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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على نبٌنا محمد 

 ..........صلى هللا علٌه وسلم ومن اتبع هداي إلى ٌوم الدٌن، أما بعد

اعترافا ألهل الفضل بعد فضل هللا عز وجل ال ٌسعنً إال أن أشكر 

على هذه الرسالة والذي  (قاضً الشٌخ)أستاذي الفاضل المشرف 

أعطانً الكثٌر من وقته وجهده والكثٌر من صبره وهذه فً التعامل وكان 

داعما معنوٌا منذ البدء فً الدراسة حتى إتمامها شكلها النهائً، وأن 

 ٌحفظه هللا ٌسدد خطاه

وكذلك جزٌل الشكر لكل أساتذة جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس فجزا هللا 

 الجمٌع كل الخٌر، الذٌن قاموا بتدرٌسً فً مرحلتً اللٌسانس والماستر

 إلى كل موظفً فً اإلدارة والمكتبة

 إلى كل الزمالء والزمٌالت

 إلى كل من ساندنً من قرٌب أو بعٌد

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 امشكر هلل لكو ًقول نويشء كن فيكون، فامشكر هلل اذلي أ وصوين

ىل ىذا اميوم وجؼل املسببات وال س باب ميذا امنجاح  ا 

ىل أ غز وأ غىل امناس غندي أ يب امكرمي اذلي منح  ىل اذلي مل حيرمين من حناهو ًوما ا  ا 

 هفسو ميؼطيين،

ىل اميت ػاهت وقاست وحتموت من أ جًل مشاق احلياة، ىل اميت محوتين جسؼة أ شير ا   وا 

ذ وضؼت اجلنة حتت أ قداهما ىل اميت كّرهما هللا ورفع من شأ هنا ا   ا 

ىل جدي امؼزيز اذلي منحين امقوة وامنصاحئ واذلي ىو مبثابة املصباح اذلي ًنري  ا 

قي،  طًر

ىل جديت  وا 

ىل صغريمه خويت من كبريمه ا  ىل ا   ذىيبة، غبد امقادر، ميندة، محمد، حمجوبة، رشًف،: ا 

ىل كتاكيت امؼائةل  رمزي، محمد أ مني: وا 

ل البنة  ىل لك زمياليت وخاصة أ حالم اميت ساهدثين يف ىذا امبحث وامشكر اجلًز وا 

 امؼم اميان، هورة

 شير زاد، صوفية، هبيجة، صفية، أ مال، فاطمة: كٌل ال هنىس صدًقايت ال غزاء

ههيم أ قدم هجدي غرفاان ابدليل وثقدير هلم مجيؼا ىل طوبة قسم انوغة امؼربية وأ داهبا، ا   .وا 

 



 
 

 :اذلد هلل وكفى وامصالة ػىل احلبيب املصطفى وأ ىهل ومن أ وىف وبؼد

مثني ىذه اخلطوة يف مسريثنا ادلراس ية ملذكرثنا  اذلد هلل اذلي وفقنا مت

ىل اموادلين امكرميني: ىذه مثرة اجليد وامنجاح وبفضهل ثؼاىل  همداة ا 

ىل لك من ػومين حرفا يف ىذه ادلهيا ىل روح أ يب امزكية امطاىرة ا   ا 

ىل روح أ يم امؼزيزة امغامية اميت ثؼبت من اجًل وا خويت  ا 

ىل صغريمه مية، سايل، جٌلل، سالم: من كبريمه ا   مروان، غزيز ، هؼ

 ماىيل و دهيا: وامكتاكيت

ىل رفيقات املشوار اماليت قامستين حلظاهتم رػامه هللا ووفقيم  :ا 

ميان، هبيجة، شير زاد، فاطمة  صابرة، هورة، ا 

ىل لك قسم اال دارة واملكتبة ومجيع دفؼة   2021ا 

ىل لك من اكن هلم أ ثر ػىل حيايت وا ىل لك من أ حهبم قويب  ا 
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 بسم هللا الذي خلق اإلنسان علّمه البٌان، ووهبه التمٌٌز، والحكمة وكّرمه على سائر 

مخلوقاته فأحسن تصوٌره، فقرئ علٌه كالم هللا لٌرشده ولٌدرك منزلة وبحمده على ما أثار 

اآلٌة، : سورة اإلسراء) {وما أتٌتم من العلم إالّ قلٌال}: من علم وحكمة، فقد قال هللا تعالى

85. 

 كثٌر هً مالمح التمٌٌز فً شخصٌة العالم الجلٌل أحمد مختار عمر، وهً مالمح 

تتحقق فً سلوكه الٌومً واتصاله بالعلم وما خلق من ورائه من أثار وعلوم بارزة، ومع 

كثرة ما ٌمكن أن ٌمتد إلٌه حدٌث المتخصص حول اإلضافات الهامة التً قدمتها بحوث 

الدكتور أحمد عمر إلى مجاالت علوم اللغة، فإن مجملها ٌفٌض بمٌزتٌن بارزتٌن هما فٌما 

 .أحسب الوسٌطة والبنٌة

 وقد كان خٌط الدرس اللغوي لدٌه ممتدا ٌصل الماضً بالحاضر والحاضر بالماضً 

 .فكتب الكثٌر من  المواد العلمٌة والكتب اللغوي

 وما ٌهمنا فً هذا البحث كتاب ألنل واللغة والمجمع، فقد اطلعنا على هذا الكتاب 

 .''أحمد عمر مختار''القٌم الذي حاز كمال الصٌاغة لحضرة مؤلفه الدكتور 

 حٌث ٌضم بٌن دفتٌه نوعٌن من المادة اللغوٌة، أولهما مجموعة من األبحاث التً 

سبق سترها وقد أختار من هذا وذاك ما ٌشتمل على الجدٌد من ناحٌة، وٌمكن أن ٌجذب 

المثقف العام من جهة أخرى، وثانٌا فٌجمع من قام به من أنشطة لغوٌة خالل مشوراه 

 .العلمً

 ولقد اخترنا أن نقوم فً دراستنا هذا الكتاب ألهمٌته العلمٌة وسعٌا للوصول إلى 

أنا واللغة ''نتائج مختلفة وممنهجة عما جاء فً تفسٌرات الكتاب، ومنه فدراسة 

 :دراسة شٌقة تقتضً شرح اإلشكالٌات التالٌة''والمجمع

ما هً الدراسة المتوقعة لهذا الكتاب؟ من هو أحمد مختار عمر؟ ما القضاٌا التً  -

 تضمنها هذا الكتاب؟ ما أهمٌته؟

ومن خالل هذه اإلشكالٌة نالحظ أن الدراسة التً سنقدمها تحاول أن تمزج بٌن هذه 

العناصر واإلجابة عن هذه التساؤالت ومحاولة العمل للسٌر على خطوات مترابطة ومرتبة 

حرصا منا على تقدٌم عمل مفٌد، وفتح نافذة ٌطل منها اللغوٌون العرب على اهم اإلنجازات 

 .العالمٌة فً مجال الدراسات اللغوٌة الحدٌثة
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 وقد ضم هذا البحث مدخال نظرٌا، وفصلٌن تطبٌقٌن وخاتمة جمعت أهم النتائج، أما 

المدخل النظري فقد كان عتبة الدخول لموضوع البحث وذلك عن طرٌق التقدٌم له، وشرح 

 .أنا واللغة والمجمع: المصطلحات المفاتٌح التً جاءت فً العنوان وهً

 وفً الفصل األول من البحث تناولنا قضٌة  أنا واللغة بشكل مختصر تجنبا للحشر، 

وبذلك كان تقسٌم الفصل إلى مبحثٌن، مبحث تكلمنا فٌه عن بعض العلماء العرب والقضاٌا 

التً درسوها، المبحث الثانً تم تناول فٌه كلمات عن اللغة مستخرجٌن فٌها مجموعة من 

أهمها االتصال اللغوي عن طرٌق الجلد، من واضع علم النحو والعرف، وغٌرها، : المطالب

أنا واللغة والمجمع، وأٌضا : أما الفصل الثانً لقد تناولنا فٌه جانبا آخر من هذا الكتاب وهو

تناول محاضرات مجمعٌة، ودرسنا فً المبحث : قسمناه إلى ثالثة مباحث، المبحث األول

 .تحقٌقات لغوٌة، أما المبحث الثالث فتناولنا فٌه لرأي صرٌح فً المعجم الكبٌر: الثانً

 . وفً نهاٌة بحثنا أوجزنا النتائج التً توصلنا إلٌها فً الخاتمة

 ولدراسة هذا الكتاب دراسة وجٌزة، اعتمدنا  على مجموعة من المصادر والمراجع 

أنا واللغة والمجمع للدكتور أحمد مختار عمر، عاشق اللغة العربٌة لعبد العزٌز : أهمها

السرٌع، الجاسوس على القاموس ألحمد فارس الشدٌاق، معانً األبنٌة فً العربٌة لفاضل 

 .السامرائً

 وفٌما ٌخص المنهج الذي اعتمدناه والذي رأٌنا أنه ٌتوافق مع طبٌعة موضوعنا هذا 

المنهج هو الوصفً التحلٌلً باعتباره األنسب، فهذا الموضوع كان محا اهتمام وجذب 

العدٌد من الدارسٌن والذٌن كانت لهم آراء مختلفة حوله وكٌفٌة التعامل مع األصالة 

 .والمعاصرة فً الوقت ذاته

 : ولعل من ابرز األسباب التً وفقئتا الختٌار هذا الموضوع هً

وإلبراز - رحمه هللا- محاولة التعرف على أنا واللغة والمجمع للدكتور أحمد مختار عمر، 

القضاٌا التً درسها هذا الكتاب وكٌفٌة تعامل أحمد مختار عمر مع هذا الكتاب وما أهم 

 .المواد العلمٌة التً استهل بها وجاء بها فً كتابه

 ومن أبرز الصعوبات التً واجهتنا هً قلة المصادر والمراجع وأننا حاولنا قدر 

 .        المستطاع اإلجابة على اإلشكال المطروح

 



 

 

 

 

 

 التعريف بالكاتب -

 دراسة حمتوى الكتاب -
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لم ٌكن المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر مجرد عالم أكادٌمً مختص باللؽة، بل 

كان عاشقا للؽة متمٌزا  بها، وإذا كان للعشق دالالت ال تخفى على البصر وال على 

البصٌرة، فإن هذه العالمات كانت متجذرة فً الفقٌد إلى درجة ٌلمسها أي إنسان فٌه، فاللؽة 

كانت ؼذائه الذي ٌقتات منه، والهواء الذي ٌتنفسه، والعشٌر الذي ال ٌزاٌله، والمرأة التً 

ٌرى فٌها صورة ذاته، والحدٌث الذي ٌجذب إلٌه التنفس، وكان ٌجٌد فٌها بٌته الذي ٌجلس 

.فٌه باألنس والطمأنٌنة، والحّل الذي ال ٌمل من مخالطته
1

     

كثٌرة هً مالمح التمٌٌز فً شخصٌة العالم الجلٌل أحمد مختار عمر، وهً مالمح 

تتحقق فً سلوكه الٌومً وفً اتصاله بطالبه وأصدقائه ورفقاء العمل، كما تتحقق بنفس 

 .الدرجة فً بحوثه واتصاله بالقضاٌا المثارة والعلماء الراحلٌن

 ومع كثرة ما ٌمكن أن ٌمتد إلٌه حدٌث المتخصص حول اإلضافات الهامة 

التً قدمتها بحوث الدكتور ألحمد مختار عمر إلى مجاالت علوم اللؽة، فإن مجمل هذه 

 .  البحوث ٌفٌض بمٌزتٌن بارزتٌن هما فٌما أحسب الوسٌطة والبٌنٌة

حٌن تؽٌب هامة كبرى عن ساح الدرس اللؽوي عند العرب مثل هامة العالم اللؽوي 

الكبٌر أحمد مختار عمر فإن هزة كبرى تكون قد زلزلت جنبات هذا الدرس فً النصؾ 

األخٌر من القرن العشرٌن، فهو عالمة بارزة وصاحب دور كبٌر فً حق الدرس اللؽوي 

 .المعاصر، ومن ثم فالفقد برحٌله كبٌر، والمأساة بؽٌابه واضحة

 التعريف بالكاتب الدكتور أحمد مختار عمر : 

  2003 وتوفً بها عام 1933ولد بالقاهرة عام. 

