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لة مستمدة من أغراض ا مع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، إن أغراض ا
  :وأبرزها

احملافظة على سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية مبطالب اآلداب والعلوم 
ًوالفنون، ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة، ووضع املصطلحات العلمية والتقنية 

ألقطار واألدبية واحلضارية، ودراستها وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف ا
  .العربية كافة



٣  
  

  )البحوث والدراسات ( 
  )١(عـامـالمج

  مجمع دمشق وآفاق المستقبل
  واثق شهيدعبد اهللا . د

 الذي حياته احللقة السابقة نشأة جممع دمشق يف العقد األول من تناولت
َّانتهى بصدور أول قانون نظمت به تلك النشأة . ١٩٢٨الدولة عمله يف عام  ٍ

تمع الذي أحاطه ببيئة لقي  سادها اضطراب وضعه يف الدولة، واستقراليت ٍاره يف ا

مع يف ذلك العقد بتنفيذ أهم أغراضه فأزال .  الدعم والتعاون واالحرتامفيها قام ا
 التثقيفية الترتيك يف التعليم والكتابة واإلدارة، وأصدر جملته، ونظم احملاضرات آثار

تمع استمرار الدعم، واتبع يف  ذكيا ًمنهجا عمله َّاألسبوعية اليت ضمنت له يف ا
ًوسليما، وبراعة يف أسلوب معاجلة املشكالت، فأحرز جناحا باهرا  ً ً .  يف سريتهًوفريداً

 املاضي القرنُِوختمت احللقة بتلخيص التغريات الطارئة على قانونه وأنظمته يف 
 من القىًيئة لعرض تطور أنشطته يف هذه احللقة، ومدى ما أحرز من جناح وما 

اية القرن إىل صعاب تراك  قيودمت بعد العقد األول تدرجييا إىل أن استحالت يف 
ّحمكمة ضيقت على أنشطته بشدة ٍ. 

مع إىل حماولة تعديل قانونه أجلأت  فالقت مبادرته وتطويره، تلك الضائقة ا
                                                            

مع ني السابقين هذه الدراسة يف العددمنوالثاين ُنشر القسم األول ) ١( لد ( من جملة ا ا
   .)٧٣٠ - ٧٠٩، ٤٩٩ - ٤٧٥، الصفحات ٨١

  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع يف مشروعه ما  ًجتاوبا وتشجيعا من الدولة، فوضع ا  لتذليل تلك ارتآهً
  .الصعاب

مع من الصعاب بتطبيق  هتتناول  اجلديد، القانونذه احللقة عرض ما ذلل ا
 حله على مستعصياوما استعاد به من نشاط، وما ال يزال من املشكالت البنيوية 

َوختتتم احللقة باقرتاح بعض األفكار ملتابعة تطوير . القانون  حبيث يصبح القانونُ
ةالت بنيوية أقدر على معاجلة ما يعرتض حتقيق أغراضه من مشك   .مشا

مع، وتابع اللغويون عملهم انقضى ٍّ حمورهم جبد على العقد األول من حياة ا
م . ونشاط  وما العامة،إال أن معظم ما كان حيتاج إليه مجهور الناس يف حيا

مع يف   العقدكانت حتتاج إليه الدواوين واملدارس من األلفاظ كان قد وضعه ا
 كيفيةٍة اجلمهور يف صحة كثري من األلفاظ واملعاين، ويف األول، وأجاب على أسئل

مع بعد سنوات قليلة  ٍالوضع والتعريب، فاخنفضت غزارة ما يوجه منها إىل ا  منٍ
لة، وناقشوا اخليارات . إنشائه  الثقافيةفتوجه اندفاع اللغويني فيه إىل العناية با

 بتنظيمبية، وتثقيف اجلمهور املمكنة وكان أمهها وضع معجم جديد يف اللغة العر
مع هلذه الغاية يف مقره إلقاء  احملاضرات، يف القاعة اليت كان قد خصصها ا

أما مشروع املعجم فيبدو مما كتبه الرئيس كرد علي، أنه طرح من .  العادليةباملدرسة
مع يف عام ّخاصة مع، إذ يقول يف تقريره الثالث عن أعمال ا  الناس على ا
 من الوطنيني أخذوا هذه السنة يريدوننا على بلوغ الكمال أناس وهناك(( ١٩٢٤

معيف أعمال   بتأليف معجم لغوي على مثال للمجمع ومن ذلك مطالبتهم... ا
مع العلمي  ذا العمل النافع الباريزي،ا  ولعلهم نسوا أن املادة غري متوفرة للقيام 

))زمة يف فنون العلم أكثر األمساء اجلديدة الالوضعوالسيما ... 
 املغريب ودافع. )٢(

                                                            
مع العلمي العريب يف دمشق عن سنواته الثالث األخرية، مرجع سابق أعمال ينظر) ٢((  ا

 .٦٥الصفحة 



  
امع  ٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مععلى لة عن رأي ا  يعود كرد مث. )٣( باملشروعقيامه  رفضيف  صفحات ا
مع العلمي علي  للحديث عن املشروع يف تقريريه الرابع والسادس عن أعمال ا

 أن الرابع التقرير من) ١٤( بعد ثالث سنوات فقط، يف الصفحة فيذكرالعريب 
مع أن ينشئ معجما صغريا يدخل فيه األوضاع عزم يف(( ِا ُ ً ً  

) ٣( الصفحة يفً بعد ثالث سنوات أخرى أيضا فيقول، ويعود )).. احلديثةالعلمية
ّ أمنية أخرى يعبد هلا الطرق املوصلة منذ سنني وهو فللمجمع((من التقرير السادس 

ٍووضع معجم متوسط يضم إليه ما وضعه مجاعته... ٍكتبإحياء (!)  مجاعة  (ٍ
مع  األمنية هذه مث يضم إىل ،))... واملصطلحات العلميةاأللفاظأو غريهم من ) ا

أن )....للمجمع( يتيسـر له وبذلك((ًأمنية أخرى يف نفس التقرير والصفحة فيقول 
ٍيقوم بعد حني بوضع معلمة عربية  ْ ً مستعينا مبن أنبغت البالد ،)) معارفدائرة((َ

مع مل يقدم على وضع معجم على . ))...لباحثنيالعربية من الكاتبني وا ُإال أن ا
مع  ًوعلى الرغم من عزمه أن ينشئ معجما .  الباريزيالعلميغرار ما أقدم عليه ا

ًصغريا أو أن يضع معجما متوسطا،  ً  استبعد هذا املشروع من خطته وكان فإنهً
ّعدة عقود، ما يسوغ  العلمية يف املصطلحاتًمصيبا يف قراره، إذ لن يتوفر له من 

ٍ

 مثل هذا املشروع ميتص معظم تنفيذ إن. له اإلقدام على مثل هذا املشروع الكبري
مع وال يبقي له منها ما ميكنه  ٍ إجناز أعمال حتفظ له تألقه يف منّطاقات ا

تمع، وهو أحوج ما يكون إىل التألق يف تلك   بعضهم فيها  اليت شككاملرحلةا

ٍ وضع معلمة عربية بعد حني -  كما رأينا -  من أمانيه كانو. )٤(جبدوى وجوده ٍ

مع، ممثال برئيسه، كان يفتش عن فكأن. ًمستعينا بالباحثني والكاتبني العرب ً ا
                                                            

لد :  القادر املغريبعبد ينظر) ٣(( مع العلمي العريب بدمشق، ا   .٢٧٧ الصفحة ٥جملة ا
مع العلمي العريب يف دمشق عن سنواته الثالث األخرية، مرجع أعمال ينظر) ٤(( سابق،  ا

   .٧١الصفحة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُمشروعات يتطلب تنفيذها اندفاعه الشديد  ّ ولدته الطاقات املختزنة وما الذيَ
ٍاكتسبه من خربة ومكانة معفاندفع لذلك لغويو . ٍ يدخل من األعضاء يف  ومن ا

ً يف تنفيذ مشروع حماضرات كنا عرضنا ملخصا عما القاه من منه،) ٥(اللغوي القسم ٍ

مع يف العقدين التاليني، . قبلجناح من  ولقد عدنا إليه ألنه جزء من مشروعات ا
ً هاما من طاقاته، وألن اهلدف من إلقاء احملاضرات كان نشر الثقافة ًجزءاواستنفد 

معور،اجلمهبني  ا ستكون متنوعة وخترج عن مقاصد ا .  وهذا يعين أن موضوعا
 يف ثالثة اآلراء  طويل حول هذه احملاضرات، انقسمت فيهجدلومن هنا نشأ 

ا، ألنه من نوع فئة((: اجتاهات مع يف حماضراته على اللغة وآدا  ترى أن يقتصر ا
وإغنائها باملصطلحات ... شهاُ وقد أسس إلحياء اللغة العربية وإنعااألكادمييات،

 وفئة، .. وفئة ثانية ترى أن تتناول احملاضرات أنواع اآلداب والعلوم والفنوناحلديثة،
مع ألنه مركز لألحباث  ... اللغويةثالثة ال ترى أن تكون احملاضرات من وظائف ا

مع كان حباجة ماسة إىل إقامة احملاضرات إلثبات وجوده   حنيوالظاهر أن ا
 حينماّمث خف إحلاح هذه احلاجة . ٍسيسه ولقلة املعاهد والنوادي الثقافية حينئذتأ

وأصبح يف دمشق عدد من املعاهد والنوادي واجلمعيات ... أنشأ جملته
))..الثقافية

لة وتطويرها وإىل تنفيذ . )٦(  مشروعوانصرف اللغويون إىل إدارة ا
 نيسان ١٢ وتوقف يف ١٩٢١ة  نيسان سن١٧احملاضرات التثقيفية الذي بدأ يف 

، وكان كما يستخلص من إحصاء احملاضرات، أقرب ما يكون إىل ١٩٤٦سنة 
كما كان نصيب العلوم فيها ال يتجاوز ١٩٤١و١٩٣٢التوقف ما بني عامي 

                                                            
مع العلمي العريب، مرجع سابق، الصفحة :  القسم اللغوي، الفتيحلتعريف ينظر) ٥(( تاريخ ا

لد ) ٧٢٤( يف الصفحة وحاشية) ١٠( مع٨١من ا   . من جملة ا
  .٧٥و٧٤مرجع سابق الصفحتان : الفتيح ينظر) ٦((
  



  
امع  ٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

  .)٧(مخسة باملئة
مع راتباكاد معإدارة جملة : ً يصبح عمل اللغويني يف ا  والكتابة فيها، ا

 احملاضرات التثقيفية، يفّوقد زين له النجاح الذي أحرزه .  التثقيفيةوإلقاء احملاضرات
تمع، والقيام مبهام ذلك   اليت هي مهام وزارة الدوراستكمال دوره الثقايف يف ا

 إضافة إىل دار اآلثار، الثقافية،ّالثقافة يف أيامنا هذه، فوسع دوره ليشمل املراكز 
 سعى إلنشاء غرف للقراءة إذري الوطنية، ومصلحة املكتبات العامة وحفظ األضاب

 يف سفح ّالربانية ّاألشرفية يثٍونواد للمحاضرات يف حي امليدان ويف دار احلد

 ُّكلل كرد علي يف خطط الشام أن سعيه للحصول على الدار ويذكر. )٨(قاسيون
مع العلمي العريب من األوقاف ليجعل فيها بعد أخذها((بالنجاح، و ّ يرمها أن ا

ّزانة كتب خيتلف إليها أهل تلك احمللةخ ٍ((
ٍلقد كان كرد علي يسعى بعزمية . )٩(

ومما ال شك فيه أن هذه املهام .  املراكز الثقافية اليومبوظيفةًوإصرار للقيام أيضا 
ًامتصت قدرا كبريا  ً مع املختزنة، وأن ما ينشره األعضاءمنّ  يف اللغويون  طاقات ا

لة ًإىل وحدة اهلدف اليت تتجسد عادة يف مشروع يسعى ً كان مشتتا يفتقد ا
مع   . على مدارج النجاحدرجات به لريقى تنفيذه إىل ا

مع إن  يف خدمة ًجناحا هذه األسباب كانت من أهم ما حال دون حتقيق ا
 من الرغموعلى . أغراضه األساسية يف اللغة يضاهي ما حققه منها يف العقد األول

مع  الثقافة فوزارة وقيام وزارة الرتبية ١٩٤٦ التثقيفية يف ربيع عام توقف حماضرات ا

                                                            
مع العلمي العريب، مرجع : الفتيح ينظر) ٧((   .٧٣- ٤٠سابق، الصفحات تاريخ ا
مع، الصفحة :  كرد عليحممد ينظر) ٨((  من الثالث والصفحتان ٦٢تقريران عن أعمال ا

  .السادس من ٩و٨
، اجلزء السادس، ١٩٢٥خطط الشام، املطبعة احلديثة، دمشق، :  كرد عليحممد ينظر،) ٩((

  .٧٣الصفحة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع، فإن التطورات  ا ا  االقتصاديةجبميع املهام الثقافية اليت كان يقوم 
مع اليت واالجتماعية والثقافية ا، ألـمت با  ًأيضا،ّ مرت بالقطر وألقت عليه بتبعا

ه، وانضافت نتائجها إىل تلك فضعضعت اتساقه مع البيئة اليت كانت حتيط ب
 اليت وإن مل حتل مبجموعها بينه وبني إحراز املزيد من التقدم، فقد األسباب،

وإن يف متابعة .  وبني النجاح الذي حققه يف العقد األول من حياتهبينهحالت 
ً على حمور تعريب التعليم العايل العلمي جناحا مرموقا يف العلمينيإحراز األعضاء  ً

 امتدت حىت أواخر اخلمسينيات، ما حفظ للمجمع حىت املاضي القرن ٍعقود من
ًذلك احلني مقاما رفيعا يف  تمعات العربية عامة، وهذا ما سنتناوله سوريةً  ويف ا

  .باختصار فيما يلي
معمع ِّ املعهد الطيب العريب يدرس الطب باللغة العربيةشرع  ،)١٠( نشوء ا

ه، إجياد املصطلحات املناسبة لأللفاظ الطبية يف  على أعضاء هيئة التدريس فيفكان
 العلمي العريب، فإن مل جيدوا فيه بغيتهم كان عليهم وضع املصطلح الرتاث
م اجتازوا أصعب مرحلة يف تعريب التعليم العايل بنجاح وقد. املناسب  رأينا أ

ا لقد رنو.  الذي حققه أسالفهم يف عهد حممد علي يف مصربالنجاحّفريد، يذكر 
 أو أواخر عقد العشرينيات إىل صنع معاجم خمتصة وأعدوا األولمنذ أواخر العقد 

.  يف أواخره وإن مل يكن مكتمل األسباب والصورةبعضهاّلذلك العدة، بل ظهر 
ٍ يف سنوات الحقة، دفع منجزيها وتنقيحهاٍإن تكامل مصطلحات اختصاص ما 

من املصطلحات اليت مل ترد بعد  االختصاصللتفكري باستيفاء ما حتتاج إليه مادة 
 إىل صنع معجم خمتص للطموحًمعهم يف دروسهم، كما دفع من مث كال منهم 

                                                            
ّلطب بدمشق كانت تدرس باللغة  مرشد خاطر أن بعض املواد يف مدرسة االدكتور ذكر) ١٠((

نشأة املعهد : ، ينظر مرشد خاطر)١٩٠٩وقد وقع يف عام ( االنقالب الرتكي بعدالعربية 
لد العريبالطيب    .٩، الصفحة ١ بدمشق، جملة املعهد الطيب، ا



  
امع  ٩   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 إليه، مبلغ النجاح الذي الطموح على وشجعهم. مبصطلحات املادة اليت يدرسها
 أو الزمن ً ملل عقدا منوالأحرزوه بالبحث اجلاد الطويل الذي استمر دون كالل 

فكان .  مهمة التعريببقدسية كان حيدوهم إليه اإلميان بعضه أو أكثر، والذي
مع يف تعاونه مع املعهد الطيب   يف التمكني لتعريب العريبذلك باكورة جناح ا

مع معجمات خمتصة يف عقد . التعليم العايل  من القرن الثالثينياتوظهر يف ا
 الطيبهد  املعيف املاضي، وأصبح وضع معجم خمتص مطمح أعضاء هيئة التدريس

مع،   مرحلةالعريب منذ ذلك العقد، كما أصبح ذلك بداية املرحلة الثالثة يف حياة ا
ًوهي مرحلة طويلة مقارنة باملرحلتني السابقتني، . املختصة صنع املعجمات  إذٌ

 بنشر ١٩٧٠امتدت حىت أواخر الستينيات من القرن املاضي، واختتمت يف عام 
 ميشيل خوري األستاذ الدكتور للمجمعي )) تعويض األسنانمصطلحات((معجم 

 نضج منهجية التعريب يف كان  املرحلة غىن هذه أن إال. يف كلية طب األسنان
فقد أسس األمري .  لدى بعض أقطاب التعريب يف جممع دمشقاملصطلحووضع 

ال يف مصطفى الشهايب ببحوثه  مدرسة احتلت -   كما أشرنا من قبل-  هذا ا
ًمنـزلة رفيعة يف  املصطلحات(( العريب، وعاجل يف كتابه الوطن األوساط العلمية يف ً

 مشكالت ١٩٥٦ نشره يف عام الذي )) يف اللغة العربية يف القدمي واحلديثالعلمية
 ما ميت يف اللغة العربية ومعظم... النحت واالشتقاق، وكتابة احلروف األعجمية

ٍ أهم إجناز حققه درستهمٍبصلة إىل مشكالت املصطلح العلمي العريب، وكانت 
اية القرن العشرين  مالمح مدرسة وظهرت. جممع دمشق يف املرحلة الثالثة وحىت 

 األوزانأخرى يف أعمال صالح الدين الكواكيب الذي أوىل فيها النحت ودراسة 
مع من هيئة التدريس يف املعهد أما. )١١(عناية خاصة  مرشد خاطر أقدم أعضاء ا

                                                            
تطور املصطلح العلمي العريب، مرجع سابق، الصفحتان :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ١١((

  .٤٥١و٤٥٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا حركة تعريب التعليم الطيب طوال حياة جملةأسس الطيب العريب، فقد   املعهد وقاد 
لة قرابة ربع قرن ٍّ يف أثناء هذه املرحلة أول عمل علمي تعاوين  وقام. ا مع يفٍ  ا

 على احملور أجنزلصنع معجم خمتص، وهو العمل العلمي التعاوين الوحيد الذي 
مع، قام به جممعيون من أعضاء هي  الطب ئة التدريس يف كليةالعلمي يف ا

مرشد خاطر وأمحد محدي اخلياط وحممد صالح الدين  هم،) الثالثةبفروعها (
 على نقل معجم كلريفيل املتعدد اللغات إىل اللغة العربية، فاتفقوا ،)١٢(الكواكيب

وشغلت . ١٩٥٦ املعجم يف مطبعة اجلامعة السورية سنة هلذاوطبع النص العريب 
معي الدكتور حسين سبح ربعالكبريلمي دراسة هذا العمل الع  من الزمن، ٍقرن َّ ا

ًونشر تعليقا عليه سلسلة من املقاالت مع يف ً  بني سنيت ما جملة ا
ٍّ الدراسة آخر عمل علمي قيم على حمور هذه وتكاد تكون. ١٩٨٣و١٩٥٩

وملا كان هذا العمل .  يف جممع دمشق يف القرن العشرينالعايلتعريب التعليم 
ً من املرحلة الثالثة أمكن عده جزءا منها، إذ البد أن األخريعلمي قد بدأ يف الربع ال ّ

 وآليات تنفيذه قد وضعت مجيعها يف عقد الستينيات أو وهدفهيكون منهج العمل 
ّ إجناز أعمال جممعية قيمة على هذا احملور قد توقف أو إنلذلك ميكن القول . قبيله

اية املرحلة  ً تقريبا، أو يف أواخر الربع الثالث من ١٩٧٠ يف عام ةالثالثكاد منذ 
  .القرن املاضي

 الثالث يكاد مراحله التقدم الذي أحرزه تعريب التعليم العايل العلمي يف إن
مع العاملني واملراسلني من اهليئة   يف املعهد التدريسيةيكون من صنع أعضاء ا

 فيه، فضل العلمينيهايب من ويبقى للمجمع، ولألمري مصطفى الش. الطيب العريب
                                                            

 تطور - ١: عبد اهللا واثق شهيد:  املصطلح العلمي يف جممع دمشق ينظرتطور يف) ١٢((
لد العلمياملصطلح   جتربة - ٢، و ٤٦٢- ٤٤٥، الصفحات ٧٧ العريب، مرجع سابق ا

لد يفسورية الرائدة  ، ٤٩٠- ٤٦٧ الصفحات ٧٩ تعريب العلوم يف التعليم العايل، ا
لد    .٢٧٤- ٢٥٧ الصفحات ٨٠وا



  
امع  ١١   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 على أساليب معانيها،ّكبري يف إضفاء حماسن اللغة العربية، جملوة مبرونتها وغزارة 
  .التعريب ومنهجياته اليت نشأت وتطورت معه

 الكليات إىل العايل أثناء هذه املرحلة الطويلة امتد نشاط تعريب التعليم يف
معي افنشرَُاحملدثة بـعيد االستقالل،  لدكتور مجيل صليبا مصطلحات الفلسفة  ا

 من ًبدءا )) الفلسفيةاالصطالحات(( بعنوان العربيةيف جملدات جملة جممع اللغة 
لد    ).١٩٥٦عام  (٣١ا

ٍ للتعريب مل يصحب االستقالل على وجه ميكن مجاهرييا ))ًنفريا(( أن ويالحظ

 األوىلوقيام الدولة العربية  يف أعقاب خروج العثمانيني للتعريب ))بالنفري((ّأن يذكر 
 يف مجيع مراحله العربية باللغة التعليم فقد استقر. النهضة العربية احلديثةعصر يف

ويبدو من تقارير . ًمثرياً اضطرابا الفرنسي بسرعة، ومل يضطرب يف أثناء االحتالل
 التعليم العايل تعريبٍشخصيات فرنسية قيادية يف تلك املرحلة، أن التشجيع على 
 ،)١٣( كاتروالكولونيلكان خيدم املصاحل الفرنسية، فقد جاء يف رسالة وجهها 

، إىل اجلنرال ١٩٢١شباط سنة ١٢ املفوض السامي يف دمشق بتاريخ مندوب
 اليت يعانيها املعهد الطيب العريب يف دمشق ويقرتح الصعوباتغورو يشرح فيها 

ًية يف دمشق إرضاء ٍ وإنشاء جامعة عربواحلقوق، الطباحملافظة على معهدي 
اورة وخلدمة املصاحل يفللرأي العام الوطين واإلسالمي   سورية ويف األقطار ا

 له يف دار احلكومة يف دمشق يف أيلول خطابوكرر كاترو هذا التوجه يف . الفرنسية
 أن سياسة فرنسا يف التعليم العايل يف سوريا مل تتغري، ويظهر. )١٤(من السنة نفسها

                                                            
  .٧٢، الصفحة ٢٠٠٤تاريخ اجلامعة السورية، مكتبة نوبل، دمشق :  رافقالكرمي عبد) ١٣((
مع جملة) ١٤(( لد األول، الصفحة ا ، وتقرير الرئيس كرد علي عن ٢٧٨ العلمي العريب بدمشق، ا

مع العلمي العريب عن سنواته الثالث األخرية أعمال   .٢٥الصفحة ) ٢٣،٢٤- ١٩٢٢( ا
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 املعارف العام يف املفوضية العليا بعد عقد من الزمن فأكد مدير) ١٥(إذ عاد بونور
، استمرار ١٩٣١ اليت ألقاها يف حفل افتتاح السنة اجلامعية سنة كلمتهمبحتوى 

 املؤشرات اليت تفسر بعض ،)١٦( أوردنا يف دراسة سابقةكنا ولقد. تلك السياسة
 أنه خيدم مصاحلها، ّوتبنيرية موقف فرنسا اإلجيايب من تعريب التعليم العايل يف سو

اورة األقطار يفيف تنافس مع الربيطانيني الذين اختذوا اللغة اإلنكليزية   العربية ا
  .العايلًاحمليطة بسورية ولبنان لغة للتدريس يف التعليم 

 فرنسا اليت شجعت وسياسة استقرار التعليم باللغة العربية يف مجيع مراحله، إن
مع على تعريب التعليم  ٍ العايل ببيئة والتعليمالعايل، كانا من أهم أسباب إحاطة ا

 -  باستنفارها َاهلممّتدعو إىل إشاعة االطمئنان على مسرية التعريب، وال تستحث 
ٍ للقيام بقفزة أو طفرة فيه، كتلك اليت جاءت مع - ًخوفا عليه   من السيطرة التحررٍ

هلذه . ًطويالًطات العثمانية زمنا العثمانية وسياسة الترتيك اليت اتبعتها السل
 عهد مطلعٍاألسباب، وألسباب أخرى أقل أمهية مل يشهد تعريب التعليم العايل يف 

ّاالستقالل طفرة أو قفزة ميكن أن تذكر بالطفرة األوىل، اليت أجنزها  ً معً  يف العقد ا
  .األول من حياته

 حديثة معجمات  أن حاجة التعليم والثقافة والتجارة والصناعة إىلإال
تستوعب ألفاظ احلضارة، اشتدت بعد االستقالل، فظهر منها يف األسواق 

امعقواميس وبقيت جهود جممعنا . ً إنكليزية عربية، وفرنسية عربية بعيدا عن ا
ً صنع املعاجم املختصة، ولكنها اقتصرت فيها أيضا على العلوم اليت إىلموجهة 

ًكانت ممثلة  مع معاجم خمتصة يف فروع الطب ٍ ولو بعضو واحدفيهَّ ، فولدت يف ا

                                                            
لد الثامن  الاملعهد جملة) ١٥((   .٥٠- ٤٥، الصفحات )١٩٣١(طيب العريب، ا
لد :  واثق شهيداهللا عبد) ١٦((  ،٧٩جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم، مرجع سابق، ا

  .٤٨٩- ٤٨٧الصفحات 



  
امع  ١٣   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

املعجم ( توالدها يف اخلمسينيات إىل العلوم اإلنسانية وامتدوالصيدلة والزراعة، 
إال أن فروع العلوم األخرى بقيت بعيدة ).  مجيل صليباالدكتورالفلسفي للمجمعي 

مع، عن مع مهندس، يف غري الزراعة، إال يف أواخر يدخل ومل ا املرحلة الثالثة،  ا
مع يف عام املهندسإذ انتخب  ، مث ١٩٦٨ً وجيه السمان ومسي عضوا يف ا

 كنا أشرنا وقد ،١٩٧٠ً عضوا فيه يف عام ومسي قدورة الرزاق انتخب املهندس عبد
مع وعلى التعريبإىل) ١٧(يف دراسة سابقة   . اآلثار السيئة هلذا التقصري على ا
 فروع العلوم والتقانة يفًل إىل املعاجم املختصة أيضا  احلاجة بعد االستقالواشتدت

مع ١٩٥٩والتقنية، فطلبت وزارة الدفاع يف عام   لوضع ٍ العون يف مشروعتقدمي من ا
ًمعجم عسكري فرنسي عريب، وألفت جلنة من بعض  ّ ٍّ ٍّ ٍّ  وأسندت رئاستها إىل ِّفنييها،ٍ
ً عضوا فيها، وكالمها تنوخيالاألمري مصطفى الشهايب، وجعلت األستاذ عز الدين 

مع، وتلك كانت بداية خروج صناعة املعجمات  معاملختصةعضو يف ا مث .  من ا
معيـني ًمستعينة )) الكهربائي اإللكرتويناملعجم((ًعادت وزارة الدفاع مرة أخرى لوضع  ْبا َّ 

جممع  عضواألستاذ سعيد األفغاين عضو جممع القاهرة والدكتور عبد الرزاق قدورة 
وهكذا خرجت صناعة املعجمات . ١٩٧٥دمشق، ونشرت هذا املعجم يف عام 

مع تدرجييا وعلى الوجه الذي كنا بيناه يف دراسة سابقة أشرنا إليها قبل مناملختصة  ٍ ا ٍ ّ ّ
ذه املشروعات واالحتفاظ بصناعة املعجمات لقد. )١٨(قليل مع القيام   كان بوسع ا

ِّا مما جيمع يف صناعتها من اخلربات لتحسني وإجادة ً مستفيدحوزتهاملختصة يف  ُ
 اليت اكتسبها بعض العاملني يف اجلهات األخرى اليت أجنزت اخلرباتأما . تطويرها

ًمعجمات خمتصة،   مع جممعيني أو مع غريهم فمصريها النسيان والضياع، إذ مل بالتعاونٍ

                                                            
لد :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ١٧((  ٧٧تطور املصطلح العلمي العريب، جملة جممع دمشق، ا

  .٤٥٧- ٤٥٦الصفحتان ) ٢٠٠٢سنة (
  .٤٦١- ٤٥٨الصفحات . السابق املرجع) ١٨((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع املبادرة إىل لقد كان بإمكا.  تلك اخلربات وحفظهامجعيكن من مهامهم  ن ا
ً املختصة، مستعينا بتوزيع اختصاصات أعضائه وباخلرباء املعجماتصناعة خمتلف أنواع 

ً والتقنية، وتكوين خربة مثينة ونادرة ذخرا له وللعربيةوالتقانةيف خمتلف فروع العلم  ٍ ٍ ٍ.  
مع، من انتهاء املرحلة الثالثة خرجت صناعة املعجمات املختصة مع  ا
 املختصة أو يف نقلها إىل العربية املعجمات  بعض أعضائه يف وضع بعضوشارك

ووضع بعض أعضاء هيئة التدريس يف .  يف هذه األعمالاللغويةأو يف املشورة 
 معاجم خمتصة مبنأى عن ١٩٨٥ يف عام واآلداب ١٩٨٣كلييت العلوم يف عام 

مع، كمعجم الرياضيات املعاصرة  ق دعبول وإهلام لألساتذة صالح أمحد وموف(ا
، وتولت االحتادات العلمية )عاقللألستاذ فاخر (ومعجم علم النفس ) محصي
  . ودور النشر اخلاصة هذه املهمةالتعريب تنسيق ومكتب والنقابية
 خيدم كبرية مشروعات  يكن للمجمع يف الربع األخري من القرن املاضيمل

َتنفيذها بعض أغراضه األساسية، كوضع املصطلحات الع  أولمية يف التعليم العايل، ُ
توحيد ما تستعمله جامعاتنا منها، أو وضع معجمات للمعاين يستوحى تصنيفها 

مع إىل املعجمات املختصة يف العلوم، ختصص فيها فصول لكل حاجاتمن  ٍّ ا
 أو العربية، اللغة ُّ، أو كتيسري تعليم وتعلم... واللون واحلركةوالصوتمن احلرارة 

معتوحيد قواعد  وقد . ُاإلمالء، أو غري ذلك مما تستقرأ أمهيته من بني أغراض ا
مع َ بعض األمل يف إصالح توجهأحيا  األخري العقد ُ يف مسريته، اعتماده يفا
ُ القرن املاضي إقامة ندوات يف هذا املنحى، خصصت كلمن  أحد ملعاجلة منها ٍ

 واللغةلغة العربية واإلعالم، ال: فكان منها. املوضوعات املتصلة بأغراضه األساسية
 تكونإال أن أهداف ندوات يف مثل هذه املوضوعات األساسية ... العربية والتعليم

ا يف أشهر  ّبعيدة املنال، ال يتحقق الوصول إليها بندوة وحيدة تعد دراسا َ ٍ  أو قليلةٍ
 يفًإن مثل هذه املوضوعات، ال يتحقق الوصول إىل أهدافها غالبا إال . أسابيع



  
امع  ١٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ِّجمموعة من الندوات تتدرج أهدافها املرحلية مقرتبة باطراد من اهلدف األساسي 
مع كان بعيدا عن اعتماد التخطيط واخلطط باملعىن املذكور، .  املستهدفالبعيد ًوا

مع .  الربع األخري من القرن املاضييفًخاصة  ٍوإن وردت كلمة خطة يف تقارير ا

ٍثر من تعبري عن جمموعة األماين اليت متنت اللجان  ورودها مل يكن أكفإنالسنوية 
ٍ مقبل دون النظر غالبا يف عالقتها مبثيلتها يف عام سابق، أو يف ٍعاماعتمادها يف  ً ٍ

ًلذلك أيضا كانت التوصيات اليت تقر .  البشرية واملالية لتنفيذهاالطاقاتمدى توفر 
مع،  حبيسة األوراق اليت سجلت عليها، أو حمتبقىٍيف ندوة  فوظة يف مطبوعات ا

مع  مث رأى ضرورة . ٍ ينهي مهمته يف كل ندوة بوضع التوصياتكانذلك ألن ا
ّ أصحاب القرار وصانعيه يف الوزارات املعنية، إال أن لدىالسعي ملتابعة تنفيذها 

وتلك كانت نتائج منتظرة ألن جناح أي ندوة أو . لآلمالنتائج مسعاه كانت خميبة 
اِّنفذتإذا ما وضعت أو ٍخطة مستبعد  والبد من التعاون . ٍ مبعزل عن املعنيني 

 الندوة، وتشجيعهم على املشاركة فيها بدراسات ّتوجهمع أولئك املعنيني يف حتديد 
ا، فإن مل يكن فبما  ّيعدو ً فيها من مناقشات، ويف اقرتاح ما يرونه مفيدا من يدورِ

ٍوإن إعداد دراسات وحبوث، ملا . فيذها يصعب تنالالتوصيات القليلة العدد اليت  ٍ

ٍ حيتاج إىل وقت كاف يصبح معه اإلعالن الندوات،يراد له النجاح من مثل هذه  ٍ

َّ انعقادها ضروريا، ويستحسن أن يكلف موعدٍعن الندوة قبل سنة أو أكثر من 
ُ الندوة، أو أن يعلن عن ختصيص موضوعبعض الباحثني تقدمي البحوث اهلامة يف 

مع التشجيعية ألحسن البحوث املقدمة جوائ مع اليت . فيهاز ا أما ندوات ا
ا مل تستوف   من الشروط املذكورة، ومل أياأقامها يف العقد األخري من القرن، فإ

ٍتكن بينها روابط توحي بتوجه ثابت ملتابعة  ٍ ا معاجلةُّ  بعض قضايا اللغة كما حدد
مع، ووفق منهج مدروس و ُرؤية رمست ٍأغراض ا لقد . الكربى على األقلخطوطهاٍ

مع يف أواخر القرن املاضي إذا من   اليت هلا أهداف املشروعاتًخلت أعمال ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 العربية، إىل ))كلريفيل((حمددة، كمشروع إزالة آثار الترتيك ومشروع نقل معجم 
 احملاضرات التثقيفية فال مشروعأما . وخلت من مشروعات املعجمات املختصة

 ينتهي املشروع حمددخل ضمن مفهوم املشروعات املذكورة إذ ليس له هدف يد
مع وليس من مشروعاته اليت هلا   حمدد هدفبالوصول إليه، فهو من أنشطة ا

دف حدد من ١٩٤٦ُّاألغراض واملدة الزمنية، وتوقفه يف عام  . قبلُ ال عالقة له 
ذا املعىن لة يف وضعها احلايل مشروعا   مشروع، إال أن باإلمكان صنع ًوليست ا

ِّبعيد األمد حتدد أهدافه املرحلية خطة بعيدة األمد تصور مراحل تطوير  ٌ َ لةِّ ً حمتوى ا
ًوتوجها وإخراجا وتوزيعا مع من املشروعات يبقي إنتاجه . ًً  يصعب ًشتاتاُّوخلو ا

  .ويندر استخالص أعمال مميزة منه
مع احمليطة تصادية والثقافية تطورت البيئة االجتماعية واالقلقد  ًكبرياً تطورا با

مع األوىل وأواخر القرن   . ما بني أيام ا
 يف االرتفاع املعيشة مطالب َّتدرجت البيئة االجتماعية االقتصادية، فقد أما

ًباطراد، وازدادت قسوة وإرهاقا للناس ً  كانت تسود القناعةوعلى الرغم من أن . ِّ
مع، وأن املثقفني كانوا البيئة االجتماعية إبا  ألداء ما يكلفهم يتطوعونن إنشاء ا

مع عمله، فإن األعضاء العاملني   كرد علي، أعضاء يذكركانوا كما ) املوظفني(ا
يصرحون بأين إذا مل ) كانوا(و((يف جملس املعارف الذي انقلب إىل جممع علمي 

لس املعارف(أقبل بالبقاء   من اخلدمة فأكون السبب تصرفهمفاحلكومة ) ًرئيسا 
))يف قطع أرزاقهم وهم أرباب عيال

معيني كانت صعبة قاسية منذ . )١٩ ( ًفمعيشة ا
مع يف وازدادتتلك األيام  ً قسوة وزادت مطالبها إرهاقا للناس، وتغري قانون ا ً

 مرات، وصحب التغريات حماوالت لتحسني املكافآت املالية عدةالقرن املاضي 

                                                            
، اجلزء األول، ١٩٤٨املذكرات، مطبعة الرتقي بدمشق، سنة :  كرد عليحممد ينظر) ١٩((

مع     .٢٧٧ الصفحة العلمي،ا



  
امع  ١٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مع مع البيئة االجتماعية إالواألعمال، على الدراسات   أن اتساق وضع ا
 مع املستجد من القوانني، حىت أضحت ًاضطرابااالقتصادية احمليطة به كان يزداد 

ً القرن غريبة عما كان يسود البيئة أواخرالنظم اإلدارية واملالية للمجمع يف 
اء يف الربع األخري  عن أحد األعضُيروى. االقتصادية االجتماعية من تلك النظم

لسإن تعويض حضور جلسات : من القرن املاضي قوله  كان ميكنين من ا
مع إىل املنزل فعلي  !  أتدبر أمرهاأنّالذهاب حلضور اجللسة، أما العودة من ا
ٍوتقع املكافأة على العمل العلمي يف منـزلة مالية كمنـزلة حضور  فهل . اجللساتٍ

 يف تنظيم يشاركَّ املعيشة املطردة االرتفاع طاقاته أن ُبإمكان من استنفدت مطالب
 أعضاءّمشروع رئيسي أو يف تنفيذه؟ الشك أن مطالب املعيشة مل ترهق مجيع 

مع دفعة واحدة، الختالف أوضاعهم املادية، ولكن نسبة من أرهقته منهم  ًا ً
خري من ً ترتفع مع تقدم الزمن، حىت مشلتهم مجيعا أو كادت يف الربع األأخذت
  .القرن

 مسرية على هذه البيئة، اليت تدعو من جهة إىل إشاعة الطمأنينة يف
ٍ جهة منًالتعريب، وال تستنفر اهلمم خوفا عليه، واليت أرهقت فيها مطالب املعيشة 

مع أعماال تضاهي ما أجنزه منها  مع، ال ينتظر أن ينجز ا ًأخرى أعضاء ا  يفُ
ّ يفكر يف اعتماد مشروعات أساسية كتلك اليت مر العقد األول من حياته، وال أن

  .ذكرها
ً البيئة الثقافية فقد تطورت أيضا تطورا كبريا، أما ً  عقد األربعينيات زاد فمنذً

اعدد النوادي واجلمعيات الثقافية، وانتزعت جامعة دمشق   اجلديدة يف بكليا
مع يف تنظيم احملاضرات التثقيفية،   برنامج تلك فتوقفأواخر هذا العقد دور ا

مع يف حملٍمث حلت بعد عقد وبعض العقد من الزمن وزارة الثقافة . احملاضرات  ا
ُ كلها، فأسست املراكز الثقافية، مث أنشئت الثقافية تنفيذ طموحاته  مهمتها هيئةِّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ٍمعلمة(ٍوضع موسوعة  مع، وأحلقت ) َ  برئاسةٍعربية كان إنشاؤها حلم مؤسس ا
  ....ا عن أمهية املشروع يف الدولةًاجلمهورية تعبري

 جند يف نعد فلم يتقهقر، ً هذه البيئة تراجع التعليم أيضا، وهو ال يزالويف
 يف كان ينشر، الذي  هاشم،خمتار أواخر القرن، يف كلية الطب، أمثال الطالب

 صفحات جملة املعهد الطيب العريب، ما يضع من على ،)٢٠(١٩٣٥عام 
ُ نشر من مصطلحات جممع فؤاد مايراه يف بعض ٍمصطلحات يف الطب، وما 

 أيامنا يف ً معتمدةوضعها، وال تزال بعض املصطلحات اليت )جممع القاهرة(األول 
 وضعومل نعد جند فيها من الطالب أمثال عبد السالم العجيلي الذي . هذه

  .مقاماته وهو طالب يف الكلية
مع يف عام أسس  من واألربعنيلثة  وهو يف الثا١٩١٩ حممد كرد علي ا

ّالعمر وكان معه، عضوا فيه ويف مثل سنه، عبد القادر املبارك وفارس  أما . اخلوريً
 من الثالثني جتاوز عز الدين علم الدين التنوخي، وهو من املؤسسني، فلم يكن قد
 ًأيضا ّويف مثل سنه. ٍالعمر، وكان أزهريا خترج يف الزراعة من مدرسة عليا يف فرنسا

معً عضوا يف خاطر دكان مرش مع يف عقد العشرينيات .  إبان تأسيسها وظل ا
جة البيطار يف التاسعة والعشرين كانُيرفد بأعضاء يف مقتبل العمر،   منهم الشيخ 

ً الشهايب يف الثالثة والثالثني، وكانوا مجيعا مصطفىوخليل مردم يف الثالثني واألمري 
مع مع ذا الرقم  قاأنإال . من ذوي الشأن يف ا س الصادر يف عام .آ/٦٠نون ا

مع، ًحداّ جعل سن اخلامسة والثالثني ١٩٤٣  أدىن لسن املرشح لعضوية ا
ذا الشرط قبل صدور القانون،   ال جند بني األعضاء الذين إذولعلهم أخذوا 

 عام يف  الصادر١٣٥القرار ذو الرقم (انتخبوا بعد صدور أول قانون للمجمع 

                                                            
لد العاشر :  هاشمخمتار ينظر) ٢٠(( مصطلحات علمية، جملة املعهد الطيب العريب، ا

  .٣٧٦ الصفحة) ١٩٣٥(



  
امع  ١٩   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ً عضوا عامال دون اخلامسة والثالثنيانتخابه كان لدىمن ) ١٩٢٨ ونالحظ أن . ً
 عمر العضو العامل عند انتخابه قد ارتفع بعد سنة مخس وثالثني وتسعمئة متوسط
 الثامنة واألربعني مث راوح ما بينها وبني السادسة واألربعني حىت منتصف إىلوألف 

 مث أخذ يرتفع بشدة ودون ،)١ينظر الشكل رقم ( املاضي القرن  منالستينيات
لذلك كان متوسط عمر العضو العامل .  هذه السبعنيأيامناتوقف حىت قارب يف 

مع يف ارتفاع مستمر  مع، وقد جاوز ٍوشديدٍيف ا  يف بعض الفرتات من عمر ا
  )٢ينظر الشكل رقم ! (هذهًاخلامسة والسبعني أيضا يف أيامنا 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا



  
امع  ٢١   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 هذا االرتفاع أسبابدة خمتلفة أمهها، ما هي  علينا هذا الواقع أسئلة عدييطرح
مع على القيام    مبهامه؟وما هي انعكاساته أو ارتداده على مقدرة ا

ً اتساعا رقعتهَ أسبابه فأمهها اخنفاض مستوى التعليم الذي رافق اتساع أما
وأهم مظاهر اخنفاض مستواه، اخنفاض . ُتضاءل أمامه ما خصص له من طاقات

والثقافة شديدة االرتباط باللغة، فاللغة حامل . هرة املتعلمني ثقافة مجمستوى
ّ توسع آفاقها وتزين حمتواها وتبدع متيزها وتصور هويتهاالثقافة، ِّ  اللغويةوإن التنمية . ِّ

ُّوالرتقية الثقافية مها يف تفاعل مستمر، تقدم كل منهما سبب يف تقدم   األخرى،َ
هذا يعين أن اخنفاض مستوى التعليم و. وتعثر أي منهما يسبب تراجع األخرى

ٌ اخنفاض يف مستوى التنمية اللغوية وختلف يف املعرفة اللغويةيرافقه  كلهورافق ذلك . ٌ
ُفانصرفوا إىل تأمينها، فأمهلت . َإرهاق متطلبات املعيشة الناس ومنهم املتعلمون

 غري كان ارتقاء لذلك.  الثقافية، وختلفت املعرفة اللغوية لدى مجهرة املتعلمنيالرتقية
 علىٍاللغويني من مجهرة املتعلمني، إىل مستوى مقبول يف اللغة العربية يتطلب مثابرة 

ٍاإلعداد زمنا طويال يزداد طوال باطراد مع اخنفاض مستوى التعليم ِّ ً ً  من هموهؤالء . ً
الذين توجههم طبيعة العمل الذي ميارسونه وطلب النجاح فيه إىل العناية 

إال أننا جند بني اللغويني من استحوذت عليه . صبح بعضهم لغويا يبلغتهم،وقد
م العربيةاللغة  ً مذ كان يافعا، وأولئك هم الذين أشرنا إليهم من قبل، تتجاذ

 فيقضون سنوات العطاء من عمرهم خارج الوطن، وال يعود إليه العربيةاجلامعات 
  . مشارف السبعينيات من العمرعلىُُّجلهم إال وهم 

 انتخابه على عند انعكاسات استمرار ارتفاع متوسط عمر العضو العامل ماوأ
مع، فهي تراجع تلك القدرات بسبب تراجع قدرات الناس كلما   تقدمواقدرات ا

  .يف العمر إىل ما بعد األربعينيات أو اخلمسينيات منه على أبعد تقدير
مع،كان  نظمه ومجود ً استمرار ارتفاع متوسط عمر املنتخب عضوا يف ا

 القرناإلدارية وختلفها، أهم املشكالت اليت واجهها وتصدى ملعاجلتها يف أواخر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع، قانونه . العشرين كانت احملاولة األوىل ملعاجلة الوضع املتأزم تطوير نظم ا
وبدئ بتطوير القانون، وصيغت املقرتحات يف .  الداخلية ونظامه الداخليوالئحته
مع من عشرين إىل مخسة وعشرين عضوا  ارتفع ٍجديد،ٍقانون  ًفيه عدد أعضاء ا

ٍ

ٌوجعل فيه للمجمع مؤمتر سنوي .  العلوم املتزايدة املختلفة فيهفروعلتحسني متثيل  ٌ ُ
 مضت من األعمال، ٍسنة قام به يف ما ))ٍّ سنويٍتقرير(( يفيستعرض فيه، 

التقرير واخلطة يف ُ سيقوم به يف العام املقبل، ويناقش ما )) العلميةخطته((ويف
ًوأحدث القانون هيئة فنية . ّ فيها إىل آراء العلماء املدعوينُيستمعجلسات مفتوحة  ًّ

مع  ا يف اجلامعات، حتتضن بذور البحث العلمي اللغوي، علىيف ا  غرار مثيال
معّوينمي فيها  وفتح القانون باب التعاون مع .  حبوث املشكالت اليت يعاجلهاُا
 فأجاز تفرغ أعضاء هيئة التدريس فيها للبحث العلمي يف حبوثهيف اجلامعات 

مع، كما أجاز يف   التعاون اإلشراف املشرتك على حبوث إعداد الشهادات هذاا
ا باملعلوماتية، فأتاح للمجمع العربية،العليا يف خمتلف فروع اللغة   ويف عالقا

ازينتكليف العاملني املختصني فيه من   العربية، أو من أعضاء اهليئة  يف اللغةا
 وتكليف طالب الدراسات العليا من خارج املعلوماتية،ّالفنية يف اللغة العربية أو 

مع إعداد شهادات  مع تكون جزءا من ) ٍدبلومات(ٍا ًعليا يف مواضيع يقرتحها ا
  .ٍ بعض من أغراضه احملددةخلدمةخططه العلمية اليت يضعها 

لس وأجاز مع تأليف ما يراه من اللجان  القانون   والوقتية لدراسة الدائمةا
 قواعد منح املكافآت َوجعلاملوضوعات اليت حيددها هلا، واالستعانة فيها باخلرباء 

لس واملكتب  ً مستثناة من واللجانعلى األعمال العلمية وعلى حضور جلسات ا
 جملس الوزراء رئيسمن احلدود القصوى املنصوص عليها يف القوانني، وتصدر بقرار 

مع، وأحال على الالئحة الداخلية وضع  .  التفصيليةاألحكامبناء على اقرتاح ا
ى بذلك تلكؤ السلطات  مع فأ وحدد القانون التعويض الشهري لعضو ا



  
امع  ٢٣   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ٍزهاء نصف قرن يف حتديد هذا التعويض، الذي ) يف التعليم ويف املالية (احلكومية

ِواستكمل انفراج األزمة . أو ما يقوم مقامها قد أشارت إليه الداخلية اللوائحكانت  ُ
مع يف كانتاليت   مستحكمة يف مجود األنظمة بتطوير الالئحة الداخلية، فتوسع ا

  . الدائمة ويف أحكام تأليفها ومشاركة اخلرباء فيهااللجانتأليف 
مع يف تطبيق قانونه اجلديد ذي الرقم شرع ، ٦/٦/٢٠٠ يف الصادر ٣٨ ا

ًفعدل الالئحة الداخلية تنفيذا ألحكامه ولتتسق أحكامها مع أحكامه،   وصدرتّ
مع تأليف ١٥/١/٢٠٠٢ع بتاريخ .ت/٢الالئحة اجلديدة برقم  ، مث أعاد ا

مع .  وردت يف القانون والئحته الداخليةكمااللجان  وبدت تباشري النشاط يف ا
 جلنة واحدة تبحث يف مجيع  العلمية، اليت كانت من قبلاملصطلحاتيف جلان 

تمعواآلدابمصطلحات العلوم  فأربت اللجان الدائمة !  واالقتصاد وا
 اجلديدة، على مخس جلان، تنسق أعماهلا الالئحةملصطلحات العلوم والتقانة، يف 

ت جلنة توحيد .  املصطلحتنسيقُجلنة ) وأعمال جلان املصطلح األخرى( وقد أ
 الفيزياء املوحدة، مصطلحات األوىل من معجم مصطلحات الفيزياء املرحلة

 املعجم هذاونوقشت حصيلتها مع منتديب اجلامعات، كما نوقشت مصطلحات 
العربية (وصدرت الطبعة التجريبية الثالثية اللغات . يف جلنة تنسيق املصطلح

) ةواإلسبانيوبعض العربية  (والالتينيةوحوت األصول اليونانية ) واإلنكليزية والفرنسية
للمصطلحات، وتعمل اللجنة على وضع تعريفات خمتصرة للمصطلحات ستصدر 

وتقوم جلان املصطلح األخرى بتوحيد مصطلحات العلوم الطبيعية .  الحقةٍطبعةيف 
والزراعية، وبوضع معجم أللفاظ احلضارة )  والنبات واجليولوجيااحليوانعلوم (

  ...املعاصرة
 من الكثريون اجلديد، فإن معاجلة  ما يبدو من تطبيق أحكام القانوعلى

مع يف أواخر القرن املاضي،  ًاملشكالت اليت كانت سببا يف تعثر نشاط ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع من املشكالت املستعصية سوى مشكلة .  ممكنةأصبحت وال يلوح يف آفاق ا
م، وما ميكن أن يتعذر معها ارتفاعاستمرار  ّ متوسط عمر األعضاء عند انتخا

مع   من تطوير أساليب عمله، وقد تفاجئنا بعد معاجلتها أو يف هحتقيقعلى ا
  .ً كان اهتمامنا منصرفا عنهاأخرىٌأثنائها مشكالت 

 واخلمسني اخلامسة احملاولة األوىل ملعاجلة هذا الوضع املتأزم، اشرتاط كانت
مع يف إجياد  مع، فأخفق ا  يتوفر مرشحنيًحدا أعلى لعمر املرشح لعضوية ا

ِ جيد رفع وملالشرط يف العلوم الطبيعية واهلندسة امليكانيكية واللسانيات، فيهم هذا  ُْ
  !احلد األعلى للسن إىل الستني

ٍ هي مؤهالت جممع جتاوز متوسط عمر العضو العامل فيه اخلامسة فما
مع يف الشؤون اليت تثريها أغراضه والسبعني؟  الشك أن خربات أعضاء مثل هذا ا
 التجارب الكثرية اليت عانوها، فجعلت مقدرته على تقدمي ّ منتهاكبرية،أصبحت 

َّ عليه كبرية أيضا وقيمة، وأهلته للقيام بتنفيذ مشروعات كبرية يعرضاملشورة فيما  ً ِّ ً
ِّإال أن نصيب اإلبداع قليل فيما يقدم من حلول للمسائل .. باخلرباءًمستعينا  ٌ

وقد عاىن كرد علي منذ . ربة باإلبداع حتتاج معاجلتها إىل اقرتان اخلاليتاملعقدة فيها، 
مع أو أجياهلم فذكر يف تأسيسبداية  مع عدم اتساق أعمار زمالئه يف ا ّ ا
مع بأن السادسالتقرير  مع يستفيد ... (( عن أعمال ا  أكثر أعضائه إال منا

م متقاعسون عن خدمته على غري  ّمن بلغوا من السن عتيا، فإ مّ  ))...)٢١(إراد
 أنه إال. ّ يف هذا التقرير الذي يطلع عليه األعضاء، أشار إىل األعضاء املراسلنيهوو

ًيف مذكراته عرض بكبار السن من األعضاء العاملني صراحة، فقال  ّ ّ ً رئيسا وبدأت((ّ
)٢٢ (...ٍعلى مجاعة من الشيوخ

  .ً وكان أغلبهم شيوخا كبار السن،))

                                                            
مع، مرجع سابق، الصفحة لتقريرا ينظر) ٢١((   .٦ السادس عن أعمال ا
  .٢٧٧ّاملذكرات، مرجع سابق، الصفحة :  عليكرد ينظر) ٢٢((



  
امع  ٢٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مع إىل ً أن يكون إذا إعادة متوسط أعمار أعضاجيب  حدود أقصىء ا
مع  ٍالكهولة كربا، هدفا هاما من أهداف مشروع جديد إلصالح أوضاع ا ٍ ً ً  وإعادةً

  .تأهليه للقيام بتحقيق أغراضه بيسر
مع هذا  القيام مبهامه من الواقع هو العقبة الكأداء أمام كل سبل متكني ا

 وسائلتطوير ًاألساسية، وهو أيضا سبب يف نشوء عقبات أخرى حتول دون 
ّولقد استعصى تذليل هذه العقبة باشرتاط حد أعلى لسن املرشح لدى . عمله ٍّ

العلوم الطبيعية ( عن مرشحني يف اختصاصات علمية أساسية وتطبيقية البحث
ٍويدعونا ذلك إىل حماولة إعداد بيئة ). اللسانيات(ًولغوية أيضا ) واهلندسةوالزراعة 

مع على إعدادها، وإعدادهم فيها ضمن أنشطة  جممعيني، يسهرلتنشئةٍمواتية   ا
أما هذه املوضوعات فشديدة .  اليت حتقق معاجلتها أغراضهاملوضوعاتمعاجلة 

معالتنوع، ألن  ٌّ معين جبميع املوضوعات اليت تطرح عليه مما يتعلق برتقية اللغة ا
ً منها طارئ وقيت له غالبا صفة االستعجال يف معهوالعربية، ما  ٌّ اجلته، وما هو قدمي ُ
ً معاجلته زمنا طويال، ويقع بينهما طيف عريض من املوضوعات، تيسرياستعصى  ً

 ضمن مفاهيم وقواعد املصطلحية، وتطوير معجم املعاين، املصطلحكتطوير وضع 
هذه ...ً سابقا، باعتماد علم املعجمات أو املعجميةإليهعلى الوجه الذي أشرنا 

 أن يسهم فيها، وأن يضعها يف مقدمة جممعنالى موضوعات كبرية األمهية، وع
معيني عناية خاصة، وقد. مشروعاته ومهامه، وهي مرتابطة متكاملة  نالت من ا

 القاهرة خاصة بوضع جممعَْفقد تعلقت من قـبل مهة املستشرق ماسينيون، عضو 
عصرية  عن العلوم الالتعبريمعاجم عربية خمتصة وعلمية حىت تتمكن اللغة العربية من 

مع األساسيةأن كان يؤمن ألنه(( )) ذلك هو غاية ا
ويذكر إبراهيم مدكور أن . )٢٣(

ا ٧٠ حنو ِيقف((جممع القاهرة كان  ٪ من نشاطه على مجع املصطلحات ومناقشا
                                                            

  .٩٦أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، الصفحة :  رشاد احلمزاويحممد ينظر) ٢٣((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

))وإقرارها
) ٢٤(.  
 لغة الكتب وتصحيح الوقيت الطارئ من املواضيع، إصالح لغة الدواوين ومثال

 من حياته األولّله جممع دمشق إبان إنشائه وأجنزه يف العقد املدرسية، وقد تصدى 
ُِّبنجاح باهر كما رأينا، وتصدى ملثله يف مصر جممع القاهرة فكلف  ٍ  بعض مراجعةٍ

 معاجلة مثل هذه وستبقى. )٢٥(كتب التعليم الثانوي اليت يعاد طبعها سنويا
مع دائما، إال أن البيئة اليت تن  ليست البيئة املواتية فيهاشأ ًاملوضوعات يف مكنة ا

 ألن العمل يف عنها،لتنشئة جممعيني، أي ليست البيئة اليت حنن بصدد البحث 
ٍ حبث معمق يفًمثل هذه املوضوعات ال يتطلب بالضرورة من العاملني جهدا يبذل  ّ ُ ٍ

ٍمؤهل لإلبداع  املاضي القرنأما املسائل األساسية، وهي اليت استعصى حلها يف . ِّ
 الوجهِقل، كمسألة تيسري النحو العريب، الذي مل جتد يف تيسريه على على األ

امع العربية وخارجها، فال بد يف  ٌاملطلوب، دراسات عديدة يف كثري من ا  التصديٌ
ا من املسائل   العلمي،، من اعتماد منهجية البحث )أو املوضوعات(هلا، وملثيال

ٍيف خطة حبث علمي لغوي عميق ومديد يف ٍ ٍّ ٍّ  تدعو جمال املوضوع، وفيما ميكن أن ٍ
 عملهاٍالضرورة إليه مما حوله، وقد يتوسع جماله فيتوزع على حماور أو وحدات ينتظم 

يف مشروعات حبوث دبلومات دراسات عليا، ميكن أن يساهم بعض أعضاء 
مع  يف هذه البيئة، ويف .  يف حتديدها، وأن يشاركوا يف اإلشراف عليهااحلالينيا
ا نوى حلول املسائل ميكنا حبوثه  أن تنشأ وتنمو على حماورها ويف وحدا

ا البيئة املنشودة .  معاجلته من املوضوعات املعقدةتيسرياألساسية وما استعصى  إ
ازين مبدعنياملواتية لتنشئة جممعيني  ٍّ يف سن مبكرة نسبيا، خيتارون بعناية من بني ا

ا وينظمها ٍ دراسات عدبلوماتالشباب، إلعداد  مع أنواع اختصاصا ِّليا حيدد ا

                                                            
  .٦٠ع سابق، الصفحة ًجممع اللغة العربية يف ثالثني عاما، مرج:  مدكورإبراهيم ينظر) ٢٤((

  .٥٢أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، الصفحة :  رشاد احلمزاويحممد ينظر



  
امع  ٢٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ازين متابعة حثيثة، . اجلامعاتبالتعاون مع  ًإن متابعة إعداد هذه النخبة من ا ً
مع، وبدخول بعض من خرية الباحثني البيئةكفيلة بتطوير  ٍ العلمية تدرجييا يف ا
مع وال يعين اتباع هذا األسلوب.  أعضاء عاملنيفيهّالذين تكونوا  َ قصر عضوية ا

 من حدة ارتفاع متوسط عمر األعضاء ويسعى به إىل سيخففّعليهم ولكنه 
ً االدعاء بأنه هو الطريقة املثلى، فنحن مجيعا نقرتحهكما ال يعين ما . االخنفاض ّ

لذلك فإن ما نقرتحه .  التعليم قبل اجلامعيإصالحنعلم أن احلل الصحيح هو يف 
مع لفئة خمتارة، ويف غياب يفد اللغوي ليس أكثر من ترميم اإلعدا ٍ نطاق ا ٍ

  .اجلامعيإصالح تعليم العربية يف التعليم قبل 
مع وال ازين للعمل يف ا  هذا املنهج، وفق ميكن أن يتحقق اجنذاب خرية ا

مع،واستقرارهم فيه بعد إعدادهم علميا يف التخصصات اليت خيطط هلا   إال ا
م يف ٍبإحاطتهم برعاية معن ا أقرا ٍوية ومادية كاليت يتمتع   ومراكز اجلامعاتٍ

مع بإحداث هيئة للبحث العلمي   غرار علىٍالبحوث، واليت ميكن حتقيقها يف ا
ا يف مراكز البحوث اليت اتسقت أحكام تنظيمها مع األحكام الناظمة   هليئةمثيال

  .التدريس يف اجلامعات
مع  هي أهم مالمح التطوير املستقبهذه  عمله، إنه وأساليبلي لقانون ا

ال لنشوء هيئة متجددة احليوية من الباحثني األكفاء يف   شؤون مجيعيفسح ا
 األنظمةٍترقية اللغة العربية، ويف بيئة ميارس فيها البحث العلمي اللغوي وفق 

 جبدارةِّواألساليب السائدة يف فعاليات البحث العلمي، اليت ستؤهل بعضهم للرقي 
معل  هذاوإن هذا التطوير هو استكمال للتطوير الذي بدأناه مع بداية . عضوية ا

مع من مؤسسة حتكمها خربة أفراد يف وضعه احلايل إىل وضع  ٍالقرن، إنه ينقل ا

 أن بعض إىل) ٢٦(ولقد أشرنا من قبل.  يصبح فيه مؤسسة حبوث لغوية خبريةجديد
                                                            

لد :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ٢٦(( امع، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا  ٨١ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

امع يف أملانيا وروسيا وبلدان االحت ْ وغريها حنت هذا النحوًسابقااد السوفييت ا ََ .
مع حول مشروع   ١٩٢١ يف ربيع عام احملاضراتويذكرنا اجلدل الذي نشأ يف ا

مع ليكون مركز حبث لغوي كان قائما  ًبأن التوجه با ٍّ ً أذهان الكثريين، وبأن فئة يفٍ
مع ألنه مركز لألاحملاضرات ترى أن تكون ال((كانت  حباث اللغوية  من وظائف ا

))..واألدبية اخلاصة
) ٢٧(.  

امع مغاير  وال اجلامعي من حيث  للبحثيغيب عن أذهاننا أن البحث يف ا
امع له وجه تطبيقي ملزم، نلمسه . األسلوب واهلدف يف قيام  بوضوحفهو يف ا

امع بتصحيح الكتب املدرسية وإصالح لغة الدواوين وأغالط  أما يف  َّالكتاب،ا
أوسع بني  ٍمقارنةٍوقد نعود يف دراسة أخرى إىل . عات فال يقيده هذا االلتزاماجلام

امع ومراكز البحوث عامة والبحوث يف اجلامعات من  وبني  جهة،ًالبحوث يف ا
امع اليت ال  امع اليت تقوم بالبحث العلمي واللغوي وتنظمه وا على هذا  تزاولها

امع  فكرة أخرى، واليت تبقى أقرب إىل ٍالوجه من التنظيم واالحرتاف من جهة ا
إىل  منهاوأقرب إىل القرن السابع عشر ((اللغوية األلصق باملاضي منها باحلاضر، 

))القرن العشرين
 )٢٨(.  

 =                                                            

  .٤٨٢و٤٨١الصفحتان 
مع العلمي العريب، مرجع : ّ الفتيحأمحد ينظر) ٢٧((  ٧٥و٧٤سابق، الصفحتان تاريخ ا

  . من هذه احللقة٤و٣والصفحتان 
. ًجممع اللغة العربية يف ثالثني عاما، ماضيه وحاضره، القاهرة:  مدكورإبراهيم ينظر) ٢٨((

  .٢الصفحة، ١٩٦٤



٢٩  
  

  مشروع المعجم التاريخي للغة العربية
  خـرة وتاري يـمس

  إحسان النص. د
ا، ومستودع  ا، وجمتلى حضار ََِّاللغة العربية متثل هوية األمة العربية، وهي مناط وحد ُ ّ
أفكارها، وسجل تارخيها الفكري واحلضاري، ووجودها موغل يف القدم، فهي من 

وهي يف رأي جل املستعربني، أمثال أولسهوزن . أعرق اللغات العاملية، وأغزرها مادة
OLSHAUSEN١(َّ وإسرائيل ولفنسون، أقرب اللغات إىل السامية القدمية(.  
زلة العظيمة للغة العربية، مل يوضع حىت يوم الناس هذا معجم يؤرخ  ومع هذه املن

وقد . حياة هذه اللغة، ويبني ما اعرتى ألفاظها وتراكيبها من تغري عرب العصور
ا التقارن بلغتنا يف عراقتها وأصالتهاس ومنها .. بقتنا إىل هذا أمم أخرى، مع أن لغا

فقد وضع معجم أكسفورد التارخيي للغة اإلنكليزية الذي بدئ . األمة اإلنكليزية
م، واستغرق العمل فيه سبعني سنة، ١٩٢٨م ومت طبعه سنة ١٨٥٩العمل به سنة 

  .وطبع بعد ذلك مرات عديدة
  .م١٩٩٢ا األمة الفرنسية فقد وضع معجم روبري التارخيي سنة ًومنها أيض

Le Robert Dictionnaire Historique   بإشراف املعجمي آالن ريAlain Rey.  
ْقد قرر حني إنشائه عام ) جممع فؤاد األول(وكان جممع اللغة العربية بالقاهرة 

كر هذا يف م أن يكون أول أعماله وضع معجم تارخيي للغة العربية، وذ١٩٣٢
مع مع مسيت . مرسوم إنشاء ا ) جلنة املعجم(وقد ألفت جلنة من أعضاء ا

ولكن مل يتح للمجمع أن . مهمتها وضع معاجم للغة العربية، وأوهلا املعجم التارخيي
ذه املهمة حىت اليوم   .ينهض 

ً أن يضع معجما ١٩٠٧قد بدا له عام  Fisherوكان املستعرب أوغست فيشر 
                                                            

 .٧تاريخ اللغات السامية ص : ولفنسون )١((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

تمعني يف مدينة للغة ال عربية الفصحى، وعرض مشروعه على املستشرقني األملان ا
، فوافقوا على مشروعه، واقرتح فيشر االستعانة بكبار املستعربني أمثال Baselبال 

مث عرض مشروعه على مؤمتري .  H. Thorbekeوتوربيكه  Fleicherفليشر 
وثانيهما يف أثينا عام م، ١٩٠٨املستشرقني املنعقد أوهلما يف كوبنهاغن سنة 

تمعة يف كوبنهاغن على القرار اآليت١٩١٢   :م، فوافقت اللجنة ا
. ترحب اللجنة اإلسالمية ملؤمتر املستشرقني األممي اخلامس عشر مبشروع   أ((

ّفيشر الذي يرمي إىل تأليف معجم للغة العربية الفصحى يالئم روح العصر وتعرب 
  .))عن موافقتها عليه باإلمجاع

ويذكر فيشر يف مقدمة معجمه التارخيي أنه مل يستطع البدء بإنفاذ مشروعه إال 
، وقد عني فيشر ١٩١٤معاهد األحباث السكسونية يف ليبسيك عام (بعد تأسيس 

ولكن ظروف . ًآنذاك مديرا للقسم العريب اإلسالمي ملعهد أحباث االستشراق
  .احلرب العاملية األوىل مل تتح له إنفاذ مشروعه

م تقدم ناشر أملاين وأعلن استعداده لطبع املعجم، ١٩٢٥ما كانت سنة فل
ًووضعت احلكومة السكسونية مبلغا حمدودا حتت تصرف معهد األحباث، فبدأ  ً

 Bergstrasserًفيشر عمله مستعينا بطائفة من أعالم املستعربني منهم برغسرتاسر 
 مل يستطع أن يفي ، ولكن الناشر األملاينT. Krenkowوكرنكو  Schaghtوشخت 

  .بوعده بنشر املعجم، فتوقف املشروع
م قررت احلكومة املصرية بناء على اقرتاح جممع اللغة ١٩٣٦ًوأخريا يف سنة 

وقد . العربية يف القاهرة السماح له بإمتام عمله يف القاهرة، وأن تتحمل نفقات طبعه
مع أسباب تيسري عمله مع على ق. هيأ له ا بول مشروعه وكان ممن شجع ا

، وكان آنذاك من أعضاء جممع اللغة  C. A. Nallinoاملستعرب اإليطايل نللينو 
  ).م١٩٣٨تويف عام (العربية 

ّوقد قدر فيشر أن عمله يف املعجم سوف يستغرق تسع سنوات، وانكب على  ّ
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وقد ذكر يف مقدمة معجمه األسس اليت اعتمدها يف وضع املعجم، . إعداد املعجم
اية القرن الثالث اهلجري، وذكر أن معج مه يشمل اللغة العربية منذ القدمي حىت 

وبوفاة فيشر ). أبد(وقد أجنز من مشروعه األلفاظ من أول حرف اهلمزة حىت كلمة 
  . توقف العمل يف املعجم١٩٤٩عام 

ُومما يؤسف له أن هذا املعجم فقدت أصوله بسبب ظروف احلرب العاملية 
ُني أملانيا والقاهرة، وبعد البحث الطويل عثر على مقدمة الثانية، وضاعت األوراق ب

  .م١٩٦٧املعجم وعلى جانب قليل منه، وطبع ما عثر عليه يف القاهرة سنة 
  :المبادئ التي اعتمدها فيشر في معجمه

ا عند وضع معجمنا   .وقد رأيت من املفيد ذكر هذه املبادئ لالستئناس 
 ومئتني من املراجع العربية وستة اعتمد فيشر يف معجمه على أربعة وستني

ًوعشرين مصدرا استشراقيا واألسس اليت اعتمدها هي أسس تارخيية واشتقاقية . ً
فاألسس التارخيية هي أبرز ماينبغي . وتصريفية وتعبريية وحنوية وبيانية وأسلوبية

العناية به، ألن لكل كلمة تطورها التارخيي اخلاص، والبد من توضيح هذا التطور 
  .ارخييالت

وينبغي إيالء شأن خاص للموضع الذي وردت فيه الكلمة أول مرة، بغية 
َُّتـعرف بدء نشوء الكلمة وتطورها، مع العناية بتتبع هذا التطور خالل العصور،  َ
وإذا أمهلت داللة هذا اللفظ يف بعض العصور واستعيض عنها مبرادف هلا فينبغي 

  .بيان ذلك
ية، ويقتصر من الشواهد على أوضحها معىن، ومجع الشواهد أمر يف غاية األمه
  .مع تقدمي املنسوب إىل قائله على غريه

والناحية االشتقاقية تتناول بيان توليد الكلمات وأصل الكلمة، والكلمات 
  .املعربة ترد إىل أصوهلا على قدر اإلمكان
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 والناحية التصريفية تتجه إىل حتديد الصيغ املتغرية للكلمة، وتصريف أفعاهلا
  .واختيار الصيغة املشهورة يف تصريف الفعل أو االسم

واملعىن األول يؤخذ من . ُوالناحية التعبريية تعىن بتحقيق معىن الكلمة أو معانيها
ّاشتقاق الكلمة، ويقدم املعىن العام على املعىن اخلاص واملعىن احلسي على العقلي،  َّ

ازي، مع مراعاة املعاين ا   .الصطالحيةواملعىن احلقيقي على ا
والناحية النحوية تتناول مجيع الصالت اليت تربط كلمة بأخرى، وترتيب 
كلمات هلا مواضع معينة يف سياق الكالم، مع مراعاة املضمر أو احملذوف، وتعدي 

  .الفعل أو لزومه
والناحية البيانية تتجه إىل بيان العالقات التطورية لكل كلمة، والرتاكيب 

  .أ عليها أي تغيري، والدواعي البالغية لوضع الكلمات وترتيبهاوالتعابري اليت مل يطر
والناحية األسلوبية، تعىن بالبيئة اللغوية اليت استعملت فيها الكلمة أو التعبري أو 
ًالرتكيب استعماال عاما، مع مراعاة اختالف األساليب، ومنها لغة القرآن ولغة  ً

  .ي وأسلوب الفنون وغريهااحلديث وأسلوبا الشعر والنثر واألسلوب التارخي
اية القرن الثالث  وهذا املعجم هو معجم تارخيي للغة اآلداب العربية حىت 

  .اهلجري، أي حىت منتهى ماوصلت إليه اللغة الفصحى من الكمال
ومنذ وفاة املستشرق فيشر مل يتصد أي جممع من جمامع اللغة العربية لوضع 

 ضخامة العمل وضخامة نفقاته، ولكن هيئة ًّمعجم تارخيي للغة العربية، ختوفا من
غري جممعية تصدت هلذا العمل، وهي مجعية املعجمية العربية بتونس، اليت كان 
ُيرأسها األستاذ الدكتور حممد رشاد محزاوي، فقد عقدت ندوة لدراسة هذا املوضوع 

م يف رحاب ١٩٨٩عام ) تشرين الثاين( نوفمرب ١٧ إىل ١٤يف تونس يف املدة من 
ًه اجلمعية، وقد شارك يف الندوة أربعة وعشرون باحثا من خمتلف األقطار العربية، هذ

ًوعشرون باحثا من البلدان األجنبية، وكان يف مجلة املشاركني األستاذ الدكتور شوقي 
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صعوبات االستشهاد الشعري يف املعجم العريب (ضيف، رمحه اهللا، وكان عنوان حبثه 
  ).التارخيي

  : عن إصدار التوصيات اآلتيةوقد أسفرت الندوة
املعجم العريب التارخيي وقضاياه ووسائل إجنازه املنعقدة (إن املشاركني يف ندوة 

م، بدعوة من مجعية املعجمية العربية ١٩٨٩ نوفمرب ١٧ إىل ١٤يف تونس من 
بتونس، وبعد االستماع للبحوث املقدمة، واملداخالت املختلفة، وبعد حتسس 

انات اإلجناز، وبعد االستماع إىل عرض التجارب العربية منهجيات العمل وإمك
ال   :واألجنبية يف هذا ا

  : يرون ما يلي- ًأوال
 ضرورة البدء يف وضع معجم عريب تارخيي، ألنه ميثل ذاكرتنا اللغوية - أ 

ّوالثقافية واحلضارية اليت تضبط رصيدنا الفكري، ويكون مرجعنا اللغوي والعلمي 
 لغوية موثقة قائمة على النصوص الثابتة، تؤرخ حلضارتنا وثقافتنا مادة: األمني بكونه

ّمن خالل رصيدنا اللغوي املشرتك، وأداة تربوية متكننا من تصور وظائف املعاجم 
  .األخرى اليت تتفرع عنه يف مادته ومنهج وضعه

 ضرورة وضع منهجية علمية دقيقة حمكمة ملادته وترتيبها وتعريفها، - ب
 . التقنيات احلديثة، والسيما التقنيات املعلوماتية املتبعة اليومباالعتماد على

 ضرورة الشروع يف إجنازه حسب مراحل تتعهد باملتابعة واملراجعة، على - ج 
َّأن حيدد لكل مرحلة مدة زمنية تقريبية ممكنة ُ. 

  : يوصون بما يلي- ًثانيا 
كلمات اللغة ولألساليب  بأن يكون هذا املعجم لغويا تارخييا عاما، يؤرخ ل- أ

ًوالرتاكيب العربية، اعتمادا على النصوص املدونة يف تطورها الزماين وانتشارها 
  .املكاين، مع احلرص على تأصيل ماميكن تأصيله منها
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 : بالشروع يف وضع متطلباته األساسية، وخاصة- ب
  . ضبط مصادره ومراجعه األساسية- ١
 . تكوين مكتبته العلمية- ٢
ًوع رصني ملنهجية يف اجلمع والوضع ترتيبا وتعريفا وضع مشر- ٣ ً. 
ّ استكشاف التقنيات العصرية املساعدة على طي املراحل يف استقرار - ٤

ا  .النصوص وتنظيمها، حسب القواعد املعلوماتية املتطورة ومتطلبا
ال الفين بالتجارب الغربية القائمة، والتجارب القائمة يف - ٥  باالقتداء يف ا
ان املتقدمة ذات اخلربة والتجربة اليت نتعاون معها من أجل رقي الثقافة العربية، البلد
 .زلتها العالية الالئقة زيلها من وتن

هذه هي أهم التوصيات اليت متخضت عنها الندوة، وميكن الرجوع إىل جملة 
لالطالع )  تونس١٩٩٠ – ١٩٨٩العددان اخلامس والسادس (املعجمية العربية 

  .لتوصياتعلى سائر ا
ًوقد علمنا أن مجعية املعجمية العربية بتونس قد أجنزت معجما تارخييا للشعر 

  .العريب يف العصر اجلاهلي، بالتعاون مع كلية اآلداب جبامعة تونس
 عقدت يف رحاب مجعية املعجمية ٢٠٠٣ حزيران ٨ إىل ٦ويف املدة من 

ا املعجم العريب التارخيي، قضاي(العربية بتونس واملشروع الوطين للبحث ندوة حول 
  ).النظرية والتطبيق

ْوقد شارك يف هذه الندوة عدد من الباحثني، وألقيت طائفة من البحوث، 
قضايا التعريف الداللية يف املعجم العريب (ومنها حبث للدكتور إحسان النص عنوانه 

  ).التارخيي
عجم العريب امل(ومن احملاوالت األوىل لوضع املعجم العريب التارخيي مشروع 

الذي تقرر أن تتوىل إعداده جامعتا الكويت وكمربدج، ويبدو ) التارخيي للشعر العريب
  .أن هذا املشروع مل ير النور
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امع اللغوية العلمية  واحملاولة اجلادة لوضع هذا املعجم متت يف إطار احتاد ا
ّفقد قدم جممع دمشق اقرتاحا بوضع هذا املعجم، وقدم خطة . العربية للعمل فيه، ً

  .ووافقه جممعا األردن والعراق
امع املنعقد بالقاهرة يف املدة من  ) مارس( آذار ٢٦ -  ٢٤ويف اجتماع احتاد ا

  :ّ اختذت مجلة من التوصيات، منها التوصية اخلامسة ونصها١٩٩٨
املوافقة على مشروع إعداد املعجم اللغوي التارخيي الذي اقرتحت إعداده ((

امع الدراسة اليت اقرتحتها لتنفيذ هذا جمامع سورية واأل ردن والعراق، على أن تتم ا
  .))العمل

امع املنعقد يف القاهرة بتاريخ  / ٣/ ١٦ولكن يف اجتماع جملس احتاد ا
لس تأجيل النظر ((:  نصت املادة الثالثة من القرارات على مايأيت١٩٩٩ قرر ا

خيي الذي اقرتحه الدكتور إحسان ًمؤقتا يف مشروع إعداد املعجم اللغوي التار
  .))النص

لس ختوف من ضخامة املشروع وما حيتاجه من باحثني كفاة  ّويبدو أن ا
  .ًوعاملني وأموال ضخمة، فرأى تأجيل النظر يف هذا املشروع مؤقتا

وبناء على طلب جمامع دمشق وعمان وبغداد أعيد النظر يف املشروع، ويف 
امع ا  جاء يف ٢٠٠١) ابريل( نيسان ٤ و ٣ملنعقد بتاريخ اجتماع جملس احتاد ا

لس مايلي مع السوري عرض مشروع ((: املادة الثانية من جدول أعمال ا يقرتح ا
  .))املعجم التارخيي للغة العربية، ومرفق خطة العمل فيه

وافق جملس االحتاد على ((:  ونصه٥ويف هذا االجتماع اختذ القرار ذو الرقم 
خيي للغة العربية، على أن يدرس كل جممع خطة هلذا العمل تعرض وضع معجم تار

امع يف شهر تشرين الثاين  م ٢٠٠١من عام ) نوفمر(يف االجتماع املقبل الحتاد ا
  .))وتبحث الوسائل املؤدية إىل تنفيذ هذا املشروع
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امع املنعقد يف املدة من   عام ٨/١١ إىل ٦/١١ويف اجتماع جملس احتاد ا
  :ختذ القرار اآليتم، ا٢٠٠١
  : تأليف جلنة لوضع خطة شاملة للمعجم التارخيي من السادة- ١

  ًرئيسا    )القاهرة(األستاذ الدكتور شوقي ضيف 
  ًمقررا    )سورية(األستاذ الدكتور إحسان النص 

  ًعضوا    )القاهرة(األستاذ الدكتور كمال بشر 
  ًعضوا    )سورية(األستاذ الدكتور شاكر الفحام 

  ًعضوا  )األردن(كتور عبد الكرمي خليفة األستاذ الد
  ًعضوا    )ليبيا(األستاذ الدكتور علي فهمي خشيم 

  ًعضوا  )اجلزائر(األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل 
  ًعضوا    )تونس(األستاذ الدكتور إبراهيم بن مراد 
  ًعضوا  )السعودية(األستاذ الدكتور أمحد الضبيب 
  ًعضوا  )املغرب(تازي األستاذ الدكتور عبد اهلادي ال
  ًعضوا    )املغرب(األستاذ الدكتور حممد بنشريفة 
  ًعضوا    )لبنان(األستاذ أمحد شفيق اخلطيب 

  ًعضوا    )اليمن(األستاذ الدكتور عبد العزيز املقاحل 
  ًعضوا  )الكويت(األستاذ الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة 

مع يف اجتماع ال حق إضافة األمساء اآلتية وقد اقرتح األستاذ الدكتور رئيس ا
  :إىل اللجنة

  ًالقاهرة عضواجممع اللغة العربية باألستاذ الدكتور حممود حافظ، نائب رئيس 
مع األردين   ًعضوا  األستاذ الدكتور حممود السمرة نائب رئيس ا

ًوقد تلقينا يف جممع دمشق من األستاذ الدكتور شوقي ضيف كتابا مؤرخا يف  ً
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امع وضع معجم تارخيي للغة العربية،  يعلمنا ف٢/١٢/٢٠٠١ يه بقرار احتاد ا
تشارك يف وضعه جمامع اللغة العربية واملؤسسات اللغوية يف الوطن العريب، ومت تأليف 
اللجنة اليت ستضع خطة مفصلة دقيقة هلذا املعجم وآلية إنفاذه ومصادر متويله وغري 

امع هلذه وذكرت بعد ذلك أمساء اللجنة اليت. ذلك مما يتصل به  ألفها احتاد ا
  .الغاية

على أن جلنة املعجم التارخيي مل يتح هلا أن جتتمع قبل السادس من شهر 
وقد حضر االجتماع أعضاء جلنة املعجم التارخيي . ٢٠٠٤عام ) ابريل(نيسان 

ًاملذكورة أمساؤهم آنفا، وحضر األستاذ الدكتور حممود السمرة، نائب رئيس جممع 
ِ األردنية، وهذا أول حضور له واعتذر بعض أعضاء اللجنة من عدم اللغة العربية
  .احلضور

  .وقد عقدت اللجنة برئاسة األستاذ الدكتور شوقي ضيف
ً تصورا خلطة املعجم التارخيي وافق عليه جممع اللغة العربية بدمشقوقد قدم 

مع السوري، وقدم األستاذ الدكتور أمحد ضبيب، عضو اللجنة من  جملس ا
ًسعودية مشروعا لقانون مؤسسة املعجم التارخيي العريب، وكانت اللجنة قد كلفت ال

األستاذين الدكتور أمحد الضبيب والدكتور إبراهيم بن مراد وضع تصور لقانون 
  .املؤسسة

بالقاهرة حضر ) أيلول( سبتمرب ٤ويف االجتماع الثاين للجنة املنعقد بتاريخ 
  . طائفة من أعضاء اللجنة

  : يف اجللسة األوىل من هذا االجتماع مايأيتوقد جرى 
  . التصديق على حمضر االجتماع األول- ١
الدكتور إبراهيم بن مراد، :  استعرضت األوراق املقدمة من األساتذة- ٢

الدكتور أمحد الضبيب، الدكتور عبد الكرمي خليفة، الدكتور إحسان النص، 
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بالنيابة عنه العتذاره من (الدكتور علي القامسي، الدكتور أمحد شفيق اخلطيب 
 ).عدم احلضور

جممع اللغة العربية  اتفق أعضاء اللجنة على تالوة الورقة املقدمة من - ٣
القاهرة وصياغتها صياغة مستوحاة مما ورد يف األوراق املقدمة من السادة ب

 .األعضاء، واخلروج بصياغة موحدة لنظام املؤسسة األساسي
  .ته على مستشار قانوين لبيان الرأي فيهُواقرتح عرض النظام بعد صياغ

، ٢٠٠٤) ايلول( سبتمرب ٥وعقدت اجللسة الثانية من هذا االجتماع يف 
ُْواستعرضت فيها مواد النظام األساسي للمؤسسة، و ووفق على النظام بعد أن قرئ 

  .قراءة كاملة
واختذ يف هذه اجللسة قرار بضرورة تكليف مدير تنفيذي للمؤسسة يتوىل 

  .اصات املدير العام يف مرحلة اإلنشاءاختص
، ٢٠٠٤ سبتمرب ٦ويف اجللسة الثالثة من هذا االجتماع املنعقدة بتاريخ 

ّتليت الصورة النهائية لنظام املؤسسة وأقرت وكانت اللجنة قد كلفت الدكتور حممد . ُ
  .حسن عبد العزيز صياغة هذا النظام

  .عمال جملس األمناء حىت قيام املؤسسةواختذ قرار بأن تقوم جلنة املعجم التارخيي بأ
وقررت اللجنة أن يتوىل األستاذ الدكتور كمال بشر اختصاصات املدير التنفيذي 

  ).هيئـة(بكلمة ) مؤسسة(وتقرر استبدال كلمة . للمؤسسة يف مرحلة اإلنشاء
  المعجم التاريخي للغة العربية

  األسباب الموجبة
ٍَِّتعد اللغة عامة أهم معرب عن  ُّ ّهوية اجلماعة اللغوية اليت تتكلمها، وأقوى َّ ُ

ّشاهد على تارخيها الفكري واحلضاري، وصالت التأثر والتأثري بينها وبني اجلماعات  ّ
ا لغة أمة  ٍاللغوية األخرى، وقد حتقق ذلك كله يف اللغة العربية، ولكن يضاف إليه أ ّ

ا  الكرمي، واحلافظ ِذات امتداد واسع يف الزمان ويف املكان، وهي لسان كتا
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ا، واحلامل لثقافتها، وهي أقدم اللغات احلية تارخيا ًلوحد ّ َ ّفهي اللغة احلية  الوحيدة . ْ
ًْاليوم اليت مضى عليها يف االستعمال أكثر من عشرين قرنا دون أن يلحق نظامها 

ًمث هي من أوسع اللغات مادة، وأغناها رصيدا معج. ّوقوانينها العامة تغيري يذكر َ ميا، َْ
وأقدرها على التعبري عن املستحدث من املفاهيم واألشياء، يشهد بذلك الرتاث 
ا عرب عصور طويلة، مل تشهد خالهلا مجودا، بل  ًالعريب اإلسالمي الذي كتب 
ّجتددت فيها وسائل التعبري، وتعددت فيها األساليب، وتطورت فيها الدالالت، 

ْومل يكن لنظام معجمها إذن من . َين جديدةفاكتسب كثري من األلفاظ والتعابري معا
ا وأبنيتها وتراكيبها النحوية، بل إنه كان  ّاالستقرار أو التحول البطيء ماكان ألصوا ّ ّ
ّوما زال كشفا مفتوحا يتطور ويتجدد باستمرار مواكبا لتطور حاجات األمة العربية  ً ً ً

على أن . ّ والتجددّإىل التعبري وجتددها حسب ما يطرأ على واقعها من التطور
ّمعامجنا العربية القدمية واحلديثة مل تصف ذلك التطور، فلقد كان جل مؤلفيها وما 
ًزالوا نقلة يعتمد الحقهم على سابقهم فيعيد تدوين ماسبق تدوينه ويهمل ما 

زع إىل التأليف  وال شك أن هذا املن. استجد من االستعمال اللغوي يف عصره
ّ تطور اللغة، وال يدل على أن اللغة املوصوفة لغة حية واسعة املعجمي ال تقره قوانني ّ

زلة اللغات  وقد صار من الضروري لذلك وحنن نريد للعربية أن تكون يف من. االنتشار
ّاحلية الواسعة االنتشار، أن يتتبع التأليف املعجمي العريب احلديث تطور ألفاظها  ّ ّ

ا التارخيية، وضبط  ا بتحديد أزما ماطرأ عليها من التغيري عرب العصور، ودالال
ْوتبيني الوشائج والصالت اليت تربط بني األلفاظ واأللفاظ، وبني الدالالت 
ّوالدالالت، واإلفادة من هذه الثروة اللغوية الضخمة يف فهم النصوص، ويف إحياء 

هيم ّما له قابلية اإلحياء منها لتوظيفه يف التوليد املعجمي اليوم للتعبري عن املفا
  .العلمية واحلضارية

ا عرب التاريخ  ّواملعجم الذي يقدر على تتبع تطور الوحدات املعجمية ودالال ّ
ّواملعجم التارخيي للغة العربية هو املعجم اللغوي العام الشامل . هو املعجم التارخيي
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ّ مادون منها يف املعاجم وما مل –ّالذي جيمع أشتات الوحدات املعجمية العربية 
ّيدو ا من التطور حبسب - ن َُ ّ وأن يؤرخ لظهورها يف االستعمال وما طرأ على دالال

فإن النصوص هي مصادر التأريخ، ألن التأريخ لوحدات املعجم . ُماتوفره النصوص
ّليس تأرخيا ألول ظهور هلا يف اللغة عامة بل هو تأريخ ألول ظهور هلا يف نص  ٍ

ًمكتوب، قد يكون نقيشة وقد يكون صحيفة،  وقد تكون الصحيفة مطبوعة وقد ٍ
ِتكون خمطوطة، وتـعتمد النصوص املتوفرة مبختلف أجناسها وخمتلف املعارف اليت  ُ َ َْ ُ

  .ّمتثلها، وخمتلف العصور واألمصار اليت كتبت فيها
ولقد اهتم احملدثون مبسألة املعجم التارخيي للغة العربية فكان من شواغل 

مع هو الذي شجع املستشرق األملاين جممع اللغة العربية بالقاهرة منذ إن َّشائه، وا
ًأوغست فيشر يف تأليفه مامساه معجما تارخييا للغة العربية، واحتفظ بعدد من  ً ُ

ّجذاذاته ونشر عينة منه تصحبها مقدمة لغوية جيدة يف التأليف املعجمي لكن . ّ
رية طيلة القرن اخلشية من اإلقدام على إجناز املعجم التارخيي قد بقيت بني العرب كب

ًفإن املعجم العريب تعسر معاجلته التارخيية عسرا شديدا نظرا إىل . ًالعشرين تقريبا ً ًُ ْ ْ
َّلكن أواخر القرن العشرين وبداية القرن . امتداد استعمال العربية يف الزمان ويف املكان

مت به ّاحلادي والعشرين قد عرفتا بوادر اهتمام حقيقي بإجناز املعجم التارخيي، فاهت
ا العلمية الدولية الثانية ١٩٨٩مجعية املعجمية العربية بتونس منذ سنة  ّ فخصته بندو

) ١٩٩٠ -  ١٩٨٩ (٦ - ٥اليت نشرت أعماهلا يف العدد املزدوج ) ١٩٨٩نوفمرب (
 يف بداية سنة - َْ ، مث أنشئ بعيد ذلك بتونس ))جملة املعجمية((من جملتها العلمية 

ُ متوله الدولة امسه  مشروع وطين للبحث-  ١٩٩٠ وكان المعجم العربي التاريخي، ّ
أعضاء مجعية املعجمية املكونني لفريق البحث فيه، لكن هذا املشروع قد توقف سنة 

 دون أن يتسع له الوقت لتحقيق نتائج علمية حقيقية، مث بعث سنة ١٩٩٣
د  ق))ّمدونة المعجم العربي التاريخي(( مشروع وطين للبحث جديد امسه ١٩٩٦
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ّمولته الدولة هو أيضا وعمل فيه أعضاء من مجعية املعجمية هم يف الوقت ذاته  ً ّ
 أن -  بدعم من مجعية املعجمية - وقد استطاع هذا املشروع . ّأساتذة جامعيون

ّيضع خالل السنوات الثماين املنقضية املدونة املعجمية املؤرخة للعصر اجلاهلي  ّ
م إىل ٢٠٠من حنو سنة : مية إىل أربعة قرونباستقراء النصوص الشعرية خاصة، املنت

ًم، أي انطالقا من أقدم ما عثر عليه من النصوص املوثقة حىت وفاة ٦٠٩سنة 
  .الشاعر زهري بن أيب سلمى اليت سبقت البعثة النبوية الشريفة بسنتني

امع اللغوية العلمية العربية إىل املعجم التارخيي عنايته بداية  مث صرف احتاد ا
 ٢٠٠١ نوفمرب ٨ إىل ٦ّ فكون يف اجتماعه املنعقد بالقاهرة من ٢٠٠١نة من س

وإذن فإنه جيوز لنا اآلن أن نقول إن اهتمام العرب . لجنة المعجم العربي التاريخي
  .الفعلي بإجناز املعجم التارخيي للغة العربية قد بدأ يتحقق

ه فيما تقدم من ّواحلق أن إلجناز هذا املعجم مسوغات كثرية منها ما أشري إلي
  :القول، ومنها ما نريد إمجال القول فيها فيما يلي

  :ّ الدواعي القومية- ١
 - اللغة هي عماد القومية عند الشعوب اليت تتكلمها، واللغة العربية    ) ١(

ًوال شك أن للمعجم التارخيي دورا .  جزء ال يتجزأ من القومية العربية- نتيجة لذلك 
ّتلك القومية ألنه يوحد بني االستعماالت املعجمية العربية يف أساسيا يف التعبري عن 

  .خمتلف األمصار اليت استعملت فيها العربية
سيؤكد املعجم التارخيي الروابط اللغوية اجلامعة بني مستعملي العربية ) ٢(

ًمشرقا ومغربا ً. 
لة سيعزز املعجم التارخيي العريب انتماء العرب إىل أمتهم ألنه سيؤكد أصا) ٣(

 .الفكر العلمي العريب الذي عربت عنه اللغة وانتقل منها إىل اللغات األخرى
 : الدواعي العلمية- ٢
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كالفرنسية - جيب أن تعامل العربية معاملة اللغات احلية األخرى ) ١(
ً وذلك بأن توصف وصفا - واالنكليزية اللتني وضع لكل منهما معجمها التارخيي 

ا وملعانيها مثلما وصف غريها من اللغات احليةًلسانيا دقيقا بالتأريخ ملف  .ردا
ُْوأن يوصل حاضرها مباضيها فيـربط بني خمتلف حلقات استعماهلا عرب ) ٢( َ َ

ا فلم . تارخيها الطويل ّفهي بني اللغات احلية اليوم اللغة الوحيدة اليت حافظت على وحد
 . تغيري ذو بالتنقسم إىل قدمية وحديثة، ومل يداخل نظام استعماهلا العام

ُوأن يسد اخللل الذي غلب على املعاجم العربية منذ القدمي، إذ مل يعن ) ٣( ّ
ا وملعانيها عرب العصور ملعرفة ماطرأ يف حياة اللغة  بإظهار وحدة اللغة بالتأريخ ملفردا

ّمن التطور دون أن خترج عن نظامها العام ّ. 
ّيهم أصوات العربية إن التأريخ املعجمي ال يهم املعجم فقط بل ) ٤(

ّفإن التأريخ لوحدات املعجم ميكن من التأريخ لألصوات . ًوصرفها وحنوها أيضا
ُ

ا حبسب مايطرأ على املفردات من التطور، كما ميكن من  ّواألبنية الصرفية اليت نكو ّ ّ
ا حبسب مايطرأ على املفردات من  ّالتأريخ لألصوات واألبنية الصرفية اليت نكو

ّما ميكن من التأريخ لألساليب وأنواع الرتاكيب النحويةّالتطور، ك ّ. 
 إضافة إىل قيمته اللغوية - ّإن للمعجم التارخيي قيمة حضارية كربى ) ٥(

 ألن التأريخ للوحدات املعجمية هو تأريخ للمفاهيم اليت حتملها واألفكار اليت - 
ا يف العصور اليت ظهرت فيها، فإن املفردات   - صطلحات  وخاصة امل- ترتبط 

ا عنها ولذلك فإن ظهور املصطاحات هو . ََُُّتظهر عادة بعد املفاهيم اليت يـعبـر 
 .دليل على ظهور املفاهيم اليت تنشأ يف العلوم ويف الفنون

إن املعجم التارخيي وسيلة ضرورية لتأليف بقية معاجم اللغة العربية، فهو ) ٦(
ّة يف ركن التعريف الذي يعد يف خيلصها من نقائص منهجية ومعرفية كثرية، وخاص

التأليف املعجمي أهم ما يؤسس عليه املعجم، وهو مل خيرج يف خمتلف معامجنا اللغوية 
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ُعن الشرح اللغوي البسيط، على حني بلغت عناصره املكونة لبنيته يف املعاجم الفرنسية  ْ
 . أكثر من عشرة عناصر- نتيجة وجود املعجم التارخيي فيهما  - واالنكليزية 

إن املعجم التارخيي يظهر بوضوح مابني اللغة العربية وغريها من اللغات ) ٧(
 .ّمن الصالت

 :ّ الدواعي التربوية التعليمية- ٣
سيمكن املعجم التارخيي للغة العربية من مراجعة املعاجم املدرسية املوجودة ) ١(

 .اليوم بالتدقيق املعاين وإجياد الشواهد املؤيدة لالستعمال
ّكن أيضا من تدقيق القواعد اليت تدرس يف مراحل التعليم العام ألن سيم) ٢( ّ ً

ّمما يؤرخ له فيه األدوات مبختلف أنواعها، وهي األسس يف تركيب اجلمل بل ويف 
وال شك أن تتبع ظهور األدوات ومعانيها عرب التاريخ مفيد . ًالعبارات املعجمية أيضا

ّجد لدراسة الرتاكيب النحوية واألساليب ّ. 
رسائل وأطروحات، أكثر : سيمكن الطلبة يف اجلامعات من إجناز حبوث) ٣(

ًإحكاما منهجيا وعلميا يف مسائل املعجم النظرية والتطبيقية، ومسائل الصرف  ً ً
 .والداللة

 : الدواعي االقتصادية- ٤
لقد أصبح تأليف املعاجم يف البلدان املتقدمة وخاصة يف أوربا وأمريكا صناعة 

 الناس املاسة إىل املعاجم، لكنها صناعة قائمة على التطبيق لنظريات مزدهرة حلاجة
لسانية يف املعجمية، قد أعان على ظهورها تأليف املعاجم التارخيية، ولذلك فإن 

 :تأليف املعجم التارخيي للغة العربية سيمكن من
َتطوير التأليف املعجمي العريب عامة، وذلك بأن تراجع املعاجم املوجود) ١( ُ ة، ّ

 .وخاصة إذا كانت معاجم مدرسية
 - املعاجم التأصيلية؛ : تأليف معاجم جديدة ليس هلا وجود اليوم، مثل) ٢(
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 معاجم -  معاجم العبارات املتالزمة؛ -  املعاجم السياقية، - املعاجم االفرتاضية؛ 
 - ّكالرتادف واالشرتاك اللفظي واالشرتاك الداليل والتضاد؛ : العالقات الداللية

ومن . جم املختصة يف مصطلحات العلوم والفنون وخاصة املصطلحات الرتاثيةاملعا
ّشأن هذا النشاط يف التأليف املعجمي أن يشجع على ظهور مؤسسات اقتصادية 

ّمعجمية متطورة ّ ُ. 
  إبراهيم بن مراد. د  . أ

  رئيس جمعية المعجمية العربية بتونس
  ))ةالمعجم التاريخي للغة العربي(( النظام األساسي لهيئة

  مبادئ عامة: الباب األول
  :١المادة 

ُتـنشأ هيئة تسمى    .))هيئة المعجم التاريخي للغة العربية((ُْ
  :٢المادة 

 هيئة لغوية علمية ذات شخصية اعتبارية ))املعجم التارخيي للغة العربية((هيئة 
امع اللغوية العلمية العربية   .مستقلة، تابعة الحتاد ا

  :٣المادة 
ُْينة القاهرة، عاصمة مجهورية مصر العربية، وللهيئة أن تـنشئ هلا مقر اهليئة مد
  .ًفروعا يف البالد العربية

  .األهداف: ٤المادة 
ا، لبيان ماطرأ على - أ  إجناز معجم تارخيي أللفاظ اللغة العربية واستعماال

  .مبانيها ومعانيها من تغري عرب الزمان واملكان
ًبية يف فصالت أو أجزاء أوال، مث يف  نشر املعجم التارخيي للغة العر- ب

 .شكله النهائي عندما يتم إجنازه
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  .الوسائل: ٥المادة 
  . وضع املنهجية العامة إلجناز املعجم التارخيي للغة العربية- ١
 الرصد التارخيي لظهور الوحدات املعجمية يف النصوص العربية مبختلف - ٢

اعها، وتأصيل هذه الوحدات، أمناطها وأجناسها، ويف خمتلف عصور العربية وأصق
 .والتأريخ ملا طرأ عليها من تطور يف االستعمال

 عقد الصلة باملؤسسات، ومراكز البحوث، وباملؤسسات العلمية - ٣
ا،  ُباجلامعات العربية واألجنبية اليت تعىن بوضع املعاجم التارخيية لإلفادة من جتار

 .وللتعاون معها
  مالتنظيـم العـا: البـاب الثـاني

  :يؤلف هيكل اهليئة مما يأيت: أجهزة الهيئة
  . رئيس اهليئة- ١
 . جملس األمناء- ٢
 . املدير العام للهيئة- ٣
لس العلمي- ٤  . ا
  .رئيس الهيئة: ٦المادة

امع اللغوية العلمية  رئيس اهليئة هو املشرف العام عليها، وهو رئيس احتاد ا
  .العربية

  .مجلس األمـناء: ٧المادة 
  . المجلس هيكل٧/١

  :يتألف جملس األمناء على النحو اآليت
امع اللغوية العلمية العربية، وهو رئيس جملس األمناء- أ   . رئيس احتاد ا

امع - ب  عشرة أعضاء من ذوي االختصاص اللغوي والعلمي، ومن أعضاء ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 .اللغوية العلمية العربية
 . أربعة من الشخصيات العربية البارزة- ج
  .س نظام المجل٧/٢
  .ً خيتار جملس األمناء من بني أعضائه نائبا للرئيس- أ

 . حيضر املدير العام للهيئة جلسات جملس األمناء، ويتوىل أمانته- ب
امع اللغوية العلمية - ج َّ يـعني أعضاء جملس األمناء بقرار من جملس احتاد ا َُ

َّالعربية مدته أربع سنوات ُ. 
 . يضع جملس األمناء الئحته الداخلية- د
ً يعقد جملس األمناء اجتماعا واحدا يف العام، وله أن يعقد اجتماعا -   ه ًً

ًاستثنائيا عند االقتضاء بناء على دعوة من رئيسه، أو بطلب من أغلبية األعضاء، 
ًوال يكون االجتماع قانونيا إال حبضور ثلثي األعضاء، على أن يكون من بينهم 

لس القرارات  مبوافقة أغلبية عدد احلاضرين، وعند الرئيس أو نائبه، ويصدر ا
 .التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس

  . للمجلس أن يفوض إىل رئيسه بعض اختصاصاته- و
  . اختصاصات المجلس٧/٣
 جملس األمناء هو املشرف على رسم السياسة العامة للهيئة، وعلى - أ

ها، ومن ذلك على ًتصريف أمورها، وله أن يتخذ من القرارات مايراه حمققا ألهداف
  :وجه اخلصوص

  . املوافقة على نظام اهليئة األساسي، وتعديله عند احلاجة، وتفسري مواده- ١
لس العلمي- ٢  . إقرار اخلطط العلمية املقدمة من ا
 إصدار اللوائح املالية واإلدارية اليت تسري عليها اهليئة، وتلك اليت تنظم - ٣

ا، ومتابعة تنفيذها  .شؤون العاملني 
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 . املوافقة على امليزانية السنوية للهيئة، وعلى طرق متويلها- ٤
 . النظر يف احلساب اخلتامي للهيئة كل عام، واملوافقة عليه- ٥
 . املوافقة على خطط استثمار أموال اهليئة، والصرف منها- ٦

قبول التربعات واهلبات والوصايا واألوقاف واملنح العلمية، وغري ذلك مما يرد 
 .من دعمَاهليئة 
 . اعتماد التقرير السنوي إلجنازات اهليئة- ٧
 . املوافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة يف البالد العربية- ٨
  .المدير العام للهيئة: ٨المادة 
 املدير العام للهيئة هو املسؤول عن سري اهليئة العلمي واإلداري واملايل، - أ

ا يف حدود مايقضي به نظامها،  وما يقرره جملس األمناء، وميثل اهليئة وتنفيذ قرارا
  .أمام القضاء واهليئات األخرى

َ يعني جملس األمناء املدير العام بناء على ترشيح من رئيس احتاد - ب ُ
امع، ومدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة َّا ُ.  

  . يراعى يف اختيار املدير العام للهيئة الكفاية العلمية واإلدارية- ج
  :٩ةالماد

  : يتألف المجلس العلمي من٩/١
  .ً املدير العام للهيئة رئيسا- أ

 عشرة أعضاء من العلماء والباحثني املتخصصني يف العلوم اللغوية، - ب
  .ْواملتمرسني يف املعجمية

  . رؤساء وحدات البحث العلمي- ج
لس من بني أعضائه نائبا للرئيس- د   .ً خيتار ا
لس العل-  ه   .مي أن ميثل البالد العربية، ما أمكن ذلك يراعى يف تأليف ا
  . نظام المجلس٩/٢
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لس العلمي بالتشاور مع املدير العام - أ  يعني رئيس جملس األمناء أعضاء ا
م أربع سنوات قابلة للتجديد َّللهيئة، ومد ُ.  

لس العلمي مرتني يف العام بدعوة من املدير العام للهيئة، أو - ب  جيتمع ا
  .أعضائه، وال يكون االجتماع قانونيا إال حبضور ثلثي األعضاءبطلب من ثلثي 

  . اختصاصات المجلس العلمي٩/٣
لس يف الشؤون العلمية للهيئة، وخاصة ما يأيت   :ينظر ا

  . وضع منهجية اهليئة إلجناز املعجم التارخيي للغة العربية- أ
  . النظر يف مشاريع الربامج العلمية للهيئة- ب
ات العلمية الالزمة إلجناز املعجم التارخيي، وبيان  حتديد الوحد- ج

ا، وتعيني رؤسائها   .اختصاصا
  البـاب الثالـث

  .الموارد والنفقات: ١٠المادة 
  . الموارد١٠/١

  :تتكون موارد اهليئة من اآليت
امع اللغوية العلمية العربية، - أ امع اللغوية األعضاء يف احتاد ا  أنصبة ا

  .ة نصيب كل جممع يف امليزانيةوحيدد االحتاد نسب
 اإلعانات اليت حتصل عليها اهليئة من احلكومات العربية واملنظمات - ب

تمع األهلية   .الدولية، ومؤسسات ا
  . اهلبات والوصايا واألوقاف واملنح العلمية اليت حتقق أهداف اهليئة- ج
لس إضافتها إىل موارد اهليئة- د   . املوارد األخرى اليت يرى ا

  . النفقات١٠/٢
ا املالية ا والتزاما   .تنظم اللوائح اإلدارية واملالية للهيئة نفقا

  .الميزانية: ١١المادة 
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  .ُ للهيئة ميزانية مستقلة يصدق عليها جملس األمناء- أ
ا من أول يناير - ب ً تعد امليزانية سنويا، ويعمل  اية ) كانون الثاين(ُ إىل 
  ).كانون األول(ديسمرب 
ً املدير العام للهيئة تقريرا سنويا عن امليزانية واحلساب اخلتامي إىل  يقدم- ج

  .جملس األمناء
ً يعني جملس األمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من األشخاص - د

الطبيعيني أو االعتباريني الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي احلسابات يف الشركات، 
م دد املراقبني يكونون مسؤولني ويف حالة تع. وحيدد جملس األمناء مكافآ

ا إىل  ًبالتضامن، ويقدم مراقب احلسابات تقريرا سنويا عن ميزانية اهليئة وحسابا
  .جملس األمناء

ً توضع أموال اهليئة يف حساب مستقل بامسها ويصرف منه وفقا -  ه
  .لالئحتها الداخلية

 املدير ونصت املادة الرابعة من حمضر هذا االجتماع على مناقشة تقرير
  : التنفيذي ملؤسسة املعجم التارخيي، الدكتور كمال بشر، واختذت القرارات اآلتية

َّ حيول اسم مؤسسة املعجم التارخيي للغة العربية إىل مشروع املعجم - ١ ُ
  .التارخيي
اهليئة اإلشرافية على مشروع املعجم (( يصبح اسم جملس أمناء املؤسسة هو - ٢
 .))التارخيي

لس يف  القائمة املقرتحة ملصادر متويل مشروع املعجم التارخيي ونظر ا
  .وجرت مناقشتها

امع مرة ثانية ونظر ٢٠٠٥ أيلول ٢٧ويف يوم الثالثاء   اجتمع جملس احتاد ا
  :يف املوضوعات املطروحة يف جدول أعمال االجتماع على النحو اآليت

  . اعتماد النظام األساسي ملؤسسة املعجم العريب التارخيي- ١
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  .ْعرض النظام بعد إجراء التعديالت املقرتحة عليه وإقراره
 . مناقشة تقرير األمني العام عن أعمال جلنة املعجم التارخيي- ٢

وقد أسفر االجتماع عن طائفة من املقررات والتوصيات يعنينا منها هنا القرار 
. )) العربيةاعتماد النظام األساسي هليئة املعجم التارخيي للغة((:  ونصه٥ذو الرقم 

  .إعالن قيام هيئة املعجم التارخيي للغة العربية:  ونصه٦والقرار ذو الرقم 
  . استكمال القائمة املقرتحة جلهات التمويل- ١
 اجتماع جلنة املعجم التارخيي بكامل هيئتها إلقرار الئحة شؤون - ٢

ائية، الع تماده من املوظفني ومنهج العمل باملعجم واهليكل األساسي للهيئة بصفة 
  .جملس االحتاد يف اجتماعه القادم

 إرسال امللف اخلاص باملعلومات املتوفرة عن اهليئة  لكل جممع ليتسىن له - ٣
  .خماطبة اجلهات املمولة يف بلده وإعطاء صورة متكاملة عن اهليئة واملعجم

القاهرة يف جممع اللغة العربية بوبغية إغناء موضوع املعجم التارخيي اختار 
ًموضوع املعجم التارخيي حمورا لبحوث ) ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥(ه الثانية والسبعني دورت

  .هذه الدورة
وقد ألقيت يف هذه الدورة حبوث مفيدة أغنت موضوع املعجم التارخيي، 

  :ومنها على سبيل املثال
  األستاذ الدكتور علي القامسي: ّ الشواهد يف املعجم التارخيي قدمه- 
  األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة: ّ قدمه املعىن يف املعجم التارخيي- 
  األستاذ أمحد شفيق اخلطيب: ّ املعجم التارخيي للغة العربية قدمه- 
 األستاذ رئيف جورج خوري: ّ مصادر دراسة اللغة العربية الفصحى قدمه- 
 األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل: ّ املعجم العلمي وشروط إجنازه قدمه- 
 األستاذ الدكتور كمال بشر: التارخيي للغة العربية قدمه حول املعجم - 
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األستاذ الدكتور حممد : قدمه قضاياه وطرق إجنازه:  املعجم التارخيي العريب- 
 رشاد محزاوي

  أغاليط يف تارخينا األديب قدمه األستاذ الدكتور إحسان النص- 
مع يف دورته الثانية والسبعني عن ا لتوصيات ْوقد أسفر اجتماع أعضاء ا

 :اآلتية
 يؤكد املؤمتر التوصيات الصادرة عنه يف املؤمترات السابقة، ويهيب باملسؤولني - 

ا   .ّوصناع القرار أن يعملوا على تفعيلها واختاذ اخلطوات اليت تكفل االلتزام 
ً يؤكد املؤمتر النظر إىل املعجم التارخيي للغة العربية باعتباره مشروعا ثقافيا -  ً

ٍضاريا، إضافة إىل كونه مشروعا للغة عاملية هي السادسة بني أكثر لغات وقوميا وح ً ً ً
 .ًالعامل تداوال، والثامنة عشرة يف جمال الرتمجة

 يوصي املؤمتر بتقدمي األحباث واحملاضرات اليت ألقيت ونوقشت عرب جلساته - 
امع اللغوية املغلقة واملفتوحة إىل اللجنة اخلاصة باملعجم التارخيي التابعة الحتاد ا

العربية، لإلفادة منها يف كل مايتصل بالتصور العلمي واللغوي للمعجم، وتوضيح 
 .أهدافه، ووضع منهجه، وخطة عمله، والبحث يف آليات تنفيذه

 يناشد املؤمتر اهليئات واملؤسسات املعنية باللغة العربية واحلريصة على وضع - 
رين من أبناء هذه األمة، العمل على مؤازرة معجم تارخيي هلذه اللغة، كما يناشد القاد

 .هذا املشروع العلمي واللغوي الضخم، مبا يتطلبه من إمكانات مادية وتقنية
 يوصي املؤمتر بأال يؤدي العمل يف املعجم التارخيي إىل بطء العمل وتراخيه - 

يف املعجم الكبري، وأال يكون االهتمام بأحد املعجمني على حساب اآلخر، فلكل 
واملؤمتر ينتهز هذه الفرصة للمطالبة . نهما أمهيته ودوره ومنهجه وجماالت العمل فيهم

ّباإلسراع يف إكمال العمل يف املعجم الكبري باعتباره مصدرا مهما يعول عليه يف  ُ ً ً
 .إصدار املعجم التارخيي
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تمع املدين ممثال يف مجعي-  ا ا ة ً يؤكد املؤمتر ترحيبه باملبادرات اليت يقوم 
ما يف  تعريب العلوم ومجعييت محاية اللغة العربية ولسان العرب يف مصر ومثيال

دف احلفاظ على اللغة العربية والتصدي للسلبيات اليت تواجهها،  األقطار العربية، 
وإحباط املخططات املعادية، الرامية إىل إضعافها وإخراجها من الساحة العاملية، كما 

 قامت به اجلامعات املصرية من مبادرات متثلت يف عدد من يؤكد املؤمتر ترحيبه مبا
ًامللتقيات والندوات البحثية؛ حمورها مجيعا اللغة العربية وقضاياها املختلفة يف هذا 

 .العصر
ً عقدت جلنة املعجم التارخيي اجتماعا بالقاهرة ٢٠٠٦) نيسان( أبريل ٤ويف 

  :الستكمال دراسة املوضوعات اآلتية
  .املوظفني الئحة شؤون - 
 ).اخلطة( مسودة املنهج العلمي - 
 . استكمال قائمة املمولني- 
 . الشروع يف اختاذ إجراءات البدء الفعلي يف عمل املعجم- 

ويف اجللسة األوىل هلذا االجتماع قدم األستاذ الدكتور كمال بشر فكرة عامة 
  .موجزة عن أعمال اللجنة منذ عقد اجتماعها األول

 استعرض األعضاء النقاط التعريفية باملشروع اليت أعدها ويف اجللسة الثانية
  .األستاذ الدكتور حممد حسن عبد العزيز، فوافقوا عليها بعد إجراء بعض التعديل

 ناقش األعضاء خمطط اهليكل التنظيمي للهيئة الذي أعده الدكتور علي - 
ّالقامسي، فنوقش وعدل مث أقر ّ ُ.  

ّ عدل النظام األساسي للهيئة تعد-  ًيال بسيطاُ ً.  
فعلقت عليه ) الشواهد يف املعجم التارخيي(عرض الدكتور علي القامسي حبثه 

طائفة من أعضاء اللجنة، فوعد الدكتور القامسي بأخذ هذه التعليقات واملالحظات 
  .عليه بعني االعتبار



  
٥٣  إحسان النص.  د–مشروع املعجم التارخيي للغة العربية 

  .٥/٤/٢٠٠٦وعقدت اجللسة الثالثة من هذا االجتماع يوم األربعاء 
االجتماع الئحة املوظفني باهليئة، فطلبت من الدكتور ناقشت اللجنة يف هذا 

  .علي القامسي إجراء تعديالت يف الالئحة وفق املالحظات اليت أبديت عليها
ناقشت اللجنة التقرير العلمي عن املنج العلمي لعمل املعجم التارخيي الذي 

 من وبعد املناقشة طلبت اللجنة. أعده األستاذ الدكتور حممد حسن عبد العزيز
  .الدكتور حممد حسن عبد العزيز تعديل املنهج وفق املالحظات اليت أبديت عليه

ا ٦/٤/٢٠٠٦ويف صباح اخلميس   عرضت القرارات والتوصيات اليت أقر
  :ّاللجنة يف اجتماعها هذا، وفيما يلي نصها

  القرارات والتوصيات
امع - ١ ر دائم هليئة املعجم التارخيي يئة مق/ ْتوفري:  التفويض األمانة العامة الحتاد ا

  .للغة العربية جبمهورية مصر العربية يف حدود ماتسمح به األوضاع املالية احلالية
امع اللغوية العلمية العربية كل يف بلده - ٢ ٍّ التفويض إىل أعضاء اللجنة وا

 .اإلعالن عن قيام هيئة املعجم التارخيي للغة العربية
 عدد قليل من أعضاء اللجنة للطواف يف البالد َّواألوىل أن تكون جلنة من

العربية لالجتماع باملسؤولني ورؤساء اهليئات واملؤسسات ذات االهتمام، لطلب 
الدعم املادي واملعنوي، على أن يقوم كل جممع بتخصيص مبلغ مايل لدعم املشروع 

 .وخماطبة اجلامعة العربية واملؤسسات واهليئات ذات العالقة لتلقى دعمها
 تكوين جلنة رباعية الستكمال خطة العمل العلمي للمعجم التارخيي يف - ٣

 :كمال بشر وعضوية كل من. د. السنة األوىل يرأسها أ
  أمحد بن حممد الضبيب. د. أ
 إبراهيم بن مراد. د. أ
 علي القامسي. د. أ
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 حممد حسن عبد العزيز. د. أ
 . بوصفها هيئة إقليمية خماطبة وزارة اخلارجية املصرية لالعرتاف باهليئة- ٤
 . إقرار اهليكل التنظيمي للهيئة- ٥
 . إقرار النقاط التعريفية مبشروع املعجم التارخيي للغة العربية- ٦
 إحالة نظام الئحة املوظفني باهليئة على األستاذ الدكتور علي القامسي - ٧

ا السادة أعضاء اللجنة  .إلدخال التعديالت اليت تفضل 
مل العلمي والتقرير الذي أعده األستاذ الدكتور حممد  إحالة منهج الع- ٨

حسن عبد العزيز على اللجنة الرباعية لتعديله يف ضوء مالحظات السادة أعضاء 
 .اللجنة
 يوصي السادة أعضاء اللجنة بضرورة االعتماد واالنتفاع باملدونات السابقة - ٩

البالد العربية وغريها، ويعهد كافة، يف أعمال املعجم التارخيي للغة العربية املتاحة يف 
 .بذلك إىل اللجنة الرباعية

ْ يفوض إىل األستاذ الدكتور كمال بشر األمني العام لالحتاد توفري املبالغ - ١٠
املالية اليت حتتاجها اللجنة الرباعية يف أعماهلا بعد مشاورة األستاذ الدكتور حممود 

 .حافظ رئيس االحتاد
مادار يف هذا االجتماع والنظام األساسي  رفع تقرير تفصيلي عن كل - ١١

امع، والتوصية بأن يدعو سيادته جملس االحتاد لالنعقاد، واعتماد  إىل رئيس احتاد ا
ماجاء من قرارات وتوصيات يف هذا االجتماع وخباصة ماورد يف الفقرة السابقة، 

  .وتنفيذ النظام األساسي



٥٥  
  

  من تاريخ التعريب
  النهضة اللغوية في الشام عقب جالء األتراك: القسم األول

  مازن المبارك. د
مازالت العامية من ناحية واللغة األجنبية من ناحية أخرى تزحفان حىت زامحتا 
ُالعربية يف عقر دارها، وأخذت كل منهما حيـزا استعملت فيه حىت أصبح العريب  ًّ

رة ما يسمع وما يرى مما  تأذى مسعه وتقذى عينه لكثالصادق اإلحساس بعروبته ي
َْخيدش إحساسه ويؤذي شعوره، فلقد فجرت العامية واستـعلت األجنبية بوقاحة يف  َْ َ
ّأسواقنا وأمساء حمالنا وشركاتنا التجارية ومؤسساتنا، ويف شوارعنا وبعض  َ

ائها وتربتها، َّواهتم املسؤولون بنظافة البيئة ونقائها يف هوائها وم... صحافتنا
ْووضعوا لذلك التشريعات الالزمة، وسخروا اإلعالم للتبصري بنظافة البيئة وغفلوا،  ّ

ركوها متتلئ  ساحمهم اهللا، عن تنقية أقدس البيئات وأشرفها وهي البيئة اللغوية، فت
ا على املدى البعيد من  ْبالشوائب واملؤذيات، وهم لو قدروها حق قدرها لعلموا أ َ َُ َ

ّلبيئات، وأن عدم احملافظة عليها هو اخلطر الذي يهدد االنتماء ويهدد أخطر ا ّ
  !ّالوحدة ويهدد الوجود

ّولقد دعاين هذا الذي رأيته ومسعته من استعالء األجنبية وزحف العامية ومن 
ما، حىت بات صاحب احملل الصغي ُّانتشارمها وتوهم اجلاهلي ّر من العامة  ن الفخر 
ي ماركت أبو  مين((رة من أحياء دمشق القدمية  حارة صغيّيكتب على حمله يف 

ا خجلة ال تظهر يف حياتنا إال وقد !! ))علي ودعاين ما رأيته من تواري العربية وكأ
ا وأطلت على استحياء شاعرة بغربتها عن أهلها   ..ّاستغشت ثيا

لقد دعاين هذا إىل العودة بالذاكرة إىل عهد قريب ألرى كيف كانت : أقول
وى ويهوى كل عريب، وكيف استطاع  البيئة اللغوية يف بالدنا على غي ر ما 
ُن عشية وضحاها وأن  زعوا ثوب العجمة والغربة بي املخلصون من أبناء شعبنا أن ين ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا املشرق   .يعيدوا إىل الوطن وجه لغته العربية اجلميلة وبيا
ن اللغات الدخيلة  ط بين احلروف واخلل ّلقد كانت العامية املغرقة يف املزج بي
ركية لغة التدريس يف البالد، بل كانت  مهيمنة يف البيوت واألسواق، وكانت الت

ُاللغة العربية نفسها تدرس باللغة الرتكية ومتلى قواعد حنوها وأحكامها النحوية  َّ
لقد كانت اللغة الرتكية لغة البالد يف مجيع جماالت احلياة بال استثناء، .. بالرتكية
 ذلك سرعان مازال بعد زوال احلكم الذي فرضه، وسرعان ما أشرقت مع لكن

  .ّالتحرر واالستقالل مشس العروبة ولغتها
ُفلم يكد األتراك يغادرون بالد الشام، ومل يكد يعلن تأليف أول حكومة 

َن يف السعي لنزع ثوب  م حىت ظهرت محاسة املخلصي١٩١٨/ ١٠/ ٥عربية يوم 
ا، ويف مدارسها وكتبها، ويف ريك الذي لبسته ال التت بالد يف لغة دواوينها ومراسال

، والعمل ...جيشها وكل ما يتصل به من رتب وألقاب وإيعازات وأمساء أسلحة
ّومل متض مدة تذكر حىت غدت العربية . على إلباس البالد ثوب العربية املشرق ِ

املراسالت يف صوت املنشدين من الطالب، ولغة اخلطباء والوعاظ والقادة، ولغة 
ا املدنية والعسكرية، ولغة الكتاب يف الصحف، واملؤلفي ن  ّإدارات الدولة ومؤسسا

  .يف مؤسسات التعليم
ر للتعريب يف  لقد شهدت بالد الشام يف تلك األيام محاسة منقطعة النظي

ّاأللسنة واألقالم، وهيمنت يف البالد رغبة ظهرت أشد ما يكون الظهور يف خلق 
ّي متماسك، يشد بعضه أزر بعض يف تعاون خملص وجتاوب   وشعبنسيج رمسي

مع  عجيب، جيري فيه العمل على خي تمع؛ يف ا ر وجه ويف مجيع طبقات ا
ا، ويف املدارس ودور التعليم، ويف قيادات  واملعاهد وإدارات الدولة ومؤسسا

 كان ذلك لقد... اجليش وإداراته وقطعه، ويف املراسالت والنشرات ويف الصحف
ّكله يـنجز حبماسة وسرعة وتعاون خملص، وكأن الكل خلية حنل حيدوها هدف  ُ َ ُْ
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  .ّمقدس واحد هو العودة بالبالد إىل عروبتها ولغتها
ومن حق الذين قاموا بتلك النهضة اللسانية العربية أن نقف عند أعماهلم، 

اته اجتهوا حنو ر الذين كتبوا عن التعريب وبداي ونشيد مبن عرفنا منهم، ألن أكث
ي وشيوخ التعريب فيه، أو حنو من عرفوهم أو عرفوا  املعاهد اجلامعية كاملعهد الطب

ي والقومي  آثارهم، فتحدثوا عنهم وبقي آخرون مل يكشف أحد عن دورهم الوطن
الرائع، الذي قاموا به يف ميدان التعريب ووضع املصطلحات، وترمجة األلفاظ 

 والعمل على صحة اللغة ونقائها يف الصحف وتصحيحها وتقومي األساليب،
  .والكتب املدرسية

مل تكد احلكومة الفيصلية العربية األوىل تقوم يف دمشق يف تشرين األول من 
ا إحالل اللغة العربية حمل الت١٩١٨عام  ركية يف  م حىت جعلت أول واجبا

اء أسلحته، مؤسسات الدولة ودواوينها، ومدارسها وجيشها بإيعازاته وألقابه وأمس
رمجة  وكان أول ما عملته يف سبيل ذلك تأليف اللجان وتكليفها القيام بالت

  :والتعريب والتأليف كل منها يف ميدانه وجمال اختصاصه
رمجة  الشعبة األوىل للت((ّم جلنة مستها ١٩١٨ّ ألفت يف تشرين الثاين عام - 
ركية،  فاظ العربية حمل الت مهمتها تدبر أمور اللغة العربية وإحالل األل))والتأليف

ن سويد، أنيس سلوم، عز الدين علم  وكان من أعضاء هذه الشعبة الشيخ أمي
  .، عيسى إسكندر املعلوف، الشيخ سعيد الكرمي)التنوخي(الدين 
ّ مث وسعت احلكومة هذه الشعبة ومستها -   وكان ذلك يف ))ديوان املعارف((ّ

  .ًرد علي رئيسا هلام وجعلت األستاذ حممد ك١٩١٩شباط من عام 
ًم أصدر احلاكم علي رضا باشا الركايب قرارا بتسمية ١٩١٩ حزيران ٨ ويف - 

مع العلمي العريب((ديوان املعارف    .))ا
مع إذ ذاك يضم مثانية أعضاء هم ن سويد،  حممد كرد علي، وأمي: وكان ا
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علوف، وأنيس سلوم، وسعيد الكرمي، وعبد القادر املغريب، وعيسى إسكندر امل
ّوانضم إليهم يف تشرين األول من عام . ري قندلفت، وعز الدين التنوخي ومت

معية األوىل يف العادلية١٩١٩  يوم )١( الشيخ طاهر اجلزائري، وعقدوا جلستهم ا
مع كال من١٩١٩/ ٧/ ٣٠ ميخائيل خباش، وعبد :  وقرروا أن يضموا إىل ا

ن  ن التونسي، وحمسن األمي ضر حسيالقادر املبارك ورشيد بقدونس، وحممد اخل
العاملي، وسليم العنحوري وفارس اخلوري وعبد الرمحن الشهبندر، وحكمة املرادي 

  .ن عوين القضماين ومرشد خاطر وحسي
مع هي الت وكانت كث ي اقتضت إضافة أولئك  رة األعمال املطلوبة من ا

  .علمية فنيةشعبة لغوية أدبية، وشعبة : ن العلماء وجعلهم يف شعبتي
ن له، تضم كال من  ّ وألف احلاكم علي رضا باشا الركايب جلنة من املعاوني- 

  .سليم اجلندي وشاكر احلنبلي وسعيد املسويت
ن باشا اهلامشي وتضم كال من رشيد  ّ وألف جلنة للتعريب برئاسة ياسي-

ا ي أنيط بقدونس وعبد القادر املبارك ومراد االختيار، وهي اللجنة الت تعريب  
، واليت كانت جتتمع برئاسة األستاذ رشيد بقدونس، المصطلحات العسكرية

  .رى ر التعريب كما سن ّواستمر عملها مدة طويلة وكان هلا أعظم اآلثار يف بواكي
، وكانت تضم المصطلحات العلمية للكتب المدرسيةّ وألف جلنة -

ًرئيسا هلابوصفه مديرا للم(كال من ساطع احلصري  ورشيد بقدونس ) عارفً
ن مبن تشاء  وعز الدين التنوخي وعبد الرمحن الشهبندر، وهلذه اللجنة أن تستعي

م  حبسب املوضوعات الت ا، وكان ممن استعانت  ي تبحث يف مصطلحا

                                                            
  

مع بعض جلساته يف دار احلكومة، وبعد انتقاله إىل املدرسة العادلية يف باب ) 1( عقد ا
 ١٩١٩ /٧/ ٣٠ريد كانت أوىل جلساته يف  الب
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  .)٢(حبيب اصطفان
ر وجه، وإن كان منها من كان  ُوقامت تلك اللجان مبا طلب منها على خي

ّ جلنته بانتهائه، وكان منها من استمر يف العمل مدة ًعمله مؤقتا انتهت مهمة
معية الت راث  ي ظلت مواكبة ملتطلبات التأليف وإحياء الت طويلة، كاللجان ا

الي والت مع نفسه قيما على اللغة العربية يف ا ًرمجة والتعريب، فلقد نصب ا ّ ن  ّ
 وينفذون، كما كان ي، وكان من ورائه مسؤولون حكوميون يشجعون الرمسي والشعب

من حوله مواطنون واعون، سرعان ما كانوا يستجيبون ملا يدعوهم إليه، فلقد أذاع 
مع نشرة طلب فيها من دوائر احلكومة ومعاهد التدريس أن تنبئه مبا حتتاج إليه  ا

ُمن ألفاظ وضعا وتعريبا، فأرسل بعضها إليه طائفة من األلفاظ الت ً ي قال يف نشرة  ً
ا وسينشرها بعد عرضها على جلنة خمتصةله إنه يش ، وإن من يطلع على )٣(تغل 

مع وبني القائمي ما جرى من مراسالت بي ن على الدواوين واإلدارات املدنية  ن ا
ًوالعسكرية ليدرك كيف كانت الرغبة يف امتالك اللغة العربية ألفاظا وأساليب،  َُ

ة بالعجمة والركاكة، ويرى كيف كانوا ُيريدون أن حيلوها حمل اللغة القدمية املمتلئ
مع اجلديد الذي أنشئ يف ذلك الوقت لينقذهم وينقذ ألسنتهم  يتجهون إىل ا

لس . وأقالمهم مع من فرق اجليش عن طريق ا لقد كانت الرسائل تنهال على ا
احلريب األعلى، ومن الشرطة واألوقاف واملدارس والصحة واملصرف الزراعي، فكان 

م مث ينشر يف جملته ما أقرته جلانه من األلفاظ داعيا يوايف  م وينظر يف طلبا ًرغبا ّ

                                                            
ن أيام   حبيب اصطفان لبناين عرف باخلطابة واألدب ونظم الشعر، عمل مع الوطنيي)2(

وجدان ال ((ًّن وكان متقلبا يف هواه، له كتاب  امللك فيصل مث هاجر إىل األرجنتي
 ).وانظر ترمجته يف األعالم(م ١٩٤٦تزوج من كوبا ومات يف املهجر عام  ))سياسة

لد األول من)3( مع، ص  انظر ا  ).٣٩٢( جملة ا
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  .)٤(ن إىل استعماهلا َّرجال الدواوين والكتاب والصحفيي
مع يف جملته من معربات استجابة للرسائل اليت  ًوكان من أوائل ما نشره ا َّ ُ

  :ُوصلت إليه ألفاظ
  ّآذن، بواب: نوبتجي  طة  الشر: البوليس  ديوان التمليك : الطابو
  حاشية: دركنار  رقم، عدد : نومرو    ّفراش : أودجي
  مكتب: ماصة    طابع : بول  نفقات سفر : خرجراه

  الرسائل الصادرة:         أوراق مرسولة  الرسائل الواردة : أوراق مورودة
  رة اخلامت حمب: استامبه    مدفأة   : صوبا  إضبارة، ملف : دوسيه
  تقومي: روزنامة
مع كتاب من مدير و منوذج امللك ((من أمثلة الكتب اليت وصلت إىل ا
لد ))الظاهر مع ونشرها يف ا ا له ا  ١٦٠ ص ٣ّ يطلب تعريب كلمات، عر
  :وهي

  جدول الرواتب: البوردرو  القائمة أو البيان : الفاتورة
  سعر الصرف: الكامبيو  السوق املالية : البورصة

مع ينشر ما عر ّب يف جملته، كما كان يرسل نسخة من معرباته إىل ّوكان ا
ا إىل احلاكم يف  احلاكم العسكري يطلب إليه تعميمها، ومن ذلك رسالة بعث 

ا ألفاظ اختارها بعد مذاكرة ومتحيص، راجيا أن ١٩١٩/ ١٠/ ١٤ ً يقول فيها إ
ا مصطلحات عربية فصيحة فيها إحياء للغة العربية و ِّيعمم استعماهلا أل رجوع إىل ُ

ا األوىل   .نضر
مع ملساعدته من  مع وأعضاء اللجان، ومن يدعوهم ا لقد كان أعضاء ا

راث وينظرون  أعالم العربية يف بالد الشام، يستخرجون مئات األلفاظ من كتب الت
                                                            

مع ص ) 4( لد األول من جملة ا  .)٤٣(انظر ا



  
٦١  مازن املبارك.  د–))من تاريخ التعريب((

معيي وكث. فيما كان العرب يستعملونه ن  ّن وتنوعت ما بي رت األعمال لدى ا
ترمجة ألفاظ وتعريب كلمات ووضع مصطلحات ومراقبة تأليف وحتقيق تراث، و
ن، بل التدقيق يف الكتب املدرسية ومراجعتها وتقومي  َّلغة الكتاب والصحفيي

 أيلول ١٧ وتاريخ ١٦٢ًر قرارا برقم  أساليبها، فلقد أصدر جملس املعارف الكبي
مع العلمي ليصحح أسلو((: م قال فيه١٩٢١ ب ّحتال الكتب املدرسية إىل ا
مع إنه قد مت ذلك يف كتب الزراعة واملعلومات املدنية والدروس ))إنشائها ّ ويقول ا

اهلندسية وكتب النحو ودروس اجلغرافية للصفوف الثاين والثالث والرابع واخلامس 
ً وأذكر أن كتاب القراءة الذي كان مقررا علينا يف الصف )٥(من املدارس االبتدائية

 من تأليف رمزي الركايب وآخرين، ))القراءة الوحيدة((مسه اخلامس االبتدائي وكان ا
مع العلمي العريب–مراجعة عبد القادر املبارك ((كتب على غالفه    .)) عضو ا

مع يف القيام بأعمال يصعب حصرها، وصلت إىل التدقيق اللغوي  ويستمر ا
ي واملعهد احلقوقي  ي تلقى بالعربية يف املعهد الطب يف الكتب املدرسية واملذكرات الت

مع بصعوبة انفراده بالعمل، . )٦(وتسديد لغة األقالم وتعريب األلفاظ ويشعر ا
فيطلب املساعدة من القادرين يف معهد الطب ومعهد احلقوق ويف قيادات اجليش 

ذا العمل اخلطي((وإدارات احلكومة، ويذيع  ر ال يأيت بالفائدة املطلوبة ملا  أن انفراده 
 اإلحاطة بالعلوم والفنون العصرية املختلفة، ومعرفة اللغات األجنبية، يقتضيه من
 ويقوم على أثر ذلك ))رة البحث والتنقيب والتحقيق يف الكتب العربية ًفضال عن كث
مع وبني املؤسسات العلمية الت تعاون مثمر بي ي صادف إنشاؤها يف ذلك  ن ا

 ١٩١٩ي العريب بدمشق عام  ملعهد الطبأنشئ ا((: َِّيقول الدكتور عزة مريدن. العصر
ّن األطباء آنذاك، وتشاء املصادفة أن يكون جلهم ممن  ر أساتذته من أساطي واختي

                                                            
مع سنة )5( لد ١٩٢١ انظر جملة ا  ).٣٩٢( ص ١ ا
مع سنة )6( لد ١٩٢٢ انظر جملة ا  ).٢٢١( ص ٢ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ًركية، وكان عليهم مجيعا أن ينفذوا برغبة وطنية، مشيئة القومية  درسوا الطب باللغة الت
اجلد ونبشوا ي تلزمهم تعليم الطب بلغة أهل البالد فشمروا عن ساعد  العربية الت

بطون الكتب القدمية ونفذوا إىل صميم املعاجم املختلفة وأخذوا يضعون 
  .)٧(املصطلحات الطبية

مع على األوساط  معي يف األوساط الرمسية انفتاح ا ورافق هذا النشاط ا
الشعبية، ففتح قاعة حماضراته لدعوات عامة يلقي فيها أعضاؤه حماضرات 

ًلفة أدبية ولغوية وتارخيية واجتماعية، وخصص قسما أسبوعية، يف موضوعات خمت
ن وزائري دمشق إىل املشاركة يف تلك  ًمن حماضراته للنساء، ودعا عددا من املثقفي

 نيسان من عام ١٢ّاحملاضرات، وقد استمر ذلك النشاط الرائع منذ بدأ يف 
ً مدة ، كما استمرت)٨(ُرة ألقيت خالهلا مئات احملاضرات  إىل سنوات كثي١٩٢١

مع للكتب املدرسية، وللفاسد من لغة اجلرائد، ولنشر األلفاظ  طويلة مراقبة ا
مع (( ١٩٢٧ي بقيت مستمرة حىت سنة  املعربة، وتصحيح األقالم الت فقد رأى ا

أن ينشر يف جملته ويف الصحف من وقت إىل آخر نبذة ال تتجاوز العمودين يف 
فو به أقالم بعض الكتاب وسنقتصر على ما نظنه ((: ً وأضاف قائال.))ّنقد ما 

ّخطأ ال حيتاج األمر فيه إىل الرد واملناقشة، وندع التصريح باسم الكاتب الذي 
))ُنؤاخذه والصحيفة اليت نشر فيها

)٩(.  
ا عن  وكثي مع ينشر يف جملته ويف الصحف فتاوى لغوية جييب  ًرا ما كان ا

                                                            
، وانظر كتاب اللغة العربية يف ١٩٥٨ من حماضرة ألقاها يف دار احلكمة بالقاهرة عام )7(

 ).٣٧(عايل والبحث العلمي ملازن املبارك ص التعليم ال
مع )8( م وتواريخ إلقائها يف كتاب تاريخ ا  جتد أمساء احملاضرين وعنوانات حماضرا

 .العلمي لألستاذ أمحد الفتيح
مع العلمي سنة )9(  .م١٩٢١ جملة ا



  
٦٣  مازن املبارك.  د–))من تاريخ التعريب((

ّ قدمها والدي عبد القادر املبارك إىل ّأسئلة وردت إليه، وقد وجدت مسودة فتوى
مع بعد أن تذاكر  مع حول مجع املصدر، وقد نشرت هذه الفتوى يف جملة ا ا

م حبثوا يف مجع ١٩٢١/ ٩/ ٧األعضاء فيها يف جلسة عقدت يوم   وقالوا إ
املصادر مثل التدقيقات واالنتخابات، ولوحظ بعد املذاكرة أن املقصود ليس مجع 

ل يراد احلاصل باملصدر وهو أثر الفعل، ومرة يراد به املصدر النوعي املصادر ب
وردت االنتخابات من األقضية فال يراد هنا فعل الفاعل وإمنا : مثل) مصدر املرة(

))ّاملراد أثره املتكرر بتكرر األقضية وهكذا يقال يف البواقي
)١٠(.  

يطة أو عمل ّوبعد، فلعل يف الصفحات السابقة صورة متواضعة عن حركة نش
مع  تمع يف بالد الشام، وكان ا واسع شامل دؤوب خملص، كان ميوج به ا

ُحموره، واملعاهد اجلامعية واملثقفون أجنحته، واملسؤولون حداته ومحاته َ ُ.  
مع وأعداد جملته وتراجم رجاله وأخبار الت رمجة  والشك أن املتتبع ألعمال ا

ًرا مما ذكرناه وأن يعرف اجلهود   يدرك كثيوالتعريب يف تلك األيام، يستطيع أن
املخلصة املثمرة اليت بذهلا رجال كانوا محاة العربية وبناة النهضة اللغوية يف بالد 

مع ((: الشام، يقول األستاذ سعيد األفغاين لة ومتتبعو جلسات ا ّعرف قراء ا
رف ري وعا أمساء حممد كرد علي وسعيد الكرمي وسليم اجلندي وشفيق جب

النكدي ومصطفى الشهايب وعز الدين التنوخي وعبد القادر املبارك، كتلة احلماة 
ا ن على سالمة العربية املنافحي احملافظي ))ن دو

)١١(.  
ّرون وما مل يتصد أحد لتأرخيه إمنا هو أعمال تلك  ولكن ما ال يعرفه الكثي

ارا، ويعكفون على املعجم ات وعلى كتب ًاللجان اليت كان أعضاؤها جيتمعون 
ا يف مقابل األلفاظ الت الت ًراث ليال حبثا عن ألفاظ عربية فصيحة يضعو ركية  ً

                                                            
لد )10( مع، ا  ).٣١٤( ص ١ جملة ا
 ).م١٩٧١ سنة ٢فكر طدار ال) (١٠٦( حاضر اللغة العربية ص )11(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

وما مل يذكره أحد هو أمساء أولئك . ي كانت سائدة ومتداولة ّواألجنبية والعامية الت
رمجة والتعريب والتأليف وبذلوا من علمهم  الرجال الذين شاركوا تلك اللجان يف الت

م مل يذكرهم أحدوجهدهم مث مضو   .ا إىل ر
تمع يف تلك األيام كتلة نشاط، ما إن استنفر احلاكم الناس  لقد كان ا

ن قلمه ولسانه للعودة إىل  ّوأعلن التعبئة اللغوية حىت سخر كل قادر من املثقفي
حضن العروبة ولغتها، وليت الناس اليوم يدركون كم كان للمجمع وللمعاهد 

ر خاصة، من أثر يف نشأة التيار  الثانوية، وملكتب عنب) زية جهيالت(العلمية واملدارس 
ي وإحياء الروح العربية وإذكاء احلماسة للنضال، ليدركوا من وراء ذلك كيف  الوطن

ّكان املستعمر حياول التغلب على ذلك بااللتفاف على تلك املدارس بإنشاء 
وح العروبة الكامنة يف لغة رغيب يف اللغة األجنبية لكبت ر املدارس األجنبية، والت

ا   .العرب وأد
مع صورة أخرى متواضعة  ّولعلي أقدم للقراء يف العدد القادم من جملة ا ّ

جلنة ((ي عرفت باسم  جلهود جلنة واحدة من تلك اللجان، وهي اللجنة الت
ٍن أيديهم ما أستطيع من صور لوثائق تلك اللجنة  ، وأضع بي))التعريب

ّا، عسى أن يكون مقايل تقريرا موثقا صادقا عما بذلته جلنة ّوملسودات مراسال ً ً ً
ا احلكومة العربية أمر النهوض باللغة  واحدة من تلك اللجان اليت أناطت 

  .العربية



٦٥  

   )∗( ر تعليم مباحث النحو  في تيسي
  هالل ناجي. د

  :ةـتوطئ
ب رياح التجديد يف كثي ر من مواضيع الفكر  من الالفت للنظر أن 

فمن األندلس جاء التجديد يف شكل القصيدة . واألدب واللغة من األندلس
ًومن األندلس أيضا جاءت الدعوة إىل انعدام التعارض . )١(العربية بظهور املوشح

دف منع تشتيت األمة اإلسالمية وإحلاق  بي ن الشريعة اإلسالمية والفلسفة، 
     األذى بالشريعة واحلكمة، محل لواءها فيلسوف قرطبة أبو الوليد ابن رشد 

ً، وكانت دعوته هذه انتصارا للروح العلمية وتأسيسا ألخالقيات ( ه٥٩٥- ٥٢٠( ً
  .)٢(احلوار

ر النحو أو جتديده على يد ابن  ّومن األندلس كذلك هبت رياح تيسي
 -  أيام دولة املوحدين -  )ه٥٩٢ - ٥١٣ (ي مضاء أمحد بن عبد الرمحن القرطب

زيه القرآن عما ال يليق   تن((: ويف كتابيه املفقودين، ))الرد على النحاة((يف كتابه 
 يف النحو وهي أقوى صيحة واضحة ارتفعت يف وجه النحاة ))املشرق(( و ))بالبيان
ّرة ما فرعوا، وملا عقدوا به مباحث النحو من أساليب املنطق والفلسفة، وما  لكث ّ

                                                            
 .م٢٠٠٢/ ١٠/ ٣١ - ٢٧ي أقامه جممع اللغة العربية يف املدة ذ الاملؤمتر األولمن حبوث ) ∗(
ن مــن قريـــة  ظهــرت املوشــحات يف األنــدلس يف أواخـــر القــرن الثالــث اهلجــري علـــى يــد رجلــي )١(

ر عبـد اهللا بـن حممـد املـرداين  مها حممد بن حممود الضرير ومقدم بن معاىف يف عصر األمي) رة قب(
ّ، ومل يــصبح املوشــح فنــا قائمــا بذاتــه إال علــى يــد وشــا ) ه٣٠٠ – ٢٧٥ن  بــي( ً ح عبقــري هــو ً

 للـسان –ح   جيش التوشي–تنظر مقدمة حتقيقنا لكتاب (.  ه٤٢٢ت(عبادة بن ماء السماء 
  .الدين ابن اخلطيب

 - . ن الـشريعة واحلكمـة مـن االتـصال فصل املقال يف تقرير مـا بـي: نظر كتب ابن رشد التاليةُت )٢(
افت التهافت- الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة   .  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٦٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ال آراء ميكن إمج. )٣(أقاموا فيه من حجج وعلل أثقلته وأثقلت من يروم دراسته
دعا إللغاء نظرية العامل، فقد رفض النحاة بعض : ي يف أنه ابن مضاء القرطب

ا أساليب أخرى سو لتها هلم فكرة العامل، فوقعوا يف َّأساليب العرب ووضعوا مكا
ًتكلف شديد عقد الكالم وصعبه، وأحاله ألغازا مستعصية َّ َ كما دعا إللغاء العلل . ّ

وهذا كله جوهر كالم . ر العملية الثواين والثوالث، وإلغاء القياس، وإلغاء التمارين غي
))الرد على النحاة((ابن مضاء يف كتابه 

)٤(.  
ي  َّن العشرين ذر قرن الدعوات املشبوهة التيف النصف األول من القر

 إىل العامية، وحىت َ الفصحى، والدعوةَتسربلت رداء جتديد النحو، وأبطنت عداء
 راية هذه َاستخدام احلرف الالتيين يف الكتابة العربية، وكان سالمة موسى حامل

))البالغة العصرية((الدعوة يف كتابه 
له أعاد نشرها رة  ، وأنيس فرحية يف حبوث كثي)٥(

ا((يف كتابه  ))يف اللغة العربية وبعض مشكال
عود إىل قضية ((، ويف حبثه املعنون )٦(

))تدريس العربية
)٧(.  

ا املعاصرون يف القرن العشرين  ر النحو الت إن أظهر حماوالت تيسي َي نـهد  َ َ
                                                            

ـــر )٣( شـــوقي ضـــيف أن مجيـــع خمتـــصرات النحـــو الـــيت وضـــعها أئمـــة النحـــو مـــن الـــدكتور ى ي
ر النحـــو  حمـــاوالت تيـــسي(ينظـــر حبثـــه املعنـــون . م النحـــو ر تعلـــي أســـالفنا، كـــان هـــدفها تيـــسي

ًالتعليمي قدميا وحديثا مـع اللغـة العربيـة األردين )ً  ١٩٨٤ -  كتـاب املوسـم الثقـايف الثـاين 
  ).٤٤- ٤١(ص 

 -  دار املعـارف -  )٢٠( حتقيـق شـوقي ضـيف ص -  ابن مـضاء القـرطيب -  النحاة الرد على )٤(
١٩٨٢.  

  ).ت.د( املطبعة املصرية -  ٢ ط-  سالمة موسى - البالغة العصرية واللغة العربية  )٥(
ا  )٦(   .١٩٦٦ بريوت -  دار النهار -  ة أنيس فرحي- يف اللغة العربية وبعض مشكال
) ١١٥( ص ١٩٨٠ كـــانون األول ١ ج،٩ جملـــة أحبـــاث س -  عـــود إىل قـــضية تـــدريس العربيـــة )٧(

  .فما بعدها
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ّجة  الذي أثار ض))إحياء النحو((حماولة األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه : هي
ِن حمبذ وناقد، وميكن إمجال طروحه يف اآليت كبرية، وانشطر الدارسون له بي ِ

ُُ
ٍ َِّ ُ:  

ُ إن الرفع علم اإلسناد، ودليل أن الكلمة يتحدث عنها- ١ ُ ََ ّ.  
ُ إن اجلر علم اإلضافة، سواء أكانت حبرف أم بغي- ٢ ََ ّ   .ر حرف ّ
ّ إن الفتحة ليست بعلم على إعراب، ولكنها احلركة اخل- ٣ ََ فيفة املستحبة، ّ

م ما مل يلفتهم عنها الفت، فهي مبن الت ا كلما زلة  ّي حيب العرب أن خيتموا 
  .السكون يف لغتنا الدارجة

 يف بناء، أو نوع ّ ّ إن عالمات اإلعراب يف االسم ال خترج عن هذا إال- ٤
  .من اإلتباع

ُفهذا مجاع أحكام اإلعراب، ولقد تتبعت: قال مؤلفه ً بابا  أبواب النحوُّ
ذا األصل القريب اليسي ًبابا، واعتب ا  ّر، فصح أمره، واطرد حكمه ر   :ى قال حت... ّ

ّئ عن معىن الكالم، فصح يل احلكم واستقام ُودرست التنوين على أنه منب ٌ .
َوبدلت قواعد  ّ ووضعت للباب أصوال أيسر وأنفذ يف العربية مما ))ما ال ينصرف((َّ ً

  :ل األصول يف اآليتُرسم النحاة للباب، وأمج
  .ر ََ إن التنوين علم التنكي- ا
ّ لك يف كل علم أال تـنـونه، وإمنا تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من - ٢ َُِّ َُ ّ ّ

  . ر التنكي
َ ال حترم الصفة التنوين حىت يكون هلا حظ من التعريف- ٣ ُ ُ)٨(.  

ُولقد ووجهت حماولة ْ ِ   إبراهيم مصطفى هذه بسلسلة من النقدات، منُْ
  : أبرزها

م - ١  نقدات الشيخ حممد عرفة الذي طرح وجهات نظر جديدة وا
                                                            

  ).مقدمة املصنف (١٩٣٧ القاهرة - إبراهيم مصطفى : إحياء النحو )٨(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا))إحياء النحو((ِّمصنف  َ بأنه حنل النحاة مذاهب مل يفوهوا 
)٩(.  

ن رئيس قسم اللغة العربية جبامعة   رد الدكتور حممد حممد حسي- ٢
  .)١٠(اإلسكندرية
  .)١١( للقدمي نقد عبد املتعال الصعيدي الذي وصف الكتاب بأنه هدم- ٣
ّ الذي شن غارة شعواء على كل دعاة  نقد علي النجدي ناصف- ٤ َّ
ًي وانتهاء بإبراهيم مصطفى  القرطبًر، بدءا من ابن مضاء التيسي

)١٢(.  
ًره ترديدا  ّشوقي ضيف الذي نفى اجلدة عن الكتاب واعتب.  نقد د- ٥

  .)١٣(ره ي وغي ألقوال ابن مضاء القرطب
  . )١٤(ن التونسي خلضر حسي نقد شيخ األزهر حممد ا- ٦

 نقد األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه أشتات جمتمعات يف اللغة - ٧
  .واألدب
  .)١٥( نقد الدكتور متام حسان- ٨
  .)١٦( الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين- ٩

                                                            
  .٢٣٥، ٨٠، ٩ن األزهر واجلامعة ص  النحو والنحاة بي )٩(
- ٢٣٧( ص ))حــصوننا مهــددة يف داخلنــا((نــشر الــرد يف جملــة األزهــر مث طبــع يف كتابــه  )١٠(

  .١٩٧١ –روت  ، بي٣ط) ٢٥٧
  .١٩٣٧ ، مارس،١٩٤ ع،٥، وجملة الرسالة س)٧٦(النحو اجلديد ص )١١(
  ) .١١٩، ١٠١، ٨٣- ٨٢، ٢- ١(قضايا اللغة والنحو  )١٢(
 ص ))ر النحــو التعليمــي تيــسي(( ، وكتابــه ))الــرد علــى النحــاة((مقدمــة حتقيقــه لكتــاب  )١٣(

٣٠-٢٧.  
  ) .٢٥٨- ٢٣٩( ص - ١٩٦٠ دمشق – ٢ط: دراسات يف العربية وتارخيها )١٤(
  .م١٩٧٣ -  القاهرة –متام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها )١٥(
  .١٩٨٦ – عمان –) ٩١ - ٨٨(ن القدمي واحلديث ص  ر العربية بي تيسي )١٦(



  
٦٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

 نقد الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة، وقد نقد بعض أفكار - ١٠
  املنشور مبجلة كلية ))ن التجديد والتقليد النحو بي((صطفى ببحثه املوسوم إبراهيم م

  .اللغة العربية باألزهر الشريف
ر من أشهرها وأقدمها  وظهرت على الساحة العراقية حماوالت جادة للتيسي

حماوالت الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري، وكانت باكورة كتبه يف هذا الشأن 
، مث طبع ثانية عام ١٩٦٢ الذي صدرت طبعته األوىل سنة ))ر يحنو التيس((كتابه 
 مث كتابه حنو ١٩٧٤ فكتابه حنو الفعل ١٩٧٤ –، تاله كتابه حنو القرآن ١٩٨٤
  .)١٧(١٩٨٧املعاين 

ر يف  ُميكن تلخيص أبرز األسس اليت بنيت عليها دعوة  اجلواري يف التيسي
  :اآليت

السبب األول الذي خرج إن موضوع العامل يف اإلعراب هو :  قال- ١
وهو الذي خلق فيه . باإلعراب عن حقيقة معناه، وعن واقع وظيفته يف النحو

ًأبوابا ال لزوم هلا، وال فائدة منها، وهو الذي عقد قواعد اإلعراب تعقيدا ال مزيد  ّ ً
  .)١٨(عليه

 دعا إىل ختليص النحو من أثر الفقه والفقهاء يف اصطناع - ٢
  .)١٩(صولية كالقياس واإلمجاع وما إىل ذلكاالصطالحات الفقهية واأل

 ودعا إىل تصحيح املنهج بأن يدرس منهج البحث النحوي دراسة - ٣
ُعميقة تستغرق أجزاءه وتـرد كال منها إىل أصوله، مث يعرض هذا املنهج بعد ذلك  ً ُ َُُّ

                                                            
مـــع العلمـــي العراقـــي يف الثمانينيـــات، ولـــه خمطوطـــة عـــن  لـــه حبـــوث حنويـــة كثي )١٧( رة يف جملـــة ا

  . الكرميأسلوب التفضيل يف القرآن
  .١٩٨٤ - ، بغداد٤٦، ص٢ اجلواري ط–ر  حنو التيسي )١٨(
  .١٩٨٤ -  ، بغداد٦٢، ص ٢ اجلواري ط–ر  حنو التيسي )١٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُر البحث العلمي احلديث، فيطرح منه ما ال يوافق أصول هذا البحث  على معايي
ُّستبعد كلُحلديث، ويالعلمي ا َْ  جزء أو أصل ال يستند إىل واقع اللغة أو ال يقوم ْ

 .راكيبها املألوفة، ال الشاذة وال اخلاطئة على أساس من الرواية الصحيحة الصادقة لت
ودعا إىل اعتماد القرآن الكرمي الذي مجع خالصة أساليب العربية، والشعر العريب 

  .لتعويل عليهما واالستشهاد مبا ورد فيهماّالقدمي الذي يصح االحتجاج به، ل
  .ّ أكد وجود عالقة للنحو بعلم املعاين- ٤
ّ دعا إىل حترير النحو من مفهومه الضيق الذي انتهى إليه يف االقتصار - ٥

  .َِعلى أواخر الكلم
ًاملخزومي أمنوذجا على قدرة واعية عميقة مهدي وبرزت مصنفات الدكتور 

النحو العريب ((وقد طرح أبرز مقوالته يف كتابه . نحور ال يف البحث عن سبل تيسي
ووضعها موضع التطبيق يف كتابه الثاين املوسوم . ١٩٦٤روت   بي– ))نقد وتوجيه

قضايا يف ((، وله كتاب خمطوط عنوانه ١٩٦٦ – ))النحو العريب قواعد وتطبيق((
اب جبامعة رها يف جمالت كلية اآلدثً فضال عن حبوث يف النحو ن))النحو وتارخيه

ّواملخزومي استمد نظرياته .  املوصلية))اجلامعة((بغداد، وجملة املعلم اجلديد، مث جملة 
  : ر من مناهل أربعة يف التيسي
  .ّ النحو الكويف وأشهر مصادره معاين القرآن للفراء- ١
  . كتاب الرد على النحاة البن مضاء القرطيب- ٢
  . ))ياء النحوإح(( آراء شيخه إبراهيم مصطفى يف كتابه - ٣
ن يف العراق   جتاربه الغنية يف تدريس النحو على امتداد عقود من السني- ٤

  .ويف السعودية
ّحاولت يف هذه الفصول أن أخلص الدرس النحوي : )٢٠(قال املخزومي

                                                            
  .١٩٦٤روت  ، بي١، ط)١٨- ١٦(مهدي املخزومي ص : نقد وتوجيه: يف النحو العريب )٢٠(
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من سيطرة املنهج الفلسفي عليه، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل، 
ًجعلوا من هذا املنهج منطلقا ألعماهلم، ومن هذا  قد -  رمحهم اهللا - وكان النحاة 

رة  أوقعهم يف مشكالت كثيقد ًالعامل حمورا لدراستهم، وكان إصرارهم على هذا 
ا الدارسي وإذا بطلت فكرة . ن أتعبوا أنفسهم يف حماولة التغلب عليها، وأتعبوا 

َالعامل بط لتكون لوال ّى عليه من تقديرات متمحلة، مل تكن  ُل كل ما كان يبنَ
ا، وبط َالتمسك  ُل كل ما عقدوا من أبواب أساسها القول بالعامل، كباب َ

َالتنازع، وباب االشتغال؛ مث بط ل كل ما انتهوا إليه من أحكام، كالقول باإللغاء َ
) ليس(ر الفاعل عن الفعل، والقول بإعمال  والتعليق، والقول بوجوب تأخي

ا النافيات إعمال أفعال ال ا على الفعل يف ) ّإن(كينونة، وحبمل َوأخوا وأخوا
ًاإلعمال نصبا ورفعا  – كما ينبغي أن يكون –أن الدرس النحوي ((ّوأكد . ))... ً
ُإمنا يعاجل موضوعي   ...ن ن مهمي ّ

اجلملة من حيث تأليفها ونظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن : األول 
ء التأليف من تقدمي حيث أجزاؤها، ومن حيث ما يطرأ على أجزائها يف أثنا

  .ر، ومن إظهار وإضمار وتأخي
ُ ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها أدوات:والثاني ي  ر الت  التعبيٍ

ُتستعمل هلذا الغرض، كالتوكيد وأدواته، والنفي وأدواته، واالستفهام وأدواته، إىل 
ن  يها على املتكلميي متل ر عنها باألدوات، والتّ ي يعب ر ذلك من املعاين العامة الت غي

  . ))مقتضيات اخلطاب، ومناسبات القول
ّر املهمة الثانية الوافدة من أرض الكنانة، قدمها العامل  ّإن حماولة التيسي

 الذي آلت إليه فيما بعد رئاسة جممع اللغة العربية –اجلليل الدكتور شوقي ضيف 
ا منهي صفات اهذه احملاولة اتسمت بالعقالنية واهلدوء والتواضع، و. مبصر ازت 

  .حبوث كاتبها



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ًي ابتدأت حبثا، وانتهت كتابا، على ستة حماور وقد دارت حماولته الت ً:  
ًها تصنيفا جديدا يستضيف إعادة تنسيق أبواب النحو وتصني-  األول  ءً

ًرا من أبواب النحو الفرعية إىل  ّوقد رد كثي. ي صنفها القدامى مبختصرات النحو الت
ً، وهذا التنسيق اجلديد ألغى من النحو مثانية عشر بابا كانت ترهق أبوابه األساسية

  .الناشئة
رحات  ً إلغاء اإلعراب التقديري واحمللي، أخذا بآراء ابن مضاء ومبقت-  الثاني
  .ربية والتعليم املصرية وبقرارات جممع اللغة العربية مبصر جلنة وزارة الت

ً يف النطق وال سالمة ًشئة صحةّ إلغاء إعراب كل ما ال يفيد النا- الثالث 
  .يف األداء

 وضع تعريفات وضوابط لبعض أبواب النحو املبهمة تساعد على -  الرابع
ًتصورها تصورا دقيقا ً.  

ا أن تعقد النحو، ألن القواعد ال   حذفه زوائد كثي- الخامس  ّرة من شأ
  .توضع ألمثلة شاذة نادرة

حىت تتمثل الناشئة أوضاع  ضرورية يف النحو ٍ إضافاتُ زيادة-  السادس
ًثال سديدامتالصياغة العربية  وقد تضمن هذا احملور زيادة أبواب أمهلتها كتب . ً

  :النحو منها
ُباب مبثابة مقدمة لقواعد النطق بكلم العربية نطقا سليما، وباب ً  عمل ً

ٌاملصدر ومشتقاته عمل الفعل، وباب للحروف الزائدة اجلارة وغي ٌر اجلارة، وباب  َ
االمسية والفعلية، وباب : ِّذكر واحلذف، وباب للجملة األساسية يف العربيةلل

  .ر ذلك للجمل املستقلة وغي
ِر حنو العربية يف مصر والعراق خالل القرن  تلك هي أبرز حماوالت تيسي َْ

رها،  ي حيسن تيسي العشرين، رأيت أن أجعلها توطئة للولوج يف صميم املباحث الت
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  . مكتب جممعكم املوقررحه على وفق ما اقت

  رفـن الصـوع مـالممن

ًاملمنوع من الصرف هو االسم املعرب الذي ال ينون، رفعا أو نصبا أو  ً ّ ُ
زاته  جرا، واالسم املمنوع من الصرف يفتقر إىل إحدى أهم عالمات االسم ومي

وهو نون ساكنة تلحق آخر االسم . التنوين: ّي متكنه من االمسية تلك هي الت
َُُّكذلك عالمة اجلر األصلية وهي الكسرة، وجير بالفتحة نيابة عنهاويفقد  لذلك . ّ

ُمساه النحاة باالسم املتمكن غي . ّر األمكن، ومسوا التنوين بتنوين األمكنية ّ
  :ّي ال تنون هي والكلمات املعربة الت

  : االسم إذا كان - ١
َعلما مؤنثا، كفاطمة، ورباب َ ً ً ََ  

ًوعلما مركبا، كمعد يك ً َرب، وحضرموتََ َ  
َوعلما خمتوما بألف ونون، كقحطان وعدنان َ ً ً ََ  

ًوعلما على زنة الفعل، كأمحر وأرشد ََ  
ًوعلما على زنة  َفـعل(ََ َ، كمضر وعمر)ُ ُُ َ َ  

َونكرة مؤنثة بألف التأنيث املمدودة، كورقاء صحراء ً.  
  : الصفة إذا كانت- ٢

ْخمتومة بألف ونون، كسهران وهيمان َ ْ َ ً  
َْكوطفاء وجنالء: تأنيث املمدودةخمتومة بألف ال ْ َ.  
  كأشقر وأمسر: وعلى زنة الفعل

َفـعل(وعلى زنة  َُكأخر وأول): ُ َ ُ  
  : الجمع إذا كان- ٣

َفـعالء(على زنة  َُكنبالء وكرماء): ُ َُ  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِأفعالء(وعلى زنة  ِكأنبياء وأصفياء) ْ ْ  
ِفواعل(وعلى زنة  ِكمهامه ومراقد) َ َ ْ ِ  
  كأصائل ) فعائل(وعلى زنة 
ْمجع سعالة(َكسعايل ) َفعايل(نة وعلى ز ِوقالسي ) ِ   )مجع قلنسوة(َ

  َكصحارى وعذارى) َفعاىل(وعلى زنة 
َككراسي وقماري) َفعايل(وعلى زنة  َ  
ِفعالل(وعلى زنة    كمساجد ومعاهد) َ
  ح  كمصابي) مفاعيل(وعلى زنة 
  كتماثيل ) تفاعيل(وعلى زنة 

ر إعرابه، ّ  اسم معرب تغيّوكل هذه األمساء ال تنون، وإذا تعذر التنوين يف
ًفيعرب بالضمة رفعا، وبالفتحة خفضا ونصبا ً ً.  

وإمنا خيفض أمثال هذه الكلمات بالفتحة، وال خيفض بالكسرة على 
ًاألصل، لئال يشتبه باملضاف إىل ياء املتكلم إذا حذفت ياؤه ختفيفا ُ.  

ْبأل، ه فر املنون بإضافته، أو بتعري فإذا زالت هذه الشبهة عن االسم غي
ًأعرب على األصل، بالضمة رفعا، وبالكسرة خفضا وبالفتحة نصبا ً ً ُ.  

َوزينا السماء الدنيا ه قبل إضافته أو تعريفه بأل قوله تعاىل ُومثال َّ
  .)٢١(َح بمصابي

ُزينت املدينة : (ْومثاله بعد تعريفه بأل   ).ِح بالمصابيُِّ
  ً.ر ليال السي السيارة يف ِح بمصابيُن  نستعي: ومثاله بعد إضافته

  .رين بالكسر للسبب الذي أوضحناه ن األخي  جرى يف املثاليُفاخلفض
ََهم أن ال داعي لفصل العلم عن الصفة ومناقشة كل منهما ُورأى بعض

                                                            
  ).٥(امللك  )٢١(



  
٧٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  :ن على أنه ميكن أن ترتب موانع الصرف على قسمي .على حدة
  .ََوهي العلمية والوصفية:    معنوية–أ

  . تقدم ذكرهايتلصرف الوهي بقية موانع ا:  لفظية–ب 
ن الكلمات املمنوعة  وأرى أن ال داعي لذكر ما فيه ألف تأنيث مقصورة بي
  .سلمى وحبلى: ًمن الصرف، بسبب أن احلركات ال تظهر عليها أصال، مثل

م،  ًوقد حاول النحاة قدميا حصر حاالت منع الصرف يف منظوما
  :ٌحدة تقوم مقامهما وهيّ من الصرف ما فيه علتان من تسع، أو واُفاملمنوع

ُوعجمة مث مجع مث تركيب ّ ُّ ٌُ َْ ٌ ْ ٌعدل ووصف وتأنيث ومعرفة   ُ ٌ ٌ ٌ ْ َ 
ُووزن فعل وهذا القول ٍ ْ ِ ُ ٌوالنون زائدة من قبلها ألف   ُ تقريبََْ َِ ٌ ُ 

ّعلى أن هذه املنظومات تظل عسرة اهلضم حتتاج هي األخرى إىل شروح 
  .ر أسباب تعقيد النحو كبّ، وكان هذا كله من أٍوتعليقات وحواش

َوأرى أيضا حذف ِ زنة فعال ً ًعلما ملؤنث(َ من باب املمنوع من الصرف ) ََ
  .ّوإحلاقها باملبنيات



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  ددـام العـر أحكـ تيسي
ّ من قضايا النحو تتعلق ً مهمةًي قضية  خليل السكاكينَ طرحٍ عقودَقبل

َّباستعمال العدد استعماال صحيحا من قبل الشعراء والكت ً ن واخلطباء  ب واملذيعياً
واألساتذة والطلبة، طرح هذه القضية يف مؤمتر من مؤمترات جممع اللغة العربية يف 
القاهرة، وعرض سبع عشرة قاعدة تتعلق باألعداد، أمجع املختصون على صعوبتها 

  :وتشعبها وردد قول الشاعر القائل
ُإال تفاصيل ْ العددّ َ َ

 يف النحو ال يقهرين   )٢٢(
 صيحته هذه مل تنل االهتمام الالزم، ألنه ألبسها ثوب النوادر اليت ّإال أن

امع ا يف ا ُها الطبيب حممود َوبعد أعوام انطلقت دعوة أخرى رفع رايت. ُيتندر 
ًكامل حسني، عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة، منبـها إىل املشاكل اليت يعانيها  َُّ

ًيستخدمون األعداد بكثرة فتصبح مشكال يف الكيميائي والفيزيائي والرياضي ممن 
ًراحا معينا  اقتُوطرح العضو. )٢٣(النصوص العلمية َ وووجه مبقت،ً ِ رحات أخرى،  َُْ

مع املطابقة وعدمها عندما يكون اسم العدد واردا بعد  وانته ًى األمر بأن أقر ا ّ
ٌمسائل تسع أو تسعة، و: ز أن تقول االسم املعدود، وهو الذي جيي ْ ِ َرجال تسعة أو ُ ْ ِ

ٌتسع ْ ًرا من املشاكل النحوية املطروحة حول   كثيّوواضح أن هذا القرار مل حيل. ِ
  .العدد

ٍلكن جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف القاهرة حاولت بعد سنوات ّ 
ن األحكام   النحو يف أحكام العدد، فقررت يف الدورة اخلامسة واألربعيَر  تيسيٍطوال
  :)٢٤(التالية

                                                            
  ) .٦٩ – ٩/٦٦(خواطر يف اللغة، جملة جممع القاهرة : َخليل السكاكيين  )٢٢(
  ) .١٣٣/ ١٤(رأي، جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة: ن حممد كامل حسي )٢٣(
الــسنة الثانيــة ) ١٢٥- ١٢٤(ص - ٤- ٣ العــدد املــزدوج –جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين  )٢٤(

  .١٩٧٩/ كانون الثاين نيسان–



  
٧٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  :ز العدد املضاف   حكم مجع التصحيح يف متيي–أ 
إىل مجع ) من ثالثة إىل عشرة( إضافة أدىن العدد َ ترى اللجنة جواز((

ًمذكرا أو مؤنثا(التصحيح  ًر وصف، استنادا إىل  ًر وصفا أو غي أو مجع تكسي) ً
   .))إطالق القول يف ذلك من ابن يعيش وابن مالك

  :ّأنيث وجر املعدود مبن يف أدىن العدد حكم لزوم العدد حالة الت–ب 
من ( من جواز تأنيث أدىن العدد ُمل جتد اللجنة يف أقوال النحاة ما مينع((

  .))ّوجواز جر العدد مبن) ثالثة إىل عشرة
  :ر مفرد  إضافة املعدود املفرد إىل عدد غي–ج 

ن،  ٍسنة مثان وسبعي: ّنه ليس هناك ما مينع من قول الكتابأ ُترى اللجنة((
  .))ر مفرد وحنو ذلك من إضافة املعدود املفرد إىل عدد غي

  :ز العدد املضاف رة يف متيي  حكم أبنية الكث–د 
ًرا  ز أدىن العدد تيسي رة يف متيي ترى اللجنة قبول ما شاع استعماله مجع كث((

ة ر رة للقلة، وداللة مجع الكث ّعلى الكتاب، ملا صرح به النحاة من استعارة مجع الكث
  .))ر، وملا ورد من أمثلة يف القرآن واحلديث والشعر وكالم العرب على القليل والكثي

  .رة ن مجع القلة ومجع الكث  التعاقب بي-   ه
  :اآليتار بعد مناقشة املوضوع انتهت اللجنة إىل القر((

صاحلة للقليل ) ر أو مجع تصحيح مجع تكسي( اجلمع أيا كان نوعه ُداللة
  .))ن أحدمها بقرينةّ ا يتعيّر، إمن والكثي

مع اللغة العربية يف القاهرة املنعقدة ربيع عام  ويف الدورة الثانية واخلمسي َن 
ر اسم العدد وتأنيثه إذا  ر تذكي ً أصدرت جلنة األصول قرارا يهدف إىل تيسي١٩٨٦

  :ونصه. ى أو العكس كان املعدود مذكر اللفظ مؤنث املعن
ر  واعد العربية يف أحكام العدد هو املخالفة يف التذكيالسائد املتعارف يف ق(( 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٧٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 ومعدوده، فيقال ثالثة – وهو من الثالثة إىل العشرة –ن أدىن العدد  والتأنيث بي
ن  ُولكن االستظهار ملا قال به مجهرة النحاة فيما أثر عنهم يبي. رجال وثالث بنات

ًمنه أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا، وكذلك ما ك ًان لفظه مؤنثا ومعناه مذكرا، ً ً
ر والتأنيث،  ن أدىن العدد ومعدوده يف التذكي املطابقة واملخالفة بي: جيوز معه الوجهان

ثالث شخوص أو ثالثة : مخسة عيون أو مخس عيون، ويقال: ًفيقال مثال
ويف إجازة ذلك ما يرفع احلرج . أربع بطات وأربعة بطات: ًشخوص، ويقال مثال

  .)٢٥()) مراعاة قاعدة املخالفةعمن جيده يف
*  *  *  

ر من أحكام العدد بقراءة   هذا البحث يرى أنه ميكن استنباط كثيُوكاتب
ي ختص  النصوص القرآنية قراءة فاحصة، فإذا ما استخرجنا اآليات الكرمية الت

ر من القواعد النحوية السليمة يف هذا   كثيُالعدد وأنعمنا النظر فيها، أمكننا تثبيت
صر يف مؤمتراته العديدة من ّويف ضوء ما أقره جممع اللغة العربية مب. وصاخلص

ِّر قواعد حنو العدد، ميكن التوصل إىل آراء سديدة تـيسر  قرارات، هدفت إىل تيسي َُ ِ
ّي يعانيها املربون والكتاب واملذيعون والعلماء  ًرا من املسائل الشائكة الت كثي

  .املصنفون يف هذا الباب
ي وردت يف كتاب اهللا  اتب البحث استخالص أمثلة العدد التوقد حاول ك

  :العزيز فتوصل إىل اآليت
  :قال تعاىل: وحكمهما مطابقة العدد للمعدود) ٢، ١(العددان  - 
 ٌوما من إلـه إال إلـه واحد ِ ٍ َِ ٌَ َ َِ ِ َِّ ْ َ )٢٦(.  

                                                            
 متــوز كــانون – ١٨٠ ص  الــسنة العاشــرة– ٣١ العــدد –جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين  )٢٥(

  .١٩٨٦األول 
  ) .٧٣(املائدة  )٢٦(



  
٧٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

 ِقل إمنا هو إلـه واحد وإنين بريء مما تشر ِْ ُ َِّّ ٌ َ َِِّ ِ َِ ٌَ ِ ٌَ َ ُْ ََّ َكونُ ُ) ٢٧(.  
 ٌوال يـلتفت منكم أحد َ ََ ْ ُ ِْ ْ َِ َ َ )٢٨( .  

ٍهل حتس منـهم من أحد َ َْ ِّ ُ ِْ ُِّ ُ ْ َ)٢٩( .  
ّأما أمثلة العدد املؤنث، .ّففي األمثلة السابقة، العدد مذكر، وكذلك املعدود

  :فمنها قوله تعاىل
ْوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتني أنـها لكم ُ َ َّ ََّ ِ ْ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُِ ُِ ُ ُ َ ْ َ )٣٠(.  
ِقل هل تـربصون بنا إال إحدى احلسنـيـني ْ ََ َْ ُْ َ ْ ِ َِّ ِ َ ُ َََّ ْ َْ ُ )٣١( .  
 م لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى َوأقسموا بالله جهد أميا َ َْ ِ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ََّ ُ َُ ََّ ٌ

ِ ِِ
ْ ُْ َْ َْ َّ ِ ُ ََ ْ

َّمم فـلما جاءهم نذير ما زادهم إالُألا ِ ْ ُْ َُ َ َّ ٌ
ِ َ َ ََّ ََ ً نـفوراِ ُُ 

)٣٢( .  
َإحدى ا ْ ِبـنيت هاتـنيِ ْ َ َ ََّ َْ )٣٣(.  

فقد ورد يف القرآن الكرمي للمذكر واملؤنث، ومن أمثلته ) اثنان(ّأما العدد 
ِمثانية أزواج من الضأن اثـنـني: للمذكر قوله تعاىل  ْ َْ ِ ْ َّ َ ِّ ٍ َ َْ َ َِ ِومن المعز اثـنـني ََ ْ َْ ِ ْ َ َْ َ

َومن  … ِ
َِ

ِاإلبل اثـنـني ومن البـقر اثـنـني ِْ َْ َْ ِْ َ َْ َ
َِ ِْ ِ )٣٤( .  

  :من أمثلته للمؤنث قوله تعاىلو

                                                            
  ).١٩( األنعام )٢٧(
ْاحلجر  )٢٨( ِ)٦٥. (  
  ) .٩٨(مرمي  )٢٩(
  ) .٧(األنفال  )٣٠(
  ) .٥٢(التوبة  )٣١(
  ) .٤٢(فاطر  )٣٢(
  ) .٢٧(القصص  )٣٣(
  ) .١٤٤، ١٤٣(األنعام  )٣٤(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِقالوا ربـنا أمتـنا اثـنتـني وأحيـيتـنا اثـنتـني ِْ َْ َ ََ َ َ َ َْ َْْ ْ َ ََ ََّ ََّ ُ َ )٣٥(.  
  .ى تعامالن يف اإلعراب معاملة املثن) اثنان واثنتان(مث إن 

ًعرب مضافا ُوحكمها اإلضافة، فما بعدها ي: ١٠ إىل ٣األعداد من  -  ُ
  . إليه

  :ر، ومن أمثلة ذلك، قوله تعاىل  والتذكيوختالف املعدود يف التأنيث
َّقال آيـتك أال َ َ َُ َ َ تكلم النَّاس ثالَ َ َ َ ِّ َ ِث ليال سوياُ َ ٍ ََ َ)٣٦( .  

ّن يكون املعدود مؤنثا، يذكر العدد مجع ليلة، والليلة مؤنث وحي: ٍليال  ً.  
َيف ظلمات ثال :ومثلها قوله تعاىل َ ٍ َ ُُ   .)٣٧( ٍثِ

َّْفمن مل : وقوله تعاىل َ َجيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبـعة إذا َ ِ ٍ َِ ُْ َ َ ِّ َْ ِ ٍ ََِّ َ َ َ ِ َ ْ َ
ْرجعتم ُْ َ َ )٣٨(.  

ًقال آيـتك أال تكلم النَّاس ثالثة أيام إال رمزا: وقوله تعاىل َْ َّ َِّ ٍ ََّ َََ ََ َ َ ِّ َ ُ َ َُ َ َ )٣٩(.  
ٍَلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالثةوقوله  َ ََ ُْ ِ َِّ َُّ ِ ْ َ َ َّ َََّ ََ )٤٠(.  

ُ أحد ثالثةأي َ َثـلث: (والعرب تقول.. َ َضرب(َالقوم من باب ) ََ إذا كان ) ََ
ّثالثهم، أو كم َأثـلث(لهم ثالثة بنفسه وَ صاروا : صاروا  ثالثة، وأربعوا: ُالقوم) ََْ

  .)٤١( أربعة، وهكذا إىل العشرة
ُإذ أرسلنا إليهم اثـنـني فكذب: ومن األمثلة األخرى قوله تعاىل َّ َ َْ ِ ْ َ َْ ُ ِ َْ ِ َِ َْ َََّْومها فـعززنا ْ َ َُ

                                                            
  ) .١١(غافر  )٣٥(
  ).١٠(مرمي  )٣٦(
  ) .٦(الزمر  )٣٧(
  ) .١٩٦(البقرة  )٣٨(
  ) .٤١( آل عمران )٣٩(
  ) .٧٣(املائدة  )٤٠(
  ).ثلث(خمتار الصحاح مادة  )٤١(



  
٨١   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

ٍبثالث ِ َِ)فإذا مل يذكر املمي)٤٢ ،َُِّ
ر معرفته على وفق القاعدة النحوية  ُز كان من اليسي 

  .ي تقدم ذكرها  الت
ٍيـتـربصن بأنفسهن أربـعة أشهر : ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل  ُ َْ َ ََ َُ َْ َّ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ

ًوعشرا ْ َ َ)أي عشر ليال، ألن التاريخ يكون باللي)٤٣ ،ّ ٌلة، واليوم تبع هلاٍ
)٤٤( .  

َما يكون من جنوى ثال: وقوله تعاىل  َ ََّْ
ِ ُ ُ َ َّثة إالَ ِ َ هو رابعهم والٍَ َ ْ ُ ُِ َ َ َّ مخسة إالُ ِ ٍ َ َ هو َْ ُ

ْسادسهم ُ ُ َِ) ٤٥(.  
ِويـقولون مخسة سادسهم كلبـهم رمجا بالغيب: وقوله تعاىل َْ ْ ِ ًْ َْ ْ ُْ ُُْ َ ُ َِ ٌ ََ َ ُ ُ ََ )٤٦(.  
ِهو الذي : وقوله تعاىل َّ َ ٍخلق السماوات واألرض يف ستة أيامُ ََّ ِ َِّ ِ َ َْ َ َ َ

ِ َّ َ َ َ )٤٧(.  
ْويـقولون سبـعة وثامنـهم كلبـهم: وقوله تعاىل ُْ ُ َُْ َ ُِ َ َ ٌَ َْ َ ُ َُ )٤٨(.  
ًسخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما: وقوله تعاىل ُُ ٍ ََّ َ َ َِ َ َََ ٍ َ َ َْ ْْ ِ ََ َ ََّ )٤٩(.  
َتـزرعون سبع سنني : وقوله تعاىل ِ ِ َ َْ َ ُ َ ًََدأباَْ

 )٥٠(.  
ٍولقد آتـيـنا موسى تسع آيات بـيـنات: وقوله تعاىل ٍَ ََِّ َ َُ َْ ِ َْ ْ َََ )٥١(.  
ِوأدخل يدك يف جيبك خترج بـيضاء من غري سوء يف تسع :وقوله تعاىل ْ ِ ِ ِِ ٍِ

ُ َِْ ْ َ َ ََ ْ ْْ َُْ َ ِ َ َ ْ ََْ
                                                            

  ).١٤(يس  )٤٢(
  ) .٢٣٤(البقرة  )٤٣(
ّإمالء ما من به الرمحن  )٤٤( َ)٩٨/ ١. (  
ادلة  )٤٥(   ) .٧(ا
  ) .٢٢(الكهف  )٤٦(
  ) .٤(احلديد  )٤٧(
   ) .٢٢(الكهف  )٤٨(
  ) .٧( احلاقة )٤٩(
  ) .٤٧( يوسف )٥٠(
  ) .١٠١(سراء اإل )٥١(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِآيات إىل فرعون وقـومه ِ ْ َْ َ َ َ ْ
ِ َ ِ ٍ َ )٥٢(.  

ْإن هذا أخي له تس: وقوله تعاىل ِ ُِ َ َ َ َ َّ ٌع وتسعون نـعجة ويل نـعجة ِ َ َْ َْ ً ََ َِ ََ ُ ْ ِ ٌ
ٌواحدة َ ِ َ )٥٣(.  

ر من موضع يف القرآن الكرمي بسكون  فقد ورد يف أكث) ١٠(أما العدد  - 
  .ر والتأنيث  ن للمؤنث وبفتحها للمذكر، مع خمالفة املعدود يف التذكي الشي

َوواعدنا موسى ثالثني ليـلة وأمتمن: قال تعاىل ََْْ َ ًََ ََ َْ َ َِ َْ َ ُ ٍاها بعشرَ ْ َِ َ )٥٤(.  
َفكفارته إطعام عشرة مساكنيوقوله  ِ َ َ َِ َ َ ُ َ ْ َِ َُُ َّ َ )٥٥(.  

َاللذان يوافق فيهما العدد املعدود، فمن ) ١٢، ١١(أما العددان املركبان  -  ُ َ َ
ًَإين رأيت أحد عشر كوكبا: شواهده القرآنية قوله تعاىل َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ِّ ِ )٥٦(.  

َإن عدة : وقوله تعاىل َّ ِ َّ ِالشهور عند الله اثـنا عشر شهرا يف كتاب ِ َِ ِ ِِ ً َْ َ َ َ َْ ّ َ ِ ُ ُّ
  .)٥٧(ِّالله

ًوبـعثـنا منهم اثـين عشر نقيبا َِ َْ َُ َ َْ ْ ُ َِ َ ََ )٥٨(.  
ًفانفجرت منه اثـنتا عشرة عيـنا: وقوله تعاىل ََْ َََ َْ ََ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ )٥٩(.  

ًوأما ألفاظ العقود فتعامل يف اإلعراب معاملة مجع املذكر السامل  ُ ّ.  
ِإن يكن منكم عشرون صابرون يـغلبوا مئتـني:  تعاىل قال ْ ََ ِ ِْ ُِْ َ ََ َُ ُِ َ ْ ْ ُ ُِّ ِ)٦٠(.  

                                                            
  ).١٢( النمل )٥٢(
  ) .٢٣(سورة ص  )٥٣(
  ) .١٤٢(األعرف  )٥٤(
  ) .٨٩(املائدة  )٥٥(
  ) .٤(يوسف  )٥٦(
  ) .٣٦(التوبة  )٥٧(
  ) .١٢(املائدة  )٥٨(
  ) .٦٠(البقرة  )٥٩(



  
٨٣   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

َومحله وفصاله ثال: وقوله تعاىل َ ُ ُُ َ َِ ًثون شهراََُْ ْ َ َ ُ )٦١(.  
ًفـتم ميقات ربه أربعني ليـلة: وقوله تعاىل ََ َْ َ ِ ِ ََِْ َِّ ُ َّ ََ )٦٢(.  
َتـعرج المال: وقوله تعاىل َ ْ ُ ُْ ِئكة والروح إَ ُ ُّ َ ُ َ َليه يف يـوم كان مقداره مخسني ألف ِ َْ َ ِ ِ َِْ ُُ َ ْ َ َ ٍْ َ ِ َْ

 ٍََسنة
)٦٣(.  

َّفـلبث فيهم ألف سنة إال: وقوله تعاىل ِ ٍَ ََ َ َْ ْ ِ
ِ َِ ً مخسني عاماَ َ َ ِ َْ )٦٤(.  

ًفمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا: وقوله تعاىل ِ ِ ِْ َْ ِّ ُ َ ْ َِ َْ ِ َ َ َّْ َ )٦٥(.  
َْمث يف سلسلة ذر: وقوله تعاىل ٍ ِ َِ ْ ِ ُعها سبـعون ذراعا فاسلكوهَُّ ُ ُ ْ َ ً َُ

ِ َ ُ ََْ )٦٦(.  
َِواختار موسى قـومه سبعني رجال لميقاتنا: وقوله تعاىل َِ ِ ِّ ً ُ َ َُ ََ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َ )٦٧(.  
َإن تستـغفر هلم سبعني مرة فـلن يـغفر: وقوله تعاىل

ِ ِْ َّ َْ َََ ً َ ِ ْ َ ْ َُْ َ ْ َ َُْالله هلم ِ ُ ّ )٦٨(.  
َفاجلدوهم مثانني ج: وقوله تعاىل َ ِ ََ ْ ُ ُ

ِ ْ ًلدةَ َ ْ )٦٩(.  
ُتعامل معاملة العدد املفرد، ) مئة، واأللف، واملليون(ٌجدير بالذكر أن الـ - 

  :ومثاله. ٌر أن معدودها مفرد ال جمموع غي
ٍجنح مئة رجل  ٍوألف رجل  .. - ُ ُ َ ٍومليون رجل .. - ُ ُ َ ُ  

 =                                                             
  ) .٦٥(األنفال  )٦٠(
  ) .١٥(األحقاف  )٦١(
  ) .١٤٢(األعراف  )٦٢(
  ) .٤(املعارج  )٦٣(
  ) .١٤(العنكبوت  )٦٤(
ادلة  )٦٥(   ) .٤(ا
  ) .٣٢(احلاقة  )٦٦(
  ) .١٥٥(األعراف  )٦٧(
  ) .٨٠(التوبة  )٦٨(
  ) .٤(النور  )٦٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 *   *  *  
  :من كل ما تقدم يتضح أنه ميكن إجياز قضايا العدد يف النقاط التالية

ًرا وتأنيثا ما عدا   العدد خيالف املعدود تذكيّن إ- ١ ً)١٢، ١١، ٢، ١ (
  .فهي توافقه
) ١٩- ١١(ّ إن األعداد يف اللغة العربية معربة ما عدا األعداد املركبة - ٢
ً، فهذه األعداد مبنية على فتح اجلزأين رفعا ونصبا وجرا )١٢(باستثناء  ً ً.  
ٌ إن املعدود يف اللغة العربية معرب على- ٣   :ن   حالتيّ
ُّ حكم املعدود بعد األعداد املفردة اجلر باإلضافة، وكذلك يف حالة – أ ُ

ٍريت مخسة كتب، وست جمالت  اشت. اجلمع َّ ٍ َ ُ.  
ٌ ما عدا ذلك فاملعدود مفرد منصوب على التميي–ب    .ز ٌ
ًريت مخسة عشر كتابا  اشت ََ َ َ ًن كتابا  ُريت ثالثي  اشت–ُ ريت مخسة   اشت–َ

  .ًبان كتا وثالثي
ر من جممع  ُّهذا مجاع قواعد حنو العدد باستثناء ما صدرت فيه قرارات تيسي

ٌاللغة العربية مبصر، فهي قرارات ميسرة حقا ِّ َُ.  
دف التيسي ّر أيضا أن ال مسوغ إلطالة البحث يف كنايات العدد  ونرى  ً

  .كذا وكيت، وما شابه لندرة استعماهلا: حنو



  
٨٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  األسمـاء الخمسـة
   ذو– فو – محو – أخو –أبو : هي

  .ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وختفض بالياء
ُمدت الضمة ّ   .ًى صارت واوا  يف حالة الرفع حتُ

ّومدت الكسرة يف حالة اخل   .ى صارت ياء فض حتُ
ّومدت الفتحة يف حالة النصب حت   .ًى صارت ألفا ُ

ّوال تعرب هذه الكلمات مثل هذا اإلعراب إال مضافة، تضاف الثالثة 
ر فقط، واخلامس ال  ر، ويضاف الرابع إىل الضمي األوىل إىل الظاهر وإىل الضمي

  .ّيضاف إال إىل الظاهر
  .ُ درست على أخيك– شاهدت أخاك –هذا أخوك : تقول
َّال فض : ويقال   .ٌ ، فوك فاعل مرفوع بالواوفوكُ
َفـغر    . ، فاه مفعول به منصوب باأللف فاهَ

ُكلمه فوه  َ   .)٧٠(، خمفوض بالياءةإليه باألدا، مضاف إلى فيه ََّ
على حرف جر أداة إضافة، وذي مضاف إليه : علمذي ُدرست على 

  ).على(باألداة خمفوض بـ
  .مفعول منصوب باأللف) ذا: ( علمذاُأبصرت 

 لظفرنا فيه بشواهد – كتاب العربية األول –ولو عدنا إىل القرآن الكرمي 
ا ومنهارة حيسن تدريسها للطلبة، وحتفيظها هل كثي قال : ُّم ألجل الدربة على إعرا

  :ّجل من قائل
 َما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخامت النَّبيني وكان ََ َّ ََ َ ِِّ ََ َ َ َِ َِّ َ ُ َّ َ ْ ُ

ِ ٍَ َ َِّ ِّ َ َ ٌ َُ َّ
                                                            

مهــــدي املخزومــــي :  قواعــــد وتطبيــــق علــــى املــــنهج العلمــــي احلــــديث–يف النحــــو العــــريب  )٧٠(
  .١٩٨٦ - ٢ ط–روت  ، دار الرائد العريب بي٧٥- ٧٤ص



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ًالله بكل شيء عليما
َِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ ُ َّ )٧١(.  
ِّإذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين: وقال تعاىل ِ ِِ َ َ ُِ َِِ ُ ُ َ َ ًَ رأيت أحد عشر كوكبا ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ

َوالشمس والقمر رأيـتـهم يل ساجدين
ِ ِ َ ِ ْ ُ ََُْ َ َ َ ََْ َ ْ َّ )٧٢(.  

ُقالوا يا أبانا ما لك ال تأمنَّا على يوسف وإنا له : وقال تعاىل َ َ ََُِّ َ ُ ُ َ َ َ َََ َْ َ َ َ َ ْ َ
َلناصحون ُ ِ ََ )٧٣(.  

ِإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إ: وقال تعاىل ُِّ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َُ ُْ َ َّىل أبينا منَّا وحنن عصبة إن ْ ِ ٌَْ ُ ُ ْ ََ َ ِ َِ َ
ٍأبانا لفي ضالل مبني ُِّ ٍَ َ َِ َ ََ )٧٤(.  
َِّيا أيـها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه إنا : وقال تعاىل ُِ َُ ََ َ َ ً ََ َ َ َْ ُ ًَ ً َِ ْ َ َ َّ ُ ِ َ َْ ُّ
َنـراك من المحسنني ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ )٧٥(.  
ِّوألبـويه لكل: وقال تعاىل ُ ِ ِْ َََ ٌ واحد منـهما السدس مما تـرك إن كان له ولد َ َ ََ َ َُ َ َ ِ َ َ َُ َِّ ُ ُّ ُْ ِّ ٍ ِ

ُفإن مل يكن له ولد وورثه أبـواه فألمه الثـلث ُُّ ُِ ِّ َ َُ ََ ََ ُ َُِ ََ ٌَ َ َّ ُ َّْ ِ )٧٦(.  
ّفأنت ترى أن هذه أفصح اللغات يف األمساء اخلمسة الطراد استعماهلا يف 

  .القرآن الكرمي
  :)٧٧(قال املخزومي
ً، أعربت باحلركات، واستقلت لفظا، ّونتُ هذه األمساء ونـُفإذا مل تضف ُ

ا تصي ا ثالثية حنو أل   :ر بالنون كأ
                                                            

  ) .٤٠( األحزاب )٧١(
  ) .٤( يوسف )٧٢(
  ) .١١( يوسف )٧٣(
  ) .٨( يوسف )٧٤(
  ) .٧٨( يوسف )٧٥(
  ) .١١( النساء )٧٦(
   .٧٦يف النحو العريب قواعد وتطبيق ص  )٧٧(



  
٨٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  .ر مرفوع بالضمة خب: هنا) ٌأخ(    . ٌهذا أخ عطوف 
مضاف إليه باألداة، خمفوض : هنا) ٍأخ(  . ٍنعمت بأخ عطوف 

  .بالكسرة
ًعهدناك أخا عطوفا    .حال منصوبة بالفتحة: هنا) أخا(  . ً

ّ أن ال ضرورة لكد الذهن وإنفاق – للنحو يف هذا الباب اًر رى تيسيوأ
ا الوقت يف مناقشة اخلالف الدائر بي هل هي معربة باحلركات . ن النحاة يف إعرا

، أو باحلركات منقولة من احلروف، أو )وهو املشهور( باحلروف وقبل احلروف، أ
  ؟؟)٧٨(كات مقدرة على احلروفر واالنقالب، أو حبر باحلركات واحلروف، أو بالتغي

ا مخسة، وليست ستة، فقد أسقط : ًرا للنحو  كذلك أرى تيسي التأكيد أ
  .)٧٩(منها، مع أن سيبويه واألخفش قاال به) اهلن(ّالفراء 

ِّوال مسوغ لذكر  َ ا هلجة بعيدة) ذو(ُ   .)٨٠(ّاملوصولة، أل
  االستثنـاء 

وهو الشيء (ى   املستثنويكون. ن من جمموع ما االستثناء إخراج شيء معي
موع ُخمالفا حلكم ا) املخرج من ا   .ى اإلثبات أو النفي  موع من حيث معنً

  .ن أسلوب االستثناء يف النحو أشبه بعملية الطرح يف الرياضياتإ
  :وأركان االستثناء ثالثة

  . ى  املستثن- ٣  .أداة االستثناء- ٢.  ى منه  املستثن- ١
ى منه يف اإلخراج  ى واملستثن ن املستثن العالقة بيولقد أوغل النحاة يف حبث 

ٌى مدخل يف املستثن واإلدخال، وهل املستثن َ ْ رتب على  َُْى منه أم خمرج منه، وماذا يت ُ

                                                            
  ).٢٣(أسرار العربية ص ). ٢(، اإلنصاف مسألة )٥٢- ١/١٢(شرح املفصل  )٧٨(
   ) .٢/٦٣( ، االرتشاف )٢/٨٠(كتاب سيبويه  )٧٩(
  ) .١/١٧٥( األمشوين  )٨٠(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٨٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا الدرس النحوي وإمنا الفقه والتفسي. ذلك من أحكام ر  ّوهي قضية ليس مكا
  .)٨١(ورمبا علم الكالم

امسان؛ خال : ر وسوى ي حرف، وغي وه))ّإال((: وأهم أدوات االستثناء
ى  ً تغدو أفعاال ماضية فيها معن))ما((هي حروف جر، وإذا سبقتها : وعدا وحاشا
  .االستثناء

ما  ّوأبرز أدوات االستثناء إال وسوى، فلم يشرب معن ّى االستثناء إال 
  .)٨٢(على رأي ابن عصفور

  ّحاالت االسم الواقـع بعـد إال
إذا كان يف مجلة تامة ) ّإال(ى بـ  املستثن جيب نصب: وجوب النصب- أ

  :مثبتة مثاله قول الشاعر
ّقد يهون العمر إال  ُ ون األرض إال   ًساعةُ ّو ُ  موضعاُ

ى منه،  ر جنس املستثن إذا كان من غي) ّإال(ى بـ  جيب نصب املستثن–ب 
اء االستثن(ويسمى هذا النوع من االستثناء . سواء أكانت اجلملة منفية أم مثبتة

  .زلة االستدراك ملا قبله وهو مبن) املنقطع
َّ يسمعون فيها لغوا إالَال: قال تعاىل ِ ً ْ َ َ ُِ َ َ ْ َ سالَ   .)٨٣( ًماَ
ِّما هلم به من علم إال اتـباع الظن: وقوله تعاىل َّ َ َِّ َّ ِ ٍ ِْ ِ ِْ َِ َُ )٨٤(.  

ى منه يف  ًإذا كان متقدما على املستثن) ّإال(ى بـ  جيب نصب املستثن–ج 
  :مثاله. نفية تامةمجلة م

                                                            
  ) .٧٥/ ٢(شرح الرضي على الكافية  )٨١(
  ) .٢/١٧٧(اللمحة البدرية  )٨٢(
  ) .٦٢( مرمي )٨٣(
  ) .١٥٧( النساء )٨٤(



  
٨٩   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

ٌمايل إال الكتاب أنيس َ ّ َ  
ٌر رقيب  ّليس على اإلنسان إال الضمي َ.  

  :وقول الشاعر
ًَإذا اخلل مل يهجرك إال ماللة َ ّ َ ُّ ُفليس له إال الفراق عتاب  ِ َ ّ َ 

  .)البدلية(ْجواز النصب على االستثناء أو اإلتباع على 
ًبدال(اء، أو جعله على االستثن) ّإال(وز نصب االسم الواقع بعد جي من ) ََ
  :ن ى منه إذا استوىف شرطي املستثن

ً أن يكون الكالم منفيا تاما–أ  ُ.  
  .ى منه  ًى متأخرا عن املستثن  أن يكون املستثن–ب 

  :ةـأمثل
َما حضر الطالب إال املراقب  ّ   ى منصوب مستثن  ُ

ُ       إال املراقب        بدل مرفوع  ّ
َمايل هواية إال املطالعة  ّ   ى منصوب مستثن    ٌ

ُإال املطالعة       بدل مرفوع    ّ
ّليس علي رقيب إال الضمي ٌ   ى منصوب مستثن    َر  ّ

  بدل مرفوع    ُر  ّ      إال الضمي    
َما قرأت الكتاب إال املقدمة  ّ َ   ى منصوب مستثن  ُ

  بدل منصوب    ّ       إال املقدمة     
ًصوبا، مسيت أداة ى من إذا كان ما بعدها مستثن) إال(وجيب التنبيه على أن 
ًبدال(استثناء، فإذا كان ما بعدها   أداة استثناء ىتسم) ّإال(ّى منه، فإن  من املستثن) ََ

ّيعرب حسب موقعه من اجلملة، فإن ) ّإال(فإذا كان ما بعد . ملغاة تسمى ) ّإال(ُ
  .ى احلصر وهو من التوكيد وهي هنا تفيد معن). أداة حصر(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 *   *  *  
هما امسان يفيدان االستثناء، ويأخذان احلكم اإلعرايب ف) ىر وسو غي(ّوأما 

وجوب النصب أو جواز األمرين : ّالذي يستحقه االسم الواقع بعد إال من حيث
  .ْ أي النصب على االستثناء أو اإلتباع على البدلية، أو اإلعراب حسب املوقع–

ما  ّأما املستثن ًا دائما ً فإنه يكون جمرور– وهو االسم الواقع بعدمها –ى 
  :أمثلة. من حيث اإلعراب) مضاف إليه(ّألنه 

َقرأت املسرحية    ِ اخلامتةَر غيُ
َقرأت املسرحية    ِ اخلامتةسوىُ

واخلامتة . اسم منصوب على االستثناء وهو مضاف: ر وسوى غي
  مضاف إليه 

ِر أمتعتهم ما وصل املسافرون غي َِ َْ َ  
  ِما وصل املسافرون سوى أمتعتهم

  . منصوب على االستثناء وهو مضاف ر وسوى اسم فغي
ٌر رقيب  الضميَر  غيَّليس علي ِ  

ٌر رقيب َّليس علي سوى الضمي ِ  
ْالنصب على االستثناء أو اإلتباع على البدلية، إذا كان : وجيوز األمران

ما متأخرا عن املستثن املستثن   :مثاله. ى منه يف مجلة منفية تامة ًى 
  ن  مهملين طالبيَر  غيُ الطالب َما فشل

  ن ن مهملي طالبيسوى ُما فشل الطالب 
  على االستثناء ر وسوى امسان منصوبان غي

  ن ن مهملي طالبيُر  غيُما فشل الطالب 
  ن ن مهملي طالبيسوى ُما فشل الطالب 



  
٩١   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  مرفوع وهو مضاف) بدل(ر وسوى  غي
  :ًرا لقواعد هذا الباب وأرى تيسي

  .ى واخلالف فيه  حذف مبحث ناصب املستثن- ١
ّحذف مبحث تكرار أداة االستثناء للتوكيد، ألن وجودها وعدمه  - ٢

  .اليؤثران يف احلكم النحوي
  .ن من أدوات االستثناء أداتي) ال يكون(و ) ليس(ّ ال مسوغ لذكر - ٣
/ التحقيق / اإلجياب / ناقص / مفرغ :  توحيد مصطلحات االستثناء - ٤

  .)٨٥(رادفات القصر وكلها مت
ِّ ال مسوغ مل- ٥ َ ناقشة عامل االسم املنصوب على االستثناء، هل هو ُ

  :ى قد يأيت من ّألن املستثن) ي أستثن(أو بفعل مقدر بـ) أل(بـ
ًجنح الطلبة إال حممدا: مرفوع كما يف ّ ُ  

ًأكرمت الطلبة إال حممدا: أو منصوب كما يف ّ َ ُ  
ًمررت بالطلبة إال حممدا: أو جمرور كما يف ّ ِ ُ  

ّفرغ وإحلاقه بأسلوب القصر، خللوه من  حذف مبحث االستثناء امل- ٦ ّ
ٌْى منه، فاالستثناء املفرغ ليس استثناء حبال، ولكنه قصر، والقصر توكيد،  املستثن َ ً
  :مثاله) . ّالنفي وإال(أداته 

ٌما حضر إال خالد  ٍ ما مررت إال خبالد –ّ ّ ً ما رأيت إال خالدا –ُ ّ)٨٦(.  
   املثابرينُر غيما تقدم : ًومثاله أيضا

  املثابرين سوى  ما تقدم       
  . فاعل مرفوع وهو مضاف :ر وسوى، هنا غي: ُفإعراب

                                                            
  ) .١٦٨/ ٢(شرح اللمحة  )٨٥(
  ) .٢٠٦(قواعد وتطبيق ص : يف النحو العريب  )٨٦(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّر احلق ال تقولوا غي: ومثاله َ  
  ِّ      ال تقولوا سوى احلق  

  .مفعول به منصوب وهو مضاف : ر وسوى هنا إعراب غي
َّهل يـقدر غي: ومثاله   ن املخلصيسوى  هل يقدر –ن  ُر املخلصي َُ

ما هنا    ب فاعل مرفوع وهو مضافنائ: فإعرا
ٍ ما احلياة سوى كفاح–ٍفاح ُغري كُما احلياة : ومثاله  ُ  

  .ٌر مرفوع وهو مضاف  خب: ر وسوى هنا  إعراب غي
ُليس العلم : ومثاله ِنور يبدد ظالم اجلهل) َر غي(َ َ ّ ٍ  

ُ      ليس العلم    ِنور يبدد ظالم اجلهل) سوى(َ َ ّ ٍ  
  . منصوب وهو مضاف )ليس(ُر َ َخب: ر وسوى هنا إعراب غي

ا ملا بعدها، ًرغمتف) أداة االستثناء(ففي كل األمثلة املتقدمة يكون ما قبل 
ُالقصر(ر هي  ٍوحينئذ تكون داللة التعبي ْ   .ى التوكيد  إلفادة معن) َ

ًيكون االستثناء مفرغا، ويكون ما بعد ) أىب(ويالحظ هنا أنه مع الفعل  ََُّ
  :قال الشاعر. ًمفعوال به ) ّإال(

ِح املواضي من دماء  تبي
ًأىب اهللا إال وثبة مضرية ِاألخادعُ ًَ ُ ّ ُ 

  :وقول اآلخر 
ّمث يأىب القليل إال وداعا ًوتوىل الشباب إال قليال  ُ ّ ُ ّ 

   حاشا-  عدا - خال 
ا  حروف جر، فيكون املستثن: أدوات تفيد االستثناء جيوز اعتبارها  ى 

ا منصوبا على أنه  ًفعاال ماضية، فيكون املستثنًجمرورا كما جيوز اعتبارها أ ًى 
  .ر ر مستت مفعول به، والفاعل ضمي

ِجنح الطالب خال املهمل     خال حرف جر–ُ



  
٩٣   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

َجنح الطالب خال املهمل    ).منصوب خال فعل ماض واملهمل مفعول به (–ُ
ِقرأت الكتاب عدا اخلامتة  َ    عدا حرف جر–ُ

َقرأت الكتاب عدا اخلامتة  َ   ٍفعل ماض، وما بعدها مفعول به منصوب عدا –ُ
َأساء القوم التصرف حاشا أخيك     حاشا حرف جر–ُ
َأساء القوم التصرف حاشا أخاك   حاشا فعل ماض، وما بعدها مفعول –ُ

  .به منصوب
ا ) ما(مسبوقة بلفظة ) خال وعدا وحاشا(إذا كانت األدوات  املصدرية، فإ

تثناء، هلذا جيب نصب ما بعدها على أنه ًر أفعاال ماضية تفيد االس ِحينئذ تعتب
  .املصدرية خمتصة بالدخول على األفعال) ما(ألن . مفعول به

  :قال الشاعر
ُوكل نعيم ال حمالة زائل َ ٍ ُ كل شيء ما خال اهللا باطلالأ ُّ َ ٍ ُّ 

ٍر ما تستعمل فيه، خرجت إىل معان أخرى تدل  ّوإذا استعملت إال يف غي

ٌلئال يكون للنَّاس عليكم حجة : كقوله تعاىل) لكن(ى  عليها، كأن تكون مبعن َّ ُ َْ ُ ََُْ ِ ِ َِ َّ َ
ْإال الذين ظلموا ُ ََ َ

ِ َّ َّ ِ )٨٧(.  
  :كقوله تعاىل) بل(أو جتيء مبعىن 

َما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ْ َُ َِ َ ْ ْ ََْْ َ َ َ َّ إال،َ َ تذكرة لمن خيشىِ ْ ََ َ ِّ ًَ
ِ ْ )ّفإال هنا . )٨٨

  .)٨٩(، أي بل تذكرة)بل(ى  ًليست استثناء ولكنها على معن
جدير بالذكر اإلشارة إىل قرار صدر عن جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف 

                                                            
  ).١٥٠( البقرة  )٨٧(
  ).٢(  طه )٨٨(
  
  ) .٢١٠(يف النحو العريب  قواعد وتطبيق ص  )٨٩(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  : ونصه١٩٧٩ن املنعقدة يف ربيع عام  القاهرة يف دورته اخلامسة واألربعي
ُجنح الطالب : ر املوجب جيوز نصبه حنو ى التام املوجب وغي املستثن: ًأوال 

ًإال طالبا، وما جنح ً الطالب إال طالباّ ّ.  
ًى منصوبا دائما،   يف حالة االستثناء خبال وعدا وحاشا يكون املستثن:ثانيا  ً

  ) .ّإال(على اعتبار أن هذه كلها أدوات استثناء مثل 
كانت األداة منصوبة ) ر أو سوى غي( إذا كانت أداة االستثناء : ًثالثا

ما قام  ((: أما حنو. َر علي ٌد غيما جاء أح: مثل. ُومضافة، وما بعدها مضاف إليه
ٌْفهو قصر ال استثناء((، ))ٍر زيد ّإال حممد، وما قام غي َ(( )٩٠(.  

  المنـادى 
ًن، ويكون معربا منصوبا  ى على ما يرفع به يف اثنتي للمنادى مخس صور، يبن ً

ًفيكون مبنيا إذا كان علما مفردا، أو نكرة مقصودة. يف ثالث ً ًويكون معربا . ََ
ًر مقصودة، أو شبيها باملضاف ويالحظ ما  ًمضافا، أو نكرة غي: ًوبا إذا كانمنص
  :يلي

  .رفع، وال مبضاف فيجر ً يكون املنادى منصوبا ألنه ليس مبسند إليه في- ١
ّ ال يقصد بالعلم املفرد ما دل على واحد، بل يقصد به ما مل يكن - ٢ ََ

ًمضافا وال شبيها به، أي أن يكون على كلمة واحدة   :ُّ، فيعد من قبيل العلم املفرد ً
  . يا فاطمات – يا حممدون –يا حممدان 

ي على األلف يف حمل نصب، ألنه كان يرفع  منادى مبن) : حممدان(فـ
  .ى وعالمة رفعه األلف بوصفه مثن

ي على الواو يف حمل نصب، ألنه كان يرفع وعالمة  منادى مبن): حممدون(و
                                                            

 - ) ١٢٣- ١٢٢(  الـسنة الثانيـة ص٤- ٣لعدد املزدوج  ا–جملة جممع اللغة العربية األردين  )٩٠(
  .١٩٧٩/ نيسان–كانون الثاين 



  
٩٥   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

رفعه الواو بوصفه مجع مذكر سامل
ً

  .ا 
  .ي على الضم يف حمل نصب  فمبن) فاطمات(أما 

ُوحكم املنادى النكرة املقصودة حكم العلم املفرد  ْ ُ.  
ِ إذا كان املنادى علما مفردا ووصف بـ- ٣ ً ً مضاف إىل علم، ومل ) ابن(ََ
ح مع  ّجاز يف مثل هذا املنادى الضم والفت. فاصل) ابن(ن املنادى و يفصل بي

  .ً لفظاخطا ال) ابن(حذف ألف 
ٍيا حممد بن سعيد : حنو

ُ   بالضم. ُ
ٍيا حممد بن سعيد 

َ   .ًتباعا للمحل إح  بالفت. ُ
ُّبعد علم، أو يقع بعده علم، وجب ضم املنادى وامتنع ) ابن(ْفإن مل يقع  ََ

  .فتحه 
َيا صديق ابن أخي، يا حممد الشاعر ابن سعيد: حنو َُ ُ   .ُيا حممد ابن أخي . ُ

  .هذه احلاالت ويالحظ إثبات األلف يف 
أو بالتنوين .  باإلضافة أو شبههاًطويالّ إن نصب املنادى متفق مع كونه - ٤
يف . ر النصب فيه لتخفيف الكالم ولوصله ر املقصودة، وهلذا اختي كرة غينيف حالة ال

ّ املنادى بكونه مفردا أو نكرة مقصودة، مما قصرّر البناء على الضم إذا  ن أنه اختي حي ً
  .تيار عالمة بناء أثقل وأوسع مدى صوتيا لوصل الكالم يدعو إىل اخ

  :أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
  :جيوز  يف نداء االسم الصحيح املضاف إىل ياء املتكلم اآليت 

ا ساكنة :  إثبات الياء حمركة بالفتح حنو- ١   .ّْيا ريب : َِّيا ريب، أو إثبا
  .ِّ يا رب :بالكسر تاء غواالست حذف الياء - ٢
  .َّيا رب : ح  اء عنها بالفتغنً قلب الياء ألفا وحذفها واالست- ٣
  .ّيا ربا : ً قلب الياء ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة - ٤



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِيا أبت : ٍ حذفها والتعويض عنها بتاء طويلة مكسورة حنو- ٥ ََ.  
  :نـداء ما فيه أل 

ة، وإذا أريد نداء مثل ال جيوز نداء االسم الذي فيه أل بأداة النداء مباشر
للمؤنث، أو يؤتى باسم اإلشارة ) أيتها(للمذكر و) أيها(هذا االسم جيء قبله بـ
  :حنو ) أل(قبل ما يراد نداؤه مما فيه 

  .)٩١( يا هؤالء الشباب أنتم عماد املستقبل–يا أيها الشباب أنتم عماد املستقبل 
ّفينادى مباشرة، ألن ) اجلاللة(ّأما لفظ    .ليست للتعريففيه ) أل(ُ

. ًلنداء القريب مسافة أو حكما: اهلمزة وأي: وأشهر حروف النداء مخسة
  .ّلنداء كل منادى ) يا(و. لنداء البعيد) هيا(و) أيا(و

  : مثال الهمزة 
ُ عاذلة عصيترفكم من أم َْ  ي ي أال ال تعذلين أعاذلت َ

  :مثال أي
ُبكاء محامات هلن هديل ُّ ُأمل تسمعي أي عبد يف ٍ  رونق َْ

  :مثال أيا 
ِن النقا آ أنت أم أم سامل وبي ُّ ِ ٍن جالجل ساء بيْعَأيا ظبية الو   ْ ُ 

  :مثال هيا 
ُهيا أم عمرو هل يل اليوم منكم   ُبغيبة أبصار الوشاة سبيل َ ّ 

  :مثال يا 
ُعليك ورمحة اهللا السالم ُ ٍأال يا خنلة من ذات عرق   ِ ِْ 

                                                            
  ، املقتــــضب)٣٠٣(كتـــاب ســـيبويه . )  ٤٥( ص ٣ ج–هـــادي منــــر : النحـــو التطبيقـــي  )٩١(

  ) .١/٢٢٧(، شرح املفصل )٤/٢٠٢(



  
٩٧   هالل ناجي.  د–يف تيسري تعليم مباحث النحو 

  : أرى ))منادىال((ر مبحـث  حـول تيسي
َْنـفسها أو ) يا(رر للبحث عن عامل النصب يف املنادى هل هو   ال مب- ١

  .)٩٢ ()أنادي(لنيابتها عن الفعل، أو بفعل حمذوف تقديره 
الندبة : بعد املفاعيل، أو دراسة أبواب) النداء( أرى ضرورة دراسة - ٢

  .ُواالستغاثة بوصفهما من شعب النداء 
  .النحوي ألنه قضية صوتية يف املقام األول رخيم عن الدرس  وفصل الت

 ال داعي للنص عند اإلعراب، على أن هذا احلرف للمنادى القريب - ٣
  .ًزلة البعيد، وذاك اللفظ للمنادى البعيد حكما أو حقيقة  زل من الذي مل ين

ٌم على طرافته، وأنه وجه من وجوه  ألن الواقع اللغوي ال يسعف هذا التقسي
  .ية يف العربية الدقة واحلساس

فما الذي يدعو . ّ قضية بناء املنادى املفرد على الضم حتتاج إىل تأمل- ٤
ّيا حممد، مبنيا على الضم ؟؟: يف قولنا) حممد(إىل جعل  ُ  

ََوالنحاة عندما عددوا املبنيات مل يذكروا املنادى العلم املفرد، أو النكرة  ّ
  .مسلمون من املبنيات ويا . ويا رجالن. ُيا رجل: املقصودة يف حنو 

ُ لتابع املنادى أحكام حيسن تيسي- ٥   .رها  َْ
ونرى من املفيد اإلشارة إىل قرار جلنة األصول يف جممع اللغة العربية يف 

أنه ال مانع من إدخال باب  ((: ن املتضمن  القاهرة يف دورته اخلامسة واألربعي
غة منها عند عرض يل صن داللة ك االستغاثة والندبة يف باب النداء، مع تعيي

  .)٩٣( ))م من كتب النحو املدرسية رخي ًوترى أيضا حذف باب الت. أمثلتها

                                                            
  ) .١/٢٢٧(، شرح املفصل )٤/٢٠٢(، املقتضب )٣٠٣(كتاب سيبويه  )٩٢(
، كـانون )١٢١(، الـسنة الثانيـة ص ٤ - ٣ العـدد املـزدوج –لعربية األردين جملة جممع اللغة ا )٩٣(

  .١٩٧٩/  نيسان- الثاين



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق ٩٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

رخيم واالستغاثة والندبة، أما  ودعا الدكتور شوقي ضيف إىل إلقاء أبواب الت
يا جعف، : ر يف صيغة النداء، إذ يقال يف جعفر رخيم وهو حذف احلرف األخي الت

. ة يف اللغة، وال داعي لعرضها يف كتب النحوفهو صيغة قدمية أصبحت مهجور
تلحق بالنداء، ويكفي أن تعرف الناشئة خاصة فهي صيغة ... ّوأما االستغاثة

استعماهلا، وال داعي لعرض ما يسوقه النحاة هلا من إعراب معقد، ومثلها 
  .)٩٤(الندبة

                                                            
مع اللغة العربية األردين  )٩٤( ، مـن منـشورات )٦٢(، ص ١٩٨٤ أيـار - املوسم الثقايف الثاين 

   .١٩٨٤ - جممع اللغة العربية األردين 



٩٩  

  افهةـة المشـأهمي
  )∗(في تعليم اللغة العربية

  ّأحمد زياد محبك. د
يف تعليم اللغة العربية؟ هل تكفي القراءة والكتابة وسيلة لتعليم ما أهم املناشط 
ً من احملادثة أو االستماع مثال؟ هل الكتاب وامللخصات ُّالعربية؟ هل مها أهم

ملاذا غاب االختبار الشفهي عن واملدونات هي الوسيلة املثلى لتعليم العربية؟ 
  االمتحانات؟

  .هذه بعض األسئلة اليت حياول هذا البحث اإلجابة عنها
ًليست اللغة حروفا وكلمات مكتوبة، وال صحفا وأوراقا، إمنا هي يف املقام  ًً
األول ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة، مث جاءت احلروف والكلمات، واجلمل 

ويتعلم املرء اللغة . ًف واألوراق، رموزا تدل على اللغةوالعبارات املنضودة يف الصح
ًأول ما يتعلمها أصواتا وألفاظا منطوقة، من خالل احملادثة واالستماع، ويظل ميارس  ً
ًاللغة على هذا النحو مدة من الزمن، مث يتعلمها حروفا وكلمات، فيمارس القراءة 

  .اًوالكتابة، ولكنه ال ينقطع عن تعلمها حمادثة واستماع
ذه املهارات األربع، احملادثة واالستماع  والتعليم احلق ال يكون يف الواقع إال 

 احملادثة واالستماع، ألن اللغة يف َوالقراءة والكتابة، ويؤكد معظم الدارسني أولوية
 اتصال بني الناس من خالل اللفظ والصوت، قبل أن تكون وسيلة ُطبيعتها وسيلة
  .كتابة باحلرف

يف اللغة العربية، فقد كانت يف معظمها لغة شفاهية، تقوم على ويتضح ذلك 

                                                            
/ ٢٥ - ٢٢وث ندوة اللغة العربية والتعليم اليت أقامها جممع اللغة العربية يف املدة من حب) ∗(

  .م٢٠٠٠/ ١٠



  
لد  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٠  )١(اجلزء ) ٨٢(ا

الصوت قبل الكتابة، واحلفظ قبل التدوين، وهذا ال يضريها يف شيء، بل هو 
  .خصيصة متيزها

ويؤكد ذلك النصوص األدبية اليت جتلت فيها تلك اللغة، واملقصود بتلك 
رواية من جيل إىل جيل ًالنصوص الشعر، الذي كان يتم تناقله شفاها باحلفظ وال

على ما يزيد على مئيت عام قبل اإلسالم ومئة عام بعده، إىل أن كان التدوين، وما 
ًن من قبل فهو نادر جدا، وقليل، بل كان ال يدون إال لقيمة فنية َّكان يدو

واجتماعية واعتبارية معينة، على حنو ما كان من تدوين املعلقات وتعليقها على 
  .أستار الكعبة

ً بالقرآن الكرمي شفاها، وتلقاه النيب حممد  على حممد ْني نزل الوحي األممث
 مساعا وحفظا، وليس يف ألواح مكتوبة وال رقم، وكذلك رتله على أصحابه من ّ ً ً

  .حوله، وكذلك تلقوه بالسماع واحلفظ يف الصدور، ال يف السطور
 مجع القرآن الكرمي ومل يلجأ أبو بكر وعثمان رضوان اهللا عليهما، فيما بعد إىل

يف مصحف وتوزيعه على األمصار إال للحفاظ على وحدة النص، وظل القرآن 
، ويتلقاه الرجال ويسمعونه وحيفظونه، ويف الكرمي يتلى كما كان يتلوه رسول اهللا 

أثناء ذلك كله، يتم احلفاظ على طبيعة الصوت واللفظ، كي يتلى القرآن ويرتل 
ً، واتباعا لسنة رسوله ورتل القرآن ترتيالً وامتثاال ألمره ًوجيود تعبدا هللا تعاىل،

  .بتجويد القرآن
ْوهكذا يتم تعليم العربية، من خالل القرآن الكرمي، بالسماع والنطق، عرب ّ 
ًاملشافهة واحلفظ، وتلقي الرجال بعضهم عن بعضهم، حضورا ومشافهة، وعندما جاء 

بطه، إمنا جاء ال ليكون التعليم من التدوين يف مرحلة تالية وتنقيط املصحف وض
ًاملصحف املكتوب، إمنا ليكون املصحف املكتوب بعالماته ورموزه الكتابية معينا على 

  .احلفاظ على اللفظ والنطق والرتتيل والتجويد، ومايزال كذلك إىل اليوم



  
١٠١  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

ويف هذا ما يؤكد أمهية السماع واللفظ، واحلفظ واملشافهة، وهذا كله من خالل 
وإذا املسلم اليوم . ن الكرمي الذي منح العربية خصوصية متيزها من غري شكالقرآ

يتلو القرآن الكرمي بأصوات حروفه وألفاظه وسكناته وحركاته ومدوده وإماالته 
 ووقفاته وترقيقه وتفخيمه وإدغامه وإظهاره وإقالبه كما كان يتلوه الرسول حممد 

  . يتم فيه احلفاظ على أصوات العربيةوالصحابة والتابعون، على حنو من األحناء،
ويؤكد ذلك على سبيل املثال أن العريب يف مصر يلفظ اجليم يف حديثه اليومي 
أقرب إىل الكاف املفخمة، ولكنه حني يتلو القرآن الكرمي يلفظ اجليم كما جيب أن 

وكذلك أحرف من حنو الذال والظاء والثاء، قد يلفظها العريب يف بعض . تلفظ
 العربية بصورة غري صحيحة، ولكنه حني يتلو القرآن الكرمي يلفظها على حنو األقطار

  .ًما جيب أن يلفظها بوصفها أحرفا لثوية
 ومل تكن املشافهة وسيلة لتواتر القرآن الكرمي من جيل إىل جيل، بل كانت

، وحفظ الشعر، وتدوين األخبار والوقائع،  وسيلة لنقل حديث رسول اهللا ًأيضا
ًحدثنا فالن عن فالن، ومسعت فالنا، وقرأت : رت مصطلحات من حنوولذلك ظه

على فالن، وشاعت هذه املصطلحات يف علم احلديث، ويف كتب األدب واللغة، 
ًويف كتب التاريخ واألخبار، وكان اخلرب املروي شفاها وسيلة للتدوين والتأليف، 

حو والعروض وكانت املشافهة وسيلة لنهوض علوم كعلم احلديث واللغة والن
  .والتاريخ

وضها على املشافهة، أي على التعليم  ًإن ما تعتز به علوم العربية حقا هو 
، وتواصله معه، عرب اللغة، ناقلة العلم، وليس من َ اإلنسانِالذي يكون بلقاء اإلنسان

  .خالل الصحف واألوراق وحدها
األوراق، فقد على أن هذا ال يلغي قيمة احلرف والكتابة، وال أمهية الصحف و

دونت العلوم كلها، وحتولت إىل كتب، وافتتحت دكاكني الوراقني، وكان الكتاب 



  
لد  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٢  )١(اجلزء ) ٨٢(ا

حيمل على ظهور اإلبل من املشرق إىل املغرب، ومن صقع إىل صقع، وتفنن 
الوراقون يف رسم احلرف، وتزيني صفحات الكتاب بالرسوم، وكان املرتجم مينح زنة 

ًكتابه ذهبا، وقد أشاد اجلاحظ مطوال ً بالكتاب، وقدم وصفا له، يدل على تقدير ً ّ
ًعلى أن هذا كله ظل مرتبطا باملشافهة، ومل يقم الكتاب . احلضارة العربية للكتاب

وحده مبهمة التعليم، بل كان وسيلة هلا، وكان األساس هو القراءة على األستاذ، 
 باملشافهة، وقد واالستماع إليه، وهو ما نسميه احملادثة واالستماع، وهو ما اختصرناه

ّظلت املشافهة مستمرة إىل جانب الكتاب، وإذا دل هذا كله على شيء فإنه يدل 
  .على أن للسماع األثر الكبري يف حفظ العربية ونقلها من جيل إىل جيل

ًوقدميا كان أجدادنا يأخذون على املتعلم أخذه عن الصحف وحدها، فيقولون 
لوس إىل املعلمني يف حلقات التعليم يف صحفي، ألن التعليم احلق يكون باجل: عنه

ًاملساجد، وبقراءة التلميذ الكتاب على أستاذه، يف جلسات متتد رمبا أعواما حىت 
 تتضمن ُه على أستاذه، يف حضور تالمذة آخرين، والقراءةؤيتم الكتاب الذي يقر

ذي السؤال واجلواب عن قضايا يف األدب واللغة والنحو واإلعراب وجوانب العلم ال
  .يقرأ فيه، إن طبا فطب وإن رياضيات فرياضيات، وهكذا

رد وهذا ً يدل على ارتباط التعليم دائما باملشافهة، وال يكون املتعلم متعلما  ً
ا حمض رموز تدل  رد معرفته األلفاظ واحلروف، أل إتقانه القراءة والكتابة، أي 

ًتسمى لسانا، ألن اللسان هو على اللغة، وليست اللغة نفسها، ولذلك كانت اللغة 
وسيلة النطق والتلفظ، وهو جزء أساسي يف جهاز النطق، وكذلك كلمة اللغة نفسها 
يف أحد اآلراء، فما هي إال من اللغو، الذي هو احلديث والكالم، ولذلك قالت 

العلم يف الصدور ال يف السطور، ساخرين ممن جييد القراءة والكتابة ولكنه ال : العامة
  .العلم وال حيفظهيفقه 

ولذلك درس أجدادنا جهاز النطق لدى اإلنسان وحددوا خمارج احلروف، 



  
١٠٣  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

ووصفوها، وصنفوها، وتقدم هذا العلم لديهم، واكتمل، ووصلوا فيه إىل نتائج علمية 
ِحمددة، من غري أن تكون هلم آالت رصد الصوت، وقد وضعت فيه عشرات  ُ

  .ه، حتت اسم علم التجويدا يتم تلقيًاملصنفات، ومايزال علما حي
كما درس اللغويون مظاهر أخرى يف الصوت كالروم واإلمشام واإلمالة والوقف، 
ا  ووضعوا هلا قواعدها وأصوهلا، مما يؤكد احلرص على تعليم النطق بالعربية والتلفظ 

ا   .وإجادة أصوا
 ومن املؤسف تقصري العرب اليوم يف جمال العناية بأصوات العربية ونطقها
ولفظها يف تعليمهم، والسيما اجلامعي، وحتول التعليم فيها إىل قراءة نظرية يف 
الصحف، وكتابة يؤديها الطالب يف االمتحان من غري أن يقرأ أمام أستاذه، ويف 
حاالت كثرية من غري أن يستمع إىل إلقاء أستاذه، فأصبحت الكلمة املطبوعة 

تخرج يف قسم اللغة العربية، ال جييد وحدها الوسيلة إىل تلقي العربية، وصار امل
القراءة، وال حيسن اإللقاء، وال يقدر على األداء الصحيح ألصوات لغته وهو 

ا، واملعلم هلا   .املختص 
ورمبا كان مرجع ذلك إىل األعداد الكبرية للطالب، وهو ما ال يتيح 

 هذا ًللمدرس أن يستمع إليهم مجيعا، وال يساعده على احملادثة معهم، ولكن
ًالسبب على الرغم من قوته ليس مسوغا لغياب نشاط أساسي يف عملية التعلم  ّ
وهو احملادثة واالستماع، ليس يف تعليم اللغة العربية وحدها، بل يف تعليم العلوم 

  .كلها
إن احملادثة واالستماع نشاطان أساسيان يف عملية التعلم والتعليم، وال تقوم 

ماالعملية التعليمية على صور   .ا الصحيحة إال 
ومن املؤسف أن املقررات اجلامعية يف السنوات األربع لالختصاصات كافة ال 

ا له عالمة ًيتضمن أي منها مقرر احملادثة واالستماع، أي ال يتضمن مقررا شفهي



  
لد  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٤  )١(اجلزء ) ٨٢(ا

ولذلك أمهل الطالب مثلما أمهل املدرس على حد سواء . مستقلة، ويعد مادة مرسبة
ستماع، واعتمد كالمها على أسلوب التلقني والتدوين أسلوب احملادثة واال

ًوامللخصات واعتماد الكتاب واملادة املكتوبة وسيلة للتعلم واالمتحان والنجاح، بعيدا 
ًعن احملادثة واالستماع، أي بعيدا عن تكوين جهاز نطقي سليم للمتعلم، جييد من 

 ُّ وال يغلط يف لفظ، وال يزلًا صحيحا، فال خيطئ يف نطق،ًخالله أداء لغته أداء فني
  .يف إعراب

إن الطالب يف قسم اللغة العربية يتقن قواعد النحو، وجييد اإلعراب، وحيسن 
تقطيع بيت الشعر على الورق كتابة باخلط، ولكنه بعد ذلك ال جييد إلقاء بيت من 
الشعر، وال حيسن قراءة بضعة أسطر، من غري أن يقع يف عدة أخطاء، ألنه مل 

  . على اإللقاء، ومل ميارس احملادثة، ومل يتقن فن االستماعيتدرب
ًوبالنسبة إىل االمتحان فاألمر أكثر سوءا، فهو امتحان كتايب، ختترب فيه 
معلومات الطالب كتابة، وحيقق الطالب النجاح بقدر ما يعيد من أقوال املدرس وما 

ا يف أثناء إلقائه احملاضرة، وقد  أتقن الطالب هذه اللعبة، ّيكرر من املادة اليت دو
ا حماضرات املدرس، ليعيدوا يف  فأخذوا يصطنعون األمليات والكراسات يضمنو

  . كل ما حفظوهااالمتحان ما قاله، وليحظوا بأعلى الدرجات، مث ينسو
وعندما خيفق الطالب، ال يعرف ملاذا أخفق، وال يعرف أخطاءه، وال تتاح له 

اورة مدرسه، واإلصغاء إليه، وال يستطيع املدرس أن مراجعة أوراقه، وال يتاح له حم
يقف طالبه على أخطائهم، ومرجع هذا كله إىل وفرة األعداد، وغياب عنصر 

  .املشافهة يف التعليم
املقررات ما يسمى حلقات حبث، وهلا يف املقرر الواحد  بعضُ ْولقد تضمنت

ا جمال للبحث بإ شراف املدرس وما عشرون درجة من مئة، وتسميتها تدل على أ
يكون يف اإلشراف من حمادثة وحوار واستماع وتوجيه حنو املصادر واملراجع وخمطط 
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  .للبحث ينتهي بأوراق مكتوبة هلا درجة مقدرة
ًونظام حلقات البحث يتيح يف احلقيقة للطالب واملعلم معا فرصة حتقيق 

ًاملشافهة، حمادثة واستماعا وحوارا، كما يتيح فرصة التدريب ع لى البحث والعودة إىل ً
اية  ّاملظان واملراجع، ولكن هذا النظام حتول يف الواقع إىل أوراق مكتوبة يقدمها يف  ّ

ن داوم على إالفصل الطالب للمدرس، من غري أن يداوم يف بعض احلاالت، و
  .احملاضرات فإن فرصة إلقاء البحث واالستماع إليه ومناقشته ال تكاد تتحقق

 البحث من اهلدف املنشود منها، وهو احملادثة واحلوار وهكذا خرجت حلقات
ًواالستماع، والتعرف إىل املظان واملراجع، والتدرب على الكتابة وفق خمطط وتبعا 
ملنهج، فأصبحت حمض وريقات مكتوبة، جيمع الطالب فيها معلومات من هنا 

ا إىل املدرس، وال يكاد حياوره  فيها، ويف ًوهناك، مجعا بطريقة ما، مث يتقدم 
حاالت كثرية، يأخذ حلقة حبث من زميل له سبقه بسنة أو بعدة سنوات، وال 

  .يستطيع املدرس أن يضبط هذا
ويف معظم احلاالت غابت عن العملية التعليمية املشافهة بني املدرس والطالب، 
ّوحل نظام التلقني والتدوين، وأخذت الكلمة املكتوبة مكان الكلمة املنطوقة، وما 

  . الطالب ميارس املشافهة يف تعلمهعاد
ا، كما تنمي  ّإن احملادثة تعلم الطالب تنظيم أفكاره، وإعدادها، قبل النطق 

ه على حسن األداء، وسالمة ُدِّعوُكشف، وتلّفيه حس البداهة، واملبادرة، وسرعة ا
 النطق، وقوة التعبري، كما تدربه على تطبيق قواعد اإلعراب، وتعلمه فن التأثري يف

  .اآلخر، وجذب انتباهه، وإقناعه باحلجة، وهي وسيلة للتعلم، واكتساب املعرفة
واحملادثة ال تكون من طرف واحد، إمنا هي عالقة ذات طرفني، وبذلك حتقق 
البعد االجتماعي، والتواصل مع اآلخر، وتعلم املتحدث أصول احلوار، وشرط 

االحرتام، وضبط االنفعاالت، احملادثة من غري شك املعرفة والثقافة، والتهذيب و
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وتوجيه املشاعر، وهي تكسر مشكالت اخلجل واإلحراج واخلوف، وتنمي شخصية 
  .الطالب

ومن لوازم احملادثة االستماع، وهو من مناشط اللغة، إذ ال يتقن املرء اللغة إال 
حبسن االستماع، وال يتحقق إال باإلصغاء إىل املتحدث بالعني والقلب والسمع، 

 مقاطعة حىت يتم حديثه، ويساعد على اكتساب املعرفة، وتنمية املدارك، من غري
وتقوية القدرة على الفهم واالستيعاب، واإلحاطة باملادة املسموعة، ونقدها، واحلكم 

  .عليها، والتدخل باحلديث عند الضرورة، أو وفق الدور، وبالتهذيب وحسن البدء
ماكه ومن أسف أن الطالب اجلامعي كاد يعطل مهارة  االستماع لديه، با
ا على ما يدونه، وال يلقي ًبتدوين ما يلقيه املدرس يف احملاضرة، وهو يعتمد اعتمادا كلي

ّ إىل ما يسمع، ولديه يقني بأنه سيقرأ فيما بعد ما دونه يف دفرته، ولذلك ال ًاالب
لفهم يستوعب ما يسمع، وال حييط به، وال يسأل مدرسه، وال حياوره، ألنه يرجئ ا

ّواالستيعاب إىل مهارة أخرى يعول عليها هي القراءة للمادة املكتوبة، وبذلك كاد 
  .الطالب نفسه يلغي مهارة االستماع واحملادثة باعتماده على التدوين والقراءة

ومما ال شك فيه أننا ال ندعو إىل إلغاء القراءة بل نؤكد أمهيتها، ولكن ليس 
ًمما ال شك فيه أيضا أن االستماع نشاط على حساب احملادثة واالستماع، و

صعب، إذ يقتضي التوجه إىل املتحدث بكل القوى الفاعلة واملنفعلة، واستيعاب ما 
ّيقوله، وهي عمليات صعبة، متعبة، سرعان ما ميلها الطالب ويتعب، ولذلك تأيت 

بعة، ّاحملادثة واحلوار مع املدرس، لتنعش الطالب، وجتدد انتباهه، وحتثه على املتا
  .وإدراك ما يسمع، وفهمه، واحلوار على أساس منه

ًومرة ثانية تظهر مشكلة األعداد الكبرية للطالب، إذ ال تساعد كثرة العدد كال 
من املدرس والطالب على إتقان االستماع واحملادثة، إذ يضطر املدرس إىل االستمرار 

الشغب يف قاعته، يف اإللقاء، وال يعطي فرصة للسؤال أو احلوار، كي ال حيدث 
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ّوتعم الفوضى، وباملقابل، ميل الطالب من هذا االسرتسال يف اإللقاء، ويتعب من  ّ
طول اإلصغاء، فينشغل بالكتابة، أو يتشاغل، وال يستطيع املتابعة، وال حيقق حسن 

  .اإلصغاء
إن التعليم الصحيح يف املراحل كلها ال يتحقق إال باالنطالق من طبيعة اللغة 

ا ً أصواتا مسموعة وألفاظا منطوقة قبل أن تكون حروفا مكتوبة، وما احلروف وهي كو ً ً
املكتوبة إال رموز لتلك األصوات، وال يتحقق التعليم الصحيح إال بتحقيق جوهر 
ًاللغة، وهو الصوت املسموع، واللفظ املنطوق، انطالقا من اإلشارات املصوغة يف 

  .دثة واالستماعحروف وكلمات، والبد لذلك من مهاريت احملا
وإن املرء ليعجب من إمهال مدرسي العربية أصول النطق الصحيح للحروف 
م،  والتلفظ اجلميل بالكلمات أو إعراب اجلمل وسالسة التعبري يف إلقائهم وقراء
وال يعطون العربية حقها من روعة البيان وسحر اإليقاع، حىت إن بعضهم ليؤكد أن 

كار واحلقائق واملعلومات وال قيمة للغة، ويقول مثل هؤالء ّاملعول عليه هو املعىن واألف
م   .ّعربوا كيفما شئتم، املهم هو األفكار واملعلومات: لطال

ومثل هذا الفصل بني املعلومات واألفكار وإتقان اللغة غري صحيح على 
اإلطالق، وال ميكن للمعلومات أن ترتسخ وتنضج إال بالتمكن من اللغة وامتالكها 

  . مببادئها وقيمها الفنية واجلماليةوالوعي
وتظل مرحلة التعليم الفرصة الوحيدة أمام الطالب ليتقن لغته ويتعلمها وحيسن 
ًأداءها نطقا ولفظا، أما املعلومات فيمكنه أن يستكملها فيما بعد من خالل القراءة  ً

  .واملطالعة
على سالمة  عامة ومدرسي اللغة العربية خاصة ْنيّإن املرجو هو حرص املدرس

م على مساع لغتهم العربية، وليس عيبا أن  ًالنطق، وبالغة التعبري، ليعودوا طال ّ
يستعني مدرسو العربية بأجهزة السمع ورصده وتسجيله يف تعليم الطالب لغته العربية 
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  .على حنو ما هو متبع يف تعليم اللغات األجنبية
ثة واستماع هي أحد أسباب إن قلة االعتماد على املشافهة يف التعليم من حماد

تراجع العربية الفصيحة، وطغيان العامية، حىت كادت الفصيحة تتحول إىل لغة 
  .الكتابة والقراءة فحسب

ا اليت مل يطرأ عليها إال تغري إن ً ما تعتز به العربية حقا هو حفاظها على أصوا
ا، فنحن نتكلم العربية  ا اخلاصة  ونلفظها، ًحمدود جدا، وهذه مسة من مسا

ا مثلما كان ينطقها األجداد قبل حنو من ألفي عام، والبد من التأكيد أن  بأصوا
  .احلافظ هلذه السمة املميزة هو القرآن الكرمي بفضل تالوته

وإذا كان العريب يريد أن حيفظ لغته حقيقة، وإذا كان يرغب يف تعلمها والنطق 
إال أن يعود إىل القرآن الكرمي، ال ليقرأ ا وأدائها األداء الصحيح واجلميل، فما عليه 

فحسب، بل ليستمع إىل كبار القراء من يف املصحف بعينيه قراءة صامتة أو يتلوه 
خالل أشرطة التسجيل، وليستمع إليهم بقلبه وعقله ومسعه وحواسه كلها، 
ّويتنبه إىل أدائهم اجلملة، ولفظهم الكلمة، ونطقهم احلرف، ولينظر بعيين مسعه 

ه إىل مواطن اجلمال والسحر والبيان يف النطق واألداء، وعندئذ ميكنه أن وقلب
  .يتلو بعد ذلك القرآن الكرمي ويتعلم العربية

ًويف هذا كله ما يؤكد أخريا أن السماع واحملادثة، أو ما نسميه املشافهة، 
  .هو منشط أساسي يف العملية التعليمية، وال سيما تعليم اللغة العربية



١٠٩  
  

َصيـغ   تقاتـالمش ِ
  بين الوضع واالستعمال

  محمود الحسن. أ
ِ وضعت يف األصل للدقد املشتقات صيغ أن يظهرس  املقالهذا يف  اللةُ

 كما سيظهر أن تلك ، الرتاكيبيف ستعملُ معان صرفية خاصة، تؤديها عندما تعلى
 وظائف أخرى، حبسب فتؤدي  الوضعيةداللتهاًاملشتقات قد خترج أحيانا عن 

 ًال من حديث خمتصر أوَّبد جوانب املسألة ال ولتوضيح. السياق وطبيعة الرتكيب
 إىل احلديث عن ذلكعن أنواع املشتقات، ومعانيها الوضعية، مث االنتقال بعد 
َاملعاين الصرفية، اليت تدل عليها، عندما تستعمل يف النصوص َ ُ ُّ.  

   الوضعية للمشتقاتالمعاني
ّ أمساء اشتـقت مناملشتقات َوهي تقسم إىل . ّ لتأدية وظائف حمددةاملصادر ُ ُ
 اليت تدل على ذات موصوفة حبدث، وهي. املشتقات الوصفية: قسمني، أحدمها

 واملفعول، والصفة الفاعلامسي : وتصلح لالستعمال يف باب الصفات، وتضم
 َُّوهي أمساء اشتـقت. الوصفيةاملشتقات غري : والقسم الثاين. املشبهة، واسم التفضيل

َ على ذوات تدرك تدلُمن املصادر، ولكنها مل تستعمل صفة يف الكالم، فهي  ُ
  .)١(باحلواس، وتضم امسي الزمان واملكان، واسم اآللة 

ا تصلح أن تستعمل صفة يف ًمثال ))ِعامل(( فكلمة ُ مشتق وصفي، أل ّ
 أي تدل على اسم ذات بالعلم،وهي تدل على شخص موصوف . الكالم
اسم ذات فحسب، وأما حنو : أي ))شخص(( على فتدل ))رجل((أما حنو . وحدث

ّ فمشتق غري وصفي، ًمثال ))حمراث(( كلمة وأما.  على حدث فقطّفتدل ))العلم((
                                                            

َويقصد.  ٣٩٦ - ٣٩٥: ١ ابن مالك ألفيةشرح : األمشوين )1(   .النعت واحلال واخلرب: بالصفة ُ
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ا مشتقة من احلرث، ولكنها ال  َتستعملَْأل ُ صفة، بل تستعمل استعمال أمساء ُ
َالذوات فتدل على مسمى يدرك باحلواس ُ ري الوصفي واسم ّ بني املشتق غوالفرق. ّ

ُّالذات املرجتل هو أن األول ال ينفك عن  َ ُ
املطرقة :  باملصدر كما هي حالارتباطه

ِوالطرق، وامللعب واللعب، أما الثاين  َّ َّ
َ

َ وضفدع ولوز وغري نيِت:  يرتبط باملصادر حنوفال َ ِ

  .ذلك

  :ولـل والمفعـ الفاعاـاسم

َّيعرف  املبين ،ِّفعل املتصرفُ تشتق من مصدر الصفه: بأنه  الفاعلاسم ُ
ً الفعل حدوثا ال ثبوتامنه على من وقع للداللة ،للمعلوم ِ وقائل ِسامع حنو .)٢( ً

ٍوكاتب والعب وساع وجاء،  ٍ ِ ِخمرجوِ ِ ومساعد ُ ِومنتقمُ ِّ ومستنفر ومتكربُ َ َُ  قال ،ُِ
ٌ مرسلة ِّوإين:تعاىل ِ ِإليهمُ ديةَ  ٍّ َِ ٌفناظرة ،ِ ُيرجع َِ مبِ ِ َاملرسلون َ ُ َ ُ

ِفمرسلة ،)٣( ّ تدل صفة :ُ
صفة تدل على ذات يف حالة : ِوناظرة . حال مالبستها لفعل اإلرساليفعلى ذات 
ِكرمي(( حنو أما.  منهما اسم فاعلفكل .رَظ لفعل النَّمالبستها ْإن  : تعاىلقوله يف ))َ

ٌهذا إال ملك كرمي ِ َ ٌ ََ)تدل على ثبوت ودوام نسبتها إىل صاحبهامشبهة فصفة) ٤ .  
ّ التكثري يف اسم تفيدصفة :)٥( يسمى مبالغة اسم الفاعل، وهي ما ةومث

  :)٦(حنو قول امرىء القيس. الفاعل، وليست على صيغته
ِكجلمود
ُ ُ ِ صخر حطه السيل من علَ َ ِ

ُ َّ َُّ ٍَ ٍَّمكر،   َ ٍَّمفر، ِ ً مقبل مدبر، معاِ َ ُ ٍُِ ٍ ِ 
                                                            

تصريف األمساء :  الدكتور فخر الدينوقباوة، ؛٣٨٥ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )2(
  .١٤٩ صواألفعال 

  .النمل من سورة ٣٥اآلية  )3(
  .يوسف من سورة ٣١اآلية  )4(
  .٣٩٢ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )5(
  .٦٥ العشر ص املعلقاتشرح : التربيزي )6(



  
١١١   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

ِفمقبل ِومدبر ُ ّامسا فاعلني، حيتمالن الوصف بقلة اإلقب: ُ ال واإلدبار أو َ
ما ّأما مكر . كثر َ

َّومفرِ
ما الوصف بكثرة الكر والفر، فهما يفيدان إضافة ِ ّ فاملراد  َّ َ

ّ إىل امسي الفاعلني كار وفاراملبالغةمعىن  ّ.  
ّفـعال((: ً الفاعل صيغ كثرية، أشهرها استعماالاسم وملبالغة ّ وعالم َّكجراح ))َ َ

ُفـعول((و َّومحال، ُور وفخور، وَُ وصبَُكغفور ))َ ِ ومطعان ومدرارِكمقدام ))ِمفعال((َ مث . ِ
ِكرحيم ))َِفعيل(( تأيت ِ وقدير، ََ ِكفهم ))َِفعل((وَ ِ وحذرَ َ

 صيغ أخرى أقل وهناك. )٧(
ُّفاروق وصديق وقـيوم ومكر وسبوح : ًاستعماال، حنو ُُّ َّ

ِ َ ِّ ِ ِومسكنيُ وهذه األمثلة . َُ ومهزةِ
َِويشار إىل أن صي. َتدل على صيغها رد ترتبطغ املبالغة ُ  مبصدر الفعل الثالثي ا

َُمعطاء ومهوان وزهوق لألفعال:  حنوالشذوذُِ محل على لذلك ،)٨(فقط  ِ َأعطى : ِ
َوأهان وأزهق َ َ.  
َصفة تشتق :  المفعولاسمو ِّ مصدر الفعل املتصرف، املبين للمجهول، منُ ُ
ً على من وقع عليه الفعل حدوثا ال ثبوتاللداللة ُ ً ُ ُ َ

ُحممود ومعدود ومقول : حنو  .)٩( َ َُ ُ َ
ُومبيع، ومكرم ومعظم ومشتاق  ُ ُ ََّ َ َ َ ومنتصر عليهإليهِ َ ُ .  

  :لـة واسم التفضيـ المشبهةـالصف
رد غالبا، الفعلصفة مصوغة، من مصدر :  هي المشبهةالصفة ً الثالثي ا

                                                            
 الندى قطر شرح : هشاموابن؛  .١٥ ص الصرفاملفتاح يف: القاهراجلرجاين، عبد  )7(

  .٣٠١ صوبل الصدى 
  .٣٩٢ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )8(
تصريف :  الدكتور فخر الدينوقباوة، ؛٢٠٣: ٢ يف النحو الكافية: ابن احلاجب )9(

  .١٥٦ ص واألفعالاألمساء 
   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 وحن. )١٠( إىل موصوفهاتتضمنهلغري تفضيل، للداللة على ثبوت نسبة احلدث الذي 
ُاملؤمن((:  قول النَّيب

ِ
ُ

ُّالقوي  ِ ُّ خري، وأحب َ َ ٌ َ اهللا، من َإىلَ
ِ ِاملؤمنِ ِ

ُ
ِ الضعيف ِ َّ((

)١١( .
ّفالقوي ِ ِ والضعيفَ َّصفتان مشبهتان، تدالن على ثبوت صفيت القوة والضعف : َّ ّ َ ِ

   .ُّ على سبيل االستمرار والدوام، ال التجدد واحلدوثللمؤمن،
 على داللتهاا تشبه اسم الفاعل من جهة ُِّ مسيت صفة مشبهة ألوقد

الذات واحلدث، ومن جهة قبوهلا للتثنية واجلمع والتأنيث، خبالف اسم 
ِكرمي وكرمية، وكرميان وكرميتان، :  حنو،)١٢(التفضيل ِ ِ َِ َ َ ُوكرميونَ ِ وكرمياتِ َ.  

 الفاعل امسيِّ الصفة املشبهة ليست بقياسية، كما هو احلال يف َِوصيغ
َ أن العلماء وجدوا أن بعض صيغها خيضع لقياس، يطرد إال ،)١٣(واملفعول  يفِ
  : صيغ الصفة املشبهةوأشهر،  )١٤(الغالب

َأمحر ومحراء وأحور وحوراء وأعمى : حنو للمؤنث، ))فعالء((و للمذكر ))َأفعل(( َ َ َْ َ
ْوعمياء، و ِمغص ومغصة وشرس وشرسة وكمد وكمدة : حنو )) َِفعلة ((و ))َِفعل((َ َِ َ ِ َِ َ ِ َِ و َ

ْفـعالن((و. َِوفرحةَِفرح  َفعلى((و ))َ َعطشان وعطشى : حنو ))َ َ ْوسكرانَْ َ وسكرىَ َ.  
ِكرمي وكرمية و عظيم وعظيمة: حنو ))َِفعيلة((و ))َِفعيل((و َِ َ ِ َِ ْفـعل((و. َ ْفـعلة((و ))َ َ(( 

ْضخم وضخمة وسهل وسهلة: حنو َْ َ ْ َْ ِفيعل((و. َ ِفيعلة((و ))َ د َِّ و سيَِّوطيبةَِّطيب : حنو ))َ
َفيعل((َِّوسيدة، و َفيعلة(( و))َ َفيصل وفيصلة: حنو ))َ ََ َ.  

ُفـعل((و ))َِفعل(( املشبهة تكثر صياغتها من مصادر والصفة  ألن األول ،))َ

                                                            
  .١٥٩و ص اجلامع الصغري يف النح: األنصاري يوسف بن الدين ابن هشام، مجال) 10(
  .٢٦٦٤ الرقم حتت  ٩٣٣مسلم ص ) 11(
  .٣٠٣ الندى صقطرشرح : ابن هشام) 12(
  .١٤٨ و ١٤٤ - ١٤٣: ١ ابن احلاجب شافيةشرح : األسرتاباذي )13(
  .١٤٨ و١٤٤- ١٤٣: ١املصدر نفسه ) 14(



  
١١٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

وهذه .  والثاين غالب يف الغرائزَِواحللى،غالب يف األدواء الباطنة والعيوب الظاهرة، 
ا،  َفـعل((أما . مرار االستوظاهرهاالصفات الزمة يف األغلب ألصحا  فليس ))َ

ُُ الزما فليس مبستمر، كالدخول واخلروج، منهالغالب فيه الفعل الالزم، وما جاء  ُ ُّ ِّ ُ ً
ُوالقيام والقعود  ُ ِ)١٥(.  
 تأيت عليها الصفة املشبهة، جتعل حتديدها اليت ، إىل أن كثرة الصيغويشار
ا على مسألة ًواعتماد.  أسهل من معرفتها على أساس الصيغةاملعىنعلى أساس 

ّكل صفة ثابتة، ال تدل على :  الصفة املشبهة هيتصبحاالحتكام إىل املعىن 
  .)١٦( الفاعل، وليست باسم فاعل أو مفعول اسمّالتفضيل، وال على املبالغة يف 

 موصوفها قد أنصفة تشتق من املصدر للداللة على : هو التفضيل اسمو
َّأكثر وأعز يف قوله تعاىل: حنو. )١٧(رهاَّتفوق على غريه، يف انتسابه إىل معىن مصد َ :

 أنا أكثـر منك َ ِ
ًََ وأعز نـفرا ًماال،َُ َُّ)١٨(.  

  : الزمان والمكان واآللةأسماء
 ذوات، أمساءٌ إضافة إىل املشتقات الوصفية مشتقات تدل على ُتوجد

ا َتوصف وال يوصف  َُ   .امسا الزمان واملكان، واسم اآللة: وتلك هي. ُ
امسان مشتقان من املصدر، للداللة على زمان : مها  والمكان الزمانفاسما

                                                            
  .١٤٩ - ١٤٥:  ١ ابن احلاجب شافيةشرح : األسرتاباذي )15(
  .٥٠ ص العلوممفتاح : السكاكي) 16(
كتاب :  علي بن حممدواجلرجاين،  ؛٢١٢: ٢ يف النحو الكافية:  احلاجبابن )17(

  .٤١صالتعريفات  
  .الكهف من سورة ٣٤اآلية  )18(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

َمكتب ومنزل ومقام وملتقى: حنو. )١٩( أو مكانهالفعلوقوع  َُ َ َ َِ.  
ّاسم مشتق من مصدر الفعل : هو  اآللةاسمو رد، للداللة على الثالثيُ  ا

ا الفعل  َمقرض و مفتاح و مكسحة: حنو. )٢٠(اآللة اليت حيصل 
ِ ِ ِ

َ.  
  بـالتراكية في ـات عن داللتها الوضعيـشتق المروجـخ

َ صيغ املشتقاتإن ا ،ِ  النصوص يف ستعملُ قد ت،)٢١( شأن أبنية املصادرشأ
ا غري معناها الوضعي املعروفًأحيانا  جتيءوقد ،وضعي المعناها حبسب ً مرادا  ُ.  
ُدخ َ على صيةـرفيـالصِاني ـَ المعولـُ   :لـِغ اسم الفاعـِ

 سبق، على من وقع منه الفعل كما ،ية السم الفاعل الوضعِّالصيغ ّتدل
 على داللته الوضعية، عندما حيافظ الفاعل قد ال اسم ولكن .ً ثبوتاالًحدوثا 

 مبعىن اسم فاعل مشتق من غري جميئه ذلكومن أمثلة . ُيستعمل يف النصوص
ُليسوا: مصدره كقوله تعاىل ٌ سواء من أهل الكتاب أمة قائمةَ ٌِ ِ ُِّ ِ ِ ً َ)أي )٢٢ 

َِمستقيمة، وقوله ُ :َوكفى بنا حاسبني ِ ِ ِ َ َ)حماسبني، وقولهأي  )٢٣ ِ ِ ُ  :))إذا 
َّباتت املرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت  َ ُُ ِ

َ َََ ََ ِ ِ َِ ً ُ ِ َترجعَ ِ َ((
ِ هاجرة أي )٢٤(

ِفراش زوجها َِ َاملفاعلة((وذلك ألن لفظ . َ ُ
 االشرتاك من اثنني، وال يوجد يقتضي ))

َاملفاعلةوقد تأيت . شاركة، ألن املرأة هي اليت هجرتهنا م ُ
ا نفس  ُ ويراد 

                                                            
تصريف :  فخر الدين. دوقباوة،؛  ٤١التعريفات ص :  حممدبناجلرجاين، علي ) 19(

  .١٧١ صواألفعالاألمساء 
  .٦١املفتاح يف الصرف ص : القاهراجلرجاين، عبد  )20(
جملة جممع اللغة العربية بدمشق، مج :  عن داللتها الوضعيةاملصادرُينظر يف خروج ) 21(

  .٣٠٥ ، ص٢، ج٨٠
  .١٠٢: ١جماز القرآن :  بن املثىنومعمر ؛ آل عمرانسورة من ١١٣اآلية  )22(
  .٢٠٢: ١١اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب؛ األنبياء من سورة ٤٧اآلية  )23(
  .٣٦٥: ٩فتح الباري :  حجروابن  ؛٤٨٩٨رقم  الحتت ١٩٩٤البخاري ص  )24(



  
١١٥   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  )٢٥(. الفعل
َ دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل، جميئه ومن  اسم املفعول مبعىنِ
ٍِخلق من ماء دافق: كقوله تعاىل ٍِ ِ َ ُ)مدفوق، وقولهأي )٢٦ ُ َ: ِال عاصم اليوم من َ َ َ

ِ

ِأمر اهللا  ِ)ُصوم، وقولهَ ال معأي )٢٧ : ًرب اجعل هذا بـلدا ََ ْ َ ِّ ًِآمناَ
ً مأمونا أي )٢٨( ُ

َكونوا قردة خاسئني:  وقولهفيه، ِ ِ ً َ
ِ ُ ُ)خمسوئني مبعدين،أي )٢٩ ِ َ ُ َ ِ ُ ُخسأت : من قوهلم َ َ

َالكلب،  َُ بـعدتهإذاَ َّ َ
  :)٣١(بيد بن األبرصَوقال ع. )٣٠(

ُُسبيله ُ خائف، جديبَِ
ِ َ ٌ ْبل   ِ َّرب َ ُُ ماء، وردته،ُ ََ

ٍ آجنٍ ِ 
  :)٣٢(وقال جرير . َُ خموفأي

ِومنت ِِ وما ليل املطي بنائم،ِ ِ ِّ َِ ُ ِلمتنا َقد   َ َ يا أم غيالن،ُ َ ُّ يف السرى،َُّ ِ 
ُ احلجاز أفعل وأهل((: قال الفراء. َُ مبنوم فيهأي  من غريهم، أن جيعلوا هلذاَ

َاملفعول فاعال، إذا كان يف مذهب نعت، كقول العرب َ َ ٌّسر: ً ٌ، وليل نائم، ٌِ كامتِ ِ ٌ َ

                                                            
  .٣٦٥: ٩ الباريفتح : ابن حجر )25(
: ٣ و١٥: ٢معاين القرآن :  أبو زكريا حيىي بن زيادوالفراء،  الطارق؛ من سورة ٦اآلية  )26(

  .٣٣٠فقه اللغة وسر العربية ص : والثعاليب ؛١٥٢: ١اخلصائص :  جينوابن ؛٢٥٥
اخلصائص :  جينوابن ؛١٥: ٢معاين القرآن : الفراءو  هود؛ من سورة ٤٣اآلية  )27(

  .٣٣٠فقه اللغة وسر العربية ص : والثعاليب؛ ١٥٢: ١
  .٣٣٠فقه اللغة وسر العربية ص : والثعاليب البقرة؛  سورة من ١٢٦اآلية  )28(
  .البقرة من سورة ٦٥اآلية  )29(
  .٢٢٨٤البخاري ص  )30(
. الطريق: والسبيل. ّمتغري: نوآج. ٣٧٦ العشر ص املعلقاتشرح : التربيزي)31(

  .ما ال شجر فيه وال نبات: واجلديب
الكامل ص : واملربد؛ ١٦٠: ١الكتاب : وسيبويه؛ ٩٩٣ ص جريرديوان : ابن حبيب )32(

١٣٥٦.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ٌوعيشة راضية ٌِ ِ((
) ٣٣(.  
 إىل معموله يف ُأضيف جميء اسم الفاعل، مبعىن الصفة املشبهة، إذا َّويطرد
ّ يدل على املضيٍئذاملعىن، وعند

ِ
ُ

ِاحلمد هللا : ِ وجاعل يف قوله تعاىلِكفاطر )٣٤(،ّ ُ َ
ِفاطر  ِالسماواتِ ً واألرض، جاعل املالئكة رسالَّ ُ ُ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ)٣٥(، يف قوله لِوكاف  :))أنا 

ُوكافل
َ اليتيم يف اجلنة هكذاِ ِ َِّ ِ ِ َ((

َّ وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما،)٣٦( وقد يأيت . َّ
َوآتينا موسى : مبعىن الصفة املشبهة يف غري هذا، كما يف قوله تعاىلالفاعلاسم  ُ َ
ًسلطانا ً مبيناُ ُِ

  . ًَِّ بـيـناأي )٣٧(
 كما يف قول الذات،يل، للتعبري عن اسم  اسم الفاعل مبعىن اسم التفضوجاء

  :) ٣٨(الراجز
ْ هو إال املوت يغلي غاليهما ِ ِ َ ُ َ َ ُ 

ًخمتلطا َِ ْ بعاليهُُِسافله ُ ِ ِ 
ِفالسافل والعايل كالمها اسم فاعل، . َُ أسفله بأعالهأي ِ

ُِّ اسم التفضيل، عرب به مبعىنّ
َفجعلنا عاليها : عاىل تقولهومثلها . وهذه حالة نادرة كما سيظهر. عن اسم الذات َِ َْ

  .ََأسفلها أعالها أي  )٣٩(َِسافلها
  :)٤٠( اسم الفاعل مبعىن املصدر، كما يف قول أحدهم وجاء

                                                            
  .٢٥٥: ٣ القرآنمعاين : الفراء )33(
  .١٠٥٦شرح الكافية الشافية ص :  مالكوابن؛  ١٧١: ١الكتاب : سيبويه )34(
  .فاطرسورة  من ١اآلية  )35(
  .٤٩٩٨ الرقم حتت ٢٠٣٢البخاري ص  )36(
  .١٠٣تفسري اجلاللني ص : واجلالالن النساء؛  سورة من ١٥٣اآلية  )37(
  .٣٦٤: ٢اخلصائص : ابن جين )38(
  .احلجر من سورة ٧٤اآلية  )39(
  .١٠١: ٣اخلصائص : ابن جين )40(



  
١١٧   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

َلقيـت ًعبـدا َِ ْقـم   ِ نائماَ ِ قـم قائماًِقائما، ُ ْ ُ 
ْقم أي ً قياماُ ّ عبد اهللا بن احلارث السهميوقال .ِ

ِ َّ )٤١(:  
َ بك أن ًِوعائذا ُُيعلواِ ِغوينُفيط ،َ ْأحلق   ُ َعذابك ِ َ ِ بالقومَ َالذين ،َ

ِ ََ طغوا  َّ
َ وعياذا بكأي ِ ً   :)٤٢( الفرزدق وقال .ِ

َلبـني ٍرتاج  ََ ِومقام  ،ًِقائما،  ِ َِتـرين َألـم   َ َِّ عاهـدت ريب، وإنينَ ِّ َ ُ َ 
ً خارجاوال َّ من يف،ِ ِ ِ زور كالم،ِ َ ُ ٍحلفة ََعلى   ُ َ أشتم الدهر ال، َ َُّ ًمسلماِ

ِ ُ 
ً خيرج خروجاوال أي ُ ُُ ُ َ.  

ِّ عن اسم الـذات، فيمـا يـسميه للتعبري جميء اسم الفاعل يف النصوص، ويكثر َ ُ
ّ املوصــوف، وتقــوم الــصفة دالــة ُحيــذفِّالنُّحــاة بإقامــة الــصفة مقــام املوصــوف، حيــث  ِّ

ــــه تعــــاىل ــــضمنة معنــــاه، حنــــو قول ــــه، مت ِّعلي َ َُ :ــــىوال ــــساحر حيــــث أت َ يفلــــح ال ُ َ ُُ
ِ
ّ ُ

ِ)٤٣(، 
ِالــساحرف

ّاســم فاعــل وهــو صــفة، لكنــه:  يف األصــلّ َّ هنــا مقــام الــشخص الــذي ُأقــيم ِ
َيسحر، فزالت داللته على    . وخلص للداللة على اسم اجلنساحلدث،َ

 مقام تقوم اليت ، يف اسم الفاعل وغريه من املشتقات الوصفيةُويشرتط
ِّاملوصوف، فتعرب عنه وتؤدي معناه ُ  اليت باملوصوف،ة  أن تكون من الصفات اخلاص،ِّ

َُِّيدل إطالقها عليه دون غريه، قال املبـرد ِحق النَّعت أن : ّ ّ ُ بعد املنعوت، وال يقع ِيأيتَ َ َ
َموقعه حىت يدل عليه، فيكون خاصا به دون  ّ ّ ِ َِجاءين إنسان طويل:  تقولَغريه،َ ٌ فإن . َِ

َقلت ٌ طويلَِجاءين((: ُ ِ ألن طويال أعم منَُجيز، َمل ))َِ ُّ ًَ َِ َ إنسان، فال يدل عليهَّ ُّ فإن . ٍ
َقلت َ متكلم، مث قلتٌإنسانَِجاءين : ُ ُ ٌ ِّ َ ٌ متكلمَِجاءين((: َُ َِّ َ ألنك َجاز، ))َُ  به على ّتدلَّ

                                                            
  .٣٤٢ :١الكتاب : وسيبويه؛   ٤٧٥ ص احلماسة  ديوانشرح : املرزوقي )41(
الكامل ص : واملربد؛  ٣٤٦: ١الكتاب : وسيبويه ؛٢١٢: ٢ديوانه : الفرزدق )42(

  .الباب: ّوالرتاج. ١٥٥
  .٣٥٧: ٧البحر احمليط :  حيانوأبو ؛طه من سورة ٦٩اآلية  )43(
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  .)٤٤(اإلنسان
َِّمتكلم َِجاءين((:  من كالم املربد أن قولناَّيتضح .  على إنسانّيدل ))َُ

ّ بأن املشتقات زماجلوهذا يدعم صحة . ّاسم جنس يدل على ذات:واإلنسان
 معىن فتفقدُالوصفية تستعمل يف مثل هذه املواضع، للتعبري عن اسم الذات، 

ًاحلدث، وتدل على املوصوف املقدر، الذي هو اسم ذات غالبا َّ
ُ

ّ.  
        :اىلـتع أمثلة جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسم الذات قوله ومن
َوالباقيات الصاحلات خري عند ربك َِّ َ ِ ٌ َ ُ ُِ ِّ)ِمجع باقية وهي اسم فاعل، : ِفالباقيات. )٤٥

هي األعمال : ِوقد قيل يف تفسري كلمة الباقيات.  الذات للمبالغةاسمُِّعرب به عن 
فهي يف األصل صفة هلذه . َّ اخلمس، وقيل كلمات التسبيحالصلواتالصاحلة، وقيل 

َ مقامها ودلت عليها، ففقدت معىن احلدثقامتاألشياء اليت تبقى،   وأصبحت َّ
ا . اسم ذات ِّويؤكد ذلك أ ِ بالصاحلاتُوصفتُ ولو كانت صفة ملا جاز أن . ّ
َتوصف ُ.  

َ الثابت عند النُّحاة أن كل ما يوصف من مصادر أو ومن ُ  تزول مشتقاتّ
رور والظرف، إن كان . )٤٦(داللته على احلدث ّفال يتعلق به اجلار وا  ًمصدرا،َّ

َوذلك ألن املشتق الذي يوصف خيرج . اصفيويصبح اسم ذات إن كان مشتقا و َ ُ
َّ بابه من جهة أنه يتخصص بالوصف واألصل فيه العموم، ومن جهة أنه يقع يف عن ََّّ َ
َّولذلك يزول منه معىن احلدث الذي كان يتضمنه.  االسم اجلامدموقع َ  عندما كان ،َ
َّ على بابه، ليسوغ وصفه باحلد ث الذي تتضمنه صفته، أي ًجاريا نه يصبح اسم إَ
ِّويؤكد. ذات ِ إذا جرت على املوصوف آذنت بتمامه، ِّالصفة((:  ذلك قول ابن جينُ َ ََ َ َ َ

                                                            
  .١٣٨٢ صالكامل : املربد) 44(
  . الكهفسورة من ٤٦اآلية ) 45(
  .٨٨٩ و٥٦٥ إعراب القرآن ص يفالتبيان : العكربي )46(



  
١١٩   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

)) أجزائهِوانقضاء
 علىًومعىن ذلك أن املوصوف يصبح قائما بذاته، غري معتمد . )٤٧(

َّغريه، وغري حمتاج إىل مكان وزمان لضبط احلدث الذي تتضمنه الصفات َ وال . َ
  .إال إذا أصبح اسم ذات ذلك فيه َّيتحقق

ِإذا وقـعت :  جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسم الذات قوله تعاىلأمثلة ومن َ َ َ
ُالواقعة ٌ ليس لوقعتها كاذبةِ ِ ِ

َ
ِ
َ َ)عرب به عن اسم فاعل وهي اسم. ِالقيامة: ِفالواقعة .)٤٨ ُِّ

ويل وتعظيمللمبالغةالذات  َ، والتأنيث فيه تأنيث  َنفس ت: ِوكاذبة .)٤٩(َ فهي . ِكذبَ
ْوعهدنا : وقال تعاىل.  جمازيوالتأنيثُِّاسم فاعل عرب به عن اسم الذات للمبالغة،  ِ َ

َِّإىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا  ََ
ِ

َ
َبييتِ ِ َ للطائفني، والعاكفنيَ َِ ِ ِِ ِ ِ والركع السجود،ّ ُ ُّ ِ َُّّ)٥٠(. 

َُّّفالطائفون والعاكفون والركع َ َُ ُِ ِ ِمجع طائف وعاكف وراكع: ّ ِ ُِّ فاعلني عرب أمساء وهي .ِ ِِ

ُأما السجود. ا عن أمساء ذوات للمبالغة  اسم فاعل على وهو. ِفجمع ساجد: ُّ
  .َُّّبابه، ألنه صفة للركع

ٌبريءَّ الله َّإن(( : حديث أيب موسىويف ِ من الصالقةَِ ِِ ّ ِ واحلالقة،،َ ))ِّوالـشاقة ِ
)٥١( .

ِفالصالقة ُ تـصلق الـيت: ّ ِ َوجههـاَ ِ عنـد املـصيبَ
ُ

ُترفـعوة  َ اَ َ صـو ُ حتلـق الـيت :ِواحلالقـة .َ ِ َشـعرهاَ َ 
ِعند املصيبة

ُ
ّوالشاقة.  االيت :ّ ِ تشق ثيا ُّ ُ ـا عـن أمسـاء ُِّعـرب ،مؤنثـةِِ أمسـاء فـاعلني وهي .َ  

 احلـدث الزائـل ظـاللواملبالغة يف مثل هـذا األسـلوب تـأيت مـن كـون . الذوات للمبالغة
ًمــشعرة ،لــذهنمــن اســم الفاعــل مــا تــزال تتــوارد علــى ا  الــذي يكــون الــذات بــأن اســم ُ

                                                            
  .٢٥٨: ٣اخلصائص : ابن جين )47(
البحر :  حيانوأبو؛ ٢٠: ٦ّالكشاف: والزخمشري سورة الواقعة؛ من ٢ و١اآليتان  )48(

  .٧٦ - ٧٥: ١٠احمليط
  .٨١٩ ص ّالكليات: الكفوي) 49(
  . البقرةسورة من ١٢٥اآلية ) 50(
  .١٢٣٤ الرقم حتت  ٤٣٦البخاري ص )51(
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 هــو والــذهن .َّ جمــردّذهــين مبــا هــو بارتباطــه ،هــذا بابــه خيتلــف وغــريه مــن أمســاء الــذوات
َ رســــم الــــصور، كمــــا ختــــضع هلــــا يف واألبعــــاد  ال خيــــضع للحــــدودألنــــه ،منبــــع املبالغــــة ُّ

  .احملسوسات يف عامل الواقع
 كعب بن قول  الذات جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسمأمثلة ومن

  :)٥٢(زهري 
َبعد ُ الثراء، ويثري العاجز احلمقَ ِ َ ُُ ِ ِ ِ ُِيعوز َقد   َّ ُُِّ احلازم، املحمود نيته،ُ ُ ُ َ ُِ 

ّ فاعلني عرب بكل منهما عن اسم الذات للمبالغةامسا :ِوالعاجز ِفاحلازم ُِّ َِ.  
َ دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل جميئه ومن ب يف  املنسومبعىنِ

َِّغري الصيغ الوضعية
  :)٥٤( يف قول مجيل بثينة كما ،)٥٣(

ٍام ُّ النَّجديفما ،َ َُِّواملتـغور ،ِ ٍ أهل جندِمن ،ٌُامرؤ َوأنت   َُ َ  ُوأهلنا ،ِ
َِّفاملتـغور ُاسم فاعل للفعل تـغور يـتـغور، : َُ ََّ ََّ َََ َ نزل الغور وهو األرض إذاَ

َاملنخفضة، استعمل مبعىن املنسوب إىل الغ   .ور للمبالغةُ
 عـــن اســـم الفاعـــل، وعلـــى صـــيغ النائبـــةَِّ املعـــاين الـــصرفية علـــى الـــصيغ وتتـــوارد

: تعـاىل أمثلـة ذلـك قولـه ومـن. ّمبالغته، على حنـو مـا مـر يف تواردهـا علـى صـيغته
ٌفقــد جــاءكم بــشري ونــذير

ِ َ ٌَ ِ َ َُ)وقولــه ،)٥٥ : يمــة األنعــام إال مــا يتلــى َأحلــت لكــم  ُ ِ ُ ِ َِ ُ َ َّ ُ
ُعليكم ََ )ِفبشري. )٥٦ ِّفعيل مبعىن مفعل: َ َُ ـا عـن اسـم الـذات للمبالغـة: َِ ُِّمبشر، عرب  ِّ َُ .

                                                            
  .َيفتقر:  أيََعوز،ُيصبح ذا : ُويعوز . ٢٢٨ بن زهري ص كعبديوان : السكري )52(
 على للداللة ))ِفاعل(( اليت جاءت يف أصل الوضع على وزن الصيغيف غري : أي) 53(

ِالبن وتامر: حنواملنسوب،  ِ.  
  .٢٩٩: ١الكتاب : وسيبويه؛  ٩١ ص ديوانه: مجيل بثينة) 54(
  .٨١: ٦اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب؛  املائدة من سورة ١٩اآلية  )55(
  .١٥٤: ٤البحر احمليط :  حيانوأبو؛ املائدة من سورة ١اآلية  )56(
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ِونذير ِفعيل مبعىن مفعل: َ ُِ ا عن اسم الذات للمبالغة: َ ُِّمنذر، عرب  ِ ّكل مـا : َِوالبهيمة. ُ
ــم مــن جهــة نقــص النُّطــق والفهــم ِفهــي فعيلــة مبعــىن مفعلــة. َأ ُِ ِمبهمــة،: َ ــا عــن ُ ِّ عــرب  ُ

  .سم الذات للمبالغةا
ِِ احلديث القدسي يف صفة الذاكرينويف ُهم((: ّ ُاجللساء ُ م َُ ِِ ال يشقى  َ َ
ُجليسهم ُ

َِ((
ِفعيل مبعىن مفاعل: َِفجليس. )٥٧( ُِ ا : َ ُِّجمالس، عرب  ِ  اسم الذات عنُ
ّوقال الراعي . للمبالغة

)٥٨(:  
ُُطاوعته،*  ِ بعدما طال النَّجي بنا َ ُّ ِ َ َ َ* 

امل: ُيريد
ُ

ّفالنَّجي. ناجاة
ِفعيل مبعىن مفاعل: ِ ُِ ٍُِّ ، عرب به عن معىن ُمناج: َ

  .مصدره
ِّ ذلك آليات لكل ِيفَّإن :  أمثلة التوارد، على صيغ املبالغة، قوله تعاىلومن ُ ِ ٍِ َ
ٍصبار شكور ٍُ َ َّ)ُيصرب،َََمبالغة اسم فاعل للفعل صبـر : َّفصبار. )٥٩ ِ ا عن اسم َ ُِّ عرب 

ُ، أما شكورالذات للمبالغة ا على فمبالغة اسم فاعل: َ ا با . ُ استعملت صفةأل
ُُإنك أنت عالم الغيوب:وقال تعاىل َ َ َ َّ)اسم فاعل استعملت مبالغة: َفعالم. )٦٠ ُ

  :)٦١( املغرية بن حبناء وقال .مبعىن الصفة املشبهة إلضافتها إىل معموهلا
َوعند ِّاحلق، ِ ُ زحارا، أناناَ ً ّ َمجعت َأراك   َ ًمسألة، وحرصا   ََ ِ ً َ

                                                            
  .٦٠٤٥ الرقم حتت ٢٣٥٤البخاري ص  )57(
 -٣٦٨الكامل ص : واملربد ؛٣٣ ص الراعي النمريي وأخباره شعر :الراعي النمريي )58(

٣٦٩.  
  .إبراهيم من سورة ٥اآلية  )59(
  . املائدةسورة من ١١٦اآلية  )60(
صفة مشبهة : ًوأنانا). زحر(لسان العرب :  منظوروابن ؛٣٤٢: ١لكـتاب ا: سيبويه )61(

ا عن معىن مصدره: للفعلباسم الفاعل  ُّأن يئن، عرب  ّ َِ َّ.  
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ًتزحر زحريا: أي
ِ َ ُ َ ِوالزحري. َ َاألنني من شدة أو وجع: َّ َ ّ ِ ّفزحار. ِ  اسم مبالغة: َ

ا عن معىن مصدرها   .ُِّفاعل، عرب 
ذا القدر من احلديث عن الصيغ النائبة عن اسم وأكتفي  وصيغ الفاعلَِّ 

 عنلوضعية، للتعويض مبالغته، وعالقتها بظاهرة خروج املشتقات عن داللتها ا
ّاإلسهاب والتفصيل اللذين سيطرا على جو الدراسة، لدى تناول املعاين  اليت الصرفية َ

َوقد فرضت طبيعة البحث اإلطالة يف هذا املوضع، . الفاعل صيغ اسم على تتوارد َ
 بقية املشتقات الوصفية، وهو النموذج الذي إىلألن اسم الفاعل هو املدخل 

  . تلك املشتقاتمن أغلب مسائل أخواته تتطابق مسائله مع
َ صيغ اسم المفعولعلى  الصرفيةالمعاني دخول ِ:  

ً من وقع عليه الفعل حدوثا ال على ، سبقكما ، اسم املفعولَِصيغ ّتدل
ًثـبوتا  جييء يف إذ ، شأن اسم الفاعلفشأنه يف االستعمال أما ، يف أصل الوضعهذا .ُُ

ًالنصوص أحيانا داال على غري معنا  للتعبري عن جميئه أمثلة ذلك ومن .ه الوضعيً
َ قرأت وإذا  : يف قوله تعاىلكما ،اسم الفاعل َالقرآنَ َ جعلنا بينك وبني الذين ال ُ

ِ َّ َ َ َ ََ َ َْ
ًيؤمنون باآلخرة حجابا  ُِ ِ ِِ ِ َ ًمستوراُ ُ َ )ساتراأي )٦٢ ً

ُ كان وعده َُّإنه : وقوله ،ِ ُ َ   )٦٣(ِأتياـمَ
  : )٦٤(َجنِ أيب حموقول ،ًِ آتياأي

ُوأكشف*  ُُّ املأزق املكروب غمته ِ ُ َ ُ َ َ ِ* 
  .ِالكارب: أي
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١٢٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

:  الصفة املشبهة، كما يف قوله تعاىلمبعىن ًأيضا املفعول اسم ُيستعملو
 ِواخليل ِاملسومةَ َّ َ ُ

)احلسنةأي )٦٥ َ َّفاملسومة. َ َ ُ
َِّسوم  :اسم مفعول للفعل : ُيسوم،ُ َّ َ ُِّ عرب ُ

  .وهذا االستعمال نادر كما سيظهر. ةبه عن الصفة املشبهة للمبالغ
َتأمرون :  املفعول للتعبري عن اسم الذات، كما يف قوله تعاىلاسم يأيتو ُُ

ِباملعروف وتنهون عن املنكر َ
ُ َ
ِ َ َ َ َ ِ

ُ ِ)ُفاملعروف. )٦٦ َ
ُما أقـره الشرع:  َّ َواملنكر. ََُّ

ُ
َُأنكرهما :  َ 

َوقـبحهُ    .ذات للمبالغةُِّفكل منهما اسم مفعول عرب به عن اسم ال. ََّ
 املشتقات عن معانيها الوضعية جميء الصيغ النائبة عن اسم خروج ومن

ُّ ليتين متيا : عن اسم الذات كما يف قوله تعاىلللتعبريًاملفعول أيضا  ُ َِ َقبل ،َ  ، هذاَ
ُوكنت ً نسيا ُ ِمنسياِ َ

َْفجعلناها:وقوله، )٦٧( ًحصيدا َ ِ ِ كأن مل تغن باألمسَ ِ َ َ َ ْ )٦٨(، 
ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني :وقوله ِ ِ ٍ ُِ َ َْ َ ََ)٦٩( .  

ُفالنسي ِ ما نسي من ّكل :ِّ ِ
َ ٍعصاةُ ْ فعل مبعىن فهو ، ذلكحنو وأٍ أو أداة َ ِ

ُمفعول ّمنسي :َ
ِ ِواحلصيد. َ ُ املحصودَّالشيء :َ َ

ُمفعولَِ فعيل مبعىن فهو ،  :ُّوالساللة .َ
ً يسل من الظهر سالاملاء َ ِ َّ َ

ِ ُّ َ ُلة مبعىن مفعولةُ فعافهي ،ُ ُمسلولة :َ ُ مسحوبةَ ِّ الصيغ وهذه .َ
  .للمبالغة ذاتال اسم عن هامن بكل ُِّعرب
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِ يصب على رأسه ثالث غرف بيدهَُّمث(( : االغتسالحديث ويف ِ َِ ٍ
َُ َ َ ِ ِ ََ ُّ ُ َ

 ويف ،)٧٠(
َُ قتل له َمن(( :ًاحلديث أيضا َ

ٌقتيلُِ
ِ فهو خبري النَّظرينَِ ََ ِ َ ِ َ َإما أن يودى: ُ ُ  أن اّوإم ،ّ

َيقاد ُ((
َيغرفوهي مقدار ما  ،ُ غرفةمجع :َُفالغرف .)٧١( ّ بالكفُ ْ فـعلة مبعىن فهي .َ ُ
ُمفعولة ا عن اسم الذات للمبالغة ،َ ُ مفعولمبعىنَِفعيل : َِوالقتيل .ُِّعرب   به عن ُِّعرب ،َ

  .اسم الذات
  :)٧٢( القيس امرؤ وقال

ِويضحي*  ِ فتيت املسك فوق فراشها ُ ِِ َ َ َِ ِ ُ*  
ُاملفتوت الشيء ُدقاق :َِلفتيتفا َ

ُ فعيل مبعىن مفعولفهو . َ  به عن اسم ُِّعرب ،َِ
َ ما فرش ّكل :ِوالفراش .الذات َومهدُِ ِّ ُ فعال مبعىن مفعولفهو .ُ َ ُمفروش :ِ  به عن ُِّعرب ،َ
  :)٧٣( عمرو بن كلثوم وقال .الذاتاسم 

ُيكونوا، ُ ِ يف اللقاء، هلا طحيناَ َ َ ِ ِّ َمىت   ِ ْننقل، َ ُ َ قوم، رحاناَ إىلَ
ٍ َ 

ِفطحني ِفعيل :َ ُ مبعىن مفعولَ  ّ يف كـل ذلـك هـووالغـرض .الـذات بـه عـن اسـم ُِّعرب ،َ
  .املبالغة

 أن دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل أكثر من دخوهلا إىل ُويشار
الفعل املبين مرتبط ب السبب إىل أن اسم الفاعل ويعود .املفعولعلى صيغ اسم 

 جيعل وهذا . على الفعل املبين للمجهولمبيناسم املفعول ى حني أن عل ،للمعلوم
ا ، التفضيلواسم ، املشبهةوالصفة ،اسم الفاعل أقرب إىل املصادر  كلها مبنية أل

  .ً نادراإال ،ُِ أساس احلدث الذي علم صاحبهعلى
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١٢٥   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

ّ الصرفية على صيغ الصفة المشبهةالمعاني دخول ِّ:  
َ وضعت يف ااملشبهة الصفة ِ ألصل للداللة على ثبوت نسبة احلدث الذي ُ
َُّتتضمنه إىل  َ ِّ قد جتيء يف االستعمال معربة عن غري معناها ولكنها .موصوفهاَ ُ

ا كما ،الوضعي َ يالحظ على صيغ والذي . املشتقات الوصفيةمن هو شأن أخوا ُ
ا مل تستعمل َالصفة املشبهة أ غها َِوذلك ألن صي.  اسم الفاعل أو املفعولمبعىن ُ

ً على الثبوت، فإذا فقدت هذا املعىن مل يؤمن اللبس، خصوصا أن للداللةموضوعة  َّ َ ُ ُّ
َ تشرتك وصيغ املبالغة، والصيغ النائبة عن اسم الفاعل واملفعولَِصيغهاأغلب  ِ .

َ أن الصيغ النائبة عن امسي الفاعل واملفعول، إضافة إىل صيغهما ذلكُيضاف إىل  َِ ِّ
َِرية ومتنوعة وخفيفة، فال حاجة لالعتماد على صيغ الصفة املشبهة  كثاملبالغة،َِوصيغ  ِّ
  . على امسي الفاعل واملفعولللداللة

 الوضعي، معناها هذا يعين أن الصفة املشبهة ينحصر جميئها، على غري إن
 قوله الذاتومن أمثلة جميئها للتعبري عن اسم . بداللتها على اسم الذات واملصدر

ِدلوا اخلبيث بالطيبَََوال تـتب: تعاىل َِّّ ِ َ َِ ُ َّ)ٌوما آمن معه إال قليل: ( وقوله،)٧٤
َِ ُ َ َ ََ()٧٥(، 

َسيدهاَوألفيا :وقوله ِ لدى البابَِّ َ َ)وقوله ،)٧٦ :َويدرؤون َُ ِباحلسنة َ
َ َ َ السيئةِ َِّّ)٧٧( .

َواحلسنة  َِّّوالسيد َِوالقليل  َِّّوالطيبَِفاخلبيث   ُِّعرب كلها صفات مشبهة : َِّّالسيئةو  َ
  .  ذوات للمبالغةأمساءا عن 

ُيسلم(( : ّالنَّيب وقال َِّ ََ الصغري على ُ ُ
ِ ُوالقليل ،ِالقاعدََ على ُّواملار ،ِ َِالكبريَّ

َِ 
ِعلى الكثري َِ ََ((

ِفالصغري. )٧٨( َِ و الكبري والقليل والكثريَّ ََِ  عن اُِّ مشبهة عرب صفات :ِ
                                                            

  .النساء من سورة ٢اآلية  )74(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  :)٧٩( أبو حمجنوقال .أمساء الذوات للمبالغة
ِ تابعا قول السفيهوال ِ َّ َ َ ِاملعاند ،ًِ ِ

ُ
ُولست    ُ الصهباء، ما عشتَإىل َ ِ ِ َّ، 

ِ والسفيهّفالصهباء ا عن اسم الذات للمبالغةمشبهةكلتامها صفة : َّ   .ُِّ عرب 
ًكــي نــسبحك كثــريا، :  تعــاىلقولــه جمــيء الــصفة املــشبهة مبعــىن املــصدر ومــن

َِ ََ َ َِّ ُ
ًونذكرك كثري
َِ َُ َ ًفكثريا. )٨٠(ا َ

ًتسبيحا كثريا، والثانيـة معناهـا :  األوىل معناهاَِ
َِ ً ِ ًذكـراَ

ًكثـريا ِ
َِ .

ـــو((:   ذلـــك قولـــهومثـــل. املـــصدرً مطلقـــا لـــداللتهما علـــى معـــىن ًالمفعـــوُوتعربـــان   َل
َِتعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ُ ِ َ َ ُ َ ََ ُ ً، وبكيتم كثرياًالَ

َِ ُ َ َ((
)٨١(.  

 ّومما(( :بقولهلظرف يف مثل ما ذكره سيبويه  الصفة املشبهة مبعىن اوجتيء
ًخيتار فيه أن يكون ظرفا، ويقبح أن يكون غري ذلك، صفة  َسري :  تقولاألحيان،ُ

ِ

َِعليه طوي َ، وسري عليه حديثا، وسري عليه ًالََ ََ ََ َ
ِ ًِ ِ ًكثريا،َ

ً وسري عليه قدمياَِ ِ َ ََ َ
ُوإمنا نصب صفة . ِ ُِ

)) ألن الصفة ال تقع مواقع االسم،الرفعَُاألحيان على الظرف، ومل جيز 
ِويقصد . )٨٢( َ

ُِّ كل صفة قـيدت بالزمان ال تصلح أن أن )) ال تقع مواقع االسمالصفة((: بقوله
ا ذو اجلثة من األمساء ُّيوصف  أما .  ال يصح أن تقوم مقامه وتدل عليهولذلك. َُ

الشبه بالزمان  ألن املصدر قوي بالزمان،ََّاملصادر فيصح وصفها بالصفات املقيدة 
ً وحديثا وكثريا وقدمياًالَفطوي. )٨٣( ِ َِ ً

َِ ً ا عن معىن الظرف ُِّعربصفات مشبهة، : َ  
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١٢٧   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  .وهو اسم جنس معنوي جامد. الزماين
َقال :  تعاىلقوله جتيء الصفة املشبهة مبعىن اسم التفضيل، يف حنو ًوأخريا

ُُكبريهم َِ )خالفألن الغالب هو ومثل هذا نادر يف الكالم، . َُُأكبـرهم: أي )٨٤ 
وذلك ألن اسم التفضيل أقوى . هذا، وهو جميء اسم التفضيل مبعىن الصفة املشبهة

َّ يتضمن معناها إضافة إىل معىن التفوقإذ الصفة من حيث الوصف، من َ.  
  :لـة اسم التفضيـة على صيغـاني الصرفيـ المعولـدخ

َّ اسم التفضيل، كما مر، على أن موصوفه قد تفوق يدل يف انتسابه إىل َّ
َّفهناك مشاركة بني اثنني يف معناه، أحدمها تفوق . ُ ما يشاركه ذلك املعىنعلىمعناه  َ
هذا يف أصل الوضع، أما يف االستعمال فقد جتيء صيغة اسم التفضيل . اآلخرعلى 

ا  ًمرادا  : ومن أمثلة ذلك جميئه مبعىن اسم الفاعل، قوله تعاىل.  معناها الوضعيغريُ
ُأعلمَك َُّورب َ باملفسدينَ

ِ ِ
ُ
ِ)تفضيل عرب به عن اسم اسم :َفأعلم .ِعامل أي )٨٥ ُِّ
ُ جاء نكرة غري مضافألنه ، على بابههُ جيوز محلوال .الفاعل للمبالغة ً ًمقرونا وال ،ِ ُ 

  :)٨٦( الفرزدق وقال .))من((ّحبرف اجلر 
ُ فائش أنتـم أدق، وأسـفلِوفـي َ ُّ َ ُ ٍ ُفقلت   ِ ُصدقتم،: ُ َ ٍاف بن فائش،َ يا منَ ِ َ َ 

َدقيقون وسافلون: أي َُِ ُِ َ.  
 خروج اسم التفضيل عن معناه الوضعي جميئه مبعىن اسم املفعول، كقول ومن

ُ له طائر أشأمََجرى((: العرب ٌِ َُ((
ُمشؤوم: أي )٨٧( ُِّاسم تفضيل، عرب به عن : فأشأم. َ

ّ، ألنه مبين على  اسم املفعولمبعىنجميء اسم التفضيل يندر و. اسم املفعول للمبالغة
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  .ّ مبين على فعل جمهول الفاعلاملفعول اسم على حني أنالفعل املعلوم الفاعل، 
:   جميء اسم التفضيل مبعىن الصفة املشبهة، كما يف قوله تعاىلويكثر

 َوهو ُأهونُ ِ عليهَ ََ
ِّهني، وذلك ألن اهللا : أي )٨٨ ( ّ عز وجل - َ  ال يكون شيء - ّ

ُِّاسم تفضيل عرب به عن معىن الصفة املشبهة : َأهونف. آخرَأهون عليه من شيء 
ِ نكرة، جمردا من ُاستعملوكل اسم تفضيل  .للمبالغة ًَّ ُِ محل على واإلضافة، ))ِمن((ً

ا، يف َُِّوقد جعل املبـرد هذا االستعمال قياسي.  الصفة املشبهةأومعىن اسم الفاعل 
  .)٨٩( النحاة منحني أجازه غريه 
 اسم التفضيل، مبعىن اسم الفاعل والصفة املشبهة، يءجم يف كثرة والسبب

َّ الفاعل، ومها كذلك، إضافة إىل أنه يتضمن معلومّيرجع إىل أنه مبين على حدث  َ َ
َّوقد تقدم أن جميء البناء، للداللة على غري معناه . ُّالتفوقًمعنامها مزيدا عليه معىن 
ذا كان استعمال صيغة وهل.  وتوكيد قوة الوصفاملبالغةالوضعي، يكون لغرض 

ً والصفة املشبهة، أدعى إىل املبالغة وأقوى وقعا يف الفاعلالتفضيل، للتعبري عن اسم 
  . للتعبري عن معنامهاَصيغهماُالنفس، مما لو استعملت 

  :)٩٠( التفضيل مبعىن الصفة املشبهة قول الفرزدقاسم أمثلة جميء ومن
ًبيتا، ُ دعائمه أعز وأطولَ َ َُّ ُ ُ ِ ِالذي َّإن   َ َ مسك السماء بىن لناَّ َ َ َّ َ ََ 

َِعزيزة وطويلة: أي ِ ِّمتمموقال . َ َُ بن نـويرةَ
)٩١(:  

ُُّمير ََولقد ُ علي يوم، أشنعَ َ ٌ َ َّ ُغبطت، ََولقد   ََ ً مبا أالقي، حقبةُِ ِ ِ ُ ِ 

                                                            
اجلامع : والقرطيب؛  ٢١٧: ٢يف النحو  الكافية: احلاجبوابن ؛ومالر من سورة ٢٧اآلية  )88(

  .٢٠: ١٤ القرآنألحكام 
  .١١٤٣شرح الكافية الشافية ص :  مالكوابن؛ ٨٧٧الكامل ص : املربد )89(
  .٨٧٧الكامل ص : واملربد؛  ١٥٥: ٢ديوانه : الفرزدق) 90(
  .٢٧١املفضل ص شرح اختيارات : اخلطيب التربيزي، أبو زكرياء حيىي بن علي )91(



  
١٢٩   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  :  )٩٢(وقال عمر بن أيب ربيعة. َِشنيع: أي
ُ عليك اللوم، فاخلطب أيسرِِّأقلي َ ُ َ َ َّ ِ َّ ثـم  َفارتاعتا، تا،ََفأقبـل   ََ  :َقالتاُ

ِيسري :أي َ.  
  :)٩٣(  يف قول زهريكما ، اسم التفضيل مبعىن املصدروجاء

ِ عاد، مث ترضع، فتفطمَِكأمحر ِ َ ْ ِ ُ َُّ ْفتنتج   ٍ ِ ُلكم ُ ُ أشأم، كلهمَمانِ غلَ َُُّ 
ٍشؤم ِغلمان :أي   :)٩٤( قول متيم بن مقبليف كما، مبعىن الظرفوجاء .ُ

ُأموت َوأخرى ،ُ ِ أبتغي ُ َالعيشَ ُ أكدحَ ِهل   َ ُالدهر َ  ٌفتارة: ِ  إال تارتانَّ
ِ أبتغي ٌوتارة :ُِيريد َوأخرى .َالعيشَ  يف األصل اسم تفضيل وهو .َ آخرّمؤنث :ُ
َلفعل مهمل ً يعد مستعمال معومل )٩٥( ّ خسر معىن التفضيل بالكليةلكنه ،ُ َ َ  ))ِمن((  ُ

َ يستعمل بل ، اإلضافةأو ُ معرفا بأل مطابقا موصوفه أو ، وهو نكرة منهماًَّجمرداُ َ ُ ًُِ  يفًَّ
 : مثل قوله تعاىليف ،املكاين اسم التفضيل مبعىن الظرف ُواستعمل .َّالتعريف والتنكري

ُوالركب أسفل منكم ِ َ َ ُ َّ )٩٦(.  
 هو الشأن يف كما ،الذات جميء اسم التفضيل للتعبري عن اسم ويكثر

َوعد ًالُوك :تعاىلة ذلك قوله  أمثلومن .املشتقات الوصفية األخرى َ ُ اهللا َ

                                                            
  .٧٩٨الكامل ص : واملربد؛  ٢٤٩: ١ ديوانه: ربيعةعمر بن أيب ) 92(
م مثود قوم : وعاد. ١٤٩شرح املعلقات العشر ص : التربيزي) 93( املراد 

ُ
: َوأمحر. صاحل

  .ِهو قدار عاقر الناقة
؛ واملربد، ٢٤ص.١٩٩٨طراد،دار اجليل، بريوت شرح جميد .ديوانه: مقبل بن متيم)94(

  .١٣٨: ١. املقتضب:يزيد بن حممد
  .٢١٩: ٢الكافية يف النحو :  احلاجبابن) 95(
  .٢٨٩: ٣الكتاب  : وسيبويه من سورة األنفال؛  ٤٢ اآلية) 96(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

َاحلسىن ُ 
َاحلسىن ،)٩٧( َالوصية للوالدين واألقربني : وقوله ،ِّ باتفاقَّاجلنة :ُ َِ ِ َِ ِ ُ ّ ِ َ
ِباملعروف

ُ َ
ِ )َفاحلسىن. )٩٨ ُِّمؤنث األحسن، اسم تفضيل عرب به عن اسم : ُ َ  الذاتّ

ُِّمجع أقرب، اسم تفضيل عرب : َُواألقربون. للمبالغة وقال . للمبالغةبه عن اسم الذات َ
  :)٩٩(جرير

َأخرى رأوا ُ حترق، فاستدامواُ َ ُ ُأرسلت إذا   َََّ ِ صاعقة عليـهمَ ََ ً ِ 
َفأخرى ِ مغايرةِصاعقةتعين : ُ ُِّفهي اسم تفضيل عرب به عن اسم الذات . ُ

َوقال احلطيئة. للمبالغة ُ
)١٠٠(:  

ُوعاله ُ أسطع، ال يـرد، منريَ
ُِ َُُّ ُ َّحىت   َ ُا الصبح شق عموده مإذا َ َ ُ َ َّ َ ُ ُّ 

ُِّالساطع للمبالغة، عرب به عن اسم :  مبعىن اسم الفاعلتفضيلاسم : َفأسطع ِ
ّ

ِوهو الضوء املنتشر الساطع. املبالغةالذات لتوكيد 
ّ

ِ َُ
  :)١٠١(وقال عمرو بن كلثوم . َّ

ِم نلنا تراث األكرمينا*  ِ ِ
َ َ ُ ِ * 

  .ِّرب به عن اسم الذات للمبالغةُ عتفضيلوهو اسم . مجع أكرم: َُاألكرمون
*   *   *   *   *  

ّ أهم صور خروج املشتقات الوصفية عن معانيها الوضعية عند تلك كانت َُ
ُ حيث تبني أن املشتقات قد يستعمل أحدها مبعىن اآلخر، الرتاكيب،استعماهلا يف 

ا تستعمل للداللة على أمساء الذواتاملصادر،وقد جتيء مبعىن    . واألكثر أ
فمن .  االستعماالت منها ما هو قياسي، ومنها ما يندرج حتت السماعوهذه

                                                            
  .٣٨: ٤البحر احمليط :  حيانوأبو من سورة النساء؛  ٩٥اآلية ) 97(
  .١٦٤: ٢البحر احمليط :  حيانوأبو من سورة البقرة؛  ١٨٠ اآلية) 98(
  .١٥٥الكامل ص : واملربد؛  ٢٨١ ص جريرديوان : بيبابن ح) 99(
  .١٤٧ديوان احلطيئة ص : ابن السكيت) 100(
  .٢٧٥شرح املعلقات العشر ص : التربيزي) 101(



  
١٣١   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

 املشتقات الوصفية للتعبري عن أمساء الذوات، وجميء اسم التفضيل جميءالقياس 
ً أو الصفة املشبهة، على حنو ما ظهر يف مواضعه سابقا، ومنه الفاعلمبعىن اسم 

ُضع اليت تقوم فيها مقامه، فتعرب  مبعىن املصدر يف املوااملشبهةاستعمال الصفة  ُ
ًمفعوال مطلقا،  ّ كل من امسي الفاعل واملفعول مبعىن الصفة املشبهة عندما وجميءً

ّيضاف كل منهما إىل  والغرض من هذه االستعماالت القياسية هو املبالغة . معمولهُ
  .وتوكيدها

مبعىن  السماع جميء اسم الفاعل مبعىن اسم املفعول، وجميئه ومبالغته ومن
 الفاعلني يف موضع بعض، واستعمال اسم املفعول ، واستعمال بعض أمساءاملصدر
 الفاعل، وجميء أمساء املفاعيل بعضها يف موضع بعض، واستعمال اسـم اسممبعىن 

  .ظهر يف مواضعه من البحثوكل ذلك .  واسم املفعولاملصدرالتفضيل مبعىن 
ّة ينبغي أن تظل حمصورة يف  إىل أن مثل هذه االستعماالت السماعيُويشار

َّ وأال يـتـوسع فيها، لكيال يؤدي ذلك إىل اختالط الوظائف الصرفية السماع،ّحيز  َ َُ
 االضطراب يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ، يف الرتاكيب وحصوللألمساء، 
  .التعبريية



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  عـ والمراجادرـالمص
  حميــي الــدين عبــدحممــد :حتقيــق.  الحاجــبابــن  شــافيةشــرح: الــدينرضــي ،األســرتاباذي - 

   .١٩٧٥ بريوت  الكتب العلمية،دار  ورفاقه،احلميد
  . ١٩٧٩  العلمية، بريوتالكتب، دار ٢ط ، الحاجبالبن  في النحوالكافية شرح - 
 حميي الدين حممد :حتقيق .مالك األشموني على ألفية ابن شرح : أبو احلسناألمشوين، - 

  .١٩٥٥ت الكتاب العريب، بريودار ط، احلميد،عبد 
 مطبعة  البغا،مصطفى الدكتور:حتقيق.  البخاريصحيح : بن إمساعيلحممد ،البخاري - 

   .١٩٧٦اهلندي، دمشق 
  .١٩٩٨ طراد، دار اجليل، بريوتجميد شرح .ديوانه:  متيم بن مقبل- 
 الفكر، دار ورفاقه،مصطفى السقا : حتقيق . اللغة وسر العربيةفقه : منصورأبو ،الثعاليب - 

  .  تاريخدون
، ١ علي توفيق احلمد، طالدكتور:  حتقيق .  في الصرفالمفتاح: القاهر عبد ،اجلرجاين - 

  . ١٩٨٧ مؤسسة الرسالة، بريوت
، دار الكتاب ٤طإبراهيم األبياري، : حتقيق . التعريفاتكتاب:  حممدبن علي اجلرجاين، - 

   .١٩٩٨العريب، بريوت 
 خدمات دار .ينلجاللا تفسير :لسيوطي احمللي وجالل الدين االدين جالل ن،اجلالال - 

  . دون تاريخ، دمشق،القرآن
، مكتبة مصر، القاهرة ٢ّالدكتور حسني نصار، ط: وشرح حتقيق .ديوانه : مجيل بثينة- 

١٩٦٧.   
 ،العريب  الكتابدار علي النجار، حممد :حتقيق .الخصائص:  عثمانالفتح وأب  جين،بن ا- 

  .  دون تاريخ،بريوت
  املعارف،دار  نعمان حممد أمني طه،الدكتور :حتقيق .ر جريديوان: مدحم ، حبيببن ا- 

   .تاريخ ، دونالقاهرة
   .٢٠٠٠ دمشق ،، دار الفيحاء٣ط . الباري فتح:  حجر العسقالينابن - 



  
١٣٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

 صدقي :بعناية . المحيط في التفسيرالبحر : أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي- 
  .١٩٩٢ بريوت  الفكر،دارحممد مجيل، 

الدكتور : حتقيق . اختيارات المفضلشرح:  أبو زكرياء حيىي بن علي، التربيزيخلطيب ا- 
   .١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت ٢ الدين قباوة، طفخر

  .١٩٩٧ الفكر، دمشقدار  قباوة،ِّالدين فخر الدكتور :حتقيق  المعلقات العشرشرح - 
مع : ّ وعلق عليههمجع . الراعي النميري وأخبارهشعر : الراعي النمريي-  ناصر احلاين، ا

   .١٩٦٤العلمي العريب بدمشق، دمشق 
 املوجود أمحد عبد ل عادالشيخ: حتقيق .افـالكش : حممود بن عمراهللا جار ،الزخمشري - 

   .١٩٩٨ الرياض  العبيكان،مكتبة، ١والشيخ علي حممد معوض، ط
نعيم : َّ وعلق عليهضبطه .  العلـوممفتاح:  السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر- 

  .١٩٨٧ بريوت العلمية،، دار الكتب ٢زرزور، ط
  .١٩٥٠، دار الكتب املصرية، القاهرة ١ط .  كعب بن زهيرديوان:  السكري- 

 املنجد، الدينالدكتور صالح :  لهقدم .  الثقفيِمحجن أبي ديوان :، أبو هاللالعسكري
  .١٩٧٠، دار الكتاب اجلديد، بريوت ١ط

 حممد علي :حتقيق  .رآنـ في إعراب القالتبيان:  اهللا بن احلسني عبد البقاء وأب ،العكربي - 
    .١٩٨٧ بريوت ، اجليلدار ،٢ ط،البجاوي

، عامل الكتب، بريوت ١قدري مايو، ط: وشرح تقدمي . ديوانه : بن أيب ربيعةعمر - 
١٩٩٧.  

 :حتقيق. ي كالمها في فقه اللغة وسنن العرب فالصاحبي:  أبو احلسني أمحد، فارسبن ا- 
  . ١٩٦٣ بريوت بدران، -   أمؤسسة ُّ الشوميي،مصطفى

  .١٩٨٣، عامل الكتب، بريوت ٣ط . القرآنمعاني : الفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد- 
  املعارف، بريوتمكتبة، ٣ط . األسماء واألفعالتصريف : الدين فخر لدكتور، اقباوة - 

١٩٩٨ .  
  حممد هارون،السالمعبد :  وشرححتقيق .الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنرب،سيبويه - 

  .١٩٨٨ القاهرة اخلاجني، بةمكت ،٣ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 صدقي :راجعه . القرآنألحكام الجامع:  عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاريأبو ،القرطيب - 
  .١٩٩٥  الفكر، بريوتدارحممد مجيل، 

ن درويش وحممد الدكتور عدنا: حتقيق. الكليات:  أيوب بن موسىالبقاء وأب ،الكفوي - 
  .١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بريوت ١ط املصري،

الدكتور عبد : حتقيق . الكافية الشافيةشرح:  الدين حممد بن عبد اهللامجال ، مالكبن ا- 
  . ١٩٨٢  املكرمةمكة  أم القرى،جامعة ،١ط املنعم أمحد هريدي،

 أمحد حممد الدكتور: حتقيق . في اللغة واألدبالكامل:  بن يزيدحممد العباس وأب ،املربد - 
  . ١٩٩٧  بريوتالرسالة، مؤسسة ،٢الدايل، ط

الدكتور شوقي : حتقيق . في القراءاتالسبعة:  أمحد بن موسىبكر وأب ، جماهدبن ا- 
  .، دار املعارف، القاهرة، دون تاريخ٢ط ضيف،

 ،اجليل ، دار١أمحد أمني وعبد السالم هارون، ط: نشره .الحماسة ديوان شرح: املرزوقي - 
  .١٩٩١ بريوت

  دار إحياءالباقي،حممد فؤاد عبد : حتقيق . مسلمصحيح : بن احلجاج النيسابوريمسلم - 
  . تاريخدون  العريب،الرتاث

الدكتور حممد فؤاد سزكني، :  وتعليقحتقيق . القرآنمجاز:  اهللاعبد وأب ، بن املثىنمعمر - 
  .تاريخمكتبة اخلاجني، القاهرة، دون 

  .١٩٩٢بريوت  صادر،دار ،١ط . العربلسان :بن مكرم املصري منظور، حممد ابن - 
: حتقيق . الصغير في النحوالجامع: األنصاري  الدين بن يوسفمجال  هشام،بنا - 

  .١٩٨٠ اهلرميل، مكتبة اخلاجني، القاهرة حممودالدكتور أمحد 
  .ارخيه دار النشر وتذكرُ تمل احلميد،  حميي الدين عبدحممد :حتقيق . شذور الذهبشرح - 
 عبد احلميد، املكتبة الدينحممد حميي :  وشرححتقيق . الصدىوبل  قطر الندىشرح - 

  .١٩٩٢وبريوت  العصرية، صيدا
 .١٩٣٤ لعام ،األول زءاجل:  اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة - 







































































١٦٩  
  

  )املقاالت واآلراء(
  من نقاوة اللغة العربية

َّاستبدال لفظ عربي أصيل مكان لفظ معرب ومركب ثقيل ّ ّ  

  عبد الكريم اليافي. د
  .ً بدال من انفلونزا الطيور))ُاخلنان((تدعونا اللغة العربية إىل أن نقول 

َّاخلنان كغراب داء يأخذ الطري يف حلوقها، ((): خنن(جاء يف تاج العروس  ُ
َا يف الصحاح واملحكمكم

ُ
ِّ...((.  

ُويبدو أن للخنان ساللة اجتاحت اإلبل يف زمن املنذر بن ماء السماء
)١(.  

ُاخلنان زكام لإلبل((): خنن(ًوجاء يف التاج أيضا  ُوزمن اخلنان كان يف . ُ
وهو معروف عند العرب، وقد . عهد املنذر بن ماء السماء، وماتت اإلبل منه

َل النابغة اجلعديذكروه يف أشعارهم، قا
)٢(:  

ِّفمن حيرص على كربي فإين َِ ْ ِمن الشبان أيام اخلنان   َ ُ َ ُّ 
ِكان اخلنان داء يأخذ اإلبل يف مناخرها، ومتوت منه: قال األصمعي ُ .
  .فصار ذلك تارخيهم

                                                            
 وهو املنذر بن امرئ القيس الثالث .م٥٦٣= ه  ق ١٦املنذر بن ماء السماء تويف حنو ) 1(

حلرية وما وهو ثالث املناذرة، ملوك ا. ّوماء السماء أمه. ّبن النعمان بن األسود اللخميا
 .وهو باين قصر الزوراء يف احلرية. يليها من جهة العراق يف اجلاهلية

 حممود شاكر، دار املعارف، القاهرة، ص : طبقات فحول الشعراء، البن سالم، حتقيق) 2(
 .أبو ليلى، ويف امسه اختالفوهو . م٦٧٠= ه  ٥٠والنابغة اجلعدي تويف حنو ). ١٠٣(

.  فأسلموفد على النيب . ن عبد اهللا اجلعدي العامريواملشهور أنه حسان بن قيس ب
 .َّوهو من املعمرين، جتاوز عمره مئة سنة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ّواخلنان بالضم داء يأخذ يف األنف ُوخن البعيـر فهو خمنون، أصابه ... ُ ْ ّ ُ
  .))لكوطائر خمنون كذ. ُاخلنان

  :)٣(جاء يف ديوان النابغة اجلعدي
ِّفمن يك سائال عين فإين ِّ ً ِمن الفتيان يف عام اخلنان   ُ ُ ِ 

ُمضت مئة لعام ولدت فيه َ ٌ ِوعشر بعد ذاك وحجتان   َ ّ ِ َ َ 
ّفقد أبقت صروف الدهر مين َّ َكما أبقت من السيف اليماين   ُ ّ َ 

َتفلل وه َّ ٌو مأثور جرازَ ُ ِإذا مجعت بقائمه اليدان   ٌ َ ِ َِ ُ 
َّتفلل السيف   .ّانكسر حده: َ

، بعد أن أورد املؤلف مجلة من أبيات النابغة ))ّشرح أبيات مغين اللبيب((وجاء يف 
: ))حلن العامة((قال اجلواليقي يف كتاب : اجلعدي، مع اختالف يف بعض أبيات الشعر

ًواخلنان أيضا .  يف الناسوهو يف اإلبل مثل الزكام. ُاخلنان داء يأخذ اإلبل يف مناخرها ُ
ًواخلنان أيضا داء يأخذ الطري يف رؤوسها... داء يأخذ الناس ُ((

) ٤(.  
والغريب أن أدباءنا . ُولفظ اخلنان بتلك املعاين مذكور يف أكثر كتب اللغة

ومن هذه . ًوعلماءنا غفلوا عن هذه الكتب اليت حتوي كنوزا يف خمتلف امليادين
  .ّلطريّامليادين طب احليوان وا

  :هذا وتصبح املصطلحات على الوجه التايل
 فرنسي انكليزي عربي
  Avianflu    Grippe Aviaire  ُاخلنان

  

                                                            
 - ١٦٠(، ص ١٩٦٤، دمشق ١عبد العزيز رباح، ط: شعر النابغة اجلعدي، حتقيق) 3(

١٦٢.( 
عبد العزيز رباح وأمحد يوسف : شرح أبيات مغين اللبيب، لعبد القادر البغدادي، حتقيق) 4(

 ).٢٥٥( ص ٧، ج١٩٨٠، دمشق ١طّدقاق، 
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  المدرسة الظاهرية بدمشق
  )دار الكتب الظاهرية(

  عـزة حسن . د
  :دـتمهي

، ألن ًكان اجلامع يقوم مقام املدرسة يف العامل اإلسالمي اقتداء بالرسول 
ّمسجده يف املدينة املنورة كان املدرسة األوىل يف اإلسالم، علم فيه أصحابه أمور 

 خلفائه، حىت صارت  يف عهدّوظل املسجد كذلك بعد الرسول . دينهم
فيها كانت . املساجد بعد ذلك مدارس للعلم يف كل العصور يف تاريخ اإلسالم

ّوكان الشيوخ وصدور العلماء يتصدرون . تقام الصلوات، وتعقد حلقات الدرس
للتدريس فيها، فيختلف إليهم طلبة العلم من كل حدب وصوب، وجيلسون يف 

رى، مثل املدينة املنورة  ز الثقافة الكبحلقات دروسهم ألخذ العلم منهم يف مراك
روان يف إفريقية وفاس  والبصرة والكوفة وبغداد ودمشق والفسطاط يف مصر، والقي

  .رها من مراكز العلم املشهورة يف اإلسالم يف املغرب وغي
ًوظل أمر التعليم مرتبطا باملساجد إىل أواسط القرن اخلامس من اهلجرة حي ن  َّ

شاء املدارس خارج حدود املساجد، وصارت تشرف عليها أخذت الدولة يف إن
وكان الوزير املشهور نظام امللك، وزير . ن ّبنفسها، وتعني هلا األساتذة املدرسي

. َالسلطان ملكشاه السلجوقي، أول من فكر بإنشاء مدرسة يف العامل اإلسالمي
ل الذين حتتاج لتخريج الرجا(  ه٤٥٧(فقد أمر ببناء املدرسة النظامية ببغداد سنة 

وهكذا ظهرت يف العامل اإلسالمي مؤسسة . إليهم الدولة يف وظائفها املختلفة
ثقافية جديدة هي املدرسة بشكل هندسي جديد خيتلف عن اجلامع، ويصلح مع 

ْوقد أحدثت يف املدرسة عناصر مل تكن موجودة يف . ًذلك للتدريس والصالة معا َِ ْ ُ
 والتدريس، مثل وجود حجرات لسكن األساتذة ر الصالة اجلامع، ملنافع أخرى غي



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

َُّن من الدهر تضم تـربة خاصة، عليها قـبة يدفن  مث صارت املدرسة بعد حي. والطلبة ُْ
  .فيها منشئ املدرسة يف أغلب األحيان

وملا استوىل السالجقة على بالد الشام، وحكمها أتابكتهم أواخر القرن 
ّ

ُاجلديدة إىل هذه البالد، فبنيت يف اخلامس من اهلجرة أدخلوا فكرة املدرسة 
وقد . عهدهم عدة مدارس يف دمشق مثل املدرسة الصادرية والبلخية واألمينية

َْاشتهر نور الدين حممود بن زنكي خاصة، وهو آخر أتابكة السالجقة يف بالد 
. ّالشام حببه للعمران، واجتهاده يف بناء املدارس يف شىت أحناء البالد اليت حكمها

ٍد القرن السادس من اهلجرة اإلكثار من بناء املدارس، وضروب أخرى من مث شه

وكانت الغاية . ِّاملنشآت الثقافية واالجتماعية العامة، كاخلانقاه والرباط والبيمارستان
وقد اختلفت مع . ًمن إنشاء املدارس واحدة، وهي التعليم ونشر الثقافة دائما

 للقرآن، ومدارس للحديث النبوي، فكانت هناك مدارس. ذلك يف نوع التعليم
ن القرآن واحلديث، ومدارس ملذهب واحد من املذاهب  وأخرى جامعة بي

  .ن منها أو ثالثة مذاهب أو أربعة اإلسالمية، ومدارس ملذهبي
وقد توسع امللوك األيوبيون بعد السالجقة يف عمارة املدارس، فانتشرت يف 

ن ورثوا  لسبب يف ذلك أن األيوبييوا. كل أحناء البالد اليت دخلت يف حكمهم
فكان غرضهم من التوسع يف . احلكم الفاطمي يف مصر، مث أخذوا بالد الشام

ن من  عمارة املدارس هو القضاء على املذهب الفاطمي الشيعي، وختريج املوظفي
وهلذا كان . ًرهم خلدمة الدين والدولة معا َُّالقضاة والعلماء وكتاب الدواوين وغي

ضة ثقافية جديدة يف هذه البالد وبييعهد األي ومن أشهر املدارس اليت . ن عصر 
رى بدمشق، بناها امللك العادل أخو صالح  شادها األيوبيون املدرسة العادلية الكب

  .وكانت مقر جممع اللغة العربية بدمشق إىل عهد قريب. الدين األيويب
د الشام ومصر، وساروا ن، وورثوا عنهم حكم بال مث جاء املماليك بعد األيوبيي



  
١٧٣  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

ومن أشهر املدارس اليت . رها من املنشآت على خطاهم يف عمارة املدارس وغي
ِشادها املماليك املدرسة الظاهرية بدمشق، صنو املدرسة العادلية فيها، وموضوع 

  .وهي اليوم مبىن دار الكتب الوطنية الظاهرية. دراستنا هذه
ُمن امللوك يقفون عليها األوقاف وكان أصحاب هذه املدارس الذين بنوها  َِ

رها من العقارات، لتقوم بنفقة  ن واألراضي الزراعية وغي الواسعة، من الدور والبساتي
من يعيش فيها من األساتذة وطلبة العلم، وما حيتاجون إليه من طعام وكساء 

  .َُِومرتبات، وليـنفق منها على أثاث البناء وترميمه وإصالحه
ر من املدارس  رها من حواضر العامل اإلسالمي بكثي يوتزدهي دمشق مثل غ

وقد كانت مدارس العلم ومراكزه . ي بنيت يف العهود املذكورة واملنشآت الثقافية الت
األخرى منتشرة يف كل حي من أحياء املدينة من جوار اجلامع األموي يف قلب 

القريبة رها من الضواحي  املدينة إىل سفح جبل قاسيون وحدائق الغوطة وغي
  .والبعيدة

*    *    *  
  :موقع المدرسة الظاهرية

ضة ثقافية، وازدهرت احلركة  ًذكرنا آنفا أنه بدأت يف بالد الشام ومصر 
ن مث املماليك من بعدهم حبكم هذه البالد،  العلمية فيها بسبب استقالل األيوبيي

وقد كانت . غدادًرا من مظاهر احلكم واحلضارة عن ب وإنشائهم دولة قوية ورثت كثي
فأقبل امللوك . دمشق قلب هذه الدولة الذي ينبض باحلياة والثقافة وضروب العلم

رها من املنشآت الثقافية العامة فيها  واألمراء وسراة الناس على تشييد املدارس وغي
  .كما بينَّا يف املقدمة

موي يف وكان معظم هذه املباين الثقافية يقوم يف املنطقة احمليطة باجلامع األ
ًقلب املدينة، والسيما يف حي الكالسة الكائن يف اجلهة الشمالية من اجلامع ممتدا  ّ َ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُوقد جتمع يف هذا احلي وحده حنو عشرين . من الغرب إىل الشرق وسط املدينة
ًمعهدا علميا، حىت صار مبثابة احلي الثقايف، أو املدينة اجلامعية، ملدينة دمشق يف 

  :ُومن أشهر املدارس اليت بنيت يف هذا احلي. ميةالقرون الوسطى اإلسال
ر  بناها األمي. وهي أول مدرسة أنشئت يف دمشق: المدرسة الصادرية - ١

وقد اندثرت ومل يبق منها شيء (.  ه٤٩١(شجاع الدولة صادر بن عبد اهللا سنة 
  .اليوم

ّ مدرسة الكالسة- ٢ (.  ه٥٥٥(َْبناها نور الدين حممود بن زنكي سنة : َ
ا أنشئت قرب مكان عمل الكلس عند اجلامع األموي، ُّومس ّيت بالكالسة أل ّ

  .ًوقد اندثرت أيضا
ُ، ونسبت إىل امللك العزيز بن ( ه٥٩٢(ُبنيت سنة :  المدرسة العزيزية- ٣

دمت ومل يبق منها . وهي تضم تربة السلطان صالح الدين. صالح الدين وقد 
  .العناصر اجلزئيةرى وبعض  ربة وأحد األقواس الكب سوى الت
بناها القاضي الفاضل وزير السلطان صالح الدين :  المدرسة الفاضلية- ٤
وهي اليوم متهدمة . ّواستمر نشاطها العلمي إىل القرن العاشر من اهلجرة. األيويب

  .تشاهد بقاياها خلف تربة صالح الدين
الدين رك يف بنائها امللك العادل نور  اشت: رى  المدرسة العادلية الكب- ٥

وتضم تربة هذا امللك . حممود وامللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب
وكانت مقر جممع اللغة العربية بدمشق إىل عهد (.  ه٦١٥(ر املتوىف سنة  األخي
  .قريب
. ( ه٨٢٤(ر سيف الدين جقمق سنة  بناها األمي:  المدرسة الجقمقية- ٦

ًحف بدمشق، وجعلت منها متحفا للخط َّوقد رممتها املديرية العامة لآلثار واملتا
  .العريب



  
١٧٥  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

َوإذا أضفنا إىل هذه املعاهد الثقافية التـرب العديدة املوجودة يف هذا احلي اليت  َُّ
ًكانت تستخدم للتعليم أيضا، وحلقات الدرس املختلفة اليت كانت تعقد يف أرجاء  ُ

حركة علمية اجلامع األموي، أمكننا أن نقدر مدى ما كان يشيع يف هذا احلي من 
ُمزدهرة، وكيف كان يعج باألساتذة وطلبة العلم الذين كانوا يفدون إليه من شىت  َِ

  .أحناء البالد
. رى الكائنة يف هذا احلي الثقايف واملدرسة الظاهرية هي إحدى املدارس الكب

ّتقع يف اجلهة الشمالية الغربية من اجلامع األموي عند تقاطع شارع الكالسة 
ريد ومبساواة البوابة الرومانية الواقعة على خطوات من باب اجلامع  بشارع باب الب

  .الغريب
ّوحيد املدرسة من اجلنوب شارع الكالسة، ومن الغرب شارع باب الب ريد  ّ

َويالصقها من الشمال محام العقيقي . رى الذي يفصلها عن املدرسة العادلية الكب َّ
ّالقدمي الذي يعرف اآلن حبمام امللك الظاهر   .ُ، وجياورها من الشرق بيوت سكنيةُ

*    *    *  
  :ةـة الظاهريـخ المدرسـتاري

ُمسيت املدرسة بالظاهرية باسم امللك الظاهر الذي دفن فيها، وهو السلطان  ّ ُ
َركن الدين أبو الفتوح بـيبـرس البـندقداري الت ُْ َْ ركي، ملك مصر والشام، وهو أشهر  َْ

ّوطد ملكهم يف بالد الشام بعد زوال الدولة ن املماليك البحرية، وأول من  سالطي
  .األيوبية إثر دخول التتار دمشق أيام قائدهم هوالكو

ِأخذ صغي. ِْوأصل امللك الظاهر من أرض القبجاق يف تركستان ِرا وبيع أسي ُ ًرا،  ً
ِر عالء الدين آي تكي راه األمي فاشت ُْن البـندقداري، فقبض امللك الصاحل جنم الدين  َ

ونشأ . ََْْعلى البندقداري، وأخذ ركن الدين بـيبـرس، فكان من مجلة مماليكهاأليويب 
زم فيها الصليبيون يف مصر، مث  ًالظاهر شجاعا ضاريا، وشهد وقعة املنصورة اليت ا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُصار من قواد السلطان سيف الدين قطز، ثالث سالطي ن املماليك، وأسهم معه  ُ
ََّوتسلم احلكم (.  ه٦٥٨ ( ن سنة فلسطين جالوت يف  يف كسرة التتار يف معركة عي َ

ًبعد مقتل السلطان قطز، وبويع سلطانا على مصر والشام يف السنة املذكورة ُ ُ)١( .
ًن، وفتح عددا من البالد واستخلصها من  ن، وحارب الصليبيي فقضى على الفت

لذلك فهو . ًعاما) ١٧(ّأيديهم، وأقر األمن يف البالد طوال مدة حكمه الذي دام 
ُّيـعد املؤسس احلقيقي لدولة املماليك البحرية، وباين جمدها وعظمتها وكان امللك . َُ

م، فشيد  م ويأخذ مبشور ّالظاهر حيب اإلصالح والعمران، ويكرم العلماء ويقر ُ ُ
. ر من حصن وقلعة ومدينة ُّن، وخلد امسه على أكث ره من السالطي املدارس مثل غي

ُ بقصره األبلق بدمشق، ودفن يف القلعة، مث نقل ( ه٦٧٦(وتويف يف احملرم سنة  ُ
  .ُجثمانه ودفن يف تربته يف املدرسة الظاهرية

*      * *   
(  ه٦٧٦(ُبدئ ببناء املدرسة الظاهرية يوم السبت تاسع مجادى األوىل سنة 

رى لتكون مدرسة وتربة للملك الظاهر يف مكان دار  جتاه املدرسة العادلية الكب
َر العقيقيقدمية تعرف بدا

ربة خامس مجادى اآلخرة من السنة  ووضع أساس الت. )٢(
وقد أمر بالبناء امللك السعيد بن امللك الظاهر . نفسها كما وضع أساس املدرسة

الذي توىل السلطنة بعد أبيه، وجعلها على احلنفية والشافعية، وأقام فيها دار 
  .حديث، أي مدرسة خاصة لرواية احلديث النبوي وتدريسه

ً، وبويع أخوه سالمش سلطانا ( ه٦٧٨(إال أنه اضطر إىل خلع نفسه سنة  َ ُ
َمكانه، وكان يف السابعة من عمره، فخلعه أتابكه سيف الدين قالوون واستوىل  ُ َ

  .على احلكم، ولقب نفسه بامللك املنصور
                                                            

  ).٣٥٠ -٣٤٩( ص ١النعيمي، الدارس يف تاريخ املدارس ج) 1(
  ).٣٤٩( ص ١النعيمي، الدارس يف تاريخ املدارس ج) 2(



  
١٧٧  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

وقد . ّومل يكن بناء املدرسة الظاهرية قد مت، فأمر السلطان قالوون بإمتامها
بسم اهللا ((: ن يف الكتابة املرقومة فوق الباب الرئيس، وجاء فيها  البانييُكتب اسم

 املوىل )٣(ن ن املعمورتي ربة املباركة واملدرستي أمر بإنشاء هذه الت. الرمحن الرحيم
ر امللك  السلطان امللك السعيد أبو املعايل حممد بركة قان ابن السلطان الشهي

اهد ركن الدين أيب ال ر،  أنشأها لدفن والده الشهي. ََْْفتوح بـيبـرس الصاحليالظاهر ا
وأمر بإمتام . ن ظاهر وسعيد وحلق به عن قريب، فاحتوى الضريح على ملكي

ا السلطان املنصور سيف الدنيا والدين قالوون الصاحلي قسيم أمي ن  ر املؤمني َعمار
  .))َّخلد اهللا سلطانه

ُافتتحت املدرسة (  ه٦٧٧(ويف يوم األربعاء الثالث عشر من صفر سنة 
َّالظاهرية، وألقي فيها أول درس، مع أن بناءها مل يكن قد كمل وقد حضر درس . ُ

ِر آيدمي االفتتاح األمي ً، وكان الدرس حافال )٤(ر الظاهري نائب السلطنة بدمشق َ
وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين الفارقي يف . ر حضره القضاة وخلق كثي

ّقي، ومدرس احلنفية الشيخ القاضي صدر الدين سليمان بن أيب العز اإليوان الشر ِّ
ِْيف اإليوان القبلي

)٥(.  
ْوقد وقفت على املدرسة الظاهرية أوقاف كثي رها  ن وغي رة من القرى والبساتي َُِ

. من العقارات، كما هو مرقوم يف الكتابة الظاهرة يف أعلى الباب اخلارجي
رة من  َّف على أن الظاهرية كانت تتمتع مبوارد وفيرة هذه األوقا ونستدل من كث

ن عليها وطلبة العلم الذين يعيشون فيها، وتوفر  ّاملال تسد حاجة املدرسة والقائمي
. هلم الوقت، وتكفيهم مؤونة السعي يف طلب العيش لالنصراف إىل العلم والدرس

                                                            
ا يف الزاوية اجلنوبية الشرقيةن املدرسة الظاهرية ودار ا  يريد باملدرستي)3(   .حلديث امللحقة 
  ).٣٥١( ص ١النعيمي، الدارس يف تاريخ املدارس ج) 4(
  .املصدر نفسه) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 خدمة العلم، ر املدرسة الظاهرية من ّوقد مكنت هذه األوقاف ذات الريع الوفي
وأداء رسالتها الثقافية خالل مدة طويلة من الزمن، امتدت مخسة قرون، من أواخر 

ونعرف ذلك من استعراض . القرن السابع إىل أواخر القرن الثاين عشر من اهلجرة
ن الطويلة يف كتب  َّأمساء الشيوخ واألساتذة الذين درسوا فيها خالل هذه السني

  .)٦(تراجم العلماء بدمشق
ر أن أوقاف الظاهرية قد أمهلت يف القرون املتأخرة، فخرب بعضها ودرس،  غي

ُوتركت املدرسة وحدها تواجه . ن أيديهم على ما تبقى منها ووضع بعض الطامعي
ا اخلراب وتداعت بعض أقسامها، والسيما القسم الشمايل  َعوادي الزمن، فأصا

َاملالصق حلمام العقيقي ّناشئة من احلمام قد أثرت يف أجزاء ويبدو أن الرطوبة ال. ّ ّ
ّهذا القسم وسهلت تداعيها واندثارها، وهلذا تضاءل شأن املدرسة الظاهرية يف 
ّالقرن الثالث عشر من اهلجرة حىت آل أمرها إىل كتاب اقتصر شيوخها فيه على 
تعليم الصبية الصغار وإقرائهم القرآن الكرمي، ففقدت مكانتها العالية، وأضاعت 

وهذا هو السبب يف أن كتب تراجم العلماء للقرن الثالث عشر مل . ا القدميجمده
ّتذكر اسم شيخ واحد درس يف الظاهرية أو مسع فيها يف هذا القرن

)٧(.  
ّوالظاهر أن تطور احلضارة وتغري أسس الرتبية والتعليم يف هذا القرن، وهو 

ب أوقافها يوافق القرن التاسع عشر للميالد، هو السبب، إىل جانب خرا
ِوضياعها، يف إمهال املدرسة الظاهرية اليت كانت تتبع النظم القدمية يف التعليم 

  .ن احلنفي والشافعي ورواية احلديث النبوي لتدريس املذهبي
*    *    *  

                                                            
والنعيمي، ) ٤٣١، ٤٠٨، ٣٥٧( ص ٥ً انظر مثال ابن العماد، شذرات الذهب ج)6(

   ).٣٥١، ٣١١، ١٣٥، ٥٦، ٣٣( ص ١الدارس يف تاريخ املدارس ج
  . تاريخ القرن الثالث عشرلرزاق البيطار، حلية البشر يفمثل كتاب عبد ا) 7(



  
١٧٩  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

مث طرأ على الظاهرية طارئ أعادها إىل احلياة بوجه جديد يف أواخر القرن 
كتبة عامة تضم جمموعات من الكتب التاسع عشر للميالد فقد انقلبت إىل م

املخطوطة واملطبوعة من تراث العرب واإلسالم، وتؤدي رسالتها الثقافية بروح 
وحكاية ذلك أنه هبط دمشق يف أواخر هذا القرن الوايل العثماين . جديدة

ًاملشهور مدحة باشا، وكان ذكيا المعا، حيب اإلصالح والعمران، ويسعى يف نشر 
ّ، فألف من علماء البلد مجعية مسيت باجلمعية اخليالعلم واملعرفة رية برئاسة الشيخ  َّ

ّعالء الدين عابدين، ومن أعضائها عالمة الشام الشيخ طاهر اجلزائري، مفتش 
املعارف يف والية سورية، وأسند إليها أمر العناية بالتعليم وإنشاء املدارس يف 

شا جبمع كنوز املخطوطات فأشارت اجلمعية على الوايل مدحة با. )٨(البالد
ًاملوقوفة على مدارس دمشق، ووضعها يف مكان واحد صونا هلا من التلف 

ر منها نتيجة السرقة واالختالس، فكتب بذلك إىل  ُوالضياع، بعد أن فقد قسم كبي
السلطان عبد احلميد، وحصل منه على قرار جبمع املخطوطات يف مكتبة عامة 

  .)٩(لظاهر ملتانتها ولياقتها لتلك الغايةَّيكون مقرها يف تربة امللك ا
ُوعلى هذا مجعت املخطوطات من عشر مدارس خمتلفة يف دمشق، ووضعت  ُ
ّيف الظاهرية اليت مسيت باملكتبة العمومية، وصنفت الكتب فيها حسب موضوعات  ّ
ُِالعلوم، وصنع هلا فهرس بأمساء الكتب، طبع على غرار فهارس املكتبات يف  ُ

ا م يف قبة امللك الظاهر اليت صارت مقر١٨٨١ُوافتتحت املكتبة سنة . )١٠(إستانبول
ُللكتب وقاعة للمطالعة يف وقت واحد، ووضعت حتت إشراف مجاعة من العلماء 

                                                            
  ).١٢٠ - ١١٩(ابن بدران، منادمة األطالل ص ) 8(
   ).١٢١ - ١٢٠( ابن بدران، منادمة األطالل ص )9(
  
   . يف الظاهرية نسخة من هذا الفهرس املطبوع يف العهد العثماين)10(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ّومسيت الظاهرية بدار الكتب العربية يف عهد احلكومة . باسم مجعية املكتبة العمومية
. ت بدار الكتب الوطنية الظاهريةُم، مث دعي١٩١٩العربية اليت قامت يف سورية سنة 

ا من املخطوطات واملطبوعات  وقد تطورت واتسعت مع الزمن، وكث رت مقتنيا
النادرة حىت صارت إحدى أشهر دور الكتب يف العامل العريب، وغدت موئل 

  .ن ن يف عاصمة األمويي ن والدارسي الباحثي
  :هندسة المدرسة الظاهرية

ى بنائها هو إبراهيم بن غامن كما يظهر يف مهندس الظاهرية الذي أشرف عل
  :الكتابة املرقومة يف الزاوية الشمالية يف أعلى املدخل الرئيس للمدرسة، ونصها

وقد سار هذا املهندس يف بناء الظاهرية على تقاليد . ))عمل إبراهيم بن غامن((
تلفة، فن البناء اإلسالمي العريب املاثلة يف أبنية دمشق العامة ومدارسها املخ

رى املقابلة للظاهرية، وهي من إنشاء امللك  والسيما بناء املدرسة العادلية الكب
  .وهي أقدم من الظاهرية. )١١(العادل أيب بكر بن أيوب أخي صالح الدين

ومن الواضح أن املهندس إبراهيم بن غامن قد سعى أن جيعل صرح الظاهرية 
ًشبيها بصرح العادلية ومالئما له، وقد جنح يف  مسعاه كل النجاح، فجاء الصرحان ً

ي ما آبدتان صنوان، يقفان وجها لوجه يف قلب دمشق يف روعة  متشا ًن كأ ِ ِْ ِ

َوجالل، ويغالبان عوادي الزمن وأيدي الفناء، ويوحيان لرائيهما بالعظمة والصالبة 
  .واخللود

 ويؤلف خمطط بناء الظاهرية مبجموعه مع بناء دار احلديث اليت كانت قائمة
ًيف الزاوية اجلنوبية الشرقية منها شكل مربع تقريبا، يف وسطه فناء مكشوف  َ

ًمستطيل الشكل، طوله مثانية عشر مرتا وعرضه اثنا عشر مرتا وحتيط بالفناء . ً
ُاألواوين الثالثة، من كل جهة إيوان، ويضاف إليها قوس املدخل الرئيسي، فتكون 

                                                            
  ).١٢٤(ابن بدران، منادمة األطالل ص ) 11(



  
١٨١  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

  .وفة املتبعة يف فن البناء اإلسالمي العريبأربعة أواوين متقابلة على الطريقة املعر
ن، جبهة غربية على  ن اثنتي وجعل املهندس إبراهيم بن غامن للظاهرية جبهتي

ّريد طوهلا اثنان وثالثون مرتا، وأخرى جنوبية على شارع الكالسة  شارع باب الب ً
الغربية واجلبهة . ًمتتد إىل آخر تربة امللك الظاهر فحسب، وطوهلا ثالثة عشر مرتا

  .هي الرئيسة، ويف وسطها يقع املدخل الرئيس
فلننتقل اآلن إىل وصف . هذا هو املخطط اهلندسي للمدرسة الظاهرية

  .ن باملدخل الرئيس األجزاء الباقية منها مبتدئي
املدخل الرئيس للبناء عريض، ويبلغ عرضه أربعة أمتار، وهو عال يشبه 

صف قبة داخلية، وعلى جانبيه دكتان مبنيتان اإليوان، ارتفاعه عشرة أمتار، تعلوه ن
  .ًر واحد تقريبا ّرة من احلجر املزي الوردي اللون بارتفاع مت بقطع كبي

رين فتحة الباب الذي تعلوه مخسة سطور  ويف صدر املدخل على عمق مت
ّعريضة من الكتابات املرقومة باخلط النسخي املزهر اجلميل، ممتدة إىل جانيب 

 األسطر العلوية منها ذكر أوقاف املدرسة، ويف السطرين املدخل، جاء يف
ن تاريخ إنشاء املدرسة واسم امللك السعيد الذي أمر ببنائها، واسم  السفليي

وقد ذكرنا نص هذه . َالسلطان سيف الدين قالوون الذي أمر بإكمال البناء
  .الكتابة يف الفقرة السابقة

ُ القبة العالية اليت دفن فيها امللك ن الداخل إىل فناء املدرسة تقع وإىل ميي
الظاهر وابنه امللك السعيد، وهي اجلزء الرئيس من البناء، وأمجل ما فيه، بل هي 
من أمجل املدافن امللكية اليت شادها املسلمون، وتعد لذلك آية من آيات الفن 

 قبة ًن مرتا، وهي أعلى قبة يف دمشق بعد ترتفع قبتها العالية حنو ثالثي. اإلسالمي
  .النسر يف اجلامع األموي

َيصعد إىل باب القبة بدرجتي وحول هذا الباب املوجه إىل الشمال إطار . ن ُ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مبين باحلجر الوردي اللون، وفيه زخارف من أشكال هندسية مؤلفة من خطوط 
ُويف أعلى الباب ثبتت قطعة من احلجر األبيض نقش عليها أربعة أسطر . متقاطعة ّ ُ

ربة، ويف أعالها اللوحة التذكارية لتحويل املدرسة إىل  ف التجاء فيها ذكر أوقا
ُوقد وضعت يف عهد وايل الشام محدي باشا الذي جاء بعد عزل . مكتبة عامة

  .)١٢(مدحة باشا عن الوالية
ا على شكل أواوين متقابلة مسدودة،  ُوقاعة القبة مربعة الشكل رفعت جدرا

ّملهندس طريقة احلطات املضلعة للتوصل وقد اتبع ا. ًطول ضلعها ثالثة عشر مرتا ّ َ
إىل إقامة القبة املستديرة فوق اجلدران األربعة، وبذلك ضاقت املساحة احملصورة 

وفوق هذه احلطات . راب من شكل الدائرة ن األضالع مرة أخرى، وزاد االقت بي
  .رفعت القبة الشاهقة الواسعة

رى  يف املدافن اإلسالمية الكبُويف صدر القاعة بين حمراب على العادة املتبعة 
وهو مزخرف زخرفة رائعة، كما أن املكان كله حافل . إلمكان إقامة الصلوات فيها

  .وسنتكلم على ذلك يف الفقرة التالية. بالزينة والزخرف
ُوقد تعمد مهندس البناء اإلكثار من فتح الكوى والنوافذ يف مجيع اجلهات يف  ّ

ور الشمس وأشعتها يف مجيع ساعات النهار، فجعل ر قدر من ن القبة ليوفر هلا أكب
ن، ما عدا اجلهة  رتي ن كبي يف كل جدار من اجلدران يف اجلهات الثالث نافذتي

الشمالية اليت فيها الباب، وجعل يف الثلث األعلى من كل جدار يف اجلهات 
ّاألربع كوة مستديرة يف الوسط بي ن يف كل  ين اثنت ًن متاما، وجعل نافذتي ن النافذتي ُ

ضلع من األضالع األصلية األربع يف احلطة األوىل، فصار جمموع النوافذ يف هذه 
احلطة مثاين نوافذ، وجعل نافذة واحدة يف كل ضلع من أضالع احلطة الثانية، 

ًوبذلك استطاع املهندس أن يوفر للقاعة نورا كافيا . وجمموعها ست عشرة نافذة ً
                                                            

  ).١٢١(ان، منادمة األطالل ص ابن بدر) 12(



  
١٨٣  عزة حسن.  د- املدرسة الظاهرية بدمشق 

أن يسمح ألشعة الشمس بالدخول إليها من يف كل ساعات النهار كما قلنا، و
ا   .مطلع الشمس إىل مغر

ًويف وسط هذه القاعة حتت القبة العالية املشرقة دائما يرقد امللك الظاهر وإىل 
. جانبه ابنه امللك السعيد حتت أطباق ضرحيهما املنحوت من املرمر األبيض

ًوكانت القاعة تستخدم مقرا للمخطوطات املوجودة يف دار  الكتب الظاهرية، وقد ُ
ا تؤنس روحيهما طوال  ُأحيط ضريح الظاهر والسعيد خبزائن املخطوطات وكأ

ما األبدية   .األيام والليايل يف رقد
ًوإىل الشرق من الرتبة يقع اإليوان القبلي مالصقا هلا، وهو إيوان احلنفية يف  ِْ

ره من  يف الفقه وغياملدرسة، أي قاعة الدرس اليت تلقى فيها الدروس واحملاضرات 
وبناؤه مستطيل الشكل طوله ثالثة عشر . العلوم اإلسالمية على املذهب احلنفي

ويف صدره حمراب ساذج خال من كل زينة . ًرا، وعرضه مثانية أمتار ونصف مرت مت
ًوقد بقي هذا اإليوان سليما كما كان على حالته األوىل بقوسه العالية، . وزخرف

ُه قد سدت، وترك فيها باب صغيإال أن فجوة القوس في ّ ُويستخدم . ر وأربع نوافذ ُ
  .هذا اإليوان اآلن مقرا للكتب املطبوعة يف دار الكتب الظاهرية

ويف اجلهة الشرقية من الفناء وقبالة املدخل الرئيس يقع اإليوان الشرقي 
َُْللمدرسة، وهو إيوان الشافعية، أي قاعة الدرس اليت تـلقى فيها الدروس 

وبناؤه . ره من العلوم اإلسالمية على املذهب الشافعي اضرات يف الفقه وغيواحمل
ويف جداره اجلنويب حمراب . ر مربع الشكل طول ضلعه مثانية أمتار ونصف مت
ٍساذج للصالة أيضا، خال من الزينة والزخرف وقد سقط سقف هذا اإليوان، . ً

من جنوب اجلدار الغريب وتداعت األقسام العلوية من جدرانه، إال قطعة باقية 
رة، ومل يبق منها إال ثالثة أحجار من قطاعها  وحسب، كما سقطت قوسه الكبي

ّوقد سد هذا اإليوان جبدار من . اجلنويب مستندة إىل اجلزء الباقي من اجلدار الغريب ُ
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ُويستخدم اآلن . رتان، يف أواخر القرن التاسع عشر احلجر فيه باب ونافذتان كبي
ُرة بين فوق  ويف السنوات األخي. ا للكتب املطبوعة يف دار الكتب الظاهريةًمقرا أيض

ُهذا اإليوان، ويف مكان دار احلديث، وقطعة األرض املستملكة خلفهما، اجلناح 
  .الشرقي اجلديد لدار الكتب الظاهرية

ِْن اإليوان القبلي واإليوان  ويف الزاوية اجلنوبية الشرقية من بناء الظاهرية بي

ُوقد أجريت عليها . شرقي كانت تقوم دار احلديث امللحقة باملدرسة الظاهريةال
ا األمر إىل أن صارت دار سكن يف  تعديالت عديدة خالل العصور، وانتهى 

ًوما زالت كذلك حىت أزيلت متاما يف السنوات األخي. القرن املاضي ن  رة حي ُ
ومل يبق منها شيء . ديدتوسيع دار الكتب الظاهرية وبناء جناحها الشرقي اجل

رة ملدخلها الظاهر إىل جانب قوس اإليوان الشرقي  اآلن سوى القوس الصغي
  .للمدرسة

دم بتمامه، ومل يبق منه شيء وال من  ّأما اإليوان الشمايل للمدرسة فقد 
ُوقد أقيم يف هذا اجلناح بناء حديث مؤلف من . عناصر اجلناح الشمايل كله

ُن استخدمت الظاهرية مدرسة ابتدائية،  ن التاسع عشر حين يف أواخر القر طابقي
ولذلك ال ندري على وجه الضبط شكل البناء الذي كان يف هذا اجلناح، وال 
ُنشك يف أنه كان فيه إيوان يقابل اإليوان اجلنويب، ومياثله حسب اخلطة اهلندسية 

قابلة حول املساحة ّاملعروفة يف فن البناء اإلسالمي املتميز بوجود أربعة أواوين مت
  .املتوسطة يف األبنية التارخيية
ن  ر معرفة الشكل اهلندسي األصلي القدمي بتمامه للجناحي على أنه من العسي

ًالشرقي والشمايل للمدرسة الظاهرية إال إذا هدمت األقسام املبنية حديثا فيهما، 
ُوفـرغت متاما، وكشفت األسس القدمية فيهما لتحديد معامل البن ً   .اء األصليُِّ

  :فن العمارة في المدرسة الظاهرية
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إن طابع التقشف واجلد والصرامة والبعد عن الزخرف والزينة هو الغالب على 
واحلقيقة أن جمموع البناء قد . جمموع بناء املدرسة الظاهرية سوى تربة امللك الظاهر

وبية، وهو ن الغربية واجلن ر منحوتة سوى اجلبهتي رة غشيمة غي ُأقيم بأحجار كبي
رة وجدرانه العالية، مبنظر القالع واحلصون  يذكرنا، مبدخله الضخم وحجارته الكبي

ُاحلربية، وال شيء فيه يدعونا إىل أن نتصور للوهلة األوىل أنه بين ليكون مدرسة 
ُفحيثما نقلنا أنظارنا رأينا جدرانا ضخمة بنيت بأحجار كبي. للعلم واملعرفة رة  ً

ي  رة الغشيمة الت ُ األواوين نفسها قد اقيمت باحلجارة الكبيّصماء، حىت إن عقود
ا اجلدران، خالية متاما من كل زخرف أو تلوين باألحجار املختلفة األلوان  ًبنيت  ُ

  .سوى املدخل الرئيس
وهذا هو طابع البناء الذي ساد يف األبنية التارخيية على عهد األتابكة من 

ويبدو لنا أن طول أمد .  املماليك من بعدهمن وأوائل عهد السالجقة واأليوبيي
ّاحلرب الصليبية يف هذه العصور، واضطرار احلكام فيها واألمة من ورائهم إىل 

ن هو السبب يف طبع  اجلهاد واملواجهة العسكرية الدائمة ألعدائهم من الصليبيي
، األبنية يف هذه العصور بطابع القوة والصرامة، فلما انتهت احلروب الصليبية

ْواستقرت البالد وأمنت، مال املهندسون والفنانون يف عصر املماليك، منذ بداية  َ َِ ّ
رها  ُّالقرن الثامن من اهلجرة، إىل االهتمام باألناقة والزينة يف بناء الدور واملدارس وغي

ًمن املنشآت، ويتجلى ذلك مثال يف املدرسة اجلقمقية اليت بناها األمي ر جقمق  ّ
، أي بعد قرن ونصف من بناء املدرسة ( ه٨٢٣(مشق سنة نائب السلطنة بد

ومن الطبيعي . الظاهرية، وهي قريبة منها تقع وراء الباب الشمايل للجامع األموي
رف والزينة، فاملدرسة  أن تزدهر الفنون يف أيام السلم واالستقرار، ومييل الناس إىل الت

سامها، وال يضاهيها يف ذلك اجلقمقية بزخارفها، حافلة بأنواع الزينة يف مجيع أق
ا قصر للسكن، ال مدرسة يقيم فيها أساتذة وطالب   .ُأي بناء، وتبدو لذلك كأ
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  :فن الزخرف في المدرسة الظاهرية
ًال تـعد املدرسة الظاهرية مبجموعها أثرا غنيا بالزخرف والزينة إذا استثنينا منها  ُّ َ ُ

زخارف الظاهرية وزينتها يف املدخل الرئيس وتربة امللك الظاهر، فقد جتمعت 
. ن الغربية واجلنوبية ن من بنائها، مع العناية بعض الشيء باجلهتي هذين املوضعي

وهذه الزخارف منها ما هو معماري يقوم على حنت احلجر ونقشه وتقطيعه، 
ومنها ما هو زخارف جدارية غايتها كسوة اجلدران الداخلية املبنية باألحجار 

فلننظر اآلن إىل . باللوحات الفنية املؤلفة من الرخام والفسيفساءالغشيمة، وتزيينها 
  :رى ما فيها من الزخارف هذه األقسام الثالثة من بناء الظاهرية لن

رة املنحوتة بإتقان، وتنتهيان يف  ّ اجلبهتان مشيدتان باألحجار الكبي- ١
ًأعالمها بطنف مشرف قليال، يبدو كاإلطار هلما، وتبدوان مجيلتي ن، بل   مشرقتين ُُ

ويف وسط اجلبهة اجلنوبية وهو . مها من أمجل ما بىن املماليك من أوابد البناء
ربة امللك الظاهر، ووسط القسم اجلنويب من اجلبهة الغربية وهو  اجلدار اجلنويب لت
ا زخارف من أشكال  اجلدار الغريب للت ُربة كوة مستديرة تقوم مقام النافذة، وحتيط  ّ
ِ من دوائر متداخلة حفرت يف احلجر بإتقان ونظامهندسية مؤلفة ُ.  

ّ واملدخل الرئيس مزين بزخارف معمارية أيضا، ويبدو كأنه لوحة فنية - ٢ ً ّ
ّزج فيها اللون األبيض باللون األسود، ألن  ُِّعلقت يف وسط اجلبهة الغربية، وقد امت

جر األبيض مث ًن مداميك البناء، فجعل مدماكا من احل املهندس قصد املواالة بي
ا سطور يف  ًمدماكا من احلجر األسود، فتوالت املداميك بي ن بيضاء وسوداء كأ

ّصحائف بيضاء، واستطاع املهندس بذلك أن يبعث يف احلجارة الصماء حياة 
ا اإلنسان، ولكنه ال يدرك كنهها، وهذا  ُّخاصة، وأن يعطيها حركة دائمة، حيس 

ن مداميك  وتبدو سطور الكتابة بي.  األصيلهو السر العبقري الكامن يف الفن
وهلذه الكتابة غرض تارخيي وآخر . البناء كاألحزمة املنقوشة املزينة باجلواهر الكرمية
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ٍوينتهي املدخل يف أعاله بنصف قبة داخلية معقودة مبقرنصات بديعة، . ي تزيين

ّمؤلفة من عدة طبقات فيها قبيبات ومشعدانات مدالة وحماريب تتوجها ً مجيعا ّ
ّصدفة مضلعة َ َ َ.  

 أما الرتبة فهي املوضع الوحيد احلافل بالزخارف والزينة يف املدرسة - ٣
الظاهرية، والزخارف هنا جدارية، واملادة األساسية املستعملة فيها هي الرخام مث 

ونالحظ السخاء املفرط يف . الفسيفساء، والغرض منها هو تغطية اجلدران وتزيينها
ا معرض حافل بالرخام من كل استخدام الرخام  هنا، حىت إن القاعة لتبدو كأ

ن القاعة إىل تأليف لوحات فنية  َّنوع وكل لون، وقد عمد الفنانون الذين تولوا تزيي
ذات موضوعات هندسية، تتناظر فيها األشكال واأللوان يف كل املساحات 

  .الفارغة يف اجلدران
ي  وحتان متناظرتان على جانبوتبدأ الزخارف من الباب مباشرة، فهناك ل

الباب من الداخل يف اجلدار الشمايل، ومؤلفتان من قطع مربعة ومستطيلة ذات 
ّن أبيض ووردي وأسود معرق وأخضر معرق  أحجام وألوان خمتلفة من الرخام، بي ّ

ن، شكلهما مربع  ر من األوليي وهناك لوحتان أخريان متناظرتان، ومها أكب. ًأيضا
ن  إحدامها يف اجلدار الغريب بي. ر ان ومخسة ومثانون باملئة من املتر طول ضلعه مت

ن هو أنه  ن اللوحتي ن، والثانية يف اجلدار الشرقي، وما يلفت النظر يف هاتي النافذتي
ر  رة من الرخام النادر الوردي اللون بطول مت تتوسط كل واحدة منهما لوحة كبي

  .ر ن باملئة من املت ر وعرض مثاني ن باملئة من املت ومثاني
ة ومتناظرة  ًوهناك لوحات أخرى مؤلفة من الرخام امللون أيضا، وهي متشا
تغطي وجوه قوائم األركان األربعة للقاعة، ويف أعالها أحزمة من النقوش والزخارف 

ونوافذ القاعة عالية، ترتفع إىل أربعة أمتار، وكلها ذات . اهلندسية امللونة بكل لون
  .بقطع الرخام األبيض واألخضر والورديّعقود جمزعة 
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ّويف صدر القاعة يوجد احملراب الذي يعد حبق من أمجل ما أنتجه الفن 
رة رائعة احلسن،  اإلسالمي من احملاريب، وهو يؤلف مبجموعه لوحة فنية رخامية كبي

ا  تتوسطها حنية احملراب املكسوة بقطع كبي رة نادرة من الرخام امللون، حييط 
ن لوحتان متناظرتان من قطع  ران من الرخام األخضر، وعلى اجلانبي  صغيعمودان
ُِن أبيض وأسود وأخضر ووردي، نظمت وشبكت بعضها ببعض يف  الرخام بي ِ ُ

ن اآلية الكرمية التالية خبط  ن اللوحتي أشكال هندسية مجيلة، وقد كتب يف أعلى هاتي
ِّإمنا يـعمر مساجد الله: نسخي مجيل َ ِ َ َ َُُ ْ ََ من آمن بالله واليـوم اآلخر وأقام الصالة ََِّ َّ َ َََ َِ ِ ِِ

ْ َْ ّ ِ َ َ ْ َ
َّوآتى الزكاة ومل خيش إال الله َّ ِ َ ْ ََ َْ َ ََ ََّ]. ١٨سورة التوبة اآلية.[  

موعة من الزخارف تاج من نصف دائرة رخامية، مؤلف من  ويعلو هذه ا
ُقطع رخامية ملونة شبك بعضها ببعض بطريقة ينشأ عنها صفوف من  أشكال زهرة ُِ

الزنبق، فيبدو التاج كله كأنه إكليل من زهور الزنبق امللون، ويطيف بإكليل الزنبق 
رة ذات الفصوص اهلندسية امللونة اليت  لوحة أو بساط من قطع الفسيفساء الصغي

  .راق ّتتألف منها لوحات هندسية مطعمة بالصدف الب
جلدران األربعة بارتفاع ويف أعلى هذه اللوحات الفنية الرخامية وعلى دائر ا

ستة أمتار ميتد حزام زخريف عريض من قطع الفسيفساء الذهبية اللون، وتتواىل يف 
ُّهذا احلزام الذهيب رسوم أشجار وأغصان وأزهار وجواسق فخمة، ركبت مجيعها 
ًمن قطع الفسيفساء اخلضراء، فأضفت على املكان جوا من البهجة والفرح، أما ما 

ُربة فقد أخلي من الزخارف، وطلي ببياض  فة إىل أعلى قبة التفوق ذلك من املسا
  .الكلس فحسب، فزاد ذلك من مسحة البهجة والفرح يف جو الرتبة

  :ةـنتيج
ُّوالنتيجة أن املدرسة الظاهرية تـعد آبدة من أوابد األبنية التارخيية الت َ ي أنتجها  ُ

ر من  َك مطلع الربع األخيُالفن اإلسالمي العريب، وقد بنيت يف أوائل عهد املمالي
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ْالقرن السابع للهجرة، وأمر ببنائها امللك السعيد بن امللك الظاهر بـيبـرس لتكون  ََْ
ربة امللك الظاهر، مث ابنه امللك السعيد  ُوقد دفن يف الت. تربة ومدرسة ودار حديث

  .إىل جانبه
ا وجتم ٌيلها عادة وبناء املدافن اخلاصة للملوك واألمراء وأمثاهلم والعناية 

ًر األمم قدميا وحديثا، وقد أمهل  إنسانية قدمية يف التاريخ، ومتبعة عند أكث ً
ا ال تأتلف مع روح  املسلمون هذه العادة القدمية يف العصور األوىل لإلسالم، أل
ا ما لبثت أن عادت إىل الظهور يف العصور التالية، وصار  ّالدين اجلديد، إال أ

ُون مبدافنهم، ويقيمون هلا أبنية خاصة فخمة، حىت صارت امللوك واألمراء يهتم
ا مدن العامل  ًهذه املدافن جزءا من بناء كبي ّر مثل اجلامع أو املدرسة، وغصت  َ

اإلسالمي، ومع الزمن امتدت العناية باملدافن إىل العناية باملؤسسة اليت تشتمل 
  .عليها كاجلامع واملدرسة والتكية
ا ويغلب على جمموع بناء  املدرسة الظاهرية طابع اجلد والتقشف، وتبدو كأ

ا بنيت يف عهد كان العامل اإلسالمي  ُقطعة من األبنية احلربية، والسبب يف ذلك أ
رداد أرضه  فيه ما يزال يعيش يف جو اجلهاد املرير الطويل الذي خاض غمراته الست

رة  درسة الظاهرية فقين، ونتيجة لذلك كله كانت امل وحتريرها من أعدائه الصليبيي
َّبعناصر الزخرف والزينة إذا استثنينا املدخل الرئيس وتربة امللك الظاهر فيها كما بيـنَّا 

ُونضيف إىل ذلك هنا أن هذه اآلبدة قد بنيت لتكون مدرسة لنشر العلم . ًآنفا ُ
  .رفون يطلبون زينة احلياة الدنيا ًواملعرفة ال قصرا ملكيا يسكنه أناس مت

ًقد دارت األيام ومرت العصور، يتلو بعضها بعضا، وصرح الظاهرية هذا و ّ
ًاملهيب، مدرسة كان أو مكتبة، مازال قائما وسط مدينة دمشق منارا للثقافة  ً

ًرا، ويفيض بركة وبرا، ألجيال تتلوها أجيال  ًالعربية اإلسالمية، وهو يشع نورا وخي ً
  .ن رها من بالد العرب واملسلمي من أبناء دمشق وغي



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  ادرـالمص
تأليف الشيخ عبد الرزاق البيطار .  حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر- ١

جة البيطار(.  ه١٣٤٦(املتوىف بدمشق سنة  . بتحقيق الشيخ حممد 
  ).١٩٦٢ - ١٩٦١(مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، سنة 

  ي املتوىف سنةتأليف عبد القادر بن حممد النعيم:  الدارس يف تاريخ املدارس- ٢
مطبوعات جممع اللغة العربية . ي ر جعفر احلسن ، بتحقيق األمي( ه٩٢٧(

  ).١٩٥١ - ١٩٤٨(بدمشق، سنة 
تأليف أيب الفالح عبد احلي ابن :  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب- ٣

، طبعة مكتبة القدسي يف القاهرة، سنة ( ه١٠٨٩(العماد احلنبلي املتوىف سنة 
  (. ه١٣٥١(
تأليف الشيخ عبد القادر بدران املتوىف : ة األطالل ومسامرة اخليال منادم- ٤

  ). ر تاريخ من غي(، طبعة دمشق )١٩٦٠(بدمشق سنة 



  

  

  

  )أ�باء جممعية وثقافية(
] ١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  ( ه١٤٢٧ ذو الحجة(م ٢٠٠٧في مطلع عام 

   اءـ األعض–أ 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام

مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٥  الدكتور عبد الرزاق قدورة

  ١٩٧٦  ياطالدكتور حممد هيثم اخل

  ١٩٧٦  الدكتور عبد الكرمي اليايف

  ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

  ١٩٧٩  اسيناحملالدكتور حممد مروان 

مع«   »نائب رئيس ا

  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  حممد مكي احلسينالدكتور 

  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري

  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣ حممد عزيز شكري     الدكتور

 ٢٠٠٦الدكتور مازن املبارك            

    

*       *       *

١٩١  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١ (اجلزء) ٨٢( ا

  

١٩٢

  

  )∗(دان العربية األعضاء المراسلون في البل-ب

مع   مع  تاريخ 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

  الجمهورية التونسية
  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  م عمارالدكتور سلي
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

  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  اضالدكتور عبد امللك مرت
  ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

  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

  سودانجمهورية ال
  ١٩٩٣  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
  أعضاء جممع اللغة العربية 

  

١٩٣ 

  تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  الدكتور صالح الدين املنجد
  ١٩٩٢  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  ١٩٩٢  دقاقالدكتور عمر ال
  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  السالم الرتمانيينالدكتور عبد 
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان
  ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
  ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة

  ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
  ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية

  

  تاريخ دخول المجمع
  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  دكتور عبد اللطيف البدريال

  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري

  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

  ١٩٩٣  الدكتور حسني علي حمفوظ
  ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب

   حممود حياوي محاشالدكتور
مع((   ٢٠٠٢         ))))رئيس ا

  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي
  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف

  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١ (اجلزء) ٨٢( ا

  

١٩٤

  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  الدكتور جورج عبد املسيح

  الجماهيرية الليبية
  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  ورية مصر العربيةجمه
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  الدكتور أمني علي السيد
  ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي

  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  تاريخ دخول المجمع

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ
  ٢٠٠٠  تور عبد احلافظ حلميالدك

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل
  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد
  المملكة المغربية

  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  الدكتور الشاهد البوشيخي
  ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة

  الجمهورية العربية اليمنية
لقاضي إمساعيل بن علي األستاذ ا

  ١٩٨٥  األكوع
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل

    

  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية 

  

١٩٥ 

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
معتاريخ دخول    مع  ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  هللا إبراهيموفالدكتور نعمة ا
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  يالدكتور حممد مهدي اآلصف

  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  الدكتور فؤاد سزكني

  ١٩٨٦وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
  ةفرنس

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
  ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد

  دـالهن
  ١٩٨٥  الدكتور خمتار الدين أمحد

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي
   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١ (اجلزء) ٨٢( ا

  

١٩٦

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون

  رؤساء المجمع الراحلون -أ
  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  رد علياألستاذ حممد ك

  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح

  

  

  

*       *       * 

  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية 

  

١٩٧ 

   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   أديب التقياألستاذ
  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
    يخ عبد القادر املغريبالش

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  األستاذ عيسى اسكندر املعلوف

  األستاذ خليل مردم بك 
مع «        ١٩٥٩  »رئيس ا

  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    ى الشهايباألستاذ األمري مصطف
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
  الدكتور حممد صالح الدين

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

ج   ١٩٧٦   البيطارةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١ (اجلزء) ٨٢( ا

  

١٩٨

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
  ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي
  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
  ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك
  ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي
    الدكتور شكري فيصل

مع«     ١٩٨٥  »أمني ا
  ١٩٨٦  امل عيادالدكتور حممد ك

    الدكتور حسين سبح
مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا

  

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ
  ١٩٩٢  س وجيه السماناألستاذ املهند

    الدكتور عدنان اخلطيب
مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا

   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  ٢٠٠٥        األستاذ حممد عاصم بيطار
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد احلليم سويدان

  
*  *       *  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية 

  

١٩٩ 

  )∗( األعضاء المراسلون الراحلون من األقطار العربية-٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  هورية التونسيةالجم

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي

  ١٩٧٩  عيد حممد علي خليفةحممد ال
  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  بالدكتور عبد اهللا الطي

  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣   الدين النعساينالشيخ بدر
  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) ٨٢( ا

  

٢٠٠

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام

  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  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

  ٢٠٠٦  األستاذ عبد املعني امللوحي
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد السالم العجيلي

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي
  ١٩٣٦  األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

  ١٩٤٥  ألستاذ معروف الرصايفا
  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

  تاريخ الوفاة

  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي
  ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد

  ١٩٧١  عباس العزاوياألستاذ 
  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  الدكتور فاضل الطائي
  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي

  ١٩٨٤  راألستاذ طه باق
  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
 الدكتور صاحل أمحد العلي



  
  أعضاء جممع اللغة العربية 

  

٢٠١ 

  تاريخ الوفاة

  فلسطين 
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

  ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي
  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص

  ١٩٤٨  األستاذ حممد إسعاف النشاشييب
  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين

  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت
  ١٩٦٣  األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي

  ١٩٧١  ي حافظ طوقاناألستاذ قدر
  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   البستاينالشيخ عبد اهللا
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين

  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري
  ١٩٤٦  األمري شكيب أرسالن
  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
    رياألستاذ بشارة اخلو

  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

  ٢٠٠٦  الدكتور نقوال زيادة
  الجمهورية العربية الليبية
  ةالشعبية االشتراكي

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١ (اجلزء) ٨٢( ا

  

٢٠٢

  خ الوفاةتاري

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف

  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  األستاذ مصطفى صادق الرافعي
  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  ون اجلميلاألستاذ أنط

  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران
  ١٩٤٩  األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين

  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة
  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني

  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني
  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  الدكتور منصور فهمي

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤  العقاداألستاذ عباس حممود 
  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   األستاذ حممود حممد شاكر
  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي

  ٢٠٠٣   عبد القادر القطالدكتور
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر
  ٢٠٠٦  الدكتور شوقي ضيف

  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 

  

٢٠٣ 

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  فييتياالتحاد السو
  »ً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  د اهللا الزجناينالشيخ أبو عب

  ١٩٥٥  األستاذ  عباس إقبال
  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  األستاذ حممد يوسف البنوري
  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) ٨٢( ا

  

٢٠٤

  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )براون(األستاذ ادوارد 

  ١٩٣٣  )انطوين(ألستاذ بفن ا
  ١٩٤٠  .)س.د(األستاذ مرغليوث 

  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

  يةتشكوسلوفاك
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  الدانمرك
  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(األستاذ باسيه 
  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 

  

٢٠٥ 

  تاريخ الوفاة

  المجر
  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

  ١٩٨١األستاذ آصف علي أصغر فيضي 
  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي

  ٢٠٠٥  يالدكتور عبد احلليم الندو

  هوالندة
  ١٩٣٦  )سنوك(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(ودج الدكتور ض

  

*       *       *  
 



٢٠٦  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل

  العربية الكتب -  أ
   اهللا الشريفخير. أ

أبحاث المؤتمر السنوي الرابع عشر لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد  −
 –عالء الدين لوحل . د: مصطفى موالدي، إشراف. د: إعداد/ في إدلب

 .٢٠٠٥راث العلمي العريب،  معهد الت: حلب
اث المؤتمر السنوي العشرين لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في أبح −

:  حلب–عالء الدين لوتح . د: مصطفى موالدي، إشراف. د: إعداد/ حلب
 .٢٠٠٦راث العلمي العريب،  معهد الت

:  إعداد/أبحاث الندوة العلمية لالحتفاء بالطبيب المسلم داود األنطاكي −
راث  معهد الت:  حلب–لدين لوحل عالء ا. مصطفى موالدي، إشراف د. د

 .٢٠٠٥العلمي العريب، 
ُعلى أبو . د: ويليام ستيلينغس، ترمجة/ اتصاالت المعطيات والحواسيب −

 . ج٢ - ٢٠٠٦اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية، :  دمشق–عمشة 
رشدي الصاحل : األزرقي، صححها/ أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار −

سلسلة كتاب  (- ٢٠٠٥بد املقصود خوجة، ع:  جدة-  ٢ ط- ملحس 
 ).١٩االثنينية 

البهلول علي اليعقويب وزميليه . د: حترير/ األخالقيات العلمية والتكنولوجية −
ربية والثقافة والعلوم، مجعية الدعوة اإلسالمية  املنظمة العربية للت:  تونس–
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 .٢٠٠٥العاملية، 
 –شتاق عباس معن م. د.../ ن أساسيات الفكر الصوتي عند البالغيي −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (– ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢٥٠، الرسالة ٢٧االجتماعية 

:  دمشق– اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم االنتفاضة /إسرائيليات −
 .٤ مج-  ٢٠٠٦اللجنة، 

بن علي ظافر .  د/اإلعجاز العلمي العظيم: أسماء األشياء والعلم والتقنية −
 .٢٠٠٦:  الرياض– ١ ط- القرين 

:  بغداد-  سالو اآللوسي /ر العصور التاريخية اسم العراق أصله ومعناه عب −
مع العلمي،   .٢٠٠٦ا

مركز مجعية :  ديب- روسيان   إيرينا بت/راطورية العثمانية االنكشاريون في االمب −
 واملصادر يف ركة للبحوث السلسلة املشت (– ٢٠٠٦راث،  املاجد للثقافة والت

 ).٣تاريخ اجلزيرة العربية وبلدان اخلليج، رقم 
: شعيب الدوسري، درسه وعلق عليه/ إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر −

 – ٢٠٠٦دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–عبد الرمحن الرويشد وزمياله 
 ).١٨٩سلسلة إصدارات الدارة (
 – ١ ط–عبود العسكري . د/ النشأة والتطور: تاريخ التصوف في سورية −

 ).١ (– ٢٠٠٦ر،  دار النمي: دمشق
فيصل . د: ن، مراجعة ر الرحمي جب. د:  موريس مانو، ترمجة/التصميم الرقمي −

 .٢٠٠٦رمجة والتأليف والنشر،  املركز العريب للتعريب والت:  دمشق–العباس 
 - عبود العسكري . د/ قراءة في المصطلح والمعتقد والسلوك: التصوف −

 ).٤ (-  ٢٠٠٦ر،  دار النمي: قدمش
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بيت :  تونس-  ١ ط- ن   جمموعة باحثي/التعريب وإحياء العلوم العربية −
 .٢٠٠٦احلكمة، 

 حممد /التعليم في الجناح الغربي من دار اإلسالم وخاصة بأفريقية −
 .٢٠٠٥مركز النشر اجلامعي، :  تونس–سويسي 

حملسن أمحد الطبطبائي عبد ا. د/ ن القراءات القرآنية ر صيغ األفعال بي تغي −
سلسلة حوليات اآلداب  (– ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، :  الكويت–

 ).٢٤٨، الرسالة ٢٧والعلوم االجتماعية 
 –عبد الفتاح رواس قلعه جي  /ح واألغاني الدينية في حلب التواشي −

 .٢٠٠٦ن،  مؤسسة جائزة البابطي: الكويت
:  بغداد–حل محد الدليمي داود سلمان صا. د/ ر علوم السنة النبوية تيسي −

 ).٣سلسلة دراسات إسالمية معاصرة  (– ٢٠٠٦ي،  ديوان الوقف السن
املعهد الفرنسي :  دمشق–جعفر املهاجر / ن الشهيدين جبل عامل بي −

 .٢٠٠٥للشرق األدين، 
فخر الدين . د: خالد طه األمحد، راجعه.  د/ن الجودة في تكوين المعلمي −

 ).16 (– ٢٠٠٦ة العربية، هيئة املوسوع:  دمشق–القال 
دار :  الدار البيضاء– ١ ط–علي القامسي .  د/الحب واإلبداع والجنون −

 .٢٠٠٦الثقافة، 
:  بغداد– ٢ ط–عبد العليم عبد الرمحن السعدي .  د/حجك أيها المسلم −

 ).٢سلسلة دارسات إسالمية معاصرة (– ٢٠٠٦ي،  ديوان الوقف السن
مركز مجعة املاجد للثقافة :  ديب- زيفان  يفيم ري/الحصان العربي في روسيا −

ركة للبحوث واملصادر يف تاريخ اجلزيرة  السلسلة املشت (– ٢٠٠٥راث،  والت
 ).١العربية وبلدان اخلليج رقم 
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 جمموعة /ي لألستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان رحمه اهللا الحفل التأبين −
 .٢٠٠٦ن،  بة املعلميجامعة دمشق، جممع اللغة العربية، نقا:  دمشق–ن  باحثي

 .٢٠٠٦دار الضاد، :  حلب-  ١ ط– جوزيف أيوب /حكايات من المهجر −
 – ١ ط- عادل رفقي عوض .  د/حماية المدن من أخطار الفيضانات −

 ).٣٦٠ (– ٢٠٠٥جامعة نايف للعلوم األمنية، : الرياض
حممد حممود / الحياة االقتصادية في الحجاز في عصر دولة المماليك −

سلسلة الرسائل  (– ٢٠٠٦دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض– خلف العناقرة
 ).٢١اجلامعية 

مركز مجعة :  ديب–كيتشانوف . إ.  ي).../زخان جنكي(ن  حياة تيموتشجي −
ركة للبحوث واملصادر يف  السلسة املشت (– ٢٠٠٥راث،  املاجد للثقافة والت

 ).٢تاريخ اجلزيرة العربية وبلدان اخلليج رقم 
شراع :  دمشق- ر شهبندر  أسيدة بشي. د/  اإلبدال واالشتقاقدراسات في −

 .٢٠٠٦للدراسات والنشر والتوزيع، 
. د: املالقي، حتقيق/ ر ر في شرح كتاب التيسي ر والعذب النمي الدر النثي −

 .ج٣ – ٢٠٠٦جممع اللغة العربية، :  دمشق–حممد حسان الطيان 
دار : معرة النعمان – ١ ط–حممود السيد الدغيم . د/ ديوان شعرستان −

 .٢٠٠٦السيد، 
 .٢٠٠٤دار العودة، : روت  بي– ١ ط–حممود املقداد . د/ ديوان المقداد −
صنعة أيب أمحد العسكري / ي العرب والعجم ن بالغت رسالة في التفضيل بي −

 – ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، :  الكويت–عباس أرحيلة . د:  حتقيق–
 ).٢٥١، الرسالة ٢٧ماعية سلسلة حوليات اآلداب والعلوم االجت(
: حققه وقدم له/ ن القرن الثالث والقرن الخامس الرياضيات التحليلية بي −
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 – ١٩٩٣راث اإلسالمي،  مؤسسة الفرقان للت:  لندن–رشدي راشد 
راث العلمي يف احلضارة  سلسلة نصوص ودراسات من الت (–ج ٤ – ٢٠٠٢

 ).اإلسالمية
. د: السيوطي، دراسة وحتقيق/ الشافي العي على مسند اإلمام الشافعي −

ي،  ديوان الوقف السن:  بغداد–حسن علي حممود القرطاين القيسي 
 ).٨٠راث اإلسالمي  سلسلة إحياء الت (–ج ٢ - ٢٠٠٦

شرح المشاهد القدسية لتكميل دائرة الختم الموصوف بالوالية  −
:  دمشق–بكري عالء الدين، سعاد احلكيم :  ابن العريب، حتقيق/المحمدية

 .٢٠٠٤ملعهد الفرنسي للشرق األدىن، ا
 األمانة /ن للشعراء العرب المعاصرين شعراء حلب في معجم البابطي −

 .٢٠٠٦ن،  مؤسسة جائزة البابطي:  الكويت–ن  العامة ملؤسسة البابطي
ماجد احلكوايت :  إعداد/نصوص شعرية: شعراء النصارى العرب واإلسالم −

 .٢٠٠٦ن،  مؤسسة جائزة البابطي:  الكويت–
 –فوزي حسن الشايب . د/ دراسة ومقاربة لسانية: ر الشأن والفصل ضمي −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (– ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢٤٩، الرسالة ٢٧االجتماعية 

 –عبود العسكري .  د/تصورات ومفهومات: الطرق الصوفية في سورية −
 ).٢ (– ٢٠٠٦ر،  دار النمي: دمشق

دار :  دمشق–عبود العسكري .  د/ /واقع وطموح: لصوفيةالطرق ا −
 ).٣ (– ٢٠٠٦ر،  النمي

 –ر مهدي الكبيسي  بشي. د/ ي الفكر المقاصدي في جهود الشاطب −
سلسلة دراسات إسالمية معاصرة  (– ٢٠٠٦ي،  ديوان الوقف السن: بغداد
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٤.( 
االحتاد العام :  دمشق–ماجدة قطيط . د:  إشراف/الفهرسة والفهارس −

 .٢٠٠٦النسائي، 
لس :  دمشق–ن   جمموعة باحثي/ربية مؤتمر اإلبداع والمبدعون والت − ا

 .ج٢ – ٢٠٠٦األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، 
جمموعة / مؤتمر اإلرشاد االجتماعي النفسي ودوره في العملية التعليمية −

لس األعلى لرعاية الفنون واآلدا:  دمشق–ن  باحثي ب والعلوم االجتماعي، ا
 . ج٢ - ٢٠٠٦

 –حازم سعيد يونس البيايت . د: حتقيق/ مرويات شمر بن حمدويه اللغوية −
 .راث مركز مجعة املاجد للثقافة والت: ديب

 .ج٢ – ٢٠٠٥مركز النشر اجلامعي، :  تونس–حممد سويسي / مزوقات −
 – أمين عبد الرزاق الشوا. د/ معجم أسماء األفعال في اللغة العربية −

 .٢٠٠٦جممع اللغة العربية، : دمشق
مكتبة : روت  بي– ٤ ط–حممد هيثم اخلياط . د/ ي الموحد المعجم الطب −

 .٢٠٠٦لبنان ناشرون، 
 بغداد –رشيد عبد الرمحن العبيدي .  د/معجم مصطلحات الحديث النبوي −

 ).٢سلسلة دراسات إسالمية معاصرة  (– ٢٠٠٦ي،  ديوان الوقف السن: 
:  الرباط– ٣ ط–ّعبد الكرمي كرمي .  د/ الدولة السعديةالمغرب في عهد −

 .٢٠٠٦ن املغاربة،  مجعية املؤرخي
ّعبد الكرمي كرمي . د: الفشتايل، حتقيق/ مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا −

 .٢٠٠٥ن املغاربة،  مجعية املؤرخي:  الرباط-  ٢ ط- 
القانونية، النفسية منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، التطبيقية،  −
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سلسلة  (– ٢٠٠٦ر،  دار النمي: عبود العسكري، دمشق.  د/ربوية والت
 ).4 - ١منهجية البحث العلمي 

 .٢٠٠٢دار حافظ، :  جدة– ١ ط–حممود املظفر . د/ ...موانع المسؤولية −
:  عمان–جممع اللغة العربية األردين / الموسم الثقافي الرابع والعشرون −

مع،   .٢٠٠٦ا
.  د/ لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامةنحو −

 .٢٠٠٦نينوى، :  دمشق– ١ ط–جورج جبور 
لس األعلى / ...ربية ندوة كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وكليات الت − ا

لس، :  دمشق–لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية   ٢ - ٢٠٠٢ا
 .ج

دار حافظ، :  جدة– ١ ط–حممود املظفر . د/ ...نظرية االرادة المنفردة −
٢٠٠٢. 

. ي، د صاحل حممد املزين. د/ نظم المعالجة الطبيعية لمياه الصرف الصحي −
 .٢٠٠٥اهليئة العامة للبيئة، :  الصفاة–عادل عوض . ن، د هيثم شاهي

:  لندن– رشدي راشد /الهندسة وعلم المناظر في ضحى اإلسالم −
 .٢٠٠٥سالمي، راث اإل مؤسسة الفرقان للت

. د:  مقاتل بن سليمان البلخي، حتقيق/الوجوه والنظائر في القرآن العظيم −
راث،  مركز مجعة املاجد للثقافة والت:  ديب– ١ ط–حامت صاحل الضامن 

٢٠٠٦. 
:  بغداد–حممد صاحل عطية احلمداين . د/ الوسطية في المنظور القرآني −

  ).١إسالمية معاصرة سلسلة دراسات  (– ٢٠٠٦ي،  ديوان الوقف السن
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   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ١٠١٤، ١٠١٣، ١٠١٢، ١٠١١  األسبوع األديب- 
١٠١٨، ١٠١٧، ١٠١٦، ١٠١٥   

  سورية  م٢٠٠٦

  سورية  م٢٠٠٦  ٤٦٠ ن  صوت فلسطي- 
  سورية  م٢٠٠٦  ١٠٣  عامل الذرة- 
لد علوم إنساني/ ٢/  جملة جامعة تشرين-    /٢٧/ة من ا

علوم اقتصادية وقانونية من / ٢/
لد    /٢٧/ا

  سورية  م٢٠٠٥

لد / ٢/  جملة جامعة دمشق-  علوم صحية من ا
/٢١/  

  سورية  م٢٠٠٥

  سورية  م٢٠٠٦  ٥١٣   املعرفة- 
  سورية  م٢٠٠٤  /٥٧/من السنة / ٤، ٣/  املعلم العريب- 
  سورية  م٢٠٠٦  ٤٢٢  املوقف األديب- 
  سورية  م٢٠٠٦  ٤٠  نضال الفالحني- 
  األردن  م٢٠٠٦  ٤٨٥، ٤٨٤   الشريعة- 
  السعودية  م٢٠٠٦  ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥   األمن واحلياة- 
لة العربية-    السعودية  م٢٠٠٦  ٣٥٣، ٣٥٢   ا
  الكويت  م٢٠٠٦  ٤٣١   البيان- 
  لبنان  م٢٠٠٦  ١٢٣٨   الشراع- 
  مصر  م٢٠٠٦  ٣٩   جملة كلية دار العلوم- 
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  مجالت األجنبية الكتب وال- ج

 ربى معدني  . أ

1- Books: 

- Dictionnaire des sigles et abréviations du champ de 
l’intervention sociale./ Éric Carlon. 

- Dictionary of Physics (russian-english-french-
german)./ V.Rydinik. 

- Mondialisation dans un monde unipolaire./ Egon 
Matzner. 

- Les relations entre le Japon et la Chine d’un point de 
vue historique./ Noritake Kai. 

- Study Abroad 2004- 2005/ UNESCO. 
- Annual Report of the Librarian of Congress. 
حتقيق در قرآن) باللغة الفارسية/(سيد حممد حسني حسيين جاليل - . 
- Dictionary of Physics/ H.J. Gray. 
- THE Crusades other experiences./ KHALIL I.Semaan. 
- Communicating in  the information society/ Bruce 

Girard and Séan Ó Siochru. 

2 – Periodicals: 

- Le Muséon: revue d’études orientales, Tome 119, 
Fas.1-2. 

- Deutschland,No.4, 2006. 
- AJames, No.21, 2006. 
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 األولفهرس الجزء 

  الثمانين الثاني ومن المجلد  

  البحوث والدراسات
ـامع   ٣ عبد اهللا واثق شهيد. د )٣(ا

 ٢٩ إحسان النص. د مشروع املعجم التارخيي للغة العربية 
 ٥٥ مازن املبارك. د من تاريخ التعريب

 ٦٥ هالل ناجي . د يف تيسري تعليم مباحث النحو
  ٩٩  بكأمحد زياد حم. د  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

 ١٠٩ حممود احلسن. أ صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال
  ١٣٥  وفاء تقي الدين . د  )٢٩ق(  معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  املقاالت واآلراء
  ١٦٩  عبد الكرمي اليايف . د  من نقاوة اللغة العربية

  ١٧١  عزة حسن. د  ة بدمشقاملدرسة الظاهري

  أ�باء جممعية وثقافية
مع يف مطلع عام    ١٩١    م٢٠٠٧أمساء أعضاء ا

الت املهداة يف الربع الرابع من عام    ٢٠٦    ٢٠٠٦الكتب وا
  ٢١٥    فهرس اجلزء

  



  ٢٠٠٠مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٥١تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
حـسني حممـد  رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي إىل األب أنستاس ماري الكرملي، حتقيـق -

 عجيل

  ٢٠٠١ مطبوعات المجمع في عام
  .٥٢ذة سكينة الشهايب اجلزء تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستا -
  تأليف الدكتور إحسان النص))كتب األنساب العربية((كتاب  -

  ٢٠٠٢ مطبوعات المجمع في عام
  .٥٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
  .٦٠تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
، تــأليف أيب بكــر حممــد بــن احلــسن الزبيــدي، )أبنيــة كتــاب ســيبويه( واحلــروف فعــالواألاألمســاء  -

 حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش
)    اجلــــزء الــــسابـع(، )٧٥-٦١(فهــــرس جملــــة جممــــع اللغــــة العربيــــة للمجلــــدات اخلمــــس عــــشرة  -

  صنعة مأمون الصاغرجي) م٢٠٠٠ - ١٩٨٦(

  ٢٠٠٣ مطبوعات المجمع في عام
  .٦١البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  دمشقتاريخ مدينة  -
  .صالح مهدي الفرطوسي. د: استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني، أليب بكر الزبيدي، تح -

  ٢٠٠٤ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
  .٦٣حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء تاريخ مدينة دمشق البن عساكر،  -

  ٢٠٠٥ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .٦٥ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  قواعد اإلمالء -
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