارسي))الديباج((و

ا من  ّأما برجست. ِّاجلن، وهذا رأي اجلواليقي  يف الفهلوية، مث ))ديباك((ّراسر فقال إ
 وهو ثوب مصنوع من ))خاز((َّر أن أصلها  ًصارت الكاف جيما، ويرجح ادي شي

  .ّكتان متقن
  : فارسي معرب، وردت يف قوله))الياقوت((و

َّـياقوت محر يزينها الت ُ ٌ ُ ِ ُصفيفُ ُوطفا فوقها فقاقيع كالـ   )٥(ِ ِ َ َ َ ََ 

                                                            
  .١٣٩ّ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٦٧ديوان عدي ص ) 1(
  .١٤١ّ واملعرب ص ٣٧ديوان عدي ص ) 2(
  .١٥١ّ واملعرب ص ٦٦ّ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ١٢٧ديوان عدي ص ) 3(
  .١٤٠ واملعرب ص ١٣٨ بن زيد ص ديوان عدي) 4(
  .٣٥٦ديوان عدي ص ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١١٠

  : جاءت يف قوله))ّالدينار((و
ِكأمنا اجتـلى يف الصبح دينارا ِ ُّ ََ ِِوقد أراه على حال أسر به   )١(ّ َّ ٍ َ ُ َ 

  .كما أورد اجلواليقي))ّدنار((ّ فارسي معرب من ))الدينار((و
  : يف قوله))الغرنيق((و

ُأرحيي غمندر غرنيق ِ ِ ٌ َ ََ َ ٌّ
ٌِفاستباها أشم خرق كرمي   )٢( ٌ ِ ُّ َ ََ 

 ))نيك((أبيض، و:  أي))غرا(( الشاب األبيض اجلميل مركب من ))الغرنيق((
  .مجيل: أي

ُالربزين((، و))ِالباطية((و ِ   : يف قوله))ِ
ُجونة يـتبعها برزينها ِ ِ ُ ََ ّإمنا لقحتنا باطية   )٣(ٌََ َُ ِِ ّ 

 ))رزين الب((ّلى ضيق األسفل، و كلمة فارسية، وهي إناء واسع األع))الباطية((و
ُفارسي معرب، وهو إناء من قشر الطلع، يشرب فيه ّ ّ.  

  : يف قوله))الفردوس((و
َوزوجه صنعة من ضلعه جعال َ َ َُ ُِِ ِِ ً ُ َ

ُمثت أورثه الفردوس يعمرها   )٤( َُ َ َ ِ ََُ َ َُّ 
: َّوقيل إن هذه الكلمة سامية األصل، وقال أبو حامت.  البستان)) الفردوس((و

ًزلة، وكان عدي بن زيد عباديا  ذه الكلمة من النصرانية وردت يف الكتب املنه ِ ِ َ
  .نصرانيا
  . هو ولد البقرة الوحشية، فارسية معربة)) اجلؤذر ((و
  :ّرات الداللية في األسماء األعجمية ّالتغيي

ّيعد التغيري الداليل ظاهرة مطردة يف اللغة العربية ُّ وهو نتيجة حتمية . ُ
                                                            

  .١٣٩ و٨املعرب ص ) 1(
  .١١٦ واأللفاظ الفارسية املعربة ص ٧٧ديوان عدي ص ) 2(
  .٨٣ و ٦٩ّ واملعرب ص٢٠٤ديوان عدي ص) 3(
  .٢٤٠ّ واملعرب ص ١٥٩ديوان عدي ص ) 4(



  
   صطفىاملسعد الدين .  أ- اقرتاض العربية من الفارسية 

  

١١١

َّن فإن التغيري  ن لغتي راض بي وإذا كان هنالك اقت.  االجتماعية امللحةللحاجات
ُالداليل للكلمة الدخيلة يتسم بسمة تضاف إىل ما يوصف به التغيري الداليل  ِ ّ

ّوتظهر آثار هذه السمة على أهل اللغة األصلية الذين ال . لكلمات اللغة األصلية
وهذا األمر . ًأو ال يعرفون عنها شيئايعرفون معىن الكلمة الدخيلة معرفة دقيقة، 

  .ر يف معىن الكلمة جزئيا أو كليا ٌمدعاة حلدوث تغيي
ُن درست التغيي وحي ا تسلك اجتاهات رئيسة إضافة  ْ ّرات الداللية وجدت أ ُ ْ ّ
ًرات ثانوية، وسأقدم يف هذا البحث شيئا من هذه التغيي إىل تغيي رات الداللية العامة  ّ
  :وهي

ً وذلك بأن يكون املعىن األول شامال أفرادا كثي:صيص التخ- ١ رين، فيضيق  ً
ًجماله ويتخصص حبيث يصبح مقصورا على أفراد أقل عددا َّ ٍ

ً
)١(.  

رضتها العربية من  ن اقت ر داليل حي وهذه طائفة من الكلمات طرأ عليها تغيي
  :الفارسية

  حة الصف    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
    ١١٤    أداة الرائحة الطيبة  األداة والوسيلة  األبزاز
  ١١٥ - ١١٤  أهراء الطعام  كدس من القمامة  األنبار
ّاخلالص املربأمن كل عيب  آزاد ُّ

  ١٤٣  ّنوع جيد من التمر  )٢(
  ُاسم يطلق على والية  األهواز يف إيران

    ١٤٧  اسم للمدينة حاضرة الوالية    
ُأسبذ َ ّ  اسم قائد معني من قوادهّاسم كل قائد من قواد     ْ ّ  ١٥٠  

        كسرى على البحرين  
  ٢٠٣  ّحصن من حصون الروم  َّحمصن  ُبركوما
  ٢٥٤  حافظ الرغيف  احلافظ  ردبانَ اجل

                                                            
  .٢٨٢عبد العزيز مطر ص . د: حلن العامة) 1(
   ٣٤ و٢٩ و٢٠ و١٩ّاملعرب ص ) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١١٢

   الصفحة    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
  ٢٧٥  طعام شبيه باحلساء  )ًمطلقا(الطعام   َاخلرديق
ْدهقان   الفالحون  مزارع  ِ

  ٣٥٩  أنثى الفيل  الفيل العظيم  ندبيلّالز
  ٤٨١  الصيديل  ّبائع متجول لألدوية  َفيلور

  والعطور واإلبر واحلرير  
  ٥٤٧  َّاملدينة والصقع  ُاسم يطلق على كل  ُالكورة

  مقاطعة من بالد فارس  
ُالنيم   ٦١٦  )١(ر إىل الصدر الفرو القصي  ّالنصف  ِّ
املهر  ّالكرج

ُ
ا، وهي مهر     ٥٥٠  ُلعبة يلعب 

  ن خشبم    
  : التعميم- ٢

ٍن تستعمل الكلمة الدالة على فرد أو نوع خاص من أفراد اجلنس  وذلك حي(( ٍ ٍ ّ ُ
))ِّرين، أو على اجلنس كله ٍ أفراد كثيعلىأو أنواعه، للداللة 

، وهنا طائفة من )٢(
  :ر الداليل املعربات مشلها التغيي

  حة الصف    معناها العربي  معناها األعجمي   الكلمة المعربة   
  ١١١  اسم من أمساء اخلمر  ُاخلمر اليت عوجلت  اإلسفنط أو اإلسفند

  ١٦٨  لون أمحر  نوع من الياقوت األمحر  َالبهرمان
ِكل مكان فيه مزارع  القرية  ِّالرسداق ََ  ٣٢٥  
  ٣٥٢       أتباع ماين  أعلى مراتب املانوية وهو من امتثل   ِزنديق

  .)٣(جبميع أوامرها  

                                                            
ُوالنيم فرو يسوى من جلود األرانب غايل الثمن. ٣٣٩ّاملعرب ص ) 1( ِّ.  
  .٢٨٢عبد العزيز مطر، ص . د: حلن العامة) 2(
 فئة من الناس مارقة خرجوا على الدين واستباحوا احملرمات يف العصر : املانوية) 3(

  .ي وهو فارسي باطن ))ماين((العباسي وينسبون إىل 
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١١٣

   الصفحة    معناها العربي  ألعجمي معناها ا  الكلمة المعربة   
ُاملرج َ

  ٥٧٥  ر أرض واسعة فيها نبات كثي  نوع من العلف  
      ّمترج فيه الدواب    

رات الصوتية  ُرات الداللية تبقى حمدودة وقليلة إذا ما قورنت بالتغيي وهذه التغيي
ّوالصرفية اليت تطرأ على الكلمات ااملعربة من لغات عدة ن ّوهذا احلد القليل م. ّ

ر يف املستوى الداليل إمنا يرجع جلهل العرب مبعاين الكلمات اجلديدة اليت  التغيي
  .رضوها كليا أو جزئيا اقت

  :الخالصـة
َّوصفوة القول أن العقلية العربية كانت عقلية علمية واعية جتاه لغتها األصيلة، 

 اجلوانب ّر حساسة، ومقاييس خاصة، ينبغي اخلضوع هلا، والسيما يف وهلا معايي
ر علينا إذا مل نقل عن الكلمات  ولذلك ال ضي. الصرفية والصوتية، والداللية

 ((، وميكن أن نكتفي بتسميتها بـ ))أعجمية((رها  رضة من الفارسية أو غي املقت
ّرات اليت طرأت عليها، فقد جردت هذه الكلمات من هويتها   بعد التغيي))ّاملعربات ُِّ

جديدة، فهي تعيش اآلن إىل جوار الكلمات العربية ُاألعجمية، ومنحت هوية 
  .الفصيحة

  المصـادر والمراجـع
م، واهليئة ١٩٢٧ -  ه١٣٤٥األغاين، دار الكتب املصرية، :  األصفهاين، أبو الفرج- ١

  .م١٩٧٤٣ -  ه١٣٩٤املصرية للكتاب، القاهرة، 
  .م١٩٢٩التطور النحوي، مطبعة السماح، القاهرة، : راسر  برجست- ٢
عبد احلليم النجار، دار . تاريخ األدب العريب، نقله إىل العربية د: وكلمان، كارل بر- ٣

  .م١٩٥٩املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 
ُّخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، (:  ه١٠٩٣ت ( البغدادي، عبد القاهر - ٤

، الطبعة حتقيق عبد السالم هارون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة اخلاجني
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١١٤

  .م١٩٦٧ -  ه١٣٨٧الثانية، 
ن، حتقيق عبد السالم  البيان والتبيي(:  ه٢٥٥ت( اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر - ٥

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥هارون، مكتبة اخلاجني، الطبعة اخلامسة، 
ّاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، حتقيق :  اجلواليقي، منصور- ٦

ّطبعة املدين، القاهرة، وجدة، الطبعة الرابعة، وشرح أمحد حممد شاكر، م
  .م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣

ّ ديوان عدي بن زيد العبادي، حتقيق حممد جبار املعيبد، دار اجلمهورية، بغداد، - ٧
  .م١٩٦٥ -  ه١٣٨٥

روت،  ن، الطبعة احلادية عشرة، بي األعالم، دار العلم للماليي: ر الدين  الزركلي، خي- ٨
  . ه١٩٩٥

ن مؤنس،  حسي. تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار اهلالل، مراجعة د: ي زيدان، جرج- ٩
  .م١٩٠٨ط 
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١١٥    

  أصول العالقة بين البالغة والنقد القديم
  حتى نهاية القرن الرابع الهجري

  حسين األسود. أ
ُّاألصل بني العلوم املتقاربة واملتكاملة التعاون والتعاور، والتأثر والتأثري، وهذا 
ّيشكل عالقة معينة ذات مسات حمددة، وخصائص ظاهرة، تتحكم فيها بعض  ً ُ

  .جيةاملؤثرات الداخلية أو اخلار
 - هذا ح عامة جتلو لنا نتائج تقارب علمني، أو تكاملهما، وـهذه مالم

بيان طبيعة العالقة وأصوهلا، بني ِلهدف هذا البحث الذي يسعى  - على حنو ما 
ما احتدا يف كثري من األحيان  ومها علم البالغة ،ٍعلمني تقاربا وتكامال، بل إ

  .والنقد القدمي
ع البالغة بالنقد القدمي إمنا هوحديث عن واحلديث عن األصول اليت جتم

ُّأما سبب وجود هذا احلبل وعلته . ّاحلبل السري الدقيق الذي يصل البالغة بالنقد
فهو الطاقة اجلمالية اليت تفرزها البالغة العربية ، مث اعتماد أسباب هذه الطاقة يف 

كام تستند إىل ٍوالنقد بوجه عام أح األحكام النقدية ، فالبالغة عناصر مجالية ،
  .هذه العناصر

ًفقد أثارت العالقة بني البالغة والنقد القدمي كثريا من التساؤالت 
والنقاشات، إذ كانت هذه العالقة، وما تزال، موضع جدل ونقاش، وذلك لسطوة 

ومدار هذا اجلدل حول سؤالني؛ ما العالقة  .اجلانب البالغي على النقد القدمي 
  مي؟ وإن كان مثة عالقة فما طبيعة هذه العالقة؟بني البالغة والنقد القد
 ال بد من اإلشارة إىل أن النقد العريب نشأ قبل البالغة ءوقبل كل شي

ِّالعربية، ذلك أن كل شاعر إمنا هو مقو َوحكم شعره، م نفسه،ُ  ومقدم ألشعار َ
ا ٍوأول نقد وصلن.ُ وميكن أن يقال إن النقد العريب ولد مع الشعر )طرفة(اآلخرين 

ّهو ما نالحظه يف العصر اجلاهلي من ملحوظات نقدية عامة تنم على ذوق 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ٍُّمث تطورالنقد العريب بعد ذلك على يد ثـلة من اللغويني والنحويني .فطري حمض 
(   ه ٣٢٢ت(والرواة إىل أن بلغ ذروته يف القرن الرابع اهلجري على يد ابن طباطبا 

( والقاضي اجلرجاين (   ه٣٧١ت(واآلمدي (  ه ٣٧٧ت(وقدامة بن جعقر 
  (.  ه٣٩٢ت

ِّأما البالغة العربية فقد كانت مستقرة يف جبلةالعرب، وكانت مظاهرها  ِ

ِواضحة يف كالمهم من شعر ونثر وخطابة وحكم وأمثال وتوقيعات ٍ ٍ   ومل تأخذ . ً
اية القرن الثالث اهلجري  فنون البالغة العربية شكلها االصطالحي املعروف حىت 

  .)البديع (عندما وضع كتابه (   ه٢٩٦ت(ن املعتز على يد اب
سات القرآنية اليت فتحت باب امث تطورت بعد ذلك البالغة وظهرت الدر

وقد . البحث البالغي على مصراعيه فأفادت البالغة العربية من ذلك أميا فائدة
محل املتكلمون لواء هذه الدراسات وعنهم جنمت كتب اإلعجاز اليت صاغت 

  .   يف تراثنا البالغي ، وهي نظرية النظم أهم  نظرية
َّالستجالء أصول العالقة بني البالغة والنقد وطبيعتها البد من اخلوض يف و

  .رؤية كل منهما ، والوقوف على موضوعه وامتداداته
  :ةـ البالغ-ًأوال 

ًقتضي مثال مجاليةيّإن اإلبداع الفين  ح من معينها املبدع، تً وأصوال فنية، مي،ُ
قي من مائها، ليصل من كل ذلك إىل مستوى من احلسن واجلودة واإلتقان، ويست

ٍيعتقد به أنه سيرتك أثرا يف املتلقي، ألن الغاية من إتقان أي عمل فين عند العرب  ً
دف التأثري يف  القدماء إمنا هي الوصول إىل املستوى األبلغ واألجود، وكل ذلك 

الوصول إىل أقوى  َلد املبدع إمنا هوَذلك أن اهلاجس الذي يدور يف خ. املتلقي
ويضاف إىل ذلك احلرص الشديد على إيصال . تركيب، وأفخم لفظ، وأمجل بيان

فكلما جنح يف نقل احلال . شعوره وكل ماجيول يف خاطره إىل ذهن املتلقي
  .ًالشعورية اليت تعرتيه كان أشد تأثريا



  
١١٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ُتتحقق مثل
 هذه املِ

ُ
 وليكن النص الشعري –ُثل اجلمالية يف العمل الفين 

ُّ باتباع قوانني معينة، وأساليب حمددة تكون كفيلة بتوفري طاقة مجالية تعم –ًمثال  ّ ِّ
ّالنص الشعري من أوله إىل آخره، طاقة مجالية تشع من ألفاظه، ومعانيه، وتراكيبه، 

  .وأنغامه وموسيقاه، وصدق املشاعر وحسن صوغها والتعبري عنها
ا فنون البالغة العربية، ألن مُ األساليب فرياد أما هذه القوانني وتلك

البالغة هي ذلك العلم الذي حيدد اهليئة اليت إن استوت عليها مكونات النص 
تم جبودة اللفظ وصحة املعىن، ومجال النظم،  ًالشعري بان حسنا مجيال، فهي اليت  ً

تم بوسائل التأثري التصويريسواستواء الن وهي . ة واملوسيقيةج، وقوة الرتكيب، كما 
وهي . ٍالعلم الذي ميتلك وسائل فنية تعبريية تناسب كل غرض من أغراض الشعر

ًفمدار البالغة إذا، . ّم فن التصرف يف كل هيئات القول ومسالكهّالعلم الذي يعل
وما من شك . يد معانيهوعلى حتسني الكالم وإحكام صنعته، وتأنيق ألفاظه، وجت

 اجلودة، وامتلك َشتمل على مثل هذه الصفات حاز مرتبة العمل األديب إن اَّأن
ٍلحظ يف أي عمل أديب تعود يف قسم كبري ُفالطاقة اجلمالية اليت ت .صفة اجلمال ٍ

  .يهاّمنها إىل فنون البالغة وحسن تأت
م وقوة بديهتهم عن مثل هذه القوانني . وقد استغىن العرب القدماء بفطر

هي فالبالغة العربية فطرية أم قوانني نظرية  كانتلك سواء أذوبصرف النظر عن 
َّاليت تكسب العمل األديب املزية اجلمالية ُ.  

إن القول بتفرد البالغة العربية باملزية اجلمالية الينفي اشرتاك بقية العلوم، 
ٍمن لغة وحنو وصرف، يف اإلبداع الفين فحاجة املبدع إىل اللغة كحاجة الصائغ . ٍ

 ذهب وفضة، والشاعر فقري إىل التوسع فيها، واملعرفة إىل املعدن الثمني، من
ِعرهاَبسهلها وو وحاجته إىل النحو كحاجة الصائغ إىل النظام والصنعة ليسري . ْ

ِّعليه ويهتدي به يف صوغ حليه ُليحرتز به من اخلطأ والغلط يف املركبات، ((وذلك . ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

))وليحصل املعىن على صحته واستقامة أحواله
)١(.  

 يوجب معرفة وجوه اإلعراب، وتصريف -  فوق ذلك -  وعلم النحو
األفعال، واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، وكل مايتصل بعلم الصرف 

  .ّوعلم املصادر، فهو ألجل ذلك ميزان األلفاظ اليت التصح إال به
ا حاجة املبدع إىل علم البالغة فهي كحاجة ذلك الصائغ إىل َّأمو

  .، والقيم اجلمالية اليت تنتج عنها الصياغةّاللمسات الفنية
َخيلو ُص من كل ذلك إىل أن العلوم األخرى ال تقل أمهية عن البالغة ُ

 لكل منها وظيفة حمددة، وموضوع معني، واليقوم العمل األديب إال ْالعربية، ولكن
  .ِّبتكامل هذه العلوم، وحسن تأتيها لوظائفها على أمت وجه

  :ُيوضح ما ذكروهذا رسم بياين صغري 
  
  
  
  
  
  

  : النقـد-ًثانيا
النقد أن يبدأ من حيث انتهت البالغة، فإن كانت البالغة يف األصل 

تم بالطريقة إذ  فالنقد حكم، ا مجاليًاا ودستورفن البالغة كما لوحظ 
َّب العمل األديب احلسن واجلودة، أما النقد فيهتم باحلكم ِكسُالصحيحة اليت ت

ق نسبة اجلودة فيها، من دون أن يغيب عن ُّ هذه الطريقة، ومدى حتقعلى

                                                            
  .١/٩٦الطراز املتضمن ألسرار البالغة، ) 1(

  البالغة  اللغة  النحو

  قانون جمالي  مـادة  قانون وضابط



  
١١٩  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

 املبادئ واملثل اجلمالية نفسها اليت استند إليها قوم علىالبال أن هذا احلكم ي
وملا . ُإن احلكم النقدي إمنا هو معيار للمثل اجلمالية: أي. إبداع العمل الفين

ا الفنون البالغية ً وضبطا ًا كان احلكم النقدي تعيريكانت املثل اجلمالية هي ذا
  .للفنون البالغية

فالبالغة العربية فنون مجالية، وأساليب بيانية، وما النقد إال ضبط وتقدير 
ًإن البالغة تشمل جانبا كبريا : ًهلذه الفنون واألساليب، حىت يصح أن يقال جمازا ً

اضل به الكالم، عند العرب، وهي العلم الذي يتفيف بنية الكالم من علم اجلمال 
ويتفاضل على أساسه املتكلمون، فهي العلم الذي يعطي الشاعر والناقد رؤية 

ويف . فيستطيع كل منهما متييز اجليد من الرديء، واحلسن من القبيح. ةفحصي
وهلذا العلم بعد ذلك فضائل (((:  ه٣٩٥ت(الل العسكري ـول أبو هـذلك يق

ّالعربية إذا أخل بطلبه، وفرط يف  أن صاحب :مشهورة، ومناقب معروفة، منها َّ
ُالتماسه ففاتته فضيلته، وعلقت به رذيلة  ّ عفى على مجيع حماسنه، وعمى ،وتهفََِ ّ

ٍسائر فضائله؛ ألنه إذا مل يفرق بني كالم جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر  ٍ ٍ ِّ
َقبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه ٍ((

)١(.  

ًاجلمال حني يقال إن البالغة تشمل جانبا كبريا منه لم عوليس املقصود ب ً ُ
ًأن يكون اإلبداع الفين معتمدا على قوانني معدة مقدما، إذ املبدع اليتلقى  َُّ ّ ً

لكن، يف الوقت وتعليمات عن اهليئة الصحيحة اليت يفرتض أن يكون عليها فنه، 
 أي هدف أو ًا خاليا منًنفسه، جيب أال يكون العمل الفين نشاطا اعتباطي

َإن أردت نظم قصيدة فافعل كذا وكذا، : - ً مثال - ، فال يقال للشاعر )٢(قانون
وقل كذا وكذا، ألنه بذلك يدخل ميدان التكلف والتصنع، وهو امليدان املرفوض 

                                                            
  .٢كتاب الصناعتني، ص )1(
  .١٢مدخل إىل علم اجلمال، ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ًيف صناعة الشعر، واليستطيع الشاعر أيضا نظم قصيدة نظما اعتباطيا بال هدف  ً ً
فالشاعر حمتاج إىل معرفة تامة . نونة يف خلدهرؤية مجالية مك  وال،يسعى إليه

وال يكون الشعر بالتطبيق املباشر . بقوانني النظم، وفنون القول، ومعايري اجلمال
لتلك القوانني والفنون، بل برتويض الذهن، ومترين اللسان، حىت يستقيم النظم، 

م، وهو األمر الذي يبدو أن العرب القدماء قد أدرك. وتتأتى ملكة البيان وه بفطر
م املقطعاتّروُعندما كانوا ي م األراجيز ويعلمو ، حىت إذا أينعوا تكون )١(ون صبيا

ا ألسنتهم   .ّملكة اإلبداع الفين قد ارتسمت يف خواطرهم، ومترست 

 إمنا هو نظر يف علم اجلمال، نظر يف املعايري البالغية اليت ،وكذلك النقد
. اب ذوق الناقد كان احلكم باجلودةإن حتققت يف أي نص فين، وحازت إعج

ا كان احلكم بالرداءة ومن هنا كانت مهمة النقد . ّوإن اختلت أو تدنت مستويا
  .)٢(عند العرب القدماء متييز جيد الشعر من رديئه

 أن القيم اجلمالية يف النص الشعري اليستطيع أن ومما جيدر التنبيه عليه
ا، إذ اليستطيع أحد أن يعرف يضبطها أو يعرف مستواها إال اخلبري ا ملتمرس 

ا ومترس باستعماهلا فالناقد اليستطيع . القيمة اجلمالية للشيء إال إن امتلك أدوا
إعطاء رؤية تقوميية صحيحة للنص الشعري إن مل يكن خبريا مبواطن اجلمال عاملا 
ً ً

ًبأسرارها، بل رمبا يرى اجلميل قبيحا، لضعفه يف تقدير القيم اجلمالية ، أو لقلة ّ
ولذلك جيب أن يكون الناقد كالشاعر يف ثقافته وخربته، كحال النقاد . علمه

، وابن طباطبا  (  ه٢٩٦ت(العرب القدماء، كالنابغة الذبياين، وابن املعتز 
ُوعندما يصدر الناقد حكمه ( .   ه٣٩٢ت( ، والقاضي اجلرجاين (  ه ٣٢٢ت(

مال جيب أن يصل إليه الشاعر، وال ًيضع يف قرارة ذهنه أن مستوى معينا من اجل

                                                            
  .١/١٧٢البيان والتبيني، ) 1(
  .٦٢ -٦١ينظر نقد الشعر، ص)2(



  
١٢١  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

يستطيع أحد أن يتكهن مبستوى اجلمال الذي يطمح إليه الناقد، ويتطلب وجوده 
يف النص، ألنه أمر ذوقي يف النهاية، فهو حياول ضبط مستوى اجلمال بتقديره 

  .ًوذوقه، بناء على مقاييس بالغية

ًاسا مييز  أن الناقد جيب أن ميتلك إحس-  وهو األهم- ويضاف إىل ذلك
، وما )الذوق اجلمايل(أو ) الذوق الفين(به اجلميل من القبيح، هو مايسمى بـ 

قدرة اإلنسان على التمييز بني اجلميل والقبيح باحلواس ((الذوق اجلمايل إال 
))والعقل

ُ، وهذه القدرة، كما ذكر، التتأتى إال باخلربة واملران والثقافة، ومعرفة )١ (
  .مواطن اجلمال والقبح

وملا كان الذوق الفين يعتمد على درجة اإلحساس باجلميل أو القبيح        
ّ

 - 
 كان االختالف يف -ًواإلحساس خيتلف بني إنسان وآخر تبعا للعصر و الثقافة و البيئة 

ِّوهذا الكالم اليسوغ االختالف الكبري يف األذواق، ولكن . ًالذوق الفين أمرا طبيعيا ُ
 من األشياء الخيتلف اثنان يف مجاهلا، كما النهار الحيتاج إىل بنسبة جزئية منه، فكثري

دليل، فاالختالف يف األذواق يكون بنسب جزئية، كأن يستسيغ أحد النقاد تشبيه 
ًعيون الفتاة بعيون املها، يف حني أن ناقدا آخر قد يراه تشبيها مجيال، فالتشبيه عند كال  ً ً

  .َدرجة القبولالناقدين مقبول، لكن االختالف وقع يف 

ًوبناء على ماتقدم، تكون العالقة بني البالغة والنقد القدمي عالقة حتمية 
تكاملية، تقوم على اجلانب اجلمايل بني الطرفني، فالبالغة فنون مجالية، وأساليب 

  .بيانية، والنقد تقدير هلذه الفنون وتلك األساليب

  :وهذا رسم يوضح طبيعة العالقة
  

  

                                                            
  .٢٣:  مدخل إىل علم اجلمال، ص)1(

  هي  هي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

  
نا ذلك كان من الضروري أن نذكر الفوارق اليت متيز البالغة عن فإذا أدرك

فثمة . النقد حىت ال تتداخل وظيفة البالغة والنقد، فتختلط األمور بعضها ببعض
  :)1(فروق تفصل البالغة عن النقد ميكن إمجاهلا مبا يلي

ا متد املتكلم بكل القواعد  - ١ البالغة تغلب فيها الناحية الفنية ، مبعىن أ
لعناصر اليت تساعده على جودة التعبري عن أفكاره، أما النقد فيوضح النظريات وا

ا قيمة التعبري من الناحية اجلمالية   .واألصول اليت تقاس 
ُتعىن البالغة أكثر ما تعىن بقوالب الكالم وصوره، فهي تفرتض أن  - ٢

 ّاملعاين حاصلة يف ذهن الكاتب ، مث تعلمه كيف يصوغها وخيرجها يف قوالب
بليغة من الكالم ، أما النقد فيتعلق مبا وراء قوالب الكالم وأشكاله وصوره،إنه 
ا أن يقدر العمل  ّيتعلق بالعناصر األساسية اليت هي أدوات الناقد اليت يستطيع  ُ

 .ّاألديب، ومن مث حيكم له أو عليه باحلسن أو القبح
ا النقد ُتعىن البالغة بالنظم وتأليف الكالم وعناصر األسلوب ، أم - ٣

فيعىن بعناصر الكالم ومقومات التعبري واألسلوب، من فكر وعاطفة وخيال وغري 
ذلك مما ال ميت إىل الشكل بصلة،كذلك يعىن مبدى جناح نظم الكالم وتأليفه يف 

 .تأدية املعىن
م وثقافتهم ، وحيلل آثارهم  - ٤ خيوض النقد يف الشعراء والكتاب، ويف حيا

ا م ن عناصر مجالية أو ثقافية أو نفسية ، ويبحث يف األدبية وكل ما يتصل 
خصائص كل شاعر ومسات شعره ، ويتصدى لذكر مميزات العصور األدبية، 

                                                            
، وتـــأثري الفكـــر ١٢ينظـــر تـــاريخ النقـــد األديب عنـــد العـــرب ، عبـــد العزيـــز عتيـــق ،ص ) 1(

، وتــاريخ ٢٣، وقدامــة بــن جعفــر والنقــد األديب ،ص٧١الــديين يف البالغــة العريبــة ص
  .١٢النقد األديب عند العرب لطه إبراهيم ،ص

  الغة العربيةالب  رؤية جمالية  معايير نقدية



  
١٢٣  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  .ومميزات الشعراء والكتاب ، كل ذلك ليس من اختصاص البالغة
ٌوفيما يأيت بيان لطبيعة العالقة بني البالغة والنقد بأمثلة تطبيقية من النقد 

اية ا ّلقرن الرابع، إذ نذكر أوال بعض الفنون البالغية، ونبني مزيتها القدمي حىت  ِّ ً
  .اجلمالية، مث نأيت بنص نقدي اعتمد النقاد يف تقوميه على هذا الفن البالغي أو ذاك

  : النظـم- ١
وهو ترتيب الكالم وصوغه على هيئة تكسبه احلسن واجلمال، فلكي تقع 

ا خصا   .ئص نوعية، وصفات مجاليةالصياغة مجيلة البد من إعطاء مكونا
والنظم باب واسع الطرق، متشعب املسالك، ولو أردنا احلديث عن 
َصفات النظم وخصائصه لطال سفر الكالم، لذلك رئي االقتصار على بعض  ُ

  :فمن ذلك. أساليبه وفنونه
  : الترتيب- 

ٍحرص البالغيون على أن توضع األلفاظ يف مواضعها، وأن تنضم كل لفظة إىل  َ َ َ
ًشاكلها، رغبة منهم يف احلصول على نسيج سهل قوي، يشد بعضه بعضاماي ُّ ٍّ ٍ ً.  

ذيب املعاين((: - كما قال البالغيون- وللرتتيب  وتنقيحها، حظ عظيم يف 
))وتعديل أقسام الكالم وتصحيحها

)١(.  
ا يف ترتيب الكالم جتنب تركيب الكالم : فمن األمور اليت حتسن مراعا

ُيستثقل نطقه، وميج مسعه، وهو مااصطلح عليه بعضه فوق بعض، على حنو 
  .)٢()املعاظلة(علماء البالغة بـ 

 عندما - رضي اهللا عنه-وأول ناقد اعتمد هذا املعيار كان عمر بن اخلطاب

                                                            
  .٢٢١مواد البيان، ص) 1(
 وهـو -هـي فـاحش االسـتعارة، وقـال غـريه : تعريفها فقال قدامة بن جعفـرُاختلف يف ) 2(

نقــد : انظــر. تركيــب الكــالم وتــرادف ألفاظــه علــى جهــة التكريــر: -األرجــح واألغلــب 
  .٣/٢٩:  والطراز١٧٤:الشعر ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

عن ((: يف طبقاته(  ه٢٣١ت(أثىن على شعر زهري بن أيب سلمى  فيما يرويه ابن سالم 
من هذا ياأمري املؤمنني؟ : ُشعرائكم، قلتأنشدين ألشعر : قال يل عمر: ابن عباس قال

ّكان اليعاظل بني الكالم وال يـتبع وحشيه، وال : قال!  وكان كذلك؟: ُزهري، قلت: قال ُ ََْ
))ميدح الرجل إال مبا فيه

فهذا نص نقدي عام، يشمل كل شعر الشاعر، وقد استند  )١(
  .فيه عمر بن اخلطاب إىل عدة مقاييس من بينها املعاظلة

  :ِ القرانُ حسن- 
ُومن متام النظم حسن اقرتان البيت بالبيت، ويكون ذلك باستقالل كل 
ُبيت مبعناه، فيقوم بنفسه من دون حاجة إىل غريه، إذ لو استغين عنه، أو أسقط  ُ ٍ

  .من الكالم، مل خيتل املعىن، أو يتأثر البناء
يت ّأما إن عجز الشاعر عن إمتام معناه يف البيت األول، فاحتاج إىل الب

ُالثاين، فيكون ذلك عيبا فاحشا يؤاخذ عليه، وهو ماأمساه البالغيون بـ  ً ً
 ، وهو عيب معروف عند العرب القدماء، كان البالغيون قد نبهوا )٢()التضمني(

آلة أول البالغة اجتماع ((: ًإخالال بالبالغة، إذ قالوا) التضمني(ُّعليه، فعدوا 
ًن االسم له طبقا، وتلك احلال له وفقا، واعلم أن حق املعىن أن يكو... البالغة ً

ًَّواليكون االسم فاضال وال مشرتكا وال مضمنا ً ً...((
)٣(.  

ًولذلك كان جتنب التضمني مبدا مجاليا استند إليه النقاد يف إصدار بعض 
ًاألحكام النقدية، فمن األشعار اليت حكم عليها بالرداءة استنادا إىل هذا املبدأ  ُ

                                                            
  .١/٦٣طبقات فحول الشعراء، ) 1(
ــــاين، والبيــــت األ) 2( ا إىل ًوهــــو أن يكــــون الفــــصل األول مفتقــــرا إىل الفــــصل الث ــــول حمتاج ً

ّويعـد مـن عيـوب القـوايف املعنويـة، وقـد . ٣٦ينظر كتـاب الـصناعتني، ص . البيت الثاين
الذي يعده البالغيون من احملـسنات البديعيـة، ينظـر العمـدة ) التضمني(يشتبه مبصطلح 

٢/٧٠٢.  
  .٢٠-١٩كتاب الصناعتني، ص ) 3(



  
١٢٥  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  :)١(قول أحدهم
ّســـــــــــــــائل هـــــــــــــــوازن عنـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــاو َ َ ْ َ 

  
ُوســـــــــــــــــــعد فـــــــــــــــــــسائلهم والربـــــــــــــــــــاب   ِّ ُ َ َ ٌ 

   

ًبــــــــــــــــواتر يفــــــــــــــــرين بـيــــــــــــــــضا وهامــــــــــــــــا َْ َ ََ َ
ِ 

  
ْلقينـــــــــــــــــــــــاهم كيـــــــــــــــــــــــف نـعلـــــــــــــــــــــــوهم   َ 

  .فالشاعر مل يستطع إمتام معناه بالبيت األول، فاستعان عليه بالبيت الثاين  
ّومن حسن القران تناسب أبيات القصيدة، وهو مطلب البد منه يف بناء  ِ

للشاعر أن يتأمل تأليف ((ر، ليستوي نسجه، ويتكامل معناه، إذ ينبغي الشع
شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاورها أو قبحه، فيالئم بينها لتنتظم له 

ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ماقبله، فرمبا اتفق .. معانيها، ويتصل كالمه فيها
ََََُّاآلخر، فال يـتـنبه على ذلك ٍللشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما يف موضع 

ُإال من دق نظره، ولطف فهمه َّ((
)٢(.  

  :)٣(ومثال من وقع يف مثل هذا اخللل امرؤ القيس يف قوله
ـــــــــــــا ذات خلخـــــــــــــال ـــــــــــــبطن كاعب ِومل أت َ َْ َ ًِ َّ َ 

  
ٍكــــــــــــــــأين مل أركـــــــــــــــب جــــــــــــــوادا للــــــــــــــذة   َّ َِ ً َ ْ ْ ِّ 

    

ِكـــــــــري كـــــــــرة بعـــــــــد إجفـــــــــال: خليلـــــــــي َ ْ َ ًَّ ِّ ُ 
  

َّومل أســـــــــــــبأ الـــــــــــــزق   ِّ َِ ْ الـــــــــــــروي ومل أقـــــــــــــلْ ُ َّ ِ َّ 
ٍولو وضع مصراع كل واحد منهما يف (((:  ه٣٢٢ت(يقول ابن طباطبا   

))موضع اآلخر كان أشكل، وأدخل يف استواء النسج
)٤(.  

ًمن ذلك أيضا قول املتنيب
)٥(:  

                                                            
  .٢٣األبيات يف املوشح للمرزباين، ص ) 1(
  .٢٠٩عر، ص عيار الش) 2(
أي : وأتبطن. ٣٧، واملوشح ص٢٠٩عيار الشعر، ص: ، وينظر٣٥ديوانه ص) 3(

ا): اخلمرة(وسبأ الزق . ُجعـلت بطين عليها   .اشتـراها ليشرب 
  .٢١٠عيار الشعر ص ) 4(
  .٢٨٧، ٢/٢٨٦املثل السائر، : ، وينظر٣٨٧، ٢/٣٨٦ديوانه ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ُكأنــــــــك يف جفــــــــن الــــــــردى وهــــــــو نــــــــائم
ِ ِ 

  
ٍوقفـــــــت ومـــــــا يف املـــــــوت شـــــــك لواقـــــــف   ٌّ ِ َ 

    

َُووجهـــــــــــــك وضـــــــــــــاح وثغـــــــــــــرك با ٌ ّ ُ  ُســـــــــــــمََ
  

ًتـــــــــــمر بـــــــــــك األبطــــــــــال كلمـــــــــــى هزميـــــــــــة   ُ َ ُّ 
ما عليك كما انتقد على : ُويروى أن سيف الدولة قال للمتنيب   ُقد انتقد

  :امرئ القيس قوله
   ًكــــــــــــــــــــــأين مل أركــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــــوادا  

فبيتاك مل يلتئم شطرامها، كما مل يلتئم شطرا بييت امرئ القيس، وكان ينبغي 
  :لك أن تقول

ُووجهـــــــــــــك وضـــــــــــــاح وثغـــــــــــــر ٌ َّ َ ُ ْ  ُك باســـــــــــــمَ
  

ٍوقفــــــــت ومــــــــايف املــــــــوت شــــــــك لواقــــــــف   ّ َ 
    

 )١(ِكأنــــــك يف جفــــــن الــــــردى وهــــــو نــــــائم
  

 ًمتــــــــر بــــــــك األبطــــــــال كلمــــــــى هزميــــــــة  
ِوللمتنيب رد على هذا االعرتاض، وهو دليل على اختالف األذواق وفـهم    ْ َ ٌ ٌّ

ينبغي اإلشارة إىل أن اعرتاض سيف الدولة غري سديد وجواب . )٢(معاين الشعر
  .ًصحيحااملتنيب كان 

  :التشبيه - ١
ّوهو من أكثر فنون البالغة العربية ورودا يف النصوص النقدية، ولعل  ً

  .)٥( واإليضاح)٤( واإلجياز)٣(ذلك لكثرة مزاياه اجلمالية حيث املبالغة
ًفمن أول النصوص النقدية اليت اعتمدت التشبيه معيارا مجاليا يف  ً

                                                            
  . ١٦١-١٥٩لبلغاء، ص ، منهاج ا٢٨٧، ٢/٢٨٦: املثل السائر: ينظر) 1(
  .٢/٢٨٧: املثل السائر: ينظر) 2(
  
  .٢٤٦، سر الفصاحة، ص ١/١٤٢الطراز : ينظر) 3(
  .١/١٤٣والطراز  . ٢٤٠أسرار البالغة، ص : ينظر) 4(
  .٢٤٦ينظر سر الفصاحة ص ) 5(



  
١٢٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

كان ((مرئ القيس أنه احلكم النقدي ماورد يف طبقات فحول الشعراء عن ا
))ًأحسن أهل طبقته تشبيها

َّ، فهذا حكم نقدي عام، واملعيار احملكم هنا  )١(
  .هو التشبيه

واستحسن الناس من تشبيه ((: ًومن هذه النصوص أيضا مايرويه ابن سالم
  :امرئ القيس

ُلــــــدى وكرهــــــا العنَّــــــاب واحلــــــشف البــــــايل َ َ ُ ُ ِ ًكــــــأن قلــــــوب الطــــــري رطبــــــا ويابــــــسا َْ ِ ً َ ِ َ َّ َ  

  :وقولـه
ِدفــــوف مــــن العقبــــان طأطــــأت مشــــالل ْ ِ ُ ْ ِ ٍكــــــــأين بفتخــــــاء اجلنــــــاحني ل◌قــــــوة  )٢(    ٍ ِ َ ِ  

ومن النصوص النقدية اليت وردت عند ابن قتيبة، واعتمدت املبدأ اجلمايل 
  :نفسه، قوله

  :ُقوله يف العقاب) امرؤ القيس(ومما انفرد به ((
ُلـــــــــدى وكرهـــــــــا العنَّـــــــــاب واحلـــــــــشف البــــــــــايل َ َ ُ 

  
ًن قلـــــوب الطـــــري رطبـــــا ويابـــــساكـــــأ   ً ّ َ َّ 

َشـبه شيئني بشيئني يف بيت واحد وأحسن التشبيه   َ
ٍ ّ.  

  :وقوله
ِوإرخـــــــــاء ســـــــــرحان وتقريـــــــــب تتفـــــــــل ُ ُ ٍُ ِ 

  
ٍلـــــــــــــه أيطـــــــــــــال ظـــــــــــــيب وســـــــــــــاقا نعامـــــــــــــة   َ َ 

وقد تبعه الناس يف هذا الوصف وأخذوه، ومل جيتمع هلم مااجتمع له يف   

                                                            
  .٢/٥٤٩، ١/٥٥: طبقات فحول الشعراء) 1(
السريعة من :  اجلناحني، واللقوةالعقاب اللينة: ، الفتخاء٣٨البيتان يف ديوانه ص) 2(

ا:  يريد))ُطأطأت((: العقاب اخلفيفة السريعة، وقوله: العقبان، مشالل ُحثثتها : ُطأطأ
وينظر . ٍصيود من العقبان طأطأت مشالل: ورواية الشطر الثاين يف الديوان. وحركتها

  .١/٨١: طبقات فحول الشعراء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

))بيت واحد
) ١(.  

بن جعفر، والعتقادمها بأمهية التشبيه، فقد أفردا  له وأما ابن طباطبا وقدامة 
ّعربا فيه عن مواقفهما النقدية، ) ٣()نقد الشعر( و )٢()عيار الشعر(ًبابا خاصا يف 

    )٤(وكذلك فعل صاحب املوازنة اآلمدي. ًوانتقدا بعض األشعار استنادا إليه
  .البحرتيعندما كان يقارن بني بعض أبيات أيب متام وأبيات (  ه٣٧١ت(

  :االسـتعارة - ٢
ا املعىن ، ٌوهي فن تعبريي بالغي، وهيئة مجالية يصدر  ٌ ّ هلا موقع من ((ٌ

ا إذا وفيت حقها، ووضعت حبيث  ُِّالبالغة خطري، وموضع من اإلبانة كبري، أل
ا، أكسبت اللفظ جوهرية تنقله مما كان عليه لو استعمل على ماوضع يف  ُيليق  ُ

))ُيضوع أرجيه، ويسيغ أجيجهًاللغة، وزادته وضوحا 
)٥(.  

ا  ًاجلماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، ((والعجيب من أمرها أنك ترى  ً
ًواألجسام اخلرس مبنية، واملعاين اخلفية بادية جلية ً ً ُ((

)٦(.  
ا تنقل العبارة من مستوى تعبريي عادي إىل  وتظهر أمهية االستعارة من كو

ٍمستوى فين عال تعجز احلقيقة 
عن إدراكه أو الوصول إليه، أي إن االستعارة ّ

تتجاوز العرف اللغوي الذي يقوم على احلقيقة، وتتخطى قوانينه، لتقيم لنفسها 

                                                            
الذئب، وقد شبه سري الفرس بسري : ن، والسرحا٣٨ و ٢١البيتان يف ديوانه ص ) 1(

. َولد الثعلب، وهنا أراد الثعلب، وقد شبه جري الفرس جبري الثعلب: التتفل. الذئب
  .١/١٣٤الشعر والشعراء، : وينظر 

  .٢٧- ١٧ينظر عيار الشعر ص ) 2(
  .١٣٠- ١٢٤ينظر نقد الشعر ص  ) 3(
  .٢/٨٣املوازنة، بني الطائيني ) 4(
  .١٧١مواد البيان، ص ) 5(
  . ٤٣أسرار البالغة، ص ) 6(



  
١٢٩  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  .قوانني مجالية خارجة عن األصل اللغوي
ٍولالستعارة هدف رئيس تسعى بدأب لتحقيقه، هو املبالغة يف تصوير 

ألصل واحلقيقة، ومعلوم أن املعىن، واحلرص على إظهاره يف صورة بعيدة عن ا
  .الشيء إذا بولغ فيه ارتسم يف الذهن ووقع يف القلب

ًوال شك أن األسلوب الذي يعتمد االستعارة أبلغ كثريا من األسلوب 
ا املعىن، عدا ما  الذي اليعتمدها، وذلك بفضل اهليئة اجلديدة اليت يصدر 

ٍيشتمل عليه ذلك األسلوب من مبالغة وتأكيد وإجياز ٍ ٍ.  
ًوملا كانت االستعارة فنا مجاليا عريقا، كان من الطبيعي أن يعتمد النقاد 

ا األشعار اجليدة والرديئة فاآلمدي يتخذها . العرب القدماء عليها، فيقيسوا 
ًمعيارا نقديا أساسيا يف موازنته ويفرد هلا بابا كامال بعنوان ً ًً مايف شعر أيب متام من : (ً

  :ا جاء فيهومم). قبيح االستعارات
  :فمن مرذول ألفاظه، وقبيح استعاراته قوله((

ُأضـــــــــججت هـــــــــذا  األنـــــــــام مـــــــــن خرقـــــــــك َ ْ َ ْ ِّْيــــــــــا دهــــــــــر قــــــــــوم مــــــــــن أخــــــــــدعيك فقــــــــــدَ    َ ُ 
  :وقوله

ِّولــــــــــــــــني أخــــــــــــــــادع الــــــــــــــــدهر األيب ِِ َ َ(( )١( 

  
ـــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــي   ِّسأشـــــــــــــــــكر فـرجـــــــــــــــــة اللب ِ َّ َ ُْ ُُ ْ ََ 

  :ًومن أحكام اآلمدي أيضا يف أيب متام  
  :ته وقبيحها وفاسدها قولهومن رديء استعارا((

ُمـــــــــن مـــــــــاء قافيـــــــــة يـــــــــسقيكه فهـــــــــم َِ ُ َ ٍ ًمل تـــــسق ـبعـــــد اهلـــــوى مـــــاء أقـــــل قـــــذى   )٢(ِ ًَّ َ ْ َ َ ُ 

ّفجعل للقافية ماء على سبيل االستعارة، فلو أراد الرونق لصلح، ولكنه قال ُ ً :

                                                            
عرقان من : البال، واألخدعان: موضع املنحر، واللبب: ، اللبب١/٢٦١: املوازنة) 1(

  . ممتنع أيب، ولني األخدع خبالف ذلك: جانيب الرقبة، ورجل شديد األخدع
  .٤/٤٩٠البيت يف ديوانه، شرح اخلطيب التربيزي، ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

هذا ثوب له ماء، أو لفظ له ماء مل : ففسد معىن الرونق، ألنك إذا قلت) يسقيكه(
ًاء مشروبا على االستعارةجتعل امل ٍماشربت ماء أعذب من ماء ثوب شربته : فتقول. َ ِ

ً ُ
قفا (ماشربت أعذب من ماء : عند فالن، ورأيته على فالن، وكذلك التقول

))ألن لالستعارة حدا تصلح به فإذا جتاوزته فسدت وقبحت)... نبك
)١(.  

 حتدث عن  عندما( ه٣٩٢ (كذلك جند هذا املعيار عند القاضي اجلرجاين
االستعارة احلسنة واالستعارة السيئة، فقد حكم على عدة أبيات باجلودة والرداءة 

  : األبيات اليت حكم عليها باجلودة قول زهرينًاستنادا إىل هذا املعيار، فم
  
  

ِّ وعـــــــــري أفـــــــــراس الـــــــــصبا ورواحلـــــــــه* َ ِّ ُ
)٢  (

*   

  :)٣(لبيدوقول 
ُإذا أصـــــــبحت بيـــــــد الـــــــشمال زمامهـــــــا *    َِ َّ ِ*   

   *: الكنايـة-4ً
ُفن مجايل يعتمد هيئة غري مباشرة يف إيصال داللة املعىن، فال يستعمل 
ُاللفظ اخلاص املوضوع لـه يف اللغة، بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك املعىن، فيستدل  ُ

  .بذلك التابع على املتبوع
عىن ِا داللة املا ومعنويِوإصدار داللة املعىن على هيئة غري مباشرة يفوق مجالي

                                                            
  .٣٤، ص الوساطة بني املتنيب وخصومه: ينظر) 1(
  : ، وشطره األول١٢٤شرح ديوان زهري، ص) 2(

  صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
  .أي ترك الصبا وترك الركوب فيه: ُِّوعري أفراس الصبا

  .٤٠الوساطة، ص : ، وينظر٣١٥شرح ديوان لبيد، ص) 3(

ى ِأن يريد املتكلم الداللة عل: وهي) اإلرداف أو التتبيع: ( وبعض البالغيني يسميها*
معىن، فيرتك اللفظ الدال عليه، اخلاص به، ويأيت بلفظ هو ردفه، وتابع له، فيجعله 

  .٦٦: ، ودالئل اإلعجاز٣٦٠: ينظر كتاب الصناعتني. ًعبارة عن املعىن الذي أراده



  
١٣١  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ًلو عرب عنها تعبريا مباشرا وباللفظ األصلي؛ إذ يقع من املبالغة يف الوصف ما ال  ً ّ
يئة مباشرة لذلك فالكناية مبنية على . يقع يف اللفظ اخلاص الذي يعرب عن املعىن 

تفخيم املعىن، واملبالغة يف تصويره، ومعلوم أن الشيء إذا بولغ فيه كان آكد وأثبت 
  .يف ذهن املتلقي

  :)١(ن أمثلة هذه اهليئة اجلمالية قول عمر بن أيب ربيعةوم
ُأبوها وإما عبد مشس وهاشم
ِ ٍ َْ ُ َْ ّ  

 

ٍَبعيدة مهوى القرط، إما لنوفل  َِ ّ ِ ُ َ ُ  
 

باللفظ َّأراد أن يصف هذه املرأة بطول العنق، فلو عرب عن ذلك ((فإمنا 
ُّطويلة العنق، فعدل عن ذلك وأتى بلفظ يدل ع: املوضوع لـه لقال ليه، وليس ٍ

َّبعيدة مهوى القرط، فدل ببعد مهوى قرطها على طول : هو املوضوع، فقال َ ُ
))طويلة العنق: وكان يف ذلك من املبالغة ما ليس يف قوله. اجليد

)٢(.  
ُّجم الرماد؛ فهو كناية عن الكرم؛ ألن : ًومن أمثلة هذه اهليئة أيضا قوهلم

ا أن يكون الطبخ كثريا، ً وإن كان الطبخ كثريا، كان الزوار ًكثرة الرماد من شأ
َكثـرا، وكثرة الزوار تعين الكرم واجلود ًُُ.  

ُأما مىت يعمد إىل هذه  ً اجلمالية؟ فهناك وجهان؛ إما تفنـُّنا يف إصدار اهليئةّ ّ
ًداللة املعىن، أو اضطراريا إذا  ًكان طريق اإلفصاح وعر◌ا، وكانت الكناية أ((ِ ًْ ََصر حَ

))ًنفعا
)٣(.  

ُ أن الكناية أبلغ من التصريح، والعلة يف علىلماء البالغة وقد أمجع ع َ
َأن كل عاقل يعلم، إذا رجع إىل نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، «: ذلك َ َ ٍ

ا مبا هو شاهد يف وجودها، آكد وأبلغ يف الدعوى من أن جتيء إليها  وإجيا
ًفتثبتها هكذا ساذجا غفال، وذلك أنك ِالتدعي شاه ً ة ودليلها إال واألمر   الصفَدّ

                                                            
  

  .٢٣٠: ، وسر الفصاحة٣٥٢: كتاب الصناعتني: ، وينظر٢/٢٢٧: ديوانه) 1(
  .٢٣٠: سر الفصاحة) 2(
  .١٥: تنيكتاب الصناع) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ظاهر معروف، وحبيث اليشك فيه، وال يظن باملخ
ُ ُ فعندما . )١(»التجوز والغلط ربُُّ

ّفالن كثري الرماد، فال يشك بأن الرماد كثري أو أنه غري موجود، بل هو : ًيقال مثال ُ
ًموجود على احلقيقة، وموجود بكثرة، فالكناية تثبت وصفا هو موجود يف األصل ُ .

ذه اهليئة، و. فهي أبلغ من التصريحلذلك  عدا ذلك كله فإن هلذا الوصف، و
ُحسنا ورونقا ال ينكران ًُ ً.  

ًوكما قيل سابقا يف االستعارة، بأن قيمتها اجلمالية ليست يف معناها الذي 
ا له، وتقريرها إياه، كذلك شأن الكناية؛ إذ ليست  حتمله، ولكن يف طريق إثبا

فليست  .ة املعىن، بل الغاية زيادة إثباته فجعله أبلغ وآكدالغاية من الكناية زياد
ّجم الرماد أنه دل على قرى أكثر، بل يف أنه أثبت لـه : القيمة جلمالية يف قوهلم ّ ُّّ

ُّالقرى الكثري من وجه هو أبلغ، فأوجبه إجيابا هو أشد وآكد ً
)٢(.  

ّوقد جتلى هذا املظهر البالغي يف كثري من كتب النقد والسيما  تلك اليت ّ
ًظهرت يف القرن الرابع اهلجري، فنراه جلي◌ا يف  كتاب (، و)٣()نقد الشعر(َّ

فمن األحكام النقدية اليت استندت إىل . ، وغريها من كتب النقد)٤()الصناعتني
بعض   قولالكنايةومن شنيع ((: ظهر، قول أيب هالل العسكريهذا امل
  :)٥(املتأخرين

َألعف عما يف سراويالتـها ّ ُّ ِ َ  
 

ِإين على شغفي مبا يف خـمرها  ُْ َِ َ  
 

ذا : ومسعت بعض الشيوخ يقول َُّالفجور أحسن من عفاف يعبـر عنه  ُ
ٍ

ُ
))اللفظ

)٦(.  

                                                            
  .٧٢: دالئل اإلعجاز) 1(
   .٧١-٧٠: ينظر دالئل اإلعجاز) 2(
  .١٥٧: ينظر نقد الشعر) 3(
  .٣٧٠: ينظر كتاب الصناعتني) 4(
  .١/٢٢٦وهو املتنيب، ديوانه بشرح العكربي ) 5(
  .٣٧٠: كتاب الصناعتني) 6(



  
١٣٣  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  : *اسـالجن - 5ً
وهو . وهو ظاهرة فنية بالغية، تقوم على اقرتان املتماثالت من األلفاظ

  .الذي يقوم على اقرتان املتضادات) الطباق(خالف 
ًالت يف النسق اللغوي يضفي نوعا من االنسجام إن اقرتان املتماث

ًوالتناسب يف البناء الصويت، نوعا من التناغم املوسيقي الذي يثري الصياغة 
ًاللغوية وحيببها إىل النفس، ولكن بعد أن حيرك فيها إحساسا مجيال، وشعورا  ً ً

َّإن للنفوس يف تقارن املتماثالت ((: بالطرب، لذلك يقول حازم القرطاجين
ات واملتضادات وماجرى جمراها، حتريكا وإيالعا باالنفعال إىل و ًتشافعها، واملتشا ً

ني أمكن من  َمقتضى احلال؛ ألن تناصر احلسن واملستحسنني املتماثلني واملتشا ْ َ
وما كان . وكذلك حال القبح. ًالنفس موقعا من سنوح ذلك هلا يف شيء واحد

))ا هلاًأملك للنفس، وأمكن منها فهو أشد حتريك
)١(.  

واجلناس، معيار مجايل يعتمد البناء املوسيقي اخلارجي، واإليقاع املعنوي 
ًالداخلي، وألنه كذلك كان حاضرا بقوة يف ميدان النقد العريب القدمي، إذ اعتمده 

قول ابن : النقاد العرب يف إصدار كثري من األحكام النقدية، من هذه األحكام
نيس املعيب يف الكالم قول بعض احملدثني، وهو ومن التج(((:  ه٢٩٦ت(املعتز 

  :منصور بن الفرج
ْفقــــــــد أحنــــــــل اجلــــــــسم بـعــــــــد اجلــــــــسم َ َ ََ ْ ُ َأكابـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــك ألـــــــــــــــــــــيم األمل   َ ُ 

  :ً أيضاوقال
ــــــسما ُدمــــــا وحتــــــسبه بالقــــــاع مبت ً(( )٢( 

  
ُكـــم رأس رأس بكـــى مـــن غـــري م   ٍ  ه ِتـــَلْقِ

  

                                                            
، ٢/١٨٥: ينظر الطراز. وهو أن تتفق اللفظتان يف وجه من الوجوه، وخيتلف معنامها* 

التجانس والتجنيس : ً، ويسمى أيضا٣٢١: ، وكتاب الصناعتني١٩٣: وسر الفصاحة
انسة   .١٦٢: ينظر نقد الشعر). الطباق(أما قدامة فيسميه  .وا

  .٤٥- ٤٤منهاج البلغاء ص ) 1(
  .٧١البديع، ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  :ًومن هذه األحكام أيضا قول اآلمدي يف أيب متام
  :واقتصر على مثل قوله) اجلناس(كان قلل منه فلو ((

ِ يـــــــاربع لـــــــو ربـعـــــــوا علـــــــى ابـــــــن مهـــــــوم*   ُُ ُ ََ ُ
)١( *   

  :وقوله
ِأرامــــــــــــــــة كنــــــــــــــــت مــــــــــــــــألف كــــــــــــــــل رمي *   ِّ َ ِ ُ)٢( *   

  :وقوله
ُيــــــــــــا بـعــــــــــــد غايــــــــــــة العــــــــــــني إن بعــــــــــــدوا *   َُ ِ ِ ُْ

)٣(
*    

أتى  قد نلكا وأشباه هذا من األلفاظ املتجانسة املستعذبة الالئقة باملعىن،
  .)٤( ))على الغرض، وختلص من اهلجنة والعيب

  *: الترصيع- 6ً
ظاهرة فنية، يتوقف مجاهلا على ماختلفه من تناغم موسيقي، ناجم عن 

  :)٥(ومثال هذه الظاهرة قول اخلنساء. ًتصيري مقاطع البيت مسجوعة
ُمسح ِ اليدين، جواد، غري مقتارَ

ُ ٌ ُوابـجــــــــــ  ِ ٍ أوديــــــــــة، محــــــــــال ألويــــــــــةّ ٍُ ََّ  
 

ُحنــــــــــار  ارّـِم جبـ للعظ ٍية،ن عاُاكَّفك ٍ راغيــــــــــة، غــــــــــالب طاغيــــــــــةّ ِ ُِ ّ  
 

شعر به من له يا يف مقاطع األبيات السابقة،  املوسيقي ظاهر جدفالتناغم

                                                            
ُمستسلم جلوى الفراق سقيم: ومتامه. ٣/١٥٠: ديوانه) 1(

ِ
ٌ.  

ِلو استمتعت باألنس القدمي:  ومتامه.٣/١٦٠: ديوانه) 2( ِ ِ.  
ُهي الصبابة طول الدهر والسهد: ومتامه. ٢٠/١٠: ديوانه) 3( ْ ُّ َ ُ ََّ.  
  .٢٨٥ -١/٢٨٤: املوازنة) 4(

 وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع، فثالثة منها على سجع واحد، مع *
وهو عند العلوي .  هذه الصفةمراعاة القافية يف الرابعة، إىل أن تنقضي القصيدة على

  .١٩٠: ، وسر الفصاحة٣/٥٤: ينظر الطراز). التسميط(اليمين يسمى 
  . الظامل: الناقة، الطاغية: ، والراغية٨٢: شرح ديوان اخلنساء) 5(



  
١٣٥  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ِمسكةأدىن    .ٍ ذوقُ
 الرتصيع بالدرجة األوىل على التناسب البنيوي، ومتاثل البناء يقومو
ّ به للتملح ى البديعية، إمنا يؤت ككثري من الفنون البالغيةوالرتصيع،. اخلارجي

ه، وإال دخل الكالم ميدان ـ إن جاء عفو اخلاطر دون عناء أو طلب ل،هفكَّوالت
بن جعفر اقول قدامة يلذلك .  وهو امليدان املرفوض باإلطالقوالتصنعالتكلف 

ُ وال على كل حال يصلح، وال هو إذا تواتر ُحيسن،موضع كل  ليس يف فإنه((: عنه ٍ

َّ كان، دل على تعمل، وأبان عن إذاألبيات مبحمود، فإن ذلك واتصل با
))تكلف

ُ والبيتني، أما أن يقصد لذاته وأن تبىن البيت لذلك حيسن يف فهو. )١( ُ
  . ومدخل من مداخل القبحواضح،القصيدة كاملها عليه، فذلك تكلف 

ً اعتمد الرتصيع أيضا يف أحكام النقد العريب القدمي، فمن مجلة هذه وقد ُ
  :)٢( جيد الباب قول ابن الروميومن((:  قول أيب هالل العسكرياألحكام

ُلفاء ِ يف هيف، عجزاء يف قـببَّ َ ََ ُ ْ َ ٍ ُحوراء  )٣( ))َ ِ يف وطف، قـنواء يف ذلفَ ٍََ ُ َْ َ َ 

 يستحسن قول ابن الرومي ألنه استطاع املالءمة بني عبارات فالعسكري
  .ج على هذا النحو املسجوع املزدوفجاءتبيته، 

ِبعد ذكر هذه اجلملة اليسرية من األمثلة التطبيقية يتبني أن الفن و

ّالبالغي يعطي للنص الشعري رؤية مجالية، مث يأيت الناقد ليحكم باجلودة 
                                                            

  .٨٤- ٨٣: نقد الشعر) 1(
  
  .١/١٩١: ديوانه) 2 (
الكثـرية أهـداب : الشديدة بياض العني، الوطفـاء: واحلوراء. ٣٩٤: كتاب الصناعتني) 3 (

طولــه ودقــة أرنبــه مــع حــدب يف وســطه، : البينــة القنــا، والقنــا يف األنــف: العــني، القنــواء
: زة، اهليفــاء ضــخمة الفخــذين مكتن: ّصــغر أرنبــة األنــف وهــو مــستملح، لفــاء: الــذلف

  .دقة اخلصر وضمور البطن: ّالعظيمة العجيزة، القب والقبب: الضامرة البطن، العجزاء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

والرداءة على هذا النص؛ ومن هذا وأمثاله تتبدى أصول العالقة بني البالغة 
ال اليتسع لذكر أكثر مما سلف،  والشيء بالشيء َّوالنقد القدمي، ولكن ا

ّمن أراد التوسعِيقاس ل ْ َ.  



  
١٣٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

   البحث ومراجعهمصادر
 حممود حممد شاكر، فهرأبو : عبد القاهر اجلرجاين ، قرأه وعلق عليه:  البالغةأسرار - 

  .م١٩٩١ -   ه١٤١٢دار املدين جبدة، الطبعة األوىل، 
 -   ه١٤٢١عز الدين إمساعيل ، دار الفكر العريب، : يف النقد العريب اجلمالية األسس - 

  .م١٩٩٢
ضة مصر، الطبعة الثالثة:  األديب عند العربالنقد أسس -    .أمحد بدوي، مكتبة 
حممد عبد املنعم خفاجي، مطبعة :  اهللا بن املعتز ، شرحه وعلق عليهعبد: البديع - 

  .م١٩٥٤ -   ه١٣٦٤ مصر، احلليب،مصطفى البايب 
  .م١٩٩٥شوقي ضيف ، دار املعارف، مصر، : وتاريخُّالبالغة تطور  - 
 دار اجليل، بريوت، هارون،عبد السالم : عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق:  والتبينيالبيان - 

  .لبنان
 عمان، األردن، للنشر،إحسان عباس ، دار الشروق :  النقد األديب عند العربتاريخ - 

  .ت.الطبعة الثانية، د
  .طه إبراهيم ، دار احلكمة، بريوت، لبنان:  األديب عند العربالنقد تاريخ - 
أبو فهر حممود حممد شاكر، :  وعلق عليهقرأهعبد القاهر اجلرجاين، :  اإلعجازدالئل - 

  .جبدةمكتبة اخلاجني، القاهرة، ومكتبة املدين 
، دار املعارف، ٤طحممد عبدو عزام، :  أيب متام، شرح اخلطيب التربيزي، حتقيقديوان - 
  .ت. د. ط. د
 األبياري، عبد إبراهيممصطفى السقا، : حتقيق:  املتنيب، شرح أيب البقاء العكربيديوان - 

  .احلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت
  . مبصراملعارفحممد أبو الفضل إبراهيم، دار :  امرئ القيس، حتقيقديوان - 
عبد املتعال : عليهعبد اهللا بن حممد بن سنان اخلفاجي، صححه وعلق :  الفصاحةسر - 

  .م١٩٥٣ -   ه١٣٧٢الصعيدي، مطبعة حممد علي صبح، 
  .ط. د. م١٩٤٤-  ه١٣٦٣ ديوان زهري، صنعة ثعلب، مطبعة دار الكتب املصرية، شرح - 
  .م١٩٦٢إحسان عباس، الكويت، :  ديوان لبيد، حتقيقشرح - 
أمحد حممد شاكر، : أبو حممد عبد اهللا بن قتيبة بن مسلم ، حتقيق: والشعراء الشعر - 

  .م١٩٧٧ القاهرة،ط، 
حممود حممد شاكر، دار املدين :  وشرحهحممد بن سالم ، قرأه:  الشعراءفحول طبقات - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  .ت.جبدة، د
عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، :  بن محزة العلوي امليمين ، حتقيقحيىي: الطراز - 

  .م٢٠٠٢ -   ه١٤٢٣، ١طبريوت، 
حممد : أبو علي احلسن بن رشيق القريواين، حتقيق:  حمسن الشعر وآدابهيف العمدة - 

  .ت. د. ط. قزقزان، دار املعرفة، د
عبد العزيز ناصر املانع، دار : حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، حتقيق: الشعر عيار - 

  .ط. م، د١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ العلوم،
  .م١٩٦٢شوقي ضيف ، دار املعارف، مصر :  النقد األديبيف - 
علي حممد البجاوي :  العسكري ، حتقيقهاللاحلسن بن عبد اهللا، أبو :  الصناعتنيكتاب - 

  .م١٩٥٢ -   ه١٣٧١، ١ طالعربية،لفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب وحممد أبو ا
حممد حميي الدين عبد احلميد، : أبو الفتح ضياء الدين ابن األثري ، حتقيق: السائر املثل - 

 .م١٩٩٠ -   ه١٤١١ العصرية، بريوت املكتبة
 -    ه ١٤٢٢، دار اهلادي، بريوت، ١ط نبيل رشاد سعيد،: مدخل إىل علم اجلمال  - 

  .م٢٠٠١
 دار الغرب اخلوجة،حممد احلبيب بن : حازم القرطاجين ، حتقيق:  البلغاءمنهاج - 

  .م١٩٨٦، ٣اإلسالمي، بريوت، ط
 اللطيف،حسني عبد : أبو احلسن علي بن خلف الكاتب ، حتقيق:  البيانمواد - 

  .م١٩٨٢منشورات جامعة الفتح، 
السيد صقر، : قيق بن بشر اآلمدي ، حتاحلسنأبو القاسم : بني الطائيني املوازنة - 

  .م١٩٦١ -   ه١٣٨٠القاهرة، 
ضة : أبو عبد اهللا حممد بن عمران املرزباين ، حتقيق: املوشح -  علي حممد البجاوي، دار 

  .م1965مصر، 
حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، : قدامة بن جعفر ، حتقيق: الشعر نقد - 

  .بريوت
حممد :  ، حتقيقاجلرجاين العزيز، القاضي علي بن عبد:  بني املتنيب وخصومهالوساطة - 

 .بريوتأيب الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجاوي، املكتبة العصرية، 







































































١٧٣  

  التعريف والنقد

  كلمة وزير الثقافة الدكتور محمود السيد 
  في الحفل التكريمي

  )∗(لألستاذ الدكتور إحسان عباس
  :أيها الحفل الكريم

ًأحييكم أطيب حتية بامسي وباسم وزارة الثقافة السورية، شاكرا لكم جزيل  ُ
ٍم من أعالم ََالشكر وأعمقه، أيها احلضور الكرمي، إقامتكم هذا احلفل التكرميي لعل

الثقافة العربية، أال وهو املرحوم األستاذ الدكتور إحسان عباس، عميد النقد 
العريب، واملوسوعي الذي مجع يف شخصه ثقافة متعددة األطياف واألبعاد، فهو 
ًالباحث واملؤرخ والناقد واحملقق واملرتجم والشاعر، حىت إن أحدنا ليقف مدهوشا  ِّ ِّ

ترى هل ميكن إلنسان واحد أن ينجز : ًاته متسائالأمام ما صنعه يف سرية حي
  هذا اإلجناز الضخم يف مسرية حياة واحدة؟
ر على نطاق الساحة القومية، وقامة  األستاذ الدكتور إحسان عباس اسم كبي

َّمن القامات الشاخمة يف ثقافتنا العربية، طاملا تردد امسه على ألسنة أساتذتنا يف 
َّاملاضي، وكنا آنذاك على مقاعد الدراسة يف مدرجات مطلع الستينيات من القرن 

ُولكم كان يستشهد بأقواله . قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة دمشق
َّي حققها، وكم له  ُوآرائه، وطاملا عدنا إىل أمهات الكتب يف تراثنا األديب العريب الت

لت رحيق املعرفة  من األيادي البيض على األجيال الت من هذه الكتب ي 
َّنفح الطيب للمقري يف مثانية جملدات، ((: املتعددة واملتنوعة اليت قام بتحقيقها

ِّوفـيات األعيان البن خلكان يف مثانية جملدات، الذخي ََ رة يف حماسن أهل اجلزيرة  َ
                                                            

  

  .٢٠٠٥ متوز عام ٢٦رموك يف  فل التكرميي يف املركز الثقايف مبخيم اليُأقيم احل )∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

البن بسام يف مثانية جملدات، رسائل ابن حزم يف أربعة جملدات، فوات الوفيات 
ً إضافة إىل عشرين كتابا يف جملدات، أو كتب منفردة أبصرت ،))يف مخسة أجزاء

  .النور بعد حتقيقها على يديه
ِومن يلق نظرة على الدواوين الشعرية الت ا املكتبة العربية يدرك أميا  ُ ي أغىن 

زة يف جمال الدراسة والتحقيق  ِّإدراك مدى ما كان ميتلكه املرحوم من كتابات متمي
 ميكننا أن ننسى حتقيقه لديوان الصنوبري، وديوان اخلوارج، يف ميدان األدب، وال

ِّر عزة، وديوان الرصايف البلنسي، وديوان ابن محديس الصقلي، وديوان ابن  ِّوكثي ِّ
  .إخل... ربيعة العامري

ُن كان جمليا يف ميدان التحقيق، لقد كان جمليا أيضا يف ميادين أخر جال  ولئ ً
ّى إنه بز وهو  رمجة، حت ًزا يف التّ اللغات األجنبية جعله متميُّفيها، إذ إن متكنه من 

ِّاملتخصص يف النقد العريب، من حيملون شهادات التخصص يف اللسانيات 
ي ترمجها فن الشعر ألرسطو، والنقد األديب ومدارسه  ومن الكتب الت. زية اإلنكلي

ر هاملتون،  للسياحلديثة هلامين، وفلسفة احلضارة ودراسات يف حضارة اإلسالم 
  .إخل... ويقظة العرب جلورج انطونيوس

َّراث العريب وإحيائه، إذ إنه سلط األضواء على  كما كان جمليا يف دراسة الت
ّاألدب الكالسيكي يف العصر العباسي واألندلسي من أمثال أيب حيان التوحيدي، 

  .إخل.. والشريف الرضي، وأيب العالء املعري،، وابن محديس، وابن حزم
راث األديب القدمي، وإمنا تناول بالدراسة  ومل يقتصر يف دراساته على الت

ًاجتاهات الشعر العريب املعاصر، كما تناول بالتحليل نفرا من أعالم األدب 
  .إخل..ّاملعاصر من أمثال بدر شاكر السياب، وكمال ناصر، وإبراهيم طوقان

ول يف دراساته األدب والنقد ولئن كان شيخ النُّقاد العرب املعاصرين قد تنا
ًقدميا وحديثا، فإن دراساته مشلت أقاليم الوطن العريب يف بالد الشام والعراق  ً

  .ومصر وشبه اجلزيرة العربية واألندلس ويف املهاجر األمريكية



  
١٧٥  كلمة وزير الثقافة يف احلفل التكرميي لألستاذ الدكتور إحسان عباس 

وحظي تاريخ األدب العريب بنصيب من حبوثه ودراساته، إذ إنه تناول 
ريخ النقد األديب عند العرب، والعرب يف بالدراسة تاريخ األدب األندلسي، وتا

ًصقلية، إضافة إىل عمله مؤرخا يف الوقت نفسه، حيث تناول إىل جانب تاريخ  ِّ
العرب يف صقلية تاريخ دولة األنباط، وتاريخ ليبيا، وتاريخ بالد الشام ومشال 

  .إخل...اجلزيرة العربية يف العهد اآلشوري
! ))غربة الراعي((َّتية كما جتلى ذلك يف رة الذا ًولكم كان مبدعا يف فن السي

ِّوكان لفن السرية موقع متميز يف دراساته النقدية على مستوى الرؤية واملمارسة، 
َّوليس من قبيل املصادفة أن يبدأ حياته بالكتابة عن أيب حيان التوحيدي، وأن 

َّترافقه سرية أيب حيان النقدية يف أطوارها املتعددة، وأن جيد يف اال قرتاب من سرية َّ
ميش  ًأيب حيان وابن محديس الصقلي جتسيدا ملا كان يعانيه من غربة وشقاء و ِّ َّ

  :ن وتشرد األهل وفقد الديار، أمل يقل شاعرنا العريب وحزن ومرارة إثر نكبة فلسطي
 ن يلوح األسى ويف كل عي   ولكن ملن ذاق طعم األسى

 وكالمها مزلزل للكيان ))اهلوى((بـ ))األسى((ومعذرة من الشاعر إذا استبدلنا 
  .النفسي لصاحبه

راث واحلداثة، عاجل  ن الت لقد كان الدكتور إحسان عباس مهزة الوصل بي
النظم واملعىن، والطبع والصنعة، واملفاضلة : موضوعات النقد العريب القدمي

 من واملوازنة، والسرقات الشعرية وعمود الشعر، وعرض ألعالم النقد العريب القدمي
أمثال قدامة بن جعفر، واآلمدي، وابن قتيبة، واجلرجاين، وابن طباطبا، وابن 

  .إخل...خلدون
ُومل يعن بالنقد القدمي فقط، وإمنا عن َّي بالنقد احلديث أيضا، إذ إنه اهتم  ُ ً

ن القصيدة األوربية، فجاءت  موم القصيدة العربية احلديثة، وقارن بينها وبي
  .َّالبيايت يف ضوء االجتاهات النقدية املعاصرةّدراساته عن السياب و

ا تتمثل يف  َّويف دراسته عن مظاهر التجديد يف األدب األندلسي يرى أ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ن مراوحة يف  ِّابتكار املوشح، إذ إنه يرى أن املوشح ال ميثل عند األندلسيي
ِّالنغمات أو حمض هرب من شكل القصيدة، إمنا هو يف نظره ميثل خصائص 

ارة يف كثي ِّميثل التطور املوسيقي، والروح الشعبية، والقدرة :  الطبيعة األندلسية ذا
  .ُّعلى التقفر

أقارنه باألعمدة الدقيقة يف قصر ((رة يقول إحسان عباس  ويف هذه الناحية األخي
ا ال  ًاحلمراء اليت حتمل جسدا عمرانيا ضخما حىت ليخيل ملن يراها ألول وهلة أ ً

ن املوشح األندلسي واملشرقي وجدت الثاين  هلذا فإنك لو قارنت بيتلبث أن تنهار، و
َّعمال سطحيا آليا فاقدا للحرارة الفنية اليت جتدها يف املوشح األندلسي ً ً((.  

ًويرى أن من مظاهر التجديد أيضا األزجال األندلسية، وهي جتديد حملي 
رة  ا جياوزه إىل السيإقليمي، وال يقتصر التجديد على املوشحات واألزجال، وإمن

 البن ))طوق احلمامة((ًرة الذاتية أدبا يفوق  الذاتية، فأنت ال جتد يف احلب والسي
ًن أناسا  ِّحزم، ولن جتد يف علم األديان املقارن مثل ابن حزم، ولن جتد يف املؤرخي

  .إخل.. َّرين بدرجة ابن حيان ولسان الدين بن اخلطيب كثي
ريب الدكتور إحسان عباس بتأمالته الفلسفية لقد اتسم عميد النقد الع

ز  َّالعميقة يف أثناء حتليله للفنون األدبية اليت تناوهلا وخباصة يف جمال النقد، كما متي
راث العريب هذا الفن، إىل جانب  ًرة الذاتية، إذ كان مبدعا يف إضافته للت بفن السي
 مليخائيل نعيمة، ))ران جب(( و))عبقريات العقاد((ن، و  لطه حسي))األيام((كتاب 

  .إخل..ن  ألمحد أمي))حيايت((و
 فابتعد ))املعرفة قبل احلكم((راث مببدأ راسخ يف نفسه وهو  واتسم حتقيقه للت

وكان التقومي الذي . عن التعميمات الكاسحة، وقبول األشياء قبول مسلمات
ربية يف التاريخ ن أوالمها معرفة الدور الصحيح لألمة الع زتي اعتمده يقوم على ركي

درست ما أبداه ((: احلضاري، وثانيتهما املواءمة لروح العصر، فلنستمع إليه يقول
م قاموا بدور كبي ر  العرب يف النقد األديب من خالل الرؤية العصرية فوجدت أ



  
١٧٧  كلمة وزير الثقافة يف احلفل التكرميي لألستاذ الدكتور إحسان عباس 

راث ظل النظر إىل  جدا ال يقل عن دور أي أمة أخرى، ولوال هذه الرؤية للت
امات جائرة أو تفريطات مرجتلةدورهم يف الفكر النقدي وكل دراسة يف .  إما ا

ًنظري ال بد أن تكون كشفا جديدا، ومادام كذلك فال كشف يتحقق على  ً
زوة قلقة أو نزعة  ًراث انقيادا لن أما رفض الت. راث أصول علمية دون إحياء الت

ُّمنحرفة، فإنه ال خيطر ببايل، وال أستطيع تصوره ألنه ينم عن تنكر ل إلنسان ُّ
  .))وجهوده على هذه األرض

وال ميكننا أن ننسى يف هذه الكلمة العجلى اهتمام أديبنا الراحل بأدب 
ًاألطفال، والذي يتأتى يف نظره من إحساسه مبهمة الفن والنقد معا، ويعده جزءا  ّ ً
َّمكمال ملا قام به من نشاط يف ميدان النقد والدرس، منطلقه هو أن ما يقدم  ً

َُّب جيب أن يكون حائزا السمات الفنية اليت نتطلبها يف األدب للطفل من أد ً
ن أدب الكبار وأدب الصغار، إمنا الفرق يف  عامة، ال فرق من الناحية الفنية بي

أنا مع زمالء يل يف دار الفىت العريب  ((: املستوى الفكري، ويقول يف هذا الصدد
ًاتب أحيانا إدخال بعض ّنقوم القصة، ونطلب إىل الك: نعمل على هذا األساس

ُالتعديالت عليها، جنري النظر فيها عدة مرات، وعندما تدق على اآللة الكاتبة 
 متخصص يف تربية األطفال ))سيكولوجي((آخر مرة نعرضها على عامل نفس 

  .))ملعرفة املستوى الذي تالئمه تلك القصة من حيث السن
َّ مبؤلفات متنوعة األبعاد إذا كان أديبنا الراحل قد أغىن املكتبة العربية

واالجتاهات بسبب ثقافته الغنية اليت تأتت من إتقانه اللغة القومية، فإن إتقانه 
زية والفرنسية واإلسبانية واألملانية والالتينية  لعدد من اللغات األجنبية ومنها اإلنكلي

ًقد زاد ثقافته غىن واتساعا ً.  
ر من أمهات الكتب  ة بعدد كبيومل يقتصر نشاطه على إغناء املكتبة العربي

ًتأليفا وترمجة وحتقيقا، وإمنا جاوز ذلك إىل رفد بعض اجلامعات العربية بكوكبة من  ً
ِّاألطر البشرية اليت تـلمذت له يف الدراسات العليا، فكان نعم املشرف واملوجه  َ

ِ ْ َ َ َْ ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  .الناصح
تور إحسان وإن هذا اإلنتاج الغزير من الدراسات والبحوث اليت أجنزها الدك

ا من جهة، وعلى  عباس إمنا يدل داللة كبي َّرة على قوة اإلرادة اليت كان يتحلى 
استثماره للوقت أحسن استثمار من جهة أخرى، وعلى جتشمه املركب الصعب 

  :ًمن جهة ثالثة، انطالقا من إميانه أن
ا للغاية املوحش الوعر  ن عديدة دروب العال للسالكي   ُوأقر

د الذي بناه رمحه اهللا إال نتيجة حلجم املعاناة املرة واهلمة العالية وما كان  ا
ومواجهة التحديات بقوة ال تعرف الفتور وعزمية ال تعرف الكالل، ورحم اهللا 

  :الشاعر بدوي اجلبل إذ يقول
د   ُزوير ر الت ٌصعاب ويكث د والدروب إىل ا  يندر ا

ُوال بدع فالنفيس عسي  ر فهابوه ا أنه عسيعلمو   ُر َ
ر مل يتهيب صعود اجلبال، ومل تثنه  ، إذ إن أديبنا الكبي))ر النفيس عسي((والواقع 

اجلراح النازفة من جسم وطنه وأمته عن الدراسة والبحث والتنقيب يف تراث األمة 
ًالقدمي واملعاصر، فجاء نتاجه متنوعا يف أغراضه، غنيا يف مضمونه، واسعا يف  ً

ِّوأىن يل أو ألي متحدث عن إحسان عباس أن يفيه حقه، أو أن يقف . هامتدادات ّ
  ًن كتابا؟ على قطرة من إنتاجه الفكري الواسع والغزير، والذي جتاوز التسعي

فمعذرة أيها العميد الراحل، أيها العامل اجلليل بكل ما حتمل كلمة عامل من 
ًمعىن، علما وخلقا ومعرفة وقيما، أيها املوسوعي امل تواضع يف مشوخه، والشامخ يف ًً

  :َّتواضعه، والقمة الشاهقة يف أدبنا، إذا كنا مل نتمكن من إيفائك حقك
ّجلج اخلضم طغت على السباح ّواعذر إذا مل أوف فكرك حقه   ّ ِ ْ 

أكرر الشكر اجلزيل لكم أيها احلاضرون اللتفاتة الوفاء لألديب الراحل 
  .األستاذ إحسان عباس

  .هللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة ا



١٧٩  

  ّالمجمعي الحي الشيخ عبد القادر المغربي
  ]م١٩٥٦ - ١٨٦٨[

  داعية اإلصالح والتجديد
  ر عبد الكريم األشت. د

 - ١  -  
ًن، ميشي مثقال بعبء  رأيته مرة واحدة، وكان قارب أن يتعدى الثماني

ا . ن السني على رأسه عمامة بيضاء، وإىل جانبه فتاة سافرة، عرفت، من بعد، أ
وكان أوشك أن .  ال خيلو من الغرابة-  قبل نصف قرن - ظر آنذاك كان املن. ابنته

قرنان من : َّن، يتطلعون فيه يدخل سوق احلميدية، فرأيت الناس، على اجلانبي
وكنت يف . ًطالبا يف اجلامعة) ١٩٤٨(كنت يومها ! الزمان جتمعهما صورة واحدة

  !))الشيخ املغريب((: صحبة زميل يعرفه، فأشار إليه يقول
من الشخصيات اليت طاملا متنيت لو كنت لقيتها، زعيم مدرسة اإلصالح إن 

، )م١٨٩٧ت(مجال الدين األفغاين : يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
))اقرأ((ر صدر يف سلسلة  فالشيخ املغريب واحد من تالمذته، وله عنه كتاب صغي

)١( ،
ِّه قبلها، أن حيدثين عن هذا وقد كان ميكنه، لو عرفت. اليت كانت تصدر يف القاهرة

، ))ُيكرز باإلصالح((: الرجل الغريب الذي محل عصاه وجال يف العامل اإلسالمي
من أي املذاهب هو؟ : ِّفيهز الدول القائمة فيه، وحيرك العقول، ويعصف بالرجال

ًوإىل أي وطن ينتسب؟ وكيف زلت قدمه يوما فدخل أقبية املاسونية؟ ، وما املعاين )٢(ّ
ّتكمن وراء لغته الغريبة أحيانا؟ وكيف أتيح له أن يطلع على هذا اخلليط من اليت  ُ ً ُ

                                                            
َضمن قائمة السي) (٦٨(العدد ) 1(   ).راجم ر والت ِ
الطبعة ( دار الفكر احلديث بلبنان –) ي خاطرات مجال الدين األفغاين احلسين(راجع ) 2(

  .وما بعدها) ١٧(ص ) ١٩٦٥الثانية 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

الثقافات؟ وبأي لغة كان يقرؤها؟ وكيف كان ينظر إىل القضية املثارة من أيامه إىل 
  .))حترير املرأة((ّاليوم، ومسوها 

ًعلى أنه مل خيلف كتبا كثي ب رة، فكتبه ال تزيد على ثالثة أو أربعة، هي أقر ِّ
ا عنه أحد تالمذته )١(إىل الرسائل منها إىل الكتب حممد ((ّ، وله اخلاطرات اليت دو

))املخزومي
ّولكنه خلف مدرسة فكرية طلعت من جبتها مجيع حركات . )٢( ّ

  .يف الدين واالجتماع والسياسة واللغة: اإلصالح اليت نعرفها
رهم  عله أكثول. فالشيخ املغريب واحد من تالمذة هذه املدرسة البارزين

ًزاما بالفكر اإلصالحي نظرا وممارسة الت ي أال  ًكان يرى، مثال، أن احلجاب يعن. ً
. ي، وأال تسافر إال يف صحبة أحد حمارمها َّرج املرأة، وأال ختلو برجل أجنب تتب

 فما يتفق مع ما للمرأة من حرية التصرف - يف رأيه -فأما احلجاب الشائع 
َّومشى، بعمامته وجبته، . فأباح البنته أن خترج سافرة. َاليت كفلها هلا اإلسالم
)) املرأةحترير((، صاحب كتاب )٣(ن وناصر قاسم أمي. إىل جانبها يف السوق

)١( ،
                                                            

اختصرت يف آخر كتاب ). دكتبها وهو يف اهلن(ن  ُّنفي مذهب الدهريي: من رسائله) 1(
): العروة الوثقى(وانظر جمموعة . الذي أشرنا إليه يف احلاشية السابقة) اخلاطرات(

  . ه١٣٢٨روت  مطبعة التوفيق ببي
ضة ((حيا فيها دور األفغاين يف ) املفكر اجلزائري(يف مقدمتها كلمة ملالك بن نيب ) 2(

  .))األمة
درس احلقوق يف فرنسة، وعمل يف ). ١٩٠٨ت(ن املصري  قاسم بن حممد أمي) 3(

إن هذا نظر يف : كانت له صلة بالشيخ حممد عبده، وقيل. القضاء مبصر، وتويف فيها
  ).ُّانتقد فيه تعدد الزوجات والطالق واحلجاب. (ُقبل أن ينشر) حترير املرأة(كتابه 

 القاهرة، -عرب من سلسلة أعالم ال) ن قاسم أمي. (ً        انظر كتابا ملاهر حسن فهمي
َّن العقاد  بي: قضية املرأة من منظورين(ولكاتب هذه السطور فصل بعنوان . دون تاريخ
) ٩٣(ص ) رة يف قضايا الفكر والثقافة العربية فواصل صغي(، من كتاب )ن وقاسم أمي

  .م٢٠٠٢ دمشق -وما بعدها دار طالس 



  
معي احلي الشيخ عبد القادر املغريب  ١٨١  ر عبد الكرمي األشت.  د-ا

ووصل يف رده إىل أن . َّوتلميذ املدرسة اإلصالحية نفسها، وامتدحه ورد على منتقديه
فثار به الناس، . ))ن وا مبسلميإن مسلمي اليوم، على احلال اليت هم عليها، ليس((: يقول

موه بالكفر واملروق   .وأمضى حياته كلها يف ظل هذه احلملة القاسية. وا
. الكفاية واإلخالص: كان يدعو إىل فتح باب االجتهاد بشروطه الشرعية

ِّواجتهد لنفسه فكتب حيبذ . ويرى أنه أصل من أصول التقاليد العلمية يف اإلسالم
يقرؤها، رواية رجم عن الفرنسية اليت كان   مث خاض البحر فت.التمثيل على املسارح
مث أضاف . La Dame aux Camelias)غادة الكاميليا(رة  دوماس االبن الشهي

إليها، هو نفسه، بعض األدوار الغنائية، وعرضها على الشيخ سالمة 
 النجم((، على مسارح القاهرة، باسم ١٩٠٨َّ، فمثلتها فرقته سنة )٢(حجازي

  .))لاآلف
ًوكان ينتقد لغة الكتابة أيامه ويدعو إىل تبسيطها، فجعل من كتابته مثال يف 

وزاد فدعا إىل التوسع يف تعريب . تبسيط اجلملة واختيار املفردات املطروقة
ّردد يف قبوهلا أخل بنهضتنا اللغوية وأخرها أكث إن الت((: املفردات األعجمية، وقال ر  َّ

  .))من نصف قرن
ًبذلك فصنع، هو نفسه أيضا، معجما مجع فيه هذه األلفاظ مث مل يكتف  ً

ن إىل تكوين  وكان من أوائل الداعي. َّمقسمة على املوضوعات، لكنه مل يكمله
َمعجم حديث يفي حباجات احلياة املعاصرة، ويقصر على مفردات اللغة  ُ

ّاملستعملة، وتضاف إليها املفردات اجلديدة الدخيلة واملولدة واملنحوتة  واملشتقة، مما ُ
مث . َّتستدعيه حاجات الناس إذا كتبوا أو تكلموا أو قرؤوا ما يكتبه أهل العصر

                                                                                                                                
  ).املرأة اجلديدة(صدر يف القاهرة كتابه اآلخر ) 1(
ِّيعد من مؤسسي احلركة التمثيلية الغنائية). ١٩١٧ت() 2( حسن . ن من كبار املغنيي. ُّ

ا. الصوت   .كانت له فرقة يطوف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ن  ُ يعي))االشتقاق والتعريب((ًرأى أن يكتب، منذ مطلع القرن العشرين، كتابا يف 
  .١٩٠٨على تنمية اللغة وتوسعتها، فكتبه، وأصدره سنة 

زوعه إىل الفن القصصي،  نراث، فاستعان ب ًورأى يف الناس عزوفا عن الت
َّراث نصوصا مجيلة كتبها على حنو قصصي جذاب، جندها يف كتابه  وعرض من الت ً

  .))حممد واملرأة، وحماضرات أخرى((

 - ٢  -  
ن الذين  إن الشيخ عبد القادر املغريب من الرجال القليلي: ُأحب أن أقول

ا يف أنفسهم، يف مرحلة َّر الدارج اليوم، وطبقوه ، حسب التعبي))عاشوا أفكارهم((
ورضي أن حيارب يف . ّر من الناس فيها على أن يغلفوا أنفسهم باألفكار درج كثي

  .يف السياسة والدين واللغة واالجتماع: ر من جبهة واحدة أكث
ن عن اخلالفة، ولكنه مل يسكت عن  ًرأى، مثال، أن يقف إىل جانب املدافعي

ًضرحيا لوالد أيب اهلدى الصيادين بىن السلطان عبد احلميد  فحي. نقدها
)١( ،

ٍالرجل الذي قام بدور يف حياة اخلالفة العثمانية، آخر أيامها، واحتجن لنفسه ( ْ َ ِ

ًنظم املغريب شعرا نقد فيه مسلك اخلليفة، ونعى عليه إسرافه يف ) نقابة األشراف
 يدخل وارتضى لنفسه أن. ّبناء الضريح، وتقريبه احلمقى واجلهال من مقام اخلالفة

  .السجن بعدها
وكان من أوائل الدعاة إىل إنشاء املدارس العصرية بدل الكتاتيب اليت كان 

                                                            
، )من أعمال حلب(ُولد يف خان شيخون ). ١٩٠٩ - ١٨٤٩(أبو اهلدى الصيادي ) 1(

مجال الدين (ُاختلف يف شأنه، وخاصمه اإلصالحيون . وغلب على السلطان عبد احلميد
ًرمي باملخرفة، ومات منفيا بعد ثورة ). ره اين وغياألفغ ُمجعت أخباره يف كتاب . ١٩٠٨ُ

ًومجع شعره أيضا) ٢٠٠٣دار البشائر بدمشق (بامسه  ُ.  



  
معي احلي الشيخ عبد القادر املغريب  ١٨٣  ر عبد الكرمي األشت.  د-ا

ى عن زيارة القبور. ًالتعليم فيها مقصورا على قراءة القرآن الكرمي ودعا إىل . و
ا اللفظية لوانيا ر وتقريبه من  وإىل تبسيط التعبي. حترير اللغة من أساليب اخلطابة و

َوكان يذكر يف الداعي. ناسأفهام ال ن إىل إنشاء اجلامعة يف مصر، وتطوير أساليب  ُ
ويهتم بأقطار . ن التسامح الديين يف نفوس الناس التعليم يف األزهر، وإىل متكي

  .مثل جاوة واهلند. املغرب العريب، وباألقطار اإلسالمية البعيدة
ِّمث ملا أسست اجلامعة السورية   تصحيح كتبها، يف  شارك يف))جامعة دمشق((ُ

  .ّي الطب واحلقوق، فقوم لغتها، وأدخل فيها مصطلحات جديدة كليت

 - ٣  -  
  فمن هو هذا الشيخ املغريب؟

َّهاجرت أسرته من تونس ألسباب سياسية، وتوىل . هو من أصل تونسي
ّجده منصب اإلفتاء يف الالذقية وطرابلس الشام مث سكنت أسرته هذه املدينة، . َ

ر عبد  وكان أبوه على صلة باألمي. ُ والقضاء، ونسبت إىل املغربُوشهرت بالفقه
  .القادر اجلزائري يف الشام

َّكانت ألبيه خزانة عامرة بالكتب املخطوطة واملطبوعة، فانكب الطفل 
مث دخل املدرسة الوطنية يف . ّعليها، وأمت حفظ القرآن الكرمي قبل أن جياوز العاشرة

وفيها عرف الشيخ . ُ أنشئت يف ديار الشامطرابلس، وهي أول مدرسة عصرية
ََوتأثر الفتيان بالن. رشيد رضا تلميذ الشيخ حممد عبده زعة اإلصالحية، وقرأا جريدة  َّ

))العروة الوثقى((
، اليت كان السيد مجال الدين األفغاين والشيخ حممد عبده )١(

ا يف باريس غتهما من وبدأا يتمرسان بالكتابة يف الصحف، فتحررت ل. ُيصدرا
                                                            

صدر األول يف : ًر من مثانية عشر عددا يف سبعة أشهر مل تستوف، يف صدورها، أكث) 1(
 -  ه١٣٠١/ ١٢/ ٢٦ر يف  م، وصدر األخي١٨٨٤/ ٣/ ١٣  ه١٣٠١/ ٥/ ١٥
روت، مطبعة التوفيق لصاحبها نسيب   بي- انظر طبعتها القدمية . م١٨٨٤/ ١٠/ ١٦
  . ه١٣٢٨را  صب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  .األساليب القدمية وقيود الصنعة اللفظية
اية القرن  ْمث لقي، وهو يف ميعة الصبا، السيد مجال الدين يف اآلستانة، يف 
التاسع عشر، وصحبه سنة كاملة كانت نقطة الفصل احلامسة يف اجتاهه إىل 

ال ومن يقرأ كتابه الذي كتبه عن السيد مج. اإلصالح، وحترير فكره من األوهام
َّ يدرك مبلغ ما خلف هذا الداعية الذي مأل الدنيا وشغل ))سلسلة اقرأ يف((الدين 

  .الناس، يف عقل الشاب املغريب
ّمث إنه اجته إىل الصحافة، فحرر يف الصحف إىل جانب حممد كرد علي، فزاد 

مث أنشأ صحيفة . ُّذلك من مترسه باإلنشاء احلي وأساليب النقد االجتماعي
ّ يف القدس، ودرس ))الكلية الصالحية(( يف طرابلس، وشارك يف إنشاء ))رهان الب((

مع . ر فيها، فأعانه ذلك كله على بلوغ مرتبة النضج يف الفكر والتعبي ُمث أصبح ا
 جملس نشاطه، فانتقل إىل دمشق، ))جممع اللغة العربية اليوم((العلمي يف دمشق 

اية العمر   .وسكنها إىل 
ٌّرة، وهو منكب عليه، ال يغادر  وقد متضي أيام كثي. بمل يكن يغادر الكتا

ولكن الكتاب مل يقطعه، يف مراحل عمره كلها، عن صلته باحلياة، فظل وفيا . بيته
  .ًلإلصالح والتجديد، وحربا على اجلمود يف كل امليادين

 *  *  *   
كنه وما أعظم ما كان مي! ما أقربه منا! وما أروع جرأته! وما أصدقه! ّما أجله

  !ّأن خيلف يف حياتنا من أثر لو أنصفناه



١٨٥  

 ّصالة الفعل في اللغات الساميةأولفنسون في .أ رأي
  - وتوجيهعرض  - 

  ّعبد القادر سالمي. د

  : المسألةتاريخمن  -ًأوال
 إىل أن الكلم م منه العلماء يف مدار االشتقاق، فذهبت طائفة اختلف

 اللغة إىل أن فقهبعضه مشتق، وبعضه غري مشتق وذهبت طائفة من متأخري 
و قال (. ه٣١١ت (ب إىل الزجاج  ذا املذه سب هُ نالكلم كله مشتق، وقد

 ّ أنالنظرل  وزعم قوم من أه. كان يرى ذلك(  ه١٨٠ت(ّم أن سيبويه بعضه
)) الكلم مشتق، وبعضه غري مشتقبعض((

 علمي جدير بأن رأي وهو ،)١(
   .)٢( يف اللغةن يفِّب إليه أغلب املؤل و ما ذه ه وننتصر له،
 إىل أن املصدر ون البصريب  فذه اق،  االشتق اختلف العلماء يف أصلكما

 إىل عكس ذلك، الكوفيونوذهب . وأن الفعل مشتق منه و أصل االشتقاق، ه
 و بأ((د أورد  وق  نظره،ة وجها منطقي لتأييد  ا أكثرهًوقد اعتمد كل منهما حجج

 يف اإلنصاف(( ه  يف كتابلةَّمفصهذه احلجج (  ه٥٧٧ت(ن األنباري  ابات  الربك
صة فيما َّ ملخا نذكره ))الكوفينين البصريني و ن النحويي الف بي سائل اخلم

  :)٣(يلي

  : حجج البصريين- ١
 .َّ على زمن معنيفيدل إن املصدر يدل على زمن مطلق، أما الفعل، -أ

ملو
ّ

  . للفعلً املصدر أصالكان للمقيد وًاملطلق أصالكان ا 
لكن   عن الفعل؛يستغين إن املصدر اسم، واالسم يقوم بنفسه و-ب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

إىل  بنفسه وال يفتقر يستغين وما .الفعل ال يقوم بنفسه بل يفتقر إىل االسم
  . إىل غريهويفتقر ملا ال يقوم بنفسه ًغريه أوىل بأن يكون أصال

  . عنهي كذلك لصدور الفعل ِّ مسإمنا إن املصدر -ج
  الفعل، فيدل بصيغتهأما. و احلدث  إن املصدر يدل على شيء واحد ه- د

  .  للفعلٌ املصدر أصلكذلك ، اثننيُن الواحد أصلألعلى احلدث والزمن، و
 له أمثلة خمتلفة، الفعلكحمل وأخذ، و:  إن املصدر له مثال واحد-  ه
  . أخرىأنواعصور وله  وما يوجد ،ب نوع واحد والذه
 يدل ً فالفعل محل مثالاملصدر، إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه - و

ً العكس صحيحا، ولذلك كان ليسو املصدر و  عليه احلمل، الذي هعلى ما يدل
  .ا، وألن الفرع البد أن يكون فيه األصلً والفعل فرعًأصالاملصدر 

  :ن ـج الكوفييـ حج- ٢
إىل أن املصدر مشتق من الفعل وفرع عليه حنو   الكوفيون فذهبوا،أما
  . اًسارواستفسر استف ا،ًا، وانتشر انتشارً، وقام قيامكتابةكتب 
ً حنو، قاوم قواما،فيصح العتالله إن املصدر يصح لصحة الفعل ويعتل -أ َ

ِ َ َ
  . اً وأصله قوم قوامالعتاللها فيعتل ًاملصدر لصحة الفعل ونقول قام قيام

ً وصافحتك مصافحة ًلقاء،لقيتك :  إن الفعل يعمل يف املصدر حنو-ب ُ
 النصب فيه فعله، املعًَّحارة، فاملصدر منصوب على املفعولية املطلقة، و

  .املعمولا له، ألن رتبة العامل قبل رتبة ًفوجب أن يكون فرع
ْشددت: ا للفعل حنوًذكر توكيدُ إن املصدر ي-ج  وال شك ،ا احلبل شدَ

  .و املصدر فرع  أصل،الفعل  أن علىَّد فدلَّد قبل رتبة املؤكِّأن رتبة املؤك
 وعسى وليس وحبذا، بئسونعم : ا وهي  ال مصادر هلً إن مثة أفعاال-د



  
١٨٧  ّعبد القادر سالمي.  د–ّصالة الفعل يف اللغات السامية أولفنسون يف .أ رأي

 وجود فرع من غري الستحالةذه األفعال   ملا خلت من هًفلو كان املصدر أصال
  . أصل
والفاعل وضع له .  فاعلفعلتصور معناه ما مل يكن ُ إن املصدر ال ي-  ه

  . للمصدرً املصدر أصالبهعرف ُفينبغي أن يكون الفعل الذي ي) فعل ويفعل(

  :لميزان أصل المشتقات في ا- ًثانيا
 كان بصري ألنه البصرية؛للمدرسة  ( ه٥٧٧ت( ابن األنباري انتصر

  :)٤(فقالّو رد على حجج الكوفيني على الرتتيب .ب املذه
 واألفعال تعمل يف األمساء، احلروفذا دليل مردود، ألنا أمجعنا على أن   ه- 

  . لألمساء فكذلك هاهناً أصالليستوال خالف يف أن احلروف واألفعال 
ًجاءين زيد زيد، ورأيت زيدا زيدا، : ذا دليل مردود ألننا نقول  ه- ً ٌ  ومررتٌ

ٍبزيد زيد، والثاين توكيد  ا ً منه، وال فرعاًمشتق املواضيع، وليس هذه يف لألولٍ
  . فكذلك هاهنا. عليه

ستعمل األصل، وال خيرج األصل بذلك ُستعمل وإن مل يُ إن الفرع قد ي- 
َطري عبابيد:(ا، فقد قالواً كونه فرع، وال الفرع عنً كونه أصالعن  متفرقةأي  )ٌ

 هو وإن مل يستعملوا لفظ الواحد الذي ،فاستعملوا لفظ اجلمع الذي هو فرع
 وهو مجع ال واحد له يف أقوال مجاعات: أي، )٥ ()ٌطري أبابيل:(األصل، وقالوا

َْويـله ووحي: ا حنو  أفعال هلالا املصادر اليت ًو هناك أيض.النحويني َ َُ   .ُهَْ
 العلماء احملدثني من انتصر للنظرية البصرية؛ فهذا صبحي منّ أن على

 بني - االشتقاق أصل يف حبث - العلماء  كانت موازنةلو((: صاحل يقول
 من أن الفعل هو أصل الكوفيونب إليه  ا ما ذهًا ضائعًالفعل واملصدر لرأينا عبث

و أصل املشتقات   يكون ه أنأجدرُّ وملا ترددنا قط يف أن املصدر ،االشتقاق
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))ا كله
 حبق املصدر((: ّأن منطلق األفغاين من سعيدوهو مذهب ارتضاه  .)٦(
 تدل على املشتقةو األمساء . على احلدث، والفعل يدل على حدث وزمنيدل

 أو التفضيل أوأو املفعول   ثالثة كالداللة على الفاعلزيادةحدث وزمن مع 
 من أخذتا  ا ومرانته  اليت جعلت للغة سعتهتاملشتقااملكان، فهذه الكثرة من 

))ا من أمساء معانًي مجيع املصادر اليت ه
)٧(.  

ّ مع ذلك فإنه يظل من العسري علينا ترجيح و  الرأيني على اآلخر؛ أحدّ
 دالئل على، اعتمد ( ه٩١١ت(على حنو ما رآه السيوطي  منهما،ألن كال

 تعتمد على أخرىعتماد على قرائن ومل يبق أمامنا إال اال .قاطعة وحجج دامغة
 مخسة عشر ي ه والفرع املشتق و،التغيريات احلاصلة بني األصل املشتق منه

  :)٨(على التوايل
  .، كعلم وعلمحركةزيادة : األول
  .زيادة مادة، كطالب وطلب: الثاني
ما، كضارب وضرب: الثالث   .زياد
  .نقصان حركة، كالفرس من الفرس: الرابع

  .ن مادة، كثبت وثباتنقصا: الخامس
ما، كنـزا ونزوان: السادس   .ََنقصا
  . وغضبْنقصان حركة وزيادة مادة، كغضىب: السابع
  .حرمانركة، كحرم وحنقصان مادة وزيادة : الثامن
ما، كاستـنـوق : التاسع ما مع نقصا َزياد َْ   . الناقةمنْ
ِتغاير احلركتني، كبط: العاشر َر وبطراَ َ.  
ْحرف،كاضربدة وزيادة أخرى ونقصان ما : عشرالحادي   . من الضربْ
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ِكراضعنقص مادة وزيادة أخرى، :  عشرالثاني
  .َّ من الرضاعةَ

ْوف ألن َ اخلمننقص مادة وزيادة أخرى وحركة،كخاف  : عشرالثالث
  .الفاء ساكنة يف خوف لعدم الرتكيب

ْد من الوعد؛ ِ كعفقط،نقصان حركة وحرف وزيادة حركة  : عشرالرابع َ ْ
  .ا وزيادة كسرة ان الواو وحركتهفيه نقص

 من الفخار، َكفاخرنقصان حركة وحرف وزيادة حرف،  : عشرالخامس
  .نقصت ألف وزادت ألف وفتحة

  :)٩(وجوهالرتجيح وله  فيطلبُّ تردد الكلمة بني أصلني يف االشتقاق ّأما
ْاألمكنية؛ كمه :أحدهما ُدد َ َ

ُّرد ُد، فيـ د أو امله  من اهلًعلما )*(  املإىلَ
َ
 د؛ ه

ّألن باب كرم أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب كر  ُّ ُ ُ   . باألمكنيةَّفريجحُ
ُ له والنفوس أذكر له بالوضعكون أحد األصلني أشرف؛ ألنه أحق :الثاني ْ

ََوأقبل، كدوران كلمة  َ  )**(َِبني االشتقاق من أله أو لوه -ا َّ اشتقهفيمن - ))اهللا((ُ
ََِ وله أو

  . وأقرب أشرفَِمن أله: فيقال؛)***(
  .ر وأوضح كاإلقبال والقبل كونه أظه:الثالث
َّكونه أخص فريجح على األعم : الرابع   .قيل عكسه و والفضيلة،،كالفضلّ

َ من العرض املعارضةًكونه أسهل وأحسن تصرفا،كاشتقاق : الخامس
  . أوىلور الظهو الناحية، فمن  ُْور ومن العرض وه مبعىن الظه

ُخر أبعد؛كالعقار كونه أقرب واآل:السادس ْ إىل عقر الفهم؛ُّيردَ ا  ال أل َ
  .تسكر فتعقر صاحبها

َكونه أليق،كاهلداية مبعىن :السابع َِ َوادى مبعىن  ُّ مبعىن التقدم من اهلال الداللةُ َ
  .ِّاملتقدمات
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َّكونه مطلقا فريجح على املقيد : الثامن َّ  واملقاربةْكالقربً
ُ

.  
َكونه جوهرا واآلخر عر: التاسع ال شأنه أن و ّللمصدرية،ًضا ال يصلح ً

َّيشتق منه؛فإن الرد إىل اجلوهر حينئذ أوىل؛ ألنه  َّ ّ كان مصدرا تعني األسبق،فإنُ ً
ٌالرد إليه؛ ألن اشتقاق العرب من اجلوهر قليل  ّ  واألكثر من املصادر، ومن ا،جدُّ

ّاستحجر الطني، : االشتقاق من اجلواهر قوهلم َواستنـوقَ   .َ اجلملْ

  : في المسألةولفنسونرأي :ًثاثال
 املقارنة، اللغويةا بالدراسات ً ولفنسون مذهب الكوفيني مستأنسب ذه
 من معرفة بالفصائل اللغوية املختلفة يف اللغات السامية باجلامعة له ّومبا تيسر
ن مّ اللغات السامية يف بعض أحواهلا ّمييزّ فاستعرض أهم ما ا،ًسابقاملصرية 

أرومة واحدة، وتنحصر هذه يجعلها تنتمي إىل ف خرىاألأنواع اللغات 
  :)١٠(اخلصائص فيما يأيت

ّن اللغات السامية تعتمد  إ-١  احلروف وحدها وال تلتفت إىل علىّ
 بني احلروف وجدي ولذلك مل ،األصوات مبقدار ما تلتفت إىل احلروف

ولئن أمهلت األمم .  كما هي احلال يف اللغات اآلريةلألصواتعالمات 
ا يف املقابل زادت يف عددها عن ًإمهاالامية هذه األصوات ّالس ً شنيعا فإ

ا للتفخيم والتضخيم والرتقيق ً فأوجدت حروفاآلرية،املألوف يف مقابل اللغات 
  .، وغريهااحللقّوإلبراز األسنان والضغط على 

 الكلمات فيها ترجع من حيث اشتقاقها إىل أصل ذي أغلبّن  إ-٢
ّ فعل يضاف إىل أوله األصل ا، وهذ)ْحرفنيها أصل ذو ولبعض(  أحرفةثالث ُ ٌ

ُّة صور خمتلفة تدل على د الواحالكلمةّأو آخره حرف أو أكثر فتتكون من  ٌ
  .ٍمعان خمتلفة
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 أن سادت العقلية ، الكلمات من أصل هو فعلاشتقاقنشأ من  -٣
ًرا  الكلمات يف هذه اللغات مظهألغلبّن إأي  ّ السامية،اللغات ىالفعلية عل

ّ اليت تسربت من اللغات الدخيلةّ حىت يف األمساء اجلامدة واأللفاظ ،افعلي
  .ًأيضاًفقد أخذت هذه الكلمات مظهرا فعليا .األعجمية
 علماء اللغة العربية بعض ما محل ولفنسون على القول خبطأ مذهب وهو

 كل الكلمات أصلشتق منه ُ املصدر االمسي هو األصل الذي يّأن(( من
ا ًل أصل االشتقاق خمالفع ألنه جي-يف رأينا -ذا الرأي خطأ   هلكنصيغ، ووال

ؤالء العلماء من  ذا الرأي إىل ه  وقد تسرب ه.ا السامية  أخوامجيعألصله يف 
 واألصل يف االشتقاق عند ،م اآلرية  حبثوا يف اللغة العربية بعقليتهالذين ،الفرس
اللغات السامية فالفعل هو كل أما يف .  أن يكون يف مصدر امسياآلريني
بل جند الضمري .  تتكون اجلملة، ومل خيضع الفعل لالسم والضمريفمنهشيء، 
))اً وثيقًاارتباطا به ًا إىل الفعل ومرتبطًمسند

)١١(.  
ذه النظرية اخلاصةاملستشرقنيّ ولفنسون إىل القول بتفرده من بني وانتهى   

ٌشر إليها أحد من علماء ُ مل يإذ((، )ميةنظرية العقلية الفعلية يف اللغات السا(
))اإلفرنج

 البحث عن تاريخ الفعل يف(( ً بذلوا،يف رأيه،جهودا حثيثةالذين ،)١٢(
ّيف اللغات السامية فكان كل ما وصلوا إليه من  ّ أن اتفق أغلبهم على أحباثهمّ
ّأن الصيغة القدمية األصلية للفعل إمنا هي صيغة   صيغة َّمث اشتقت منها - األمرّ
ْ فمن قم ،املضارع يف حالة اإلسناد للفاعل أو الضمري ّ وز◌د وبع اشتق ْدُوعُ ْ ِ ْ ِ ِ

ُيقوم ويعود ويزيد ويبيع  ُ ُ َّ اليت زيدت يف أول الفعل املضارع احلروفّوعلى أن  -ُ
ا سابقة لزيادة الياءمثل  ُ والتاء والنُّون واهلمزة يف يقوم وتقوم وأقوم كانت زياد ُ ُ ّ

َيف آخره مثل الواو والنُّون والياء يف يقومون وتقومني  اليت احلروف ُِ َ َويقمنُ ْ((، 
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 من ٌّمشتق الفعل ّأن(( األمر الذي ال يقود إىل االعتقاد،يف رأي ولفنسون،
ّألمر بل كان كل ما يدل عليه أن أقدم صيغة للفعل إمنا هي اصيغة  َ َ ّ ُّ  صيغةُّ

يع صيغ الفعل من املاضي ستعمل للداللة على مجُشبيهة بصيغة األمر كانت ت
 ّلتدلّ مث انتقلت بالتدريج بعد ظهور صيغيت املضارع واملاضي ، واألمرواملضارع

 عند العلماء أن صيغة االعتقادكما ساد .على حدوث الفعل يف صيغة األمر
 كما هي احلال يف األزمنةُّاملضارع كانت على مدى قرون كثرية تدل على مجيع 

))ة األندوجرمانية األصليةاللغة الصينية ويف اللغ
)١٣(.  

  :ةـتوجيهات نقدي- اًـرابع
  :نقولً كان لنا أن نبدي رأيا يف املسألة فإننا وإذا
ّ صحت أصالة الفعل يف اللغات السامية فقياس العربية عليها إذاّ إنه -١ ّ

ّ ال يعمم، وهو أمر حسمه السيوطي،وهو ما األحكامّخطأ؛ألن مثل هذه 
  .البحث من هذا أوردناه يف موضع سابق

 يف العربية،إذ ال فيهاّ مث إن العقلية الفعلية يف اللغات اآلرية أظهر -٢
  .تكاد ختلو مجلة فيها من فعل

ّ يف العربية جلمهور األمساء أفعال، فإن فيها جلمهور األفعال كان وإذا -٣
  .عِّمصنع، التصنيع، واملتصن: ََصنع:حنومن  عشرات األمساء،

ٍر عن وقوع إخباالفعلّ إن -٤ ُ أو شيء يطلب وقوعه قبل معرفته ٌ ٌ
ُ املصدر حاضرا يف الذهن حىت يبىن عليه يكونوعلى هذا جيب أن . وتسميته ّ ّ ً

فذكر املصدر حاضر ).نائم(  بذاتباحلدثًواملشتق أيضا صفة  .الفعل املشتق
 اللغوية أسبق من الفعل ّالناحيةًفيه دائما، ولذلك جيب أن يكون املصدر من 

ُإنه كون احلدث وحصوله .ر املشتقات األخرىوسائ َ ونشوء اللغة لدى . ووقوعهّ
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 فال العقلية،أما من الناحية .األطفال يظهر فيه االسم على الفعل واملشتق
ّيتصور فعل أو مشتق إال وفيه معىن املصدر ّ ٌ َّ  معىنّفالطفل الذي ال يعرف .ُ

  .أما االسم فيلفظه.الفعل يستخدم اإلشارة للداللة عليه
ّ إن قولنا إن الفرس نقلوا إىل العربية صورة -٥  هو كالم حيتاج إىل املصدرّ

 قاعدة ّميثلذلك ال أن ّجد منهم من كان من أصل فارسي، إال ُدليل، وإن و
فلدينا ابن أيب إسحاق .عريضة ميكن اعتمادها منطلقا هلذا النقل أو ذاك

ال يعرفون اللغة  واألخفش األكرب واألوسط، واخلليل، وغريهم احلضرمي،
  .الفارسية
َلهُ كَاءَسمَ األَمَدَ آَمَّلَعَو : هذا، ونزعم أن قوله تعاىل-٦ اَّ

 حيتمل، )١٤(
ّ الفعل؛ ألن األمساء أكثر متكنا من غريها من األفعال على االسم ّتقدم ّ

َكتب(ـف. هلا أمساء كذلكتكونُواحلروف واليت يفرتض أن  ٌاسم لفعل الكتابة، ) ََ
 .ّ اسم اليعرب عنه حبرف أو فعلولالسمم حرف جر لبلوغ الغاية، اس) إىل(و

ْاعلم((:وهو ما أمجله سيبويه بقوله ٍ الكالم أثـقل من بعضَبعضَّ أن َ ْ ُ َ َْ َ ُفاألفعال .َ
َّأثـقل من األمساء؛ألن  َْ ُ َ َاألمساءَْ َْ ًُّ هي األول، وهي أد متكناَ ُِّ ُ َُ ُفمن مث مل يلحقها  .َ َْ ََّ ِ

ََِتـنوين،وحلقه ٌ ُ اجلزم والسكوناَْ ُ ُّ ُ ِوإمنا هي من األمساء.َْ َْ َ َ َأال ترى .َّ َ َُّ الفعل ال بدَّأنَ َ ُله  ْ
ُمن االسم، وإال مل يكن كالما، واالسم  ً ْ َُ َْ َّ ِ ْ ْيستـغينْقد َ َ ْ ُ عن الفعل؟تـقولَ ُ َ ِ ْ ِ ُاهللا : ِ

ُإهلنا، وعبد اهللا أخونا ُ ُ((
)١٥(.  

 وإن كانت ولغوي،ي ّإن أسبقية املصدر هي افرتاض عقل:  القولوخالصة
ًال تعين أن املصدر موجود دائما قبل غريه، فقد يكون قبله أحيانا   )*( ذاتاسمً

َّفأحبرت يف البحر، وكرب  َّ وكرب،أحبر،: كما يف حنو قولنا( اسم فعل أو مجلة ،أو
  ).من اهللا أكرب
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 واجبة وليستّلئن ذكر بعض القدماء أن أسبقية املصدر افرتاض و
 من ّبدّإنه إذا كان ال :مادة لغوية فإننا منيل بذلك إىل القولّاحلدوث يف كل 

ّأسبقية فاملصدر صاحبها مث يكون الفعل واملشتقات واألمساء اجلامدة ّ.  
 يف اطمئنان مبا القولننا من ِّ فيما سقناه من شواهد ومالحظات ميكّولعل

ًخيا وحضارة ّ أحد املهتمني بعلم الشرق جغرافية وتاروهو ديرتيش، ألربتقال به 
ّ هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة الشرق وتفهمهاملستشرق((ّإن : ًوآثارا ُ .
لغات ُ املضمار ما مل يتقن هذاله الوصول إىل نتائج سليمة يف   يتأتىولن

))الشرق
 االستشراق أمر منً جند فيه منطلقا آخر لتكوين موقف قول  وهو.)١٦(

  .)١٧(من حيث خدمته للغة العرب من عدمها

  المراجـع
 
   

رح وتعليق حممد ، ش))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( ))جالل الدين السيوطي(() ١(
أمحد جاد املوىل وآخرون، دار اجليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .)١/٣٤٨(بريوت، 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، ))االشتقاق ودوره يف منو اللغة(( ))فرحات عياش(( )٢(

  .)٦٦- ٦٥(الساحة املركزية، ابن عكنون، اجلزائر، ص 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني (( ))أبو الربكات بن األنباري(( )٣(

  ).٢٨ املسألة( )٢٣٨- ١/٢٣٥(، ) م١٩٨٢( ، دار اجليل، ))والكوفيني
  .)٢٤١- ١/٢٤٠(املصدر السابق، ) ٤(
َم طريا أبابيلِهْيَلَ عَلَسْرَأَو:من قوله تعاىل) ٥( ََ ً َْ . من سورة الفيل٣اآلية .  
 بريوت، ن، ي ، دار العلم املالي٥، ط))قه اللغةدراسات يف ف(( صبحي الصاحل) ٦(

  .)١٨١(، ص)م١٩٧٣(لبنان، 



  
١٩٥  ّعبد القادر سالمي.  د–ّصالة الفعل يف اللغات السامية أولفنسون يف .أ رأي

 

 ، ص)م١٩٦٤( دمشق، ، ، دار الفكر٣، ط)) يف أصول النحو(( ))سعيد األفغاين(() ٧(
)١٣٣(.  

/ ١(، ))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( ))جالل الدين السيوطي(( :ينظر) ٨(
٣٤٩- ٣٤٨(.  

  .)٣٥٠- ٣٤٩/ ١(، املصدر السابق: ينظر) ٩(
، دار ))القاموس احمليط(( ))بادياجمد الدين الفريوز((: ينظر. ََاسم علم على امرأة) *(

  ).املهد(، مادة)١/٣٥٢(اجليل، بريوت، لبنان ، 
ّحتري، ألن العقول تأله يف عظمته، أو من أله إىل كذا: أله) * *( : ينظر.جلأ إليه: ّ

  .)أله( ، مادة)٢٨٢ /٤(املصدر السابق، 
ًاله يليه ليها: يقال .خلقهم: اله اهللا اخللق ) * **( ّتسرت، وجوز سيبويه اشتقاق : ْ

  ).له( ، مادة)٤/٢٩٤(املصدر السابق، : ينظر. لفظ اجلاللة منها
      ، دار القلم، بريوت، لبنان،١ط، ))تاريخ اللغات السامية(( ))ولفنسون.أ(( )١٠(

  .)١٤ (، ص)م١٩٨٠(
  .)١٥ -١٤ ( صاملصدر السابق،) ١١(
  .)١٥(املصدر السابق، ص ) ١٢(
  .)١٦ -١٥(املصدر السابق، ص ) ١٣(
  . من سورة البقرة)٣١(اآلية ) ١٤(
، حتقيق وشرح عبد ))الكتاب(( ))ه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربيسيبو(() ١٥(

  .)٢١-١/٢٠(السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، 
ُتدركّيدل على ذات وهو االسم الذي  : الذاتاسم )*( َ ً باحلواس غالبا وينقسم ُ ّ

ً تعيينا مطلقا ويكون ّمسماهّوهو اللفظ الدال على تعيني : ََاالسم العلم: قسمني ً
ٌواألمساء األعالم أكثرها منقول من . ّحممد وعرفات: حنولألشخاص والبقاع 

ْكفضلأمساء جامدة أو صفات   أو من مجلة كفتح اهللا. ُ أو من أفعال كيزيدَ
ًوأقلها مرجتل وضع علما يف  ُ ٌ ُمحدان : َومل يستعمل يف غري العلمية حنواألصل، ّ َْ

ُوعمران ْ ًفرعون علما على: ّ على جنس معني حنوّداالوقد يكون االسم العلم . ِ َ َ ِ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

 

ُُكل ملك من ملوك األقباط َِ  األمساء تصريف(( )) الدين قباوةفخر((:ينظر. ّ
    ه١٤٠١(ملطبوعات اجلامعية، جامعة حلب،  واالكتب، مديرية ٢ط ،))واألفعال

  .)١٣٢-١٣١(، ص )م١٩٨١- 
الدراسات العربية يف أملانيا، تطورها التارخيي ووضعها (( ))ألربت ديرتيش(( )١٦(

  .)٧ (، ص)م ١٩٦٢( منقحة، ٢، ط))احلايل
جهود املستشرقني يف الرتاث العريب بني التحقيق (( ))حممد عوين عبد الرؤوف(( )١٧(

لس األعلى للثقافة، ١، إعداد وتقدمي إميان السعيد جالل، ط))مجةوالرت ، ا
  .)١٩- ٧(، ص) م٢٠٠٠(القاهرة، 



  

  

  

]١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  ( ه١٤٢٦ ذو الحجة(م ٢٠٠٦في مطلع عام 

  اء ـ األعض–أ 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام

مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٥  الدكتور عبد الرزاق قدورة

  ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط

  ١٩٧٦  يايفالدكتور عبد الكرمي ال

  ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

مع«   »نائب رئيس ا

  ١٩٧٩  اسيناحملالدكتور حممد مروان 

  ١٩٨٣  الدكتور عبد احلليم سويدان

  ١٩٨٨  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

مع«          »أمني ا

 

  ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا

  ١٩٩١  األستاذ جورج صدقين

  ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى

  ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد الدايل

  ٢٠٠١  دكتور حممد مكي احلسينال

  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري

  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣ حممد عزيز شكري     الدكتور

 

  
*       *       *

١٩٧  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٩٨

  

  )∗( األعضاء المراسلون في البلدان العربية-ب

مع  معتاريخ دخول ا     تاريخ دخول ا

   األردنية الهاشميةالمملكة
  ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
  ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  ١٩٨٦  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

  ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
  ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة
  ٢٠٠٢  الدكتور عدنان  خبيت
  ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

  لجمهورية التونسيةا
  ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

  ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
  ١٩٨٦  سويسيالالدكتور حممد 

  ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي
  ١٩٩٣  األستاذ أبو القاسم حممد كرو

  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد
  ١٩٩٣  الدكتور سليم عمار
  ٢٠٠٠   بوحديبةالدكتور عبد الوهاب

  ٢٠٠٠الدكتور صاحل اجلابري          
 

  ٢٠٠٢  ّالدكتور عبد السالم املسدي
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد

  الجمهورية الجزائرية
  ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
  ١٩٧٧  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
  ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد امللك مرتاض
  ٢٠٠٢  فةالدكتور العريب ولد خلي

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٩٢  األستاذ حسن عبد اهللا القرشي

  ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
  ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

  جمهورية السودان
  ١٩٩٣  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 

                                                 
  .األقطار حسب الرتتيب اهلجائي واألمساء حسب الرتتيب الزمينذكرت ) *(



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

١٩٩ 

  تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  الدكتور صالح الدين املنجد
  ١٩٩٢  ميالدكتور عبد اهللا عبد الدا
  ١٩٩٢  األستاذ عبد املعني امللوحي

  ١٩٩٢  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
  قداسة البطريرك مار اغناطيوس

  ٢٠٠٠          زكا األول عيواص
  ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي

  ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
  ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان
  ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
  ٢٠٠٢  الح كزارةالدكتور ص

  ٢٠٠٢  الدكتور مازن املبارك

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
  ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
  ٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب
  ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
  ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق

  الجمهورية العراقية
  ١٩٧٣  الدكتور عبد اللطيف البدري

  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري

  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور صاحل أمحد العلي
  ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

  ١٩٩٣  الدكتور حسني علي حمفوظ
  ٢٠٠٠  كتور ناجح الراويالد

  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب
  الدكتور حممود حياوي محاش

مع((   ٢٠٠٢         ))))رئيس ا
  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي

  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف
  

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢٠٠

  تاريخ دخول المجمع
  الكويت

  ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم
  ١٩٩٣  الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة

  ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

  ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني
  الجمهورية اللبنانية

  ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد
  ١٩٩٣  الدكتور حممد يوسف جنم

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
  ٢٠٠٢  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

  ٢٠٠٢  سيحالدكتور جورج عبد امل
  ٢٠٠٢  الدكتور نقوال زيادة

  الجماهيرية الليبية
  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور شوقي ضيف
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  ور أمني علي السيدالدكت

  ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي
  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  تاريخ دخول المجمع

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل

  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد
  بيةالمملكة المغر
  ١٩٧٨  األستاذ أمحد األخضر غزال
  ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
  ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة

  ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
  ١٩٩٣  األستاذ حممد املكي الناصري

  ١٩٩٣   األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
  ٢٠٠٢  ر الشاهد البوشيخيالدكتو

  ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة
  الجمهورية العربية اليمنية

األستاذ القاضي إمساعيل بن علي 
  ١٩٨٥  األكوع

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٠١ 
    

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر

  نإيرا
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  ٢٠٠٢  الدكتور هادي معرفت
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
  باكستان

  ١٩٨٦  األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي
  ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان

 

   والهرسكةالبوسن
  ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 

  ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش
  ٢٠٠٢  فتحي مهدي. د

  تركية
  ١٩٧٧  تور فؤاد سزكنيالدك

  ١٩٨٦وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
  فرنسة

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
  ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد

  دـالهن
  ١٩٨٥  دين أمحدالدكتور خمتار ال

  الدكتور حممد أمجل أيوب
 ٢٠٠٢   اإلصالحي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢٠٢

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون

  رؤساء المجمع الراحلون -أ
  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي

  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح
  

  

  

*       *       * 

  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٠٣ 

   أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون-ب
   األعضاء- ١

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٠  الشيخ طاهر  السمعوين اجلزائري

  ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
  ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

  ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
  ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم
  ١٩٣٣  وريحاألستاذ سليم عن

  ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
  ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
  ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

  ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
  ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
  ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

  ١٩٤٥  الشيخ عبد القادر املبارك
  ١٩٤٨  األستاذ معروف األرناؤوط

  ١٩٥١  الدكتور مجيل اخلاين
  ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني

  األستاذ حممد كرد علي 
مع «        ١٩٥٣  »رئيس ا

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
    الشيخ عبد القادر املغريب

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  األستاذ عيسى اسكندر املعلوف

  األستاذ خليل مردم بك 
م «        ١٩٥٩  »عرئيس ا

  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
  لدينالدكتور حممد صالح ا

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

ج   ١٩٧٦   البيطارةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢٠٤

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم

  ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي

  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري

  ١٩٨١  ذ حممد املباركاألستا

  ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي

    الدكتور شكري فيصل

مع«     ١٩٨٥  »أمني ا

  ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

    الدكتور حسين سبح
مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا

  

  

  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم

  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ

  ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان

    الدكتور عدنان اخلطيب

مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا

   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو

  ٢٠٠٠   حممد بديع الكسمالدكتور

  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي

  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد

  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  ٢٠٠٥        األستاذ حممد عاصم بيطار

  
*  *       *  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٠٥ 

  )∗( األعضاء المراسلون الراحلون من األقطار العربية-٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥   غرابالدكتور سعد

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  األستاذ عبد العزيز الرفاعي

 ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر

   تاريخ الوفاة

  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد اهللا الطيب

  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  يل رباطاألستاذ جربائ
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص
  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ

  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢٠٦

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام

  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  توناألستاذ نظري زي

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
    األستاذ حممد سليمان األمحد

  ١٩٨١  »بدوي اجلبل«  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧   الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي

  ١٩٣٦  دقي الزهاوياألستاذ مجيل ص
  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف

  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي
  ١٩٤٧  األب انستاس ماري الكرملي
  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي

  ١٩٦١  األستاذ طه اهلامشي
  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

 ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الطائيالدكتور فاضل 

  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي
  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر

  ١٩٨٤  الدكتور صاحل مهدي حنتوش
  ١٩٨٥  األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨  األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  فلسطين
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

 ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٠٧ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص
  ١٩٤٨  األستاذ حممد إسعاف النشاشييب

  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين
  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت

  ١٩٦٣  األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي
  ١٩٧١  األستاذ قدري حافظ طوقان

  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت
  ٢٠٠٣  الدكتور إحسان عباس

  ٢٠٠٣  األستاذ أمحد صدقي الدجاين
  ٢٠٠٣  الدكتور إدوارد سعيد

  الجمهورية اللبنانية
  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩  األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  لشيخ عبد اهللا البستاينا
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين

  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري
  ١٩٤٦  األمري شكيب أرسالن

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٨            األستاذ بولس اخلويل
  ١٩٥١  الشيخ إبراهيم املنذر

  ١٩٥٣  )العاملي(الشيخ أمحد رضا 
  ١٩٥٦  األستاذ فيليب طرزي
  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب
  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض

  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  األستاذ مارون عبود
    األستاذ بشارة اخلوري

  ١٩٦٨  »األخطل الصغري«      
  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة

  ١٩٧٧  األستاذ أنيس مقدسي
  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  الدكتور صبحي احملمصاين

  ١٩٨٧  ّالدكتور عمر فروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  الجمهورية العربية الليبية
  الشعبية االشتراكية

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن

  ية مصر العربيةجمهور
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢٠٨

  تاريخ الوفاة

  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات

  ١٩٣٤  األستاذ أمحد زكي باشا
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر

  ١٩٣٧  تاذ مصطفى صادق الرافعياألس
  ١٩٣٨  األستاذ أمحد االسكندري

  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف
  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري

  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧  الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران
  ١٩٤٩  قادر املازيناألستاذ إبراهيم عبد ال

  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة
  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني

  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي
  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  صور فهميالدكتور من

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤  األستاذ عباس حممود العقاد

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨  األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥  األستاذ حممد عبد الغين حسن

  ١٩٩٧   ستاذ حممود حممد شاكراأل
  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي

  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر

  المملكة المغربية

  ١٩٥٦  األستاذ حممد احلجوي
  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي
  ١٩٨٩  األستاذ عبد اهللا كنون
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ٢٠٠١  األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٠٩ 

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  االتحاد السوفييتي
  »ًسابقا«

  )أغناطيوس( األستاذ كراتشكوفسكي
  ١٩٥١  

  )ايفكين ادوارد دو فيتش( األستاذ برتل
  ١٩٥٧  

  إسبانية
  ١٩٤٤  )ميكل(األستاذ آسني بالسيوس 

  ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

  ألمانية
  ١٩٢٨  )مارتني(األستاذ هارمتان 
  ١٩٣٠  )ادوارد(األستاذ ساخاو 

  ١٩٣١  )يوسف(األستاذ هوروفيتز 
  ١٩٣٦  )فربيتز(األستاذ هوميل 
  ١٩٤٢  )أوجني(األستاذ ميتفوخ 
  ١٩٤٨  )أرنست(األستاذ  هرزفلد 
  ١٩٤٩  )أوغست(األستاذ  فيشر 

  ١٩٥٦  )كارل(األستاذ  بروكلمان 
  ١٩٦٥  )ريتشارد(األستاذ  هارمتان 

  ١٩٧١  )هلموت(الدكتور ريرت 
 

  إيران
  ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

  ١٩٥٥   إقبالاألستاذ  عباس
  ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة
  ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

  إيطالية

  ١٩٢٥  )اوجينيو(األستاذ غريفيين 
  ١٩٢٦  )ليون(األستاذ كايتاين 
  ١٩٣٥  )اغنازيو(األستاذ غويدي 

  ١٩٣٨  )كارلو(ّاألستاذ نلينو 
 ١٩٩٦   )فرنسيسكو(ّاألستاذ غربييلي 

  باكستان

  ١٩٧٧  ورياألستاذ حممد يوسف البن
  ١٩٧٨ الراجكويتألستاذ عبد العزيز امليمينا

  ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

  البرازيل
  ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة

  األستاذ رشيد سليم اخلوري
  ١٩٨٤  )القروي الشاعر(      

  البرتغال
 ١٩٤٢  )دافيد(األستاذ لويس 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٢١٠

  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )براون(األستاذ ادوارد 
  ١٩٣٣  )انطوين(األستاذ بفن 
  ١٩٤٠  .)س.د(رغليوث األستاذ م

  ١٩٥٣  )فريتز(األستاذ كرينكو 
  ١٩٦٥  )الفريد(األستاذ غليوم 
  ١٩٦٩  .)ج.أ(األستاذ اربري 
  ١٩٧١  .)ر.هاملتون أ(األستاذ جيب 

  بولونية
  ١٩٤٨  )كوفالسكي(األستاذ 

  تركية
    األستاذ أمحد اتش
  ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

  تشكوسلوفاكية
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  ركالدانم
  ١٩٣٢  )فرانز(األستاذ بوهل 

  ١٩٣٨  )حيىي(األستاذ اسرتوب 
  ١٩٧٤  )جون(األستاذ بدرسن 

  السويد
  ١٩٥٣  .)ف.ك(األستاذ  سيرتستني 

  ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

  تاريخ الوفاة

  سويسرة
  ١٩٢٧     )ادوارد(األستاذ مونتة 

  ١٩٤٩  )ح.ح(األستاذ هيس 

  فرنسة
  ١٩٢٤  )رينه(ألستاذ باسيه ا

  ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
  ١٩٢٧  )كليمان(األستاذ هوار 
  ١٩٢٨  )ارثور(األستاذ غي 

  ١٩٢٩  )بلري(األستاذ ميشو 
  ١٩٤٢  )لوسيان(األستاذ بوفا 
  ١٩٥٣  )جربيل(األستاذ فران 

  ١٩٥٦  )وليم(األستاذ مارسيه 
  ١٩٥٨  )رينه(األستاذ دوسو 

  ١٩٦٢  )لويس(األستاذ ماسينيون 
  ١٩٧٠  )هنري(األستاذ ماسيه 
  ١٩٧٣  )رجييس(الدكتور بالشري 
      )جورج(األستاذ كوالن 

  ١٩٨٣  )هنري(األستاذ الوست 
  ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة
    )يوحنا اهتنن(األستاذ كرسيكو 

  
  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢١١ 

  تاريخ الوفاة

  رالمج
  ١٩٢١  )اغناطيوس(األستاذ غولدزيهر 

    )ادوارد(األستاذ ماهلر 

  ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس

  النروج
  األستاذ موبرج

  النمسا
    )كارل(الدكتور اشتولز 

  ١٩٢٩  )رودلف(األستاذ جري 
  ١٩٦١  )هانز(الدكتور موجيك 

  الهند
  ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان

  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي

  ٢٠٠٥  الدكتور عبد احلليم الندوي

  هوالندة
  ١٩٣٦  )نوكس(األستاذ هورغرونج 
  ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

  )مارتينوس تيودوروس(
  ١٩٤٧  )فان. ك(األستاذ اراندونك 

  ١٩٧٠  )يوسف(األستاذ شخت 

  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٤٣  )ب(الدكتور مكدونالد 

  ١٩٤٨  )ارنست(األستاذ هرزفلد 
  ١٩٥٦  )جورج(األستاذ سارطون 
  ١٩٧١  )بيارد(الدكتور ضودج 

  

*       *       *  
 



٢١٢  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٥ عام منالرابع   الربعيف

  العربية الكتب -  أ
   اهللا الشريفخير. أ

 - عبد احلكيم أجهر . د/ ابن تيمية واستئناف القول الفلسفي في اإلسالم −
 .املركز الثقايف العريب: الدار البيضاء

 -  ١ ط- بد الرسول الغفار ع. د/ األدب السياسي في صدر اإلسالم −
 .٢٠٠٥دار اهلادي، : بريوت

دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق - سليمان فياض / رواية: أصوات −
 ).١٥سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤

عبد اهللا بن ناصر . د: بول أرمري دينغ، ترمجة.../ أطباء من أجل المملكة −
لة كتاب الدارة سلس (-  ٢٠٠٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- السبيعي 

٦.( 
جاسم سليمان . د/ التوظيف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العالء −

سلسلة حوليات  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت- محد الفهيد 
 ).٢٢٩،  الرسالة ٢٥اآلداب والعلوم االجتماعية 

 - بديع الكسم : ڤالريي، ترمجةبول / الخلق الفني، تأمالت في الفن −
 ).٨سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة،  :دمشق

دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- ممدوح عدوان / ًدفاعا عن الجنون −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٢١٣

 ).١٨سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٥
دار البعث، :  دمشق- جمموعة مؤلفني / مقاالت مختارة: دون كيشوت −

 ).٢٠سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٥وزارة الثقافة، 
. د: قرأه وعلق عليه/ عودية من شعر زين العابدين الكويتيديوان كوكبة الس −

 ).١٦٩ (-  ٢٠٠٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- يعقوب الغنيم 
عبد اهللا بن ناصر . د../ الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية −

 ).١٦٠ (-  ٢٠٠٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- السدحان 
 - ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- حنا مينة  /الرواية والروائي −

 ).٦سلسلة خمتارات(
حسن زاده : نصري الدين الطوسي، حتقيق/ شرح اإلشارات والتنبيهات −

 .١ ج-   ه١٤٢٥مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي، :  قم- اآلملي 
دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- نزار قباين / الشعر قنديل أخضر −

 ).١٢سلسلة خمتارات  (-  ٢٠٠٤
دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- زكريا تامر / صهيل الجواد األبيض −

 ).٥سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤
 - عبد الرسول الغفار . د/ صيانة العلوم اإلسالمية ودور علم الرجال فيها −

 .٢٠٠٤دار اهلادي، : بريوت
:  الكويت- ن غامن سلطان أما. د/ ظاهرة السفر للسياحة خارج الكويت −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، 
 ).٢٢٨، الرسالة ٢٥االجتماعية 

 -  ٢٠٠٥االحتاد، :  دمشق- احتاد الكتاب العرب / اهللا أبو هيف عبد −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٢١٤ 

 ).سلسلة أدباء مكرمون(
فايزة حممود صقر . د/ العالقات المصرية الحثيثة في عصر الدولة الحديثة −

سلسلة حوليات اآلداب  (- ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت- 
 ).٢٣١، الرسالة ٢٥والعلوم االجتماعية 

دار :  دمشق- أبو بكر يوسف : أنطون تشيخوف، ترمجة/ ٦عنبر رقم −
 ).١٤سلسلة خمتارات  (- ٢٠٠٤البعث، وزارة الثقافة، 

دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- حممد مهدي عالم / فلسفة الكذب −
 ).٢٣سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤

سلسلة  (- ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- حيدر حيدر / الفهد −
 ).٩خمتارات 

دار البعث، :  دمشق- صادق جالل العظم / في الحب والحب العذري −
 ).٤سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤وزارة الثقافة، 

 -  ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- وليد إخالصي / قصص −
 ).٢ة خمتاراتسلسل(
دار البعث، وزارة :  دمشق- حيىي حقي / قنديل أم هاشم وسيرة ذاتية −

 ).١٧سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٥الثقافة، 
مؤسسة النشر :  قم-  ١ ط- عبد الرسول الغفار . د/ الكليني والكافي −

 . ه١٤١٦اإلسالمي، 
:  دمشق- شكيب أرسالن / لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم −

 ).٧سلسلة خمتارات  (-  ٢٠٠٥، وزارة الثقافة، دار البعث
دارة امللك :  الرياض- عبد اهللا بن عبد الغين خياط / لمحات من الماضي −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٢١٥

 ).١٥٤ (- ٢٠٠٤عبد العزيز، 
 ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- سالمة موسى / ماهي النهضة −

 ).١٠سلسلة خمتارات (- 
 ٢٠٠٥ البعث، وزارة الثقافة، دار:  دمشق- جمموعة مؤلفني / متعة القراءة −

 ).١٦سلسلة خمتارات (- 
دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- حممد عبده / مختارات: محمد عبده −

 ).٢٢سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٥
دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- جرجي زيدان / مذكرات جرجي زيدان −

 ).٢١سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٥
أسيدة بشري . د/ ية في شعر المتنبيمشكل اإلعراب والضرورة الشعر −

 .٢٠٠٥شراع للدراسات والنشر والتوزيع، :  دمشق- شهبندر 
مؤسسة البابطني، :  الكويت- عدنان غزال . د/ مصادر دراسة ابن زيدون −

٢٠٠٤. 
مؤسسة :  الكويت- عدنان غزال . د/ معارضات قصائد ابن زيدون −

 .٢٠٠٤البابطني، 
 - ١ط- حممد شريف عدنان الصواف . د/ معجم األسر واألعالم الدمشقية −

 .ج٢ - ٢٠٠٣بيت احلكمة، : دمشق
دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق-  عبد السالم العجيلي/ المقامات −

 ).١سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٣
 ٢٠٠٤دار البعث، وزارة الثقافة، :  دمشق- أدونيس / مقدمة للشعر العربي −

 ).١٣سلسلة خمتارات (- 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٢١٦ 

 - جمموعة أساتذة / العشرون لمجمع اللغة العربيةالموسم الثقافي الثالث و −
 .٢٠٠٥جممع اللغة العربية األردين، : عمان

 .٢٠٠٥:  دمشق- هاشم سعيد هاشم / نسب آل هاشم −
:  الكويت- صالح إمساعيل . د/ النظرية القصدية في المعنى عند جرايس −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، 
 ).٢٣٠، الرسالة ٢٥االجتماعية 

:  بريوت- ١ ط- عبد الرسول الغفار . د/ النقد األدبي بين النظرية والتطبيق −
 .٢٠٠٣دار اهلادي، 

دار :  دمشق- أمحد فارس الشدياق / الواسطة في معرفة أحوال مالطة −
 ).١١سلسلة خمتارات (-  ٢٠٠٤البعث، وزارة الثقافة، 

 - ي  أميل حبيب/ متشائلالوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس ال −
 ).١٩سلسلة خمتارات  (-  ٢٠٠٥دار البعث، وزارة الثقافة، : دمشق

  



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٢١٧

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

  األسبوع األديب-  ١

 
، ٩٦٤، ٩٦٣(األعداد 
٩٦٧، ٩٦٦، ٩٦٥ ،
٩٧٠، ٩٦٩، ٩٦٨ ،
٩٧٣، ٩٧٢، ٩٧١ ،
٩٧٦، ٩٧٥، ٩٧٤ ،
٩٧٩، ٩٧٨، ٩٧٧ ،
٩٨١، ٩٨٠(  

  سورية  م٢٠٠٥

  سورية  م٢٠٠٥  )٩٨(العدد  الرتاث العريب -  ٢

  سورية  م٢٠٠٤  )٥٥، ٥٤(العدد   احلياة املسرحية- ٣

  سورية  م٢٠٠٥  )٤٥٠(العدد   صوت فلسطني- ٤

، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١(األعداد   املعرفة- ٥
٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥(  

  سورية  م٢٠٠٥

، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١(األعداد  املوقف األديب- ٦
٤١٦، ٤١٥(  

  سورية  م٢٠٠٥

  سورية  م٢٠٠٥  )٢(العدد   النشرة االقتصادية- ٧

  سورية  م٢٠٠٥  )٣٦(العدد   نضال الفالحني- ٨

  سورية  م٢٠٠٥  )٤٧٤، ٤٧٣(العدد   الشريعة- ١٢

  السعودية  م٢٠٠٥ )٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥(األعداد   األمن واحلياة- ١٣

لة العربية- ١٤   السعودية  م٢٠٠٥  )٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠(األعداد   ا



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٢١٨ 

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١(األعداد    البيان- ١٥
٤٢٥، ٤٢٤(  

  الكويت  م٢٠٠٥

  الكويت  م٢٠٠٥  )٤، ٣(العدد   جملة العلوم- ١٦
  لبنان  م٢٠٠٥  )١١٩٨(العدد   الشراع- ١٧
  مصر  م٢٠٠٥  )٣٦(العدد    جملة كلية دار العلوم- ١٨
منظمة املؤمتر  م٢٠٠٥  )٦٧(لعدد ا   النشرة األخبارية- ١٩

  اإلسالمي تركيا

  اهلند  م٢٠٠٥ ) ١١، ١٠، ٩، ٨(األعداد  صوت األمة - ٢٠
 



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٢١٩

  والمجالت األجنبيةالكتب - ج
  ربى معدني. أ

1- Books: 

- Theory of Literature/ René Wellek & Austin 
Warren. 

- English verse / T.R. Barnes. 
- Marx’s theory of Alienation/ István Mészáros. 
- On literature and Art/ Anatoly Lunacharsky. 
- Shakespeare’s Proplem plays/ E. M. W. 

Tillyard. 
- The Winter’s Tale/ Shakespeare. 
- Elizabethan Poetry/ Paul J. Alpers. 
- Passion and Society/ Denis de Rougemont. 
- Traits Des Simples/ Ibn El Beithar. 
- A War of Words from Lod To Twin Towers / 

Torkel Lindquist. 
- Aristotle’s Poetics and English Literature/ 

Elder Olson. 
- Histoire générale de l’Afrique/ Unesco. 

2 – Periodicals:  

- Korea and World Affairs, Vol. 19 Fas. 2 
(2005). 

- A James, Vol. 21, No.1, 2005. 
- Orient, Vol. 41, 2006. 
- Hamdard Islamicus, vol. 28, No.4. 
- Resistance, No. 5, 2006. 

 



  ٢٢٠

  
 األولفهرس الجزء 

  الثمانين الحادي ومن المجلد  

  ) المقاالت (
ُلغة الشعر وطاقة اإلبداع ٣ سليمان العيسى. أ ُ

٩ وليد أمحد العنايت. د زلته يف بناء جمتمع معرفة عريب تعريب التعليم ومن
ّنظم البىن السطحية للغة العربية يف وسط اجلزيرة  ُ ٤٩ خالد عبد العزيز الدامغ. د العربيةُ

٧٧ خري اهللا الشريف. أ: حتقيق اجلزءان احلادي والعشرون والثاين والعشرون بعد املئتني 
      من أمايل اإلمام احلافظ الكبري ابن عساكر يف فضل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

ًراض العربية من الفارسية الشاعر عدي بن زيد العبادي منوذج اقت ِ ١٠١ سعد الدين املصطفى اٍ
١١٥ حسني األسود. أ أصول العالقة بني البالغة والنقد احلديث

  ١٣٩   وفاء تقي الدين.د  )٢٥ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  )التعريف والنقد(
  ١٧٣  السيدحممود . د  كلمة وزير الثقافة يف احلفل التكرميي للدكتور إحسان عباس

معي احلي    ١٧٩  عبد الكرمي األشرت . د  الشيخ عبد القادر املغريب، داعية اإلصالح والتجديدّا
  ١٨٥   ّعبد القادر سالمي. د  ّصالة الفعل يف اللغات الساميةأولفنسون يف .أ رأي

  )آراء وأنباء (
مع يف مطلع عام     ١٩٧    م٢٠٠٦أمساء أعضاء ا

الت املهداة يف الربع الرابع من عام    ٢١٢    ٢٠٠٥الكتب وا
  ٢٢٠    جلزءفهرس ا
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