  1958حصل على اللٌسانس الممتازة من كلٌة دار العلوم مع مرتبة الشرؾ الثانٌة. 

  1963حصل على الماجٌستر فً علم اللؽة من كلٌة دار العلوم بتقدٌر ممتاز. 

  ورزق 1963اقترن بالسٌدة حٌاة النفوس إسماعٌل أنور فً شهر أؼسطس من عام 

أحمد، حسٌن، خالد، : خالد وهالة، ورزق من ولدٌه بعد من األحفاد هم: منها ولدان هما

 .عمر، وشادي، ملك أحمد ناجً

  1967حصل على الدكتوراه فً علم اللؽة من جامعة كمبرمج ببرٌطانٌا. 
                                                           

، الكوٌت، مؤسسة 1، ط(العالم الجلٌل أحمد مختار عمر)السرٌع وماجد المكواتً، عاشق اللؽة العربٌة  عبد العزٌز 1

 .3، ص2004جائزة عبد العزٌز سعود البابطٌن لإلبداع الشعري، 
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  (.1968- 1960)-  جامعة القاهرة–معٌد فمدرس بكلٌة دار العلوم 

  (.1973- 1968)-  كلٌة التربٌة بطرابلس–محاضر فأستاذ مساعد 

  (.1977- 1973)-  جامعة الكوٌت–أستاذ مساعد بكلٌة األداب 

  (.1984- 1977)-  جامعة الكوٌت–أستاذ بكلٌة اآلداب 

  (.1998- 1984)- جامعة القاهرة–أستاذ بكلٌة دار العلوم 

  (.1998- 1995)وكٌل كلٌة دار العلوم للدراسات العلٌا والبحوث لمدة ثالث سنوات 

  1998أستاذ متفرغ بقسم علم اللؽة والدراسات السامٌة والشرقٌة منذ أول أؼسطس 

 .حتى وفاته

 الجوائز واألوسمة : 

  1972جائزة التحقٌق العلمً من المكتب الدائم لتنسٌق التعرٌب بالرباط. 

  1979جائزة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة فً تحقٌق النصوص. 

  1989جائزة ووسام دولة العراق فً الدراسات اللؽوٌة. 

  الهٌئة –أدرج اسمه ضمن أعالم الموسوعة القومٌة للشخصٌات المصرٌة البارزة 

.القاهرة- العامة لالستعالمات
2 

 المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة : 

 :المؤلفات - أ

 1928مطبعة كلٌة التجارة بالقاهرة، : مدخل إلى علم اللؽة. 

 1970الهٌئة العامة للتألٌؾ والنشر، القاهرة، : تارٌخ اللؽة العربٌة فً مصر. 

  ،النشاط الثقافً فً لٌبٌا من الفتح اإلسالمً حتى بداٌة العصر التركً، الجامعة اللٌبٌة

1971. 

  ،1997- 1971البحث اللؽوي عند العرب، سبع طبعات، عالم الكتب. 

  ،1972البحث اللؽوي عند الهنود، دار الثقافة، بٌروت. 

  ،1973أسس علم اللؽة، ترجمة عن اإلنجلٌزٌة، عالم الكتب، القاهرة. 

                                                           
 .05، المرجع السابق، ص(العالم الجلٌل أحمد مختار عمر)السرٌع وماجد المكواتً، عاشق اللؽة العربٌة عبد العزٌز  2
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  ،1974من قضاٌا اللؽة والنحو، عالم الكتب، القاهرة. 

  ًمجمع اللؽة العربٌة، القاهرة، فً خمسة -  تحقٌق ودراسة–دٌوان األدب للفاراب

 .1979- 1974أجزاء، 

  1988-1976عالم الكتب، القاهرة، -  تحقٌق باالشتراك–المنجد فً اللؽة لكراع. 

  1991، 1976عالم الكتب، القاهرة، - ثالث طبعات- دراسة الصوت اللؽوي. 

  ،1998-1981العربٌة الصحٌحة، عالم الكتب بالقاهرة. 

  ،1997، وعالم الكتب بالقاهرة، 1982اللؽة واللون، دار البحوث العلمٌة بالكوٌت. 

  ،1988، وعالم الكتب بالقاهرة، 1982علم الداللة، دار العروبة، بالكوٌت. 

  1982، 1ثمانٌة أجزاء، جامعة الكوٌت، ط (باالشتراك)معجم القراءات القرآنٌة -

 .1997، عالم الكتب، 3، ط1988، 2، ط1985

  ًدار الفكر بالقاهرة، 1984ذات السالسل بالكوٌت،  (باالشتراك)النحو األساس ،

1988 -1996. 

 ًالمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم (تألٌؾ باالشتراك)المعجم العربً األساس ،

1989. 

  ،1991أخطاء اللؽة العربٌة المعاصرة عند الكتاب واإلذاعٌٌن، عالم الكتب بالقاهرة. 

  ،1992تارٌخ اللؽة العربٌة فً مصر والمؽرب األدبً، عالم الكتب بالقاهرة. 

  ،1993لؽة القرآن، مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمً، الكوٌت. 

  ،1955معاجم األبنٌة فً اللؽة العربٌة، عالم الكتب بالقاهرة.
3

   

  ،1995اللؽة واختالؾ الجنسٌن، عالم الكتب بالقاهرة. 

  ،1996التدرٌبات اللؽوٌة والقواعد النحوٌة، تألٌؾ باالشتراك، ذات السالسل بالكوٌت. 

  ،1998أسماء هللا الحسنى، دراسة فً البنٌة والداللة، عالم الكتب، القاهرة. 

  ،1998صناعة المعجم الحدٌث، عالم الكتب، القاهرة. 

                                                           
، نفس المرجع السابق، (العالم الجلٌل أحمد مختار عمر)السرٌع وماجد المكواتً، عاشق اللؽة العربٌة عبد العزٌز  3

 .11ص
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  ،2000المكنز الكبٌر، معجم شامل للمجاالت والمترادفات والمتضادات، شركة سطور. 

  ،2001دراسات لؽوٌة فً القرآن الكرٌم وقراءاته، عالم الكتب. 

 :البحوث العلمية- ب

  ،هـ1382صٌػ أخرى للمبالؽة، مجلة األزهر. 

  ،هـ1383مفاعل ومفاعٌل، مطبعة األزهر. 

  ،1970االنتصار لسبوٌه من المبرد البن والد، مطبعة كلٌة المعلمٌن، الجامعة اللٌبٌة. 

  ،ً1971معاجم األبنٌة فً اللؽة العربٌة، اللسان العرب. 

  جهود ابن سٌنا فً اللؽة واألصوات، مجلة البحث العلمً والتراث اإلسالمً، العدد

.1982الخامس، مكة المكرمة، 
4 

 دراسة محتوى الكتاب : 

قبل أن تطرق لتفحص ما تحمله طٌات هذا الكتاب فً داخله، وما ٌبسطه وٌطرحه وٌتخلله 

من مواضٌع والمواد اللؽوٌة التً طرحها الدكتور أحمد مختار عمر، نحاول أن نلم ونصور 

مالمح الكتاب على الواجهة باعتبار أن الواجهة األمامٌة هً أول ما ٌلحظه القارئ بصفة 

خاصة والمتلقً بصفة عامة، الذي أراد الكتاب، ونحن كمتلقٌن له، حاولنا أن نصفه بدءا 

بالواجهة األمامٌة منطلقٌن من رؤٌتنا الخاصة، فكان أول ما الحظناه هو العنوان الملون 

باللون األصفر الذي ٌعلو هاته الواجهة، ذات اللون األخضر والذي ٌحمل ثالث إطارات، 

وعلى كل طرؾ من اإلطار كلمة من العنوان، فاإلطار األول ٌحمل صورة الدكتور أحمد 

ٌلٌها اإلطار الثانً ٌحمل كلمة واللؽة، أما اإلطار األخٌر '' أنا''مختار عمر مرفوقة بكلمة 

 .ٌحمل كلمة المجمع

 أما الواجهة الخلفٌة ذات اللون األبٌض فهً تحتوي على تلخٌص شامل للكتاب وفً 

، وفً أسفلها نجد عالم (الدكتور أحمد مختار عمر)أعلى الواجهة األمامٌة نجد المؤلؾ 

 .الكتب، ذات ورقة ؼلٌظة ومتٌنة عن باقً األوراق

                                                           
- 12، المرجع السابق، ص(العالم الجلٌل أحمد مختار عمر)السرٌع وماجد المكواتً، عاشق اللؽة العربٌة عبد العزٌز  4

13. 
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م، 2002 كما نجد على جانبها عالم الكتب، القاهرة للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى، 

 . صفحة326نجد فٌه 

 ٌضم هذا الكتاب مجموعة من األبحاث المتخصصة فً اللؽة العربٌة الخاصة 

أنا واللؽة وٌحتوي على فصلٌن األول ٌكشؾ عن : الباب األول: بالمؤلؾ، وٌنقسم إلى بابٌن

، (لؽوٌون تحت األضواء)بعض الجوانب المجهولة فً شخصٌات من أعالمنا العرب 

 .والثانً كلمات عن اللؽة، بحٌث ٌجٌب عن بعض التساؤالت اللؽوٌة العامة

 وٌلقً الضوء على عدد من القضاٌا المطروحة فً الساحة اللؽوٌة التً تهم القارئ، 

'' محاضرات مجمعة''أنا والمجمع، وٌضم مدخال وثالثة فصول، األول : الباب الثانً

 .''رأي صرٌح فً المعجم الكبٌر''، والثالث ''تحقٌقات لؽوٌة''والثانً 

 تقييم الكتاب : 

ال تسع الكالم لعرض مسٌرة رجل مأل دنٌانا علما وأدبا وهبه هللا تعالى نشأة قرآنٌة ومعرفة 

لؽوٌة تجمع بٌن األصالة والمعاصرة، الدكتور أحمد مختار عمر، صاحب كتاب أنا واللؽة 

جدٌر بأن نفرد لها الصفحات وتعدلها األقالم وٌشحذ لها الفكر فلقد '' رحمه هللا''والمجمع 

 .كان كرٌم الدارٌن دار النسب ودرا العلم

 ٌدخل كتاب أنا واللؽة والمجمع فً دائرة اهتمام متخصصٌن فً علوم اللؽة العربٌة 

 .وآدابها تحدٌدا والباحثٌن فً الموضوعات ذات الصلة بالوجه العام

 حٌث ٌقع كتاب أنا واللؽة والمجمع ضمن نطاق تخصص علوم اللؽة ووثٌق الصلة 

بالفروع األخرى، مثل الشعر، والقواعد، النحوٌة، والصرؾ واآلداب، والبالؼة، واآلداب 

 .العربٌة

أحمد مختار عمر راسخ القدم فً القرآن درسه صؽٌرا وكتب فٌه أكثر من كتاب 

وهو صاحب منهج متٌن فً الصناعة المعجمة، وقد انتقد بال هواة التراخً واإلهمال من 

 .جانب مجمع اللؽة العربٌة فً مصر، صنع ذلك فً كتاب سماه أنا واللؽة والمجمع

 اتبع الكاتب فً هذا الكتاب منهجٌة منظمة مناسبة للموضوع من خالل التركٌز على 

المصطلحات التً تمثل موضوع بحثنا كما أن كتابه ٌحتوي على جملة من المصادر 

والمراجع المختلفة، مما زاد الكتاب مصداقٌة، رسالة الؽفران، دراسة الصوت اللؽوي ل؛مد 
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مختار عمر، أصوات اللؽة عند ابن سٌنا، معانً األبنٌة فً العربٌة، فاضل السمرائً، 

 .دٌوان األدب، للفارابً، تحقٌق أحمد مختار عمر

 ٌضم هذا الكتاب بٌن دفتٌه نوعٌن من المادة اللؽوٌة ٌشمل األول منهما مجموعة من 

األبحاث التً سبق له نشرها وتتولى الرد علٌه من خالل المتخصصٌن، أما النوع الثانً 

منهما فٌجمع ما قام به من أنشطة لؽوٌة خالل عامٌن وبعض عام من عضوٌته للمجمع 

 .  اللؽوي

  

 



 

 
 
 

 

لغويون حتت الضوء : املبحث الأول

 لكامت عن اللغة: املبحث الثاين
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 لغويون تحت الضوء: المبحث األول

 :أبو العالء المعري والنحو -

وما -  قدٌما وحدٌثا–شؽل المعري الباحثٌن طوٌال وما زال ٌشؽلهم ولقً من عناٌتهم 

لم ٌلقه من العلماء أو الشعراء إال القلٌلون، حتى بلػ ما ألؾ فٌه المبات من الكتب ومع ذلك 

ظلت هناك جوانب عدٌدة من شخصٌته لم ٌوفرها الباحثون حقها من العناٌة، وأنه إن كانت 

مإلفات المعري الخالصة فً النحو قد ضاعت فٌها صناع من تراثنا القدٌم فقد تكفلت كتبه 

رسالة المالبكة، رسالة، : األدبٌة التً وصلتا بحفظ آرابه والكشؾ عن شخصٌته ومنها

.رسالة الؽفران، وشرح دٌوان الحماسة، ومعجز أحمد، والفصول والؽاٌات
1

 

 :مؤلفاته النحوية -

أكثر مإلفات أبً العالء تعلٌقات وشروح على بعض المصنفات النحوٌة التً قرأها 

 .فً حداثته، أو أقرأها بعد أن جلس للتدرٌس

تعلٌق الحٌلٌس، إسعاؾ الصدٌق، عون الجمل، شرح شواهد الجمل، قاضً الحق، 

وله كتاب فً النحو، ٌتصل بالكتاب المعروؾ بالعضدي، ولقبه ظهٌر العضدي، وله كتاب 

ٌتصل بمختصر محمد سعدان اسمه المختصر الفتحً، ألؾ شرحا لسٌبوٌه ولكنه لم ٌتم منه 

 .سوى خمسٌن كراسة، كما ألؾ تفسٌرا ألمثلة سٌبوٌه وؼرٌبها

 وله مإلفان مستقالن فً النحو هما: 

 .، مقداره خمس كرارٌس''الحقٌر النافع'' مختصر سماه،  -1

. الظل الظاهري، وهو كتاب ٌتصل بالمختصر السابق -2
2 

 :النحو عند أبي العالء واتجاهاته -

كان ألبً العالء قدم راسخة فً اللؽة والنحو، فعلى مستوى اللؽة كان عالما 

بـؤصولها وأسرارها، تفرد بؤشٌاء لم ٌسبق إلٌها لؽوي من القدامى وأمسك من اللؽة بنصٌب 

ما أعرؾ أن العرب نطق بكلمة ولم ٌعرفها »: كبٌر، وصفه تلمٌذه التبرٌزي بقوله

نحوٌا ذا رأي، وعروضٌا صاحب حس »، وأما على مستوى النحو فقد كان «المعري

                                                           
 .11، ص2002- هـ1422، مطبعة أبناء وهب حسان، القاهرة، 1 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، ط1
معجم األدباء، : ، وٌنظر334- 46هـ، ص1263 تعرٌؾ القدماء بؤبً العالء، جمع وتحقٌق لجنة، دار الكتب المصرٌة، 2

 .160- 158- 157، ص3ٌاقوت، ط
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أعلم بالنحو من »: ، وصفه ابن القارح فً رسالته بؤنه«مرهؾ وصرفٌا مجٌدا لعلم الصرؾ

.«سٌبوٌه وباللؽة والؽرض من الخلٌل
1

 

 جاء مذهبه فً النحو مذهبا خاصا ٌقوم على الموارتة والبحث والتحلٌل وعلى ترك 

 .المقدمات لتسلم إلى النتابج دون تدخل أو توجٌه

 : التً أمكننا أن نستخلصها فً نحو أبً العالء ما ٌؤتًاالتجاهات وأهم 

 كراهٌته للتكلؾ والتؤوٌل. 

 توسعه فً القٌاس. 

 احترامه للقراءات. 

 استشهاده بالحدٌث النبوي. 

 استبعاده من الضرورات الشعرٌة كل ما للشاعر مندوحة عنه.
2 

 وللتفصٌل فً ذلك حول كراهٌته للتكلؾ والتؤوٌل، إذن كان أبو العالء المعري ٌكره 

التكلؾ وٌبؽض التؤوٌل، وٌرد رواٌات النحاة المعقدة وٌختار منها ما كان أٌسر قبوال وأقل 

 .كلفة وتلك خطة قدٌمة وسبل حكٌمة وفً سبٌل تٌسٌر النحو وإصالحه

  لم ٌكن أبو العالء المعري ممن ٌضٌقون بالقٌاس صدرا، كما :توسعه في القياس -

ٌقولون وإنما كان من أنصاره والمتوسعٌن فً استخدامه، وقد خلصنا بذلك من كثٌر من 

الخالفات بٌن النحاة حول المقٌس والمسموع والتً ٌرجع أكثرها إلى عدم تحدٌد مدلول القلة 

والكثرة وٌزٌل ما حولها من ؼموض وإبهام، كما أنه ٌتوسعه فً القٌاس قد وسع فً أصول 

اللؽة، كما صحح كثٌرا من العبارات التً شاع استعمالها وال نظٌر لها من السماع بؤن 

.التمس لها فً القٌاس وجها تصح به
3

  

 اختلؾ النحوٌون من قدٌم فً شؤن القراءات فكان بعضهم ٌجتزي : احترامه للقراءات -

أعلى نقدها والبعض اآلخر ال ٌقدم على ذلك، ومنهج أبً العالء فً قبول القراءة وتوجٌهها 

والتماس وجه لها فً العربٌة تحمل علٌه منهج قوٌم ال ٌنبؽً العدول عنه ولهذا ٌقول 

                                                           
 .5 جمال محمد طلبة، الفكر اللؽوي عند أبً العالء فً ضوء علم اللؽة الحدٌث، ص1
 .223، ص1، ٌنظر وشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً 284 رسالة الؽفران، ص2
 .26- 20 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص3
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أما القرآن فكلما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به فً »: فً االقتراح'' السٌوطً''

.«العربٌة
1 

  وموقؾ النحاة من الحدٌث شبٌه بموقفهم من القراءات فمنهم من :استشهاد بالحديث -

ٌرفض االستشهاد به ومنهم من ٌشهد به، واألحادٌث التً استشهد بها أبو العالء كثٌرة ولذا 

من فوفق سبعة ]: ''سنكتفً ببعضها، فمما استشهد بقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم

، موقؾ أبً العالء فً االستشهاد بالحدٌث موقؾ سدٌد، وإذ كانت الرواٌة من [أرقعة

ٌتمسكون بحرفٌة النص، وحتى على فرض وقوع الرواٌة بالمعنى فقد تم ذلك فً الصدر 

.األول قبل فساد اللؽة حٌن كان كالم أولبك المبدلٌن حجة كذلك
2 

  اختلؾ النحوٌون فً حد الضرورة الشعرٌة فذهب الجمهور إ:الضرورات الشعرية -

 .«ما وقع فً الشهر مما لم ٌقع فً النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم ال»: لى أنها

وال ٌتردد فً نصرة -  إن كان مذهب الجمهور–لذلك نجد أبً العالء ٌرفض هذا المذهب 

 .المذهب الثانً واللذوذ عنه

  «ولو قال معار لم ٌخب بالبٌت»:  ٌقول أبً العالء–الذي ٌدعً النحاة أنه ضرورة 

.لن ٌكون فٌه سوى تسكٌن الم مفاعلتن
3

 

اآلن وجلنا جولة فً نحو أبً العالء، وعرضنا أصول مذهبه نحب أن نقؾ قلٌال 

 .لنرى أثره فً النحو وما قدمته لهذا العلم من أفضال

 :جهود ابن سينا في اللغة واألصوات- 2

هـ، فً قرٌة أفشنة بالقرب من 375 أو 373 أو 370 ولد أبو علب بن سٌنا عام 

أحضرت معلم القرآن ومعلم األدب وأتٌت العشر من العمر، »: بخارى وقد قاتل عن نفسه

 وقد درس فً صباه إلى جانب القرآن «وقد أتٌت على القرآن وعلى كثٌر من األدب

 .الدقة والمنطق، وبعد ذلك درس الطب والفلسفة: واألدب

  وكان ابن سٌنا كثب 

                                                           
 .30 أحمد عمر مختار، ا،ا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .229، القاهرة، ص1 محمد الزفزاؾ، التعرٌؾ بالقرآن والحدٌث، ط2
 .210، ص1944، دمشق، 1محمد سلٌم الجندي، رسالة المالبكة، ط:  تح3



الفصل األول                                                                         أنا واللغة  
 

 

12 

 بعد أن ترك ما ٌزٌد على مابتٌن 428التطوان فً بالد فارس إلى أن توفى فً همذان عام 

وخمسٌن مإلفا ما بٌن كتاب ورسالة ومختصر من أشهرها القانون والشفاء والنجاة 

.واإلشارات
1

 

 ولم ٌكن ابن سٌنا فً تؤلٌفه متخصصا، قد جمع إلى الفلسفة التً اشتهر بها علوما 

كان ابن سٌنا من الرجال القالبل : أخرى كثٌرة، حتى صح أن ٌقول عنه األب جورج قنواتً

كتاب دابرة '': فً العالم اإلسالمً الذي ٌصح أن نسمٌهم موسوعٌٌن، أو كما ٌسمون الٌوم

كانت إحاطته بالعلوم شاملة، وكان »: ''شاكر الفحام''وأن ٌقول عنه الدكتور '' المعارؾ

 .«شؽفه بالمعرفة ال حدود له

 ألؾ فً الطب، وألؾ فً الفلسفة، وألؾ فً الدٌن والزهد والتصوؾ والعشق وألؾ 

فً الكٌمٌاء واألسرار وتؤوٌل الرإٌا، وألؾ فً الفلك وألؾ فً تدبٌر الجند وخراج الممالك، 

....وألؾ فً الموسٌقى وألؾ فً اللؽة والنحو
2

 

 : جهوده اللغوية -

ٌبدو أن اشتؽال ابن سٌنا باللؽة جاء بآخرة، فبلػ فً اللؽة طبقة قلما ٌتفق مثلها، 

وأنشؤ ثالث قصابد ضمنها ألفاظ ؼرٌبة فً اللؽة، وٌذكر ابن أصبٌعة البن سٌنا المإلفات 

 :اللؽوٌة اآلتٌة

لم ٌصنؾ فً اللؽة مثله، ولم ٌنقله فً : فً عشرة مجلدات، قال عنه: لسان العرب -1

 .البٌاض حتى توفً فبقً على مسودته ال ٌهتدي أحد إلى ترتٌبه

 .أسباب حدوث الحروؾ: مقالة فً مخارج الحروؾ وهً التً طبعت تحت اسم -2

جواب لعدة مسابل فً تبٌٌن ماهٌة الحروؾ، ولعله المطبوع تحت اسم الرسالة  -3

 .معانً الحروؾ الهجابٌة: السابعة النٌروزٌة

.كتاب الملح فً النحو -4
3 

 

 

                                                           
 .39 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجح السابق، ص1
 .10-9، ص1، ج56 شاكر الفحام، تحٌة البن سٌنا فً ذكرى مٌالده، فصلة من مجلة مجمع اللؽة العربٌة، دمشق، مجلد 2
 .457- 440، ص1965نزار رضا، مكتبة الحٌاة، بٌروت، :  ابن أبً أصٌعة، عٌون األنباء فً طبقات، تح3
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 :التعريف بمؤلفاته اللغوية -

 :أسباب حدوث الحروف: أوال

 ورد فً هذا الكتاب فً المراجع باسم أحمد مختار عمر، رسالة ومقالة، ووردت بقٌة 

فً أسباب حدوث الحروؾ -  فً أسباب الحروؾ–فً تحقٌق الحروؾ : االسم هكذا

معرفة حدوث الحروؾ، مخارج الصوت والحروؾ، : ومخارجها كما ورد باألسماء اآلتٌة

.وأسباب حدوث الحروؾ
1

  

 طبع هذا الكتاب عدة طبعات باللؽة العربٌة وبلؽات مختلفة، كم توجد عشرات النسخ 

 .المخطوطة لهذا الكتاب فً الكثٌر من مكتبات العالم

 . ٌقع الكتاب فً مقدمة وستة فصول

الحمد هلل وحده، حمدا سٌتؤهله بعظمة : أما المقدمة فقد بدأت فً إحدى رواٌتها قابلة

فلٌس كل قابل : ذاته وسعة رحمته، وفٌضان جوده وصلواته على نبٌه محمد وآله، وبعد

هدٌة محتاجا إلٌها، وال كل طالب تحفة فاقدا لها، بل ربما ربما آثر القً فً ذلك إكرام 

حصل عندي بعد، البحث المستقصً من , الفقٌد، وتوخً الكبٌر منه التبسٌط من الصؽٌر

أسباب حدوث الحروؾ باختالفها فً المسموع وفً رسالة وجٌزة جدا، فتلقٌت ملتمسة 

 .بالطاعة

 :وأما فصول الكتاب فقد حملت العناوٌن اآلتٌة

 .فً سبب حدوث الصوت -1

 .فً سبب حدوث الحروؾ -2

 .فً تشرٌح الحنجرة واللسان -3

 .فً االسباب الجزبٌة لحرؾ من حروؾ العرب -4

 .فً الحروؾ الشبٌهة بهذه الحروؾ -5

 .فً أن هذه الحروؾ قد تستمع من حركات ؼٌر نطقٌة -6

 

 

 
                                                           

 .74 ابن سٌنا، أسباب حدوث الحروؾ، جمٌع الطبعات العربٌة والترجمات والمخطوطات الواردة فً البحث، ص1
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 :الرسالة السابعة النيروزية في معاني الحروف الهجائية: ثانيا

تسع رسابل فً الحكمة : طبعت هذه الرسالة طبعتٌن حتى اآلن، أولهما ضمن

والطبٌعات، وثانٌهما ضمن المجموعة الخامسة من نوادر المخطوطات بتحقٌق األستاذ عبد 

 .السالم هارون

كل تنزع به همته إلى خدمة نٌروز موالٌا ورأٌت الحكم »:  وقد بدأت الرسالة قابلة

 .«أفضل مرؼوب فٌه ال سٌما الحكمة اإللهٌة وخصوصا ما كان حكٌما ملٌا

ثم كان ٌكشؾ سرا هو من أؼمض أسرار الحكمة والملة وهو اإلنباء عن الؽرض المضمن 

 .فً الحروؾ الهجابٌة

 : والرسالة مقسمة إلى ثالثة فصول على النحو التالً

 .فً ترتٌب الموجودات والداللة على خاصٌة كل مرتبة من مراتبها: األول

 .فً الداللة على كٌفٌة داللة الحروؾ علٌها: الثانً

 .فً العروض: الثالث

إلى -  كما قال– وقد انتهى ابن سٌنا فً الفصل األخٌر، وهو الؽرض من الرسالة 

.تفسٌر فواتح تفسٌرا جدٌدا
1

 

 :آراؤه الصوتية- 4

أسباب حدوث الحروؾ، وعلى الرؼم من ان : تناول ابن سٌنا طبٌعة الصوت ؼً رسالته

ابن سٌنا قد عالج هذه القضٌة بؤسلوب فلسفً، فقد انتهى إلى أن العملٌة الصوتٌة تتضمن 

 :عناصر ثالثة

 .وجود جسم فً حالة تذبدب -1

 .وجود وسط تنتقل فٌه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب -2

 .وجود جسم ٌستقبل هذا الذبذبات -3

.وهو نفس ما انتهى به المحدثون من علماء األصوات
2

 

                                                           
 .44 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .4، ص1979 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللؽوي، عالم الكتب بالقاهرة، 2
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 ٌستخدم ابن سٌنا للتعبٌر عن إنتاج الصوت لفظ الحسب ومشتقاته، وهنا نالحظ أن 

ابن سٌنا ٌستعمل المصطلحٌن، مفردة ومركبة فً مقابل مصطلحً سٌبوٌه، الشدٌدة 

 .انفجارٌة واحتكاكٌة: ورخوة، والمصطلحٌن الحدٌثٌن

 وأخٌرا نقول أن ابن سٌنا رؼم تفرده فً رسالته كان ٌتوقؾ أحٌانا عن إصدار حكمه 

: حٌن ٌؽمض علٌه األمر، ولعل أوضح األمثلة لذلك ما ذكره بالنسبة للمصوتات أو العلل

وأما المصوتات فؤمرها علً كالمشكل، ولكن أظن أن األلؾ الصؽرى والكبرى مخرجهما »

من إطالق الهواء سلسا ؼٌر مزجهم والواو وإن مخرجهما مع أدنى مزاحمة وتضٌٌق 

للشفتٌن واعتماد فً اإلخراج على ما ٌلً فوق اعتمادا ٌسٌرا، والٌاء أن تكون أن تكون 

.المزاحمة فٌهما باالعتماد على ما ٌلً أسفل قلٌال
1

 

 :أحمد فارس الشدٌاق واضع المنهجٌة الحدٌثة للمعجم العربً -

ٌعد أحمد فارس الشدٌاق واحد من علماء اللؽة الذٌن عشقوا اللؽة العربٌة واقتنوا بها وألفوا 

فً استخداماته اللؽوٌة ومن - إنما كان ٌحاول- حولها الكتب ولم ٌكتؾ بتؤلٌؾ الكتب عنها

'' الساق على الساق''خالل أسالٌب التعبٌر التً ٌختارها، حتى أنه صرح فً مقدمة كتابه 

.بؤنه هدؾ أوال إلى إبراز ؼرابب اللؽة ونوادرها
2

 

 وقد انعكس حبه وعشقه هذا فً كثرة المإلفات اللؽوٌة واألعمال المعجمٌة التً 

 :تركها حول اللؽة العربٌة، معجمها ونحوها وصرفها ومن ذلك

 المحاور اإلنسانٌة فً اللؽتٌن اإلنجلٌزٌة والعربٌة. 

 ًؼنٌة الطالب ومنٌة الراؼب فً الصرؾ والنحو وحروؾ المعان. 

  (فارسً، تركً، عربً)كنز اللؽات. 

 الجاسوس على القاموس. 

 سر اللٌالً فً القلب واإلبدال. 

 منتهى العجب فً خصابص لؽة العرب.
3

  

                                                           
 .56 أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص1
 .509، ص1755 أحمد فارس الشدٌاق، الساق على الساق ما هو الفارٌاق، بارٌس، 2
 .80-77، ص1947محمد ٌوسؾ نجم، رسالة دكتوراه من الجامعة األمرٌكٌة، بٌروت، . أحمد فارس الشدٌاق، د3
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هذا إلى جانب تفرق كثٌر من أبحاثه ومناظراته اللؽوٌة فً كتبه المختلفة وفً مقاالته فً 

فقد كان من عاداته أن ٌستطرد فً بعض المواضع إلى البحث اللؽوي عندما '' الجوابب''

 .نجد الجو مهٌؤ لذلك

سنتجه ببحثنا وجهة خاصة، هً محاولة التعرٌؾ بجهود أحمد فارس الشدٌاق حول المعجم 

 :العربً وقضاٌاه، فً النقاط التالٌة

 .قضاٌا عامة مرتبطة بالمعجم العربً -1

 .منهجٌته المعجمٌة -2

 .مواصفات المعجمً الناجح -3

 :قضايا عامة مرتبطة بالمعجم العربي -

. فً السٌاقات المختلفة (ومشتقاته)مقارنته بٌن كلمتً حبس وقعد : لعدم التطابق منها .أ 

ٌرى الشدٌاق أن المترادفة تعنً أن بعضها قد ٌقوم مقام البعض: قضٌة الترادؾ
1

 ،

 وقد أعطى أمثلة

دعا الشدٌاق إلى استعمال النحت لصوغ لصوغ ألفاظ تسد مسد :  التوسع فً النحت .ب 

األلفاظ األعجمٌة التً ٌشٌع استعمالها، وهو ٌفسر بعض األلفاظ الرباعٌة عن طرٌق 

جاء الحبتر بالفتح مثل البحتر، أي القصٌر، وعندي أنها منحوتة من : النحت فٌقول

.الحب والبتر
2 

ٌنصح الشدٌاق بضرورة التحقق والتثبت قبل الحكم على : التثبت قبل ادعاء التعرٌب .ج 

التً جاءت عربٌة بمعنى الزوج، '' بعل''كلمة ما بؤنها معربة، مثل كلمة 

 .اسم منهم كان لقوم إلٌاس'' بعل''مطابقة كلمة ...والمالك

ٌرى الشدٌاق أن اللؽة بنت الحٌاة تنمو وتتطور، وهو من اجل هذا ٌرى : قبول المولد .د 

أن باب الوضع مفتح أمام المولدٌن، ألنه ٌراعً به اللزوم والضرورة، وتهذٌب اللؽة 

.على أن تشتاق باأللفاظ العجمٌة
3 

                                                           
 .10 أحمد فارس، الساق على الساق، المرجع نفسه، ص1
 .41- 128، ص(اآلستانة) أحمد فارس الشدٌاق، سر اللٌال فً القلب واإلبدال، 2
 .68 المرجع نفسه، ص3
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بدأ الشدٌاق فً كل عناٌاته متوسعا فً قبول كل ما : قبول كل ما ٌمكن تصحٌحه .ه 

 .تناقلته كتب اللؽة مادام قد صح نقله، أو وجد له وجه فً العربٌة ٌخرج علٌه

ٌقوم ترتٌب الكلمات فً المعجم : توهم األصالة أو الزٌادة وتؽٌر بناء الكلمة تبعا لذلك .و 

العربً على أساس الجذور ووضع الكلمات تحت أصولها بعد تجرٌدها من الزوابد، 

ولكن هناك كلمات كثٌرة، توهم العرب فٌها، زٌادة الحرؾ األصلً وصرفوها بناءا 

على هذا التوهم، مما ؼٌر بناءها ونقلها من وزن إلى آخر، ومثل هذا النوع من 

 .الكلمات ٌجب التنبٌه فً صٌؽته المتوهمة، على أصله

أنه : اعتبر الشدٌاق جمع التكسٌر من صعوبات اللؽة لما ٌؤتً: مشكالت جمع التكسٌر .ز 

أكثر من أن ٌحصر وربما كان لإلسالم الواحد عدة جموع، أن الجمع قد ٌختلؾ 

باختالؾ معنى المفرد، كذلك أنه من جموع التكسٌر ما لٌس جمعا لمفرد، وأن ما ال 

 .مفرد له

الحظ الشدٌاق شٌوع التصحٌؾ فً المعاجم : شٌوع التصحٌؾ فً مروٌات اللؽوٌٌن .ح 

العربٌة وعزا ذلك إلى ثالثة أسباب اثنان منها ٌعودان إلى طبٌعة الحرؾ العربً، 

 .والثالث ٌعود إلى ؼفلة المعجمً

كتابة الهمزة بصورة - على سبٌل السهٌل–ٌقترح الشدٌاق : كٌفٌة كتابة الهمزة .ط 

واحدة، وقد تعرض لقضٌة الهمزة بشًء من التفصٌل فً صفحة كاملة من كتابه 

.''الجاسوس على القاموس''
1

  

تحدث اللؽوٌون القدماء ابتداء من الجلٌل : التجمعات الصوتٌة المإتلفة وؼٌر المإتلفة .ي 

بن أحمد عن التجمعات الصوتٌة التً تتؤلؾ فً اللؽة العربٌة مكونة من الكلمات 

وعن األخرى التً تتؤلؾ وال تدخل فً تشكٌل الكلمات، فسموا األولى مستعملة، 

.واألخرى مهملة
2 

 

 

                                                           
، 207، ص33-32هـ، ص1299 أحمد فارس الشدٌاق، الجاسوس على القاموس، القسطنطٌنٌة، طبع فً الجوابب، 1

 .37، ص3ص
  .5 سر اللٌال، فً القلب واإلبدال، المرجع نفسه، ص2
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 :منهجيته المعجمية -

ومعظم آرابه عن المنهجٌة المعجمٌة تجدها فً مقدمة كتابه الجاسوس على القاموس 

سٌر اللٌال فً ''وفً ثناٌا نقداته للقاموس المحٌط، كما أنه أشار إلى بعضها فً كتابه '' 

 :القلب واإلبدال من هذا وذاك ٌمكن أن نستخلص األسس اآلتٌة

ٌختار الشدٌاق ترتٌب المادة اللؽوٌة على الترتٌب الهجابً : ترتٌب المادة اللؽوٌة .أ 

فاألولى ''العامً ثم ٌوازن بٌن طرٌقتً الصحاح وأساس البالؼة وٌختار الثانٌة 

عندي ترتٌب األساس الزمخشري والمصباح المنٌر للفٌومً، أعنً مراعاة أوابل 

 .األلفاظ دون أواخرها، وٌرد على من ٌفضل طرٌقة الصحاح

أكثر ما ٌضاٌق الشدٌاق فً المعاجم العربٌة ؼٌاب النسق فً : الترتٌب الداخلً للمادة .ب 

عرض مفردات اللؽة تحت المادة الواحدة، فما دامت المعاجم العربٌة قد اختارت 

طرٌقة الجذور، فً ترتٌب الكلمات، وكانت هذه الطرٌقة تقتضً سرق العدٌد من 

الفروع واالشتقاقات تحت المدخل الواحد فقد كان من المنطقً أن تتفطن هذه 

المعاجم إلى طرٌقة لترتٌب هذه الفروع وهو ما لم تفعله وقد سبق أن عرضنا أمثلة 

 .''ظفر''و'' عرض''لؽٌاب الترتٌب الداخلً على مادتً 

 :ٌشترط الشدٌاق لصحة التعارٌؾ شروطا ثالثا هً: صحة التعارٌؾ .ج 

وضوحها وعدم إٌقاعها فً لبس، كما عد منه إٌراد ألفاظ فً التعارٌؾ ال ترد فً  .1

 .مظانها مع توقؾ المعنى علٌها

 .تعدد طرقها عن طرٌق ذكر المرادؾ والمضاد ووضع الكلمة فً سٌاقها المختلفة .2

 .خلوها من الدور والتسلسل وقد سبق أن ضربنا أمثلة على ذلك .3

ٌرى الشدٌاق أن على المعجمً أن ٌقصر مادته : الوقوؾ عند اختصاص المعجم .د 

على ألفاظ اللؽة ؼٌر القٌاسٌة ولذلك اعتبر من قبٌل التجاوز لوظٌفة المعجم، مع ذكر 

 .المعلومات الموسوعٌة، ذكر ما هو من باب الفضول أو االستطراد الذي ال فابدة فٌه

هناك كلمات كثٌرة فً اللؽة العربٌة : وضع اللفظ المشتبه أصله فً مظانه المختلفة .ه 

ٌشبه أصلها ومعرفة جذرها على اللؽوي المتخصص عن ابن اللؽة العادي، وقد كان 
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هذا النوع من الكلمات محل خالؾ بٌن المعجمٌٌن، لذا اختلؾ مواضعه فً 

.المعاجم
1 

 العالم الحائر بين مصر وليبيا وتونس: ابن منظور اللغوي -

عبد هللا : من أعالم اللؽة واألدب الذٌن تفخر بهم األمة العربٌة جمعاء، وتعتز بانتسابهم إلٌها

محمد بن المكرم أبً الحسن علً بن أحمد بن أبً القاسم الملقب بجمال الدٌن والمشهور 

 .بابن منظور

فحسب '' لسان العرب'' وال ترجع شهرة ابن منظور إلى معجمه الموسوعً الضخم 

وإنما كذلك إلى مبات الكتب والمجلدات التً كتبها بخطه، وبعضها تؤلٌؾ، وبعضها 

 .اختصار

 وقد ظل ابن منظور فً جمٌع المراجع القدٌمة وحتى نهاٌة القرن الثالث عشر 

 .الهجري ٌحمل نسبتٌن اثنتٌن فقط هما المصري واإلفرٌقً

 وتقؾ بعض المعاصرٌن اللبٌبٌن هذه النسبة فؤخذوا ٌلحون علٌه، وٌحاولون إثباتها 

 .بشتى الطرق

 وبخاصة فً العصور اإلسالمٌة – ورؼم أننً لسن ممن ٌحبونه نسبة العلماء 

 .إلى إقلٌم بعٌنٌه، ألنهم بعملهم ٌتجاوزون الحواجز، وٌتخطون الحدود المصطنعة- األولى

، محفوقة بالشك إلى هذا القدر بل (الؽرب) فإذا كانت نسبة ابن منظور إلى طرابلس 

 ٌكاد ٌقطع بانتفابها ألبتة فهل ٌبقى لمنصؾ من مسوغ للتمسك بانتمابه إلى لٌبٌا؟

على حد تعبٌر أحد األدباء اللبٌٌن، –هل ؼنا مصر بالشخصٌات العلمٌة واألدبٌة وفقر لٌبٌا 

المإلؾ ٌذكر أن ابن منظور من طرابلس الؽرب، وكان بودنا لوساق دلٌال ٌإكد به »: فقال

 .، وبتصوٌره صنٌع أحمد النابب فً صورة«أن هذا العالم اللؽوي الطرابلسً

 .وهو لٌس لها إال بمجرد الشبهة'' ابن منظور'' فمن الؽرٌب حقا أن تخلد لٌبٌا اسم 

فتطلق اسمه على معهد المعلمٌن بها الموجود بطرابلس، وتحًٌ أثره لبنان فتسمً إحدى 

 .''لسان العرب''دور النشر بها نفسها، باسم أشهر مإلفات ابن منظور 

                                                           
 .108- 107، 11، 10- 26 أحمد فارس الشدٌاق، الجاسوس على القاموس، المرجع السابق، ص1



الفصل األول                                                                         أنا واللغة  
 

 

20 

نسبة ابن منظور المصري واإلفرٌقً باقٌتٌن، أما أوالهما فتدل - بعد هذا– وتظل 

على مكان مولده ونشؤته وعمله ووفاته، وأما الثانٌة فتشٌر إل ارتباط بعض أجداده بتونس 

.أو إفرٌقٌة، كما كانت تسمى فً ذلك الوقت
1

  

 م943- هـ232ت : االنتصار لسٌبوٌه من المبرد البن والد -

هو أبو العباس بن أحمد بن والد، الذي ولد بمصر، عاش شطرا كبٌرا من حٌاته فً القرن 

الرباع الهجري، وقد نشؤ ابن والد فً بٌت علم، فؤبوه وجده كالهما من علماء اللؽة 

األعالم، وكالهما درس فً ؼٌر مصر، وقرأ أمهما كتب اللؽة والنحو على المختصٌن، وله 

 .أخ اشتؽل كذلك بالنحو وله ترجمة فً كتب الطبقات

 وقد تتلمذ ابن والد على عدد من األساتذة المتخصصٌن من مصرٌٌن وأجانب وعل 

 .رأسهم والده

 ولم ٌكن ابن والد مكثرا فً تؤلٌفه إلى ما لم ٌكن متنوع الثقافة، وكل ما عرؾ له من 

المقصور والممدود، كتاب النقابض، وكتاب - باإلضافة إلى كتابنا هذا–مإلفات أربعة كتب 

 .رابع مات بعد أن شرع فً تؤلٌفه وهو معانً القرآن

 :نقد المبرد لسٌبوٌه -

أشار المإرخون وكتاب التراجم إلى عدد من الكتب التً اتخذت كتاب سٌبوٌه محورا لها 

وتناولته أو تناولت بعض مسابلها بالشرح والتحلٌل، ولكن هناك كتابا فرٌدا من بٌنها له 

طابع خاص، وهو واحد من خمسة كتب ألفها المبرد حول كتاب سٌبوٌه، قد كان مثار دهشة 

وعجب أنا ٌؤتً أقسة هجوم على سٌبوٌه من المبرد درس المدرسة البصرٌة فً عهده، وأن 

 .ٌتعرض المبرد لسٌبوٌه بالهجوم وٌتعقب زالته وٌإلؾ كتابا فً مخالفته والرد علٌه

 :كتاب االنتصار -

 605توجد من هذا الكتاب نسخة وحٌدة مخطوطة تحفظها دار الكتب المصرٌة برقم 

نحو تٌمور، ٌتضح من عنوان الكتاب سواء كان االنتصار لسٌبوٌه من المبرد كما سماه، 

بعضهم أو نقض ابن والد على المبرد فً رده على سٌبوٌه كما سماه بعض آخر، ومن 
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مقدمته أن الهدؾ من تؤلٌفه الدفاع عن سٌبوٌه فً المسابل التً ثار الخالؾ فٌها بٌنه وبٌن 

.المبرد، ولٌس الهدؾ التوسط بٌنهما وأخذ جانب الحٌاة منهما
1

 

 :كٌؾ انتصر ابن والد لسٌبوٌه -

بذل ابن والد أقصى ما فً وسعه لنصرة سٌبوٌه والدفاع عنه وقد وفق فً ذلك إلى حد كبٌر 

 .ونجح فً إقناع القارئ بؤن ٌتعاطؾ معه

 وقد استعان من ناحٌة باستقراء األسالٌب العربٌة وتتبع المادة اللؽوٌة، ٌمكننا أن نقسم 

وسابل ابن والد فً الدفاع عن سٌبوٌه إلى الرجوع إلى المادة اللؽوٌة المسجلة عن الثقافات 

بدون اعتبار للقٌاس النظري، ومن المعروؾ أن المبرد بنً كثٌرا من اعتراضاته على 

أسس نظرٌة بحتة، واستعمل ابن والد سالح المنطق مرة أخرى فً رده على المبرد، وفً 

 .بعض الحاالت لم ٌكن المبرد دقٌقا فً اقتباس سٌبوٌه

 لهذا الكتاب قٌمة خاصة تتلخص فً أنه أول كتاب ٌخصص للدفاع عن سٌبوٌه ضد 

 .هجمات المبرد، وربما كان الكتاب الوحٌد الذي ٌخصص لهذا الؽرض

 وأصالة المإلؾ فً هذا الكتاب وظهور شخصٌته، وعلى الرؼم من أن أستاذه 

الزجاج قد سبقه فً مهمة الدفاع عن سٌبوٌه إال أنه ٌبدو أن ابن والد لم ٌستعد كثٌرا من هذا 

 .الدفاع

 أن ابن والد فً هذا الكتاب أثار عدة مشكالت تتعلق بكٌفٌة تقعٌد القواعد ومهمة 

.النحوي فً ذلك رسم الطرٌق لمن ٌتصدى المدرس النحوي
2

 

 كلمات عن اللغة: المبحث الثاني

 :االتصال اللغوي عن طريق الجلد -

إن أهم وظٌفة لالتصال اللؽوي هً تلقً أفكار اآلخرٌن ومشاعرهم، أو نقلها إلٌهم وال تقؾ 

وسابل االتصال اللؽوي عند حدود األلفاظ والكلمات، فهناك وسابل كثٌرة ؼٌر لفظٌة 

 .ٌستخدمها اإلنسان بهدؾ نقل المعلومات أو األفكار أو المشاعر

ٌّن، ما   وتعد الوسابل ؼٌر اللفظٌة لتشمل الحركات الجسمٌة لكامل الجسم أو عضو مع

ٌمكن إدراجه بحاسة البصر، اللمس، الشم، وكل وسٌلة من هذه الوسابل نظام تواصلً 
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متكامل، وكل واحد ٌإدي وظٌفته مستقال عن ؼٌره ومستقال عن الوسٌلة اللفظٌة، وتتفوق 

 .الوسابل ؼٌر اللفظٌة عن نظٌرتها اللفظٌة، كما تتفوق كذلك فً المواقؾ العاطفٌة

 : أهمية اللمس في االتصال اللغوي -

ٌعد الجلد من أهم أعضاء اإلحساس فً التواصل بٌن األشخاص وٌعتبرون العلماء 

اللمس هو الحاسة الوحٌدة التً ٌمكن أن ترد باقً الحواس ؼلٌها، وله قٌمته تواصلٌة 

.هابلة
1

 

 الجلد كناقل للرسالة : 

لون الجلد ٌعطٌنا معلومات عن الجنس البشري ومن ذلك التقسٌم العربً القدٌم 

، وهناك تؽٌٌرات تطرأ على (الروم)، أصفر (العجم)، أحمر (العرب)لألجناس إلى أسود 

 .لون الجلد على حسب الحالة النفسٌة للشخص

ٌّن فً تشخٌص بعض   كذلك ٌستعٌن األطباء بلون الوجه أو الجسم أو العضو المع

.األمراض
2

 

 : وقد أمكن استخدام هذه القدرة التواصلٌة للجلد فً تطبٌقات كثٌرة منها

 ًتوظٌفها فً العالج النفس. 

 االسترشاد بها فً تحدٌد مدى صدق المتكلّم أو كذبه. 

 الجلد كمستقبل للرسالة : 

ال أحد ٌجادل فً أهلٌة الجلد للقٌام بهذه الوظٌفة نظرا لقدراته االتصالٌة العجٌبة، وٌرجع 

 Frank Geldhardالفضل فً اكتشاؾ قدرات الجلد االتصالٌة إلى البحوث التً قام بها 

 .وزمالإه

 الجلد كنظام اتصال مستقل : 

إذا كان معمل االتصاالت الجلدٌة فً برنستون قد تعامل مع الجلد باعتبار قابلٌته 

الستقبال الرسابل واستخدام وسابل مٌكانٌكٌة لبث هذه الوسابل، فإن هناك فرٌقا من العلماء 

 Alma واعتبر أن الجلد نظاما اتصاال بشرٌا مستقال، وقد بدأت Alma Smithقادته 

                                                           
 .131- 129 ٌنظر، أحمد مختار والمجمع، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .133، 131 المرجع نفسه، ص2



الفصل األول                                                                         أنا واللغة  
 

 

23 

دراستها بفرضٌة عامة تقول أن االتصاالت ذات المعانً العاطفٌة ٌمكن أن ٌقوم بها اللمس 

 .فً ؼٌاب أي إشارات حّسٌة أخرى

 :أنواع اللمس ومعانيه -

ٌنظر الكثٌرون إلى التالمس بٌن األفراد على أنه مرادؾ للتعلق والتقارب وعمق 

الصلة، وقد أجرٌت أكثر من تجربة على عدد من طالب الجامعة سبل كل منهم أن ٌحدد ما 

تعنٌه مالمسة صدٌق من الجنس اآلخر ألحد عشر جزءا من أجزاء جسمه، وكان أكثر 

 .المعانً اختٌارا هو الحب وإلى جانب هذا المعنى للمس توجد معان أخرى متعّددة

 ًالعشوابً أو التصادف                         . 

 ًاالجتماعً التؤدٌب. 

 ًالتالمس الوظٌفً أو التخصص. 

 ًالصداقً أو الحمٌم. 

 وهناك أنواع من اللمس ٌتحد فٌه الالمس والملموس.
1 

وأخٌرا لعل أهم أنواع التالمس هو ذلك الذي ٌهدؾ إلى خلق التواصل وكسر الحاجز 

 .النفسً

 كٌؾ نشؤت اللؽة النفسٌة؟ -

ال أحمد ٌعرؾ متى وأٌن وعلى أي صورة بدأ الكالم اإلنسانً على وجه األرض، ومن 

حّظها من الحضارة  }المإكد أّنه ال توجد على سطح األرض أّي جماعة إنسانٌة ، مهما قل

 .والمدٌنة لٌس لها لؽة تتفاهم وتتبادل األفكار بها

 وأي لؽة تتكون من أصوات تصدرها، أعضاء النطق البشرٌة، هذه األصوات 

ٌّنة، وأن تكون محل اتفاق بٌن أعضاء  لتصبح ذات معنى، ٌجب أن توضع بطرٌقة مع

الجماعة اللؽوٌة، وإّن سّر العملٌة الكالمٌة كلها ٌكمن فً تلك الصلة القابمة بٌن اللفظ ومعناه 

 .فً عقول اثنٌن أو أكثر

 وقد تمت كثٌر من التخمٌنات والمحاوالت الكتشاؾ الطرٌقة األولى إلحداث 

 .األصوات بقصد التفاهم مع اآلخرٌن
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 ومن هذه الفروض التً قدمت النظرٌة التً تفترض أن اللؽة نشؤت نتٌجة إلهام إلهً 

 .هبط على اإلنسان فعلمه النطق وأسماء األشٌاء

 .وهناك فرض ثان ٌقول أن اللؽة ابتعدت واستحدثت بالمصادفة وارتجال ألفاظها ارتجاال

 وهناك فرض ثالث ٌزعم أن اللؽة نشؤت عن صرخات دهشته أو صٌحات انفعال أو 

 .ؼٌرها مما ٌعّبر عن التؤثٌر المفاجا من ألم أو خوؾ أو فرحة

 أما الفرض الرابع فهو ٌقرر أن اللؽة اإلنسانٌة نشؤت أول ما نشؤت تقلٌد األصوات 

.موجودة فً الطبٌعة مثل أصوات الحٌوان وأصوات موجودة فً الطبٌعة
1

 

 . وربما كان هذا الفرض أقرب الفروض األربعة إلى المنطق

 وإلى جانب ذلك سلك العلماء عّدة طرق علمٌة بقصد التوّصل إلى خصابص لؽة 

 .اإلنسان األّول

 ومن بٌن الطرق التً سلكها العلماء دراسة اللؽات القدٌمة ومقارنتها ببعضها 

 .البعض، ولم تنجح هذه المحاولة

 كذلك حاول العلماء الوصول إلى نتابج إٌجابٌة عن طرٌق دراسة لؽة األطفال 

ومعرفة كٌفٌة اكتشاؾ الطفل للكالم وتعلّمه وتمت محاولة ثالثة لجؤت إلى دراسة طرٌقة 

 .التركٌب والـتؤلٌؾ فً اللؽات التً توصؾ بالبدابٌة والتوحش

 وإن الّدراسات اللؽوٌة للؽات العالم ال تقؾ إلى جانب الزعم بؤن تركٌب اللؽات 

 .ٌخضع لحجم الثقافة وٌتفاوت بحسب حظ المجتمعات منها

ٌُفعل وُتتوقع منه نتابج مفٌدة هو مقارنة اللؽة اإلنسانٌة ومكانتها   إن كل ما ٌمكن أن 

فً المجتمع البشرٌة، بما نجده فً المجتمعات الحٌوانٌة من وسابل اتصال ذات شبه كبٌر 

 .باللؽة اإلنسانٌة

 . ومع هذا أمكن تعلٌم كثٌر من الحٌوانات األلٌفة كٌؾ تستجٌب لنداءات اللؽة البشرٌة

مرحلة : وقد افترض بعض اللؽوٌٌن مراحل ثالثا متتابعة مّرت بها اللؽة فً نشؤتها وهً

الصراخ، ثم مرحلة المّد، أو استخدام الحركات، ثم مرحلة المقاطع التً ظهرت فٌها 
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األصوات الساكنة ورؼم كل ما بذل من محاوالت ٌظل موضوع لؽة اإلنسان األّول ونشؤة 

.اللؽة اإلنسانٌة من األسبلة المؽلقة التً عجز العلم عن اإلجابة عنها
1 

 كٌؾ ٌتم النطق عند اإلنسان؟ -

 وهل هناك حٌوان ناطق ؼٌره؟ -

وهو هل هناك حٌوان ناطق ؼٌر اإلنسان؟، : أبدأ باإلجابة عن الشق الثانً من السإال

إذا أخذ بالنطق بمعنى مجرد التفوه ببعض الكلمات فإن هناك من الحٌوانات العلٌا : فؤقول

والطٌور ما ٌمكن أن ٌقلّد اإلنسان وٌحاكٌه فً التلفظ ببعض الكلمات ولعل أشهر الطٌور 

القادرة على ذلك الببؽاء، أما إذا أردنا بالنطق بالكالم المرتبط بالتفكٌر فال ٌوجد سوى 

 .اإلنسان من الحٌوانات من ٌقدر على النطق

 وحٌن أطلق المناطقة على اإلنسان وصؾ حٌوان ناطق لم ٌعنوا مجرد النطق ببعض 

 .كلمات، وإنما عنوا التفكٌر فً المقام األول

 وكثٌرا من الفالسفة وعلماء اللؽة ال ٌفصل بٌن اللؽة والفكر بل ٌعتبرهما وجهٌن 

 .لورقة عمله واحدة

 فاإلنسان حٌن ٌفكر إنما ٌفكر بواسطة اللؽة، وحٌن ٌتكلم ال بد أن ٌسبق كالمه عملٌة 

عقلٌة، وأثبتت بعضهم إن اإلنسان حٌن ٌفكر ٌدب النشاط فً جهازه النطقً فً نفس الوقت 

 .وٌحدث حركات ؼٌر مسموعة ولكن ال ٌمكن تسجٌلها ومالحظتها باألجهزة الدقٌقة

 وأما عن كٌؾ ٌتم النطق عند اإلنسان؟ فذلك نتاج تعاون تام بٌن جملة من األعضاء 

واألجهزة البشرٌة، ٌتم التنسٌق بٌنها وٌشرؾ على تحرٌكها مركز القٌادة أو التسٌٌر فً 

الدماغ، حٌن تصل األوامر إلى أعضاء النطق عن طرٌق األعصاب المحركة الموجودة فً 

.القشرة الدماؼٌة، تتقلص العضالت المشاركة فً عملٌة الكالم
2

   

 وحٌن ٌستعد اإلنسان للكالم العادي ٌستنشق الهواء فٌمتلا صدره به قلٌال، وإذا أخذ 

فً التكلم فإن عضالت البطن تتقلص قبل النطق بؤول مقطع صوتً ثم تتقلص عضالت 

 .القفص الصدري بحركات سرٌعة تدفع الهواء إلى أعلى عبر األعضاء المنتجة لألصوات

 : وأهم النقاط التً ٌتم التحكم عندها هً
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 المنطقة المحصورة بٌن الشفتٌن، وتنتج أصواتا مثل الباء والمٌم. 

 المنطقة المحصورة بٌن الشفة السفلى واألسنان العلٌا تنتج صوتا مثل الفاء. 

  المنطقة المحصورة بٌن طرؾ اللسان واألسنان العلٌا، وتنتج أصواتا مثل الظاء

 .والذال

  المنطقة المحصورة بٌن طرؾ اللسان واللثة، وتنتج أصواتا مثل النون والالم

 .والراء

  المنطقة المحصورة بٌن الحابطٌن الخلفً واألمامً للحلق أو بعبارة أخرى بؽٌن

 .جذر اللسان ومإّخر الفم، وتنتج العٌن والحاء

  المنطقة المحصورة بٌن الوترٌن الصوتٌن فً الحنجرة، وتنتج الهاء والهمزة وتسمٌة

األعضاء السابق ذكرها بؤعضاء النطق أو الكالم تسمٌة مجازٌة ألنه هذه األعضاء 

فً الحقٌقة تقوم بوظٌفة أساسٌة لحفظ حٌاة اإلنسان، فالربتٌن تنقالن األوكسٌجٌن إلى 

 .الدم

واألوتار الصوتٌة تساعد على منع األجسام الؽرٌبة التً ترفضها الربتان من الدخول 

 .إلى مجرى الهواء الواصل للربتٌن

 والضرورة االجتماعٌة باإلضافة إلى الذكاء اإلنسان خلقا وظٌفة ثانوٌة لهذا الجهاز 

.الحٌوي وهً وظٌفة النطق اللؽوي
1

 

 :لغة الحيوان -

لٌس اإلنسان هو الكابن الحً الوحٌد الذي وهبه هللا القدرة على التفاهم ومنحه وسٌلة 

االتصال بٌن جنسه، وقد أشار القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع إلى هذه الحقٌقة وتتخذ 

ٌّة ؼٌر البشرٌة وسابل متنّوعة للتفاهم أهّمها  :الكابنات الح

 التفاهم عن طرٌق األصوات وتتفاوت الحٌوانات فً ذلك تفوتا : الوسٌلة األولى 

كبٌرا، ولكنها ال تنطق مثل اإلنسان ألن جهازها العصبً خال من مراكز الكالم 

 .والمعلومات والذاكرة، مع النقص الكبٌر فً نمو فصوص المخ األمامٌة والجانبٌة
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  أما وسٌلة التفاهم الثانٌة التً تلً األصوات فً األهمٌة فهً إصدار الحركات

واإلشارات المعٌنة ولكل حٌوان حركات خاصة به، ٌختلؾ بها عن ؼٌره من 

 .الحٌوانات

  ووسٌلة التفاهم الثالثة لدى الحٌوان تعتمد على حاستً الشم والبصر، وقد ٌتساءل

إذا كان للحٌوان لؽة ٌتفاهم بها كما لإلنسان، فلماذا اختص اإلنسان : اآلن متسابل

 ؟«حٌوان ناطق»بوصؾ النطق من بٌن جمٌع الحٌوانات فقٌل فً تعرٌفه 

ٌّز لؽة الحٌوان عن لؽة اإلنسان فلؽة الحٌوان لؽة  واإلجابة تتمثل فً الفروق الكثٌرة التً تم

طبٌعٌة ٌولد بها وال تعّد مكتسبة كلؽة اإلنسان، ولؽة الحٌوان ال تتطور وال تختلؾ، 

.والحٌوانات ال تفكر قبل أن تنطق عكس اإلنسان
1

 

 وهناك ممٌزات تختص بها لؽة اإلنسان منها أنها اللؽة الوحٌدة القادرة على نقل 

 .مختلؾ المشاعر وتصوٌرها

 ومن بٌن هذه الممٌزات كذلك أنها لؽة كالمٌة تعتمد على الكلمات التً ال تقؾ عند 

 .كونها مجّرد أصوات ٌصدرها فم اإلنسان

 ومٌزة أخرى للؽة اإلنسانٌة نشٌر إلٌها وهً أنها فً استعمالها العادي لؽة تجددٌة، 

ولهذا قٌل أن االستعمال اللؽوي إبداعً ألنه ٌعنً القدرة على فهم جمل ونطق جمل لم تسمع 

 .من قبل

ٌّز عن سابر لؽات الحٌوانات . إن لؽة اإلنسان تتفّوق وتتم
2

 

 :وصدق هللا العظٌم إذ ٌقول

ٌِر } َباِت َوَفَضْلَناُهْم َعلَى َكِث ٌِّ ْمَنا َبِنً آََدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفً الِبرِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَط َوَقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضٌالَ   .{ِممَّ

 من أول وضع النقاط على الحروؾ؟ وكٌؾ؟ -

نقط اإلعجام ونقط الشكل، أما نقط اإلعجام فقد استخدم بقصدى التمٌٌز بٌن : الّنقط نقطان

األحرؾ المتشابهة فً الكتابة مثل الباء والتاء والثاء، ومثل السٌن والشٌن ومثل العٌن 
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والؽٌن وؼٌر ذلك، وسمى نقط اإلعجام ألن المعجمة تعنً فً لؽة العرب الؽموض 

 .واإلبهام

 وأما نقط الشكل فهو النقط الذي استخدم فً فترة ما من تارٌخ اللؽة العربٌة لتمثٌل 

 .الضمة والكسرة والفتحة، أو ما ٌعرؾ اآلن باسم الحركات أو العلل القصٌرة

 ولكل نوع من هذٌن النوعٌن تارٌخ مستقل عن اآلخر ولذا سنتناول كل على حدى 

 : كما أن هناك إشارات فً المراجع العربٌة، تدل على وجود النقط فً الجاهلٌة ومن ذلك

أي الّنقط والفواتح : جّردوا القرآن، قال الزمخشري: ماروي عن ابن مسعود وهو قوله: أوال

 .والعشور

 .ما ٌرجعه القلقشندي فً صبح األعشى من أن األعاجم وضع مع وضع الحروؾ: ثانٌا

وهذا الرأي األخٌر هو األكثر قبوال فً نظري، إذ ٌبعد إن تكون الحروؾ المتشابهة قد 

وضعت أول أمرها على هذا اللبس، ومع هذا قد كان العرب الخلص ٌعتبرون نقط الكتاب 

 .سوء ظن بالمكتوب إلٌه

 وحٌن اختلط العرب باألعاجم وكثر التصحٌؾ فً القرآن والحدٌث النبوي والشعر 

 .العربً وجدت الحاجة الملّحة إلى التزام النقط فً الكتابة

 أما نقط الشكل فهو بكل تؤكٌد حادث بعد اإلسالم، ولم ٌرد فً أي وثٌقة أو بردٌة قبل 

أبً األسود الدإلً الذي ٌنسب إلٌه الرمز بالضمة بالنقطة وتوضع بٌن ٌدي الحرؾ وإلى 

الفتحة بنقطة فوق الحرؾ، وإلى الكسرة بنقطة تحت الحرؾ ومن المعروؾ أن هذه النقاط 

 .لم ٌبتدعها أبو األسود ابتداعا، وإنما أخذها عن السرٌان وبالتحدٌد عن السناطرة

 وبمرور الوقت وصعوبة حصول الكاتب على مدادٌن مختلفٌن أثناء الكتابة ٌكتب 

بؤحدهما الكلمات ونقاط اإلعجام وباآلخر نقاط الشكل، والضطراره أحٌانا إلى كتابة االثنٌن 

 .بمداد واحد

 وبهذا صار من الممكن أن ٌجمع الكاتب بٌن شكل الكتاب ونقطه بلون واحد ومداد 

.واحد دون لبس
1

  

 من واضع علم النحو والصرؾ؟ وكٌؾ تم ذلك؟ -

                                                           
 .160- 158 ٌنظر، أنا واللؽة والمجمع، أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص1



الفصل األول                                                                         أنا واللغة  
 

 

29 

لم ٌإثر عند العرب أي نوع من الدراسات اللؽوٌة قبل اإلسالم ولهذا فهم متؤخرون زمنٌا 

عن كثٌر من األمم التً عرفت لها دراسات لؽوٌة مبكرة، مثل الهنزد والٌونان  والمصرٌٌن 

 .القدماء والصٌنٌٌن والسرٌانٌٌن

 ولم ٌكن البحث اللؽوي عند من الدراسات المبكرة التً خفوا لها صراعا ألن وجهوا 

اهتمامهم أوال إلى العلوم الشرعٌة واإلسالمٌة، وحٌن فرؼوا منها أو كادوا اتجهوا إل العلوم 

 .األخرى

 ومن المعقول أن ٌكون جمع اللؽة قد سبق الدرس النحوي، ألنه ال ٌمكن القٌام 

باألخٌر بدون مادة توضع تحت تصرؾ النحوي وبعبارة أخرى ألن تؤلٌؾ النحو أو تقعٌد 

 .القواعد

 أما كٌؾ نشؤ النحو العربً؟ ومن أول من ألؾ فٌه؟ وما الصورة األولى التً ظهر 

 .فٌها؟ وتضع حد لإلرهاصات والتنبإات التً تحٌط بنشؤته فً النحو العربً

 .الصحٌفة المنسوبة إلى علً بن أبً طالب وألبً أسود الدإلً: أوال

 .الزٌادات التً زادها ممٌمون األقرن، على أستاذه أبً األسود: ثانٌا

 .كتاب نصر بن عاصم وهو الكتاب الذي ألفه فً النحو: ثالثا

 .كتاب اإلكمال والجامع لعٌسى بن عمر الثقفً: رابعا

 .ومع هذا فنحن تقدم أهم األقوال التً تحدث عن نشؤة النحو العربً

أما اول من ألؾ فً الصرؾ تؤلٌفا مستقال فٌقال هو معان بن مسلم الهراء الكوفً المتوفً 

 عام سبعة وثمانٌن ومابة وٌقال هو أبو عثمان المازنً فً منتصؾ القرن الثالث الهجري 

.وٌقال هو أبو الحسن األخفش أستاذ المازنً وهللا أعلم
1

   

 ما اسم أّول معجم ظهر فً اللؽة العربً؟ -

 ومن مإلفه؟ وكٌؾ رتبه؟ -

للخلٌل بن احمد وسّماه الخلٌل '' العٌن''أّول معجم شامل ظهر فً اللؽة العربٌة هو معجم 

ألنه بدأ بحرؾ العٌن وبدأ بهذا الحرؾ الذي ٌلً الهاء والهمزة فً المخرج ألّن '' العٌن''

 .العٌن أوضح وأنصح فً السمع
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 وقد واجهت الخلٌل حٌن فكر فً صنع معجمه مشكلتان هما مشكلة جمع المادة 

ومشكلة ترتٌبها، وخالصة ما فعله، أنه وجد الكلمات فً اللؽة العربٌة، إما على حرفٌن أو 

ثالثة أو أربعة أو خمسة أحرؾ ووجد عدد أحرؾ الهجاء ثمانٌة وعشرٌن فقام بعملٌة 

أو بناء كلمات نظرٌة وضّم الخلٌل إلى نظرٌة التوافٌق نظرٌة أخرى وهً '' توافٌق''

 .''التبادٌل''

 وهكذا استطاع الخلٌل عن طرٌق تطبٌقه لنظرٌتً التوافٌق والتبادٌل حصر كلمات 

اللؽة حصرا نظرٌا، ولكن اللؽة العربٌة ال تستخدم كل اإلمكانٌات النظرٌة لتجمعات 

ٌّز بٌن المستعمل والمهمل من  الحروؾ، ولذلك كان البد للخلٌل بعد اإلحصاء النظري أن ٌم

 :هذه الصور النظرٌة وقد فعل ذلك مستفٌدا من شٌبٌن

 .من ثقافته اللؽوٌة الخصبة ومعرفته بلؽة العرب وبمروٌاتها من الشعر واألدب -1

من خبرته الصوتٌة الباهرة ومعرفته بالتجمعات الصوتٌة المسموح بها وؼٌر  -2

 .المسموح بها فً اللؽة العربٌة

.تقلٌب كل كلمة فً المعجم على جمٌع أوجهها الممكنة -3
1

  

 :بصمة الصوت وبصمة األصبع -

إن كالم الشخص ٌنقل معلومات وراء الرسالة التً ٌحملها، فحٌنما نسمع شخص ٌتكلم 

 .نتعرؾ فً الؽالب على عدد من صفاته

 وٌؤتً التعرؾ على الجنس نتٌجة جود مكونات صوتٌة معٌنة تمٌز صوت الرجل 

عن صوت المرأة، ٌمكن أن تسمى البصة الصوتٌة للجنس، وهذه المكونات الصوتٌة التً 

 .تمكن السامع من تحدٌد جنس المتكلم دون أن ٌراه

 وهناك عامل ثان ٌمٌز الجنسٌن وهو الرنٌن الحادث فً التجوٌؾ الصوتً فوق 

الحنجري، كما هناك عامال ثالثا وهو العادات الكالمٌة لكن جنس فالبالؽون من الذكور 

 .واإلناث لربما عّدلوا من أوضاع أعضابهم النطقٌة بخفض أو رفع ترادٌت حزمهم الصوتٌة

 وهناك نوع آخر من بصمة الصوت ٌمٌز صوت الشخص اآلخر، وتشبه مكوناته 

بصمة األصبع فً عدم تطابقها عند اثنٌن كما تشبهها فً إمكانٌة التعرؾ على صاحبها عن 

 .''البصمة الصوتٌة للفرد''طرٌق تحلٌلها وما ٌمكن أن نسمٌه 
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 أما بصمات األصابع فهً ثابتة  ؼٌر ثابتة للتدخل، منذ كان الشخص فً األشهر 

 .السادس من عمره، وحتى ولو أجرى الشخص عملٌة براحٌة بقصد تؽٌٌر بصمة إصبعه

فهً عملٌة مكلفة من ناحٌة، خاسرة من ناحٌة أخرى، ألن طبقات الجلد العلٌا تتجدد من 

فهً تعٌد البصمات المنتزعة إلى حالتها '' المتجددة''خالل الطبقة الثانٌة للجلد المسماة 

 .السابقة دون أدنى تعدٌل ٌطرأ علٌها حتى نهاٌة العمر

 وإذا كان العلماء اآلن ٌنفون بقاٌا إمكانٌة تطابق شخصٌن فً بصمات أصابعهما فقد 

أٌحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه بلى »: سبق للقرآن أن قرر هذه الحقٌقة حٌن قال

 .«قادرٌن على أن نسوي بنانه

إلى أصله بعد '' بنان'' وهكذا ٌبقى بنان كل إنسان عالمة ممٌزة له، وتبقى إعادة كل 

.الموت دلٌل القدرة اإللهٌة التً ال تحدها حدود
1

                                              

 :تطبٌقات عملٌة الستخدام البصمة الصوتٌة -

بعد كل التحلٌالت العلمٌة التً قام بها العلماء وبعد كل األفكار والدقة فً التمٌٌز بٌن 

 .األصوات

 ظهرت مجاالت كثٌرة استخدمت فٌها البصمة الصوتٌة سواء فً عالم االقتصاد 

 .البنوك

 فقد استخدمت البصمة الصوتٌة فً مجال صرؾ الشٌكات، وهناك نوع من الخزابن 

 د.فال ٌنفتح إالّ إذا قال له صاحبه عبارة معٌنة'' بصمة الصوت''الحدٌدٌة ٌعمل بنظام 

 أما الجانب الثانً للتطبٌقات العلمٌة للبصمة الصوتٌة فهو مٌدان الفضاء والتعرؾ 

 .على المجرمٌن من خالل تسجٌالتهم الصوتٌة

 وقد كان الخالؾ شدٌدا فً المحاكم حول مصداقٌة هذا الدلٌل، وتالشى الخالؾ بعد 

تطّور وسابل التحلٌل الصوتً، واستخدام أجهزة حاسوبٌة وراسمات طٌفٌة متقّدمة، 

 .فؤصبحت المحاكم تعتمد على رأي خبٌر األصوات بنسبة اطمبنان عالٌة

 أما فً عالم الطب والعالج فقد أصبح ممكنا من خالل التحلٌالت الصوتٌة معرفة 

 .نوع المرض الموجود على األوتار الصوتٌة

                                                           
 .175- 171 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1



الفصل األول                                                                         أنا واللغة  
 

 

32 

 وقد كانت التطبٌقات فً مجال المعارك والحروب أسبق فً الوجود من التطبٌقات 

فً مجاالت السلم وهناك مهندسون وعسكرٌون نجحوا فً إنتاج أجهزة للتنّصت الالسلكً، 

 .''بالكالم المربً''ثم جرى تطوٌر لهذا النظام حٌن ظهر ما ٌعرؾ 

 وال تزال مجاالت التطبٌق الستخدام البصمة الصوتٌة مفتوحة وال ٌزال االهتمام 

.قابما إلٌجاد مجاالت أخرى تطبٌقٌة
1 
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 محاضرات مجمعٌة: المبحث األول

 (جلسة استقبال)مجمعً   باكورة نشاطً -1

 :أٌها الزمالء األعزاء

 أٌها السادة والسٌدات الضٌوؾ

 السالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته 

 وبعد

فبقدر ما كانت سعادتً بعضوٌة المجمع اللؽوي كانت رهبتً من الحدٌث إلٌكم فهذا 

 .أول اختٌار لً أمام هذا الحشد الحاشد من جلة العلماء

أتحدث بعد أدٌب متمكن ملك ناصٌة البٌان، وفاقت فصاحته فصاحة سبحان، -  ثانٌا–ثم إنً 

 .فؤنى لً أن أجارٌه أو أقرب منه، مما زاد من صعوبة موقفً

قد شعلت المكان الذي خال بوفاة المرحوم العالمة األستاذ محمود شاكر - ثالث– وأنا 

 .فحملت بذلك أمانة ثقٌلة  تؤبى حملها السموات واألرض والجبال

مطالب بالحدٌث عن صاحب الكرسً الذي ودعنا بجسمه، والحدٌث عن - رابعا–وأنا 

 : العالمة محمود شاكر نمط من الحدٌث صعب ومخٌؾ لجملة أسباب منها

 .قرب المرحوم العالمة محمود شاكر من تالمٌذته ومرٌدٌه: أوال

.ألن المرحوم العالمة محمود شاكر قد جمع العالم فً واحد: ثانٌا
1

 

ألنه شخصٌة أو أكثر من شخصٌة تتالقى فٌها األضداد، وتجمع المتناقضات فهو : وثالثا

من القسم العلمً ثم ٌلتحق بكلٌة اآلداب، وٌختار من  (الثانوٌة العامة)ٌحصل على البكالورٌا 

 .بٌن أقسامها قسم اللؽة العربٌة بالذات

 وهو حاد الطبع، عنٌؾ فً خصومته، ومع ذلك تراه فً أحواله العادٌة لٌن العرٌكة، 

.مرهؾ الحس، شدٌد التؤثٌر لفقد أصدقابه ومعارفه
2

 

 إن محمود شاكر نموذج فرٌد بٌن بنً البشر قلما أو ٌستحٌل أن ٌتكرر ولو بصورة 

مقاربة، إنه نمط صعب من الرجال ال تجد له نظٌرا على امتداد األحقاب واألجٌال، 

وشعوره بالتفرد منذ اللحظات األولى لنشؤته، فهو قد ولد وتربى فً بٌت توارثت أجٌاله 

                                                           
 .187ص 2002- هـ1422، مطبعة أبناء وهب حسان، القاهرة، 1 ٌنظر، أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، ط1
 .188 المرجع نفسه، ص2
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المجد كابرا عن كابر حتى انتهى إلى أبٌه الشٌخ محمد شاكر الذي كان مقدم الؽالم فؤال طٌبا 

.له
1

 

 لقد كان بٌن الوالد ٌؽص بؤعالم الفكر واألدب والسٌاسة مما أتاح للؽة الناشا أن 

ٌلتقً بهم، وٌجلس إلٌهم، وٌتشبع بؤفكارهم، مثل أحمد تٌمو باشا، والشٌخ محمد الخضر 

أحمد حسن : الحسٌن، ومن مجالسه ملتقى ألعالم الفكر واألدب والسٌاسة، من مثل

 ....الباقوري، ٌحً حقً وإحسان عباس

 فمن ٌصدق أن ٌقدر فتى فً التاسعة عشرة أن ٌنشا مدرسة فً مدٌنة جدة وٌعمل 

 مدٌرا لها؟

 ومن ٌصدق أن ٌنصرؾ فتى فً عمر الزهور عن لهو الشباب وٌوجه طاقته إلى 

 البحث والتعمق فً الفهم؟

 ومن ٌصدق أن شاب فً مقتبل عمره تنافس المجالت األدبٌة والثقافٌة على محاولً 

 وكان قد سبق ذلك نشره فً مجلة 1932اجتذابه وأن كتابة فً مجلة المقتطؾ بدأت عام 

؟ ثم تلى ذلك كتاباته فً مجلة الرسالة، والفتح، 1930، والبالغ عام 1926الزهراء عام 

.والعصور، والثقافة والهالل وؼٌرها
2

  

فقد عرفت المرحوم األستاذ محمود شاكر أو تتلمذت على ٌده معاٌنة بعد أن : وبعد

، حٌنما كنت طالبا متفرؼا 1959تتلمذت على أفكاره وأبحاثه ودراساته، عرفته معاٌنة عام 

للدراسات العلٌا أعد لدرجة الماجٌستر، وأذكر أننً قد عجزت عن نسبة شطر بٌت وتكملته، 

 :وهو قول الشاعر

 على كثرة الواشٌن أي معون

 : فؤكله لً فً الحال، ونسبه إلى جمٌل بن معمر، والبٌت إتمامه

 إن لزمته      على كثرة الواشٌن أي معون'' ال''إن '' ال''ٌتبٌن الزمن 

وقد ذلك ) وحٌنما اعتقل األستاذ محمود شاكر فً عهد الربٌس حمال عبد الناصر، 

، والثانٌة لمدة ثمانٌة وعشرٌن شهرا فً األعوام 1959األولى لمدة تسعة أشهر عام : مرتٌن

، وكنت ضمن تالمٌذته وأحبابه الحرٌصٌن على زٌارته فً المعتقل ومع (1967- 1965)

                                                           
 .188 ٌنظر، أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .190- 189 المرجع نفسه، ص2
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ذلك لم ٌكؾ ال قبل اعتقاله، وٌرصدون زابرٌه، وٌراقبون الداخلٌن علٌه والخارجٌن، 

 . وٌتصنتون على مكالماته الهاتفٌة

رحم هللا الفقٌد الكرٌم كفاء ما قدمه للعروبة واإلسالم من أٌاد بٌضاء، وتصدٌه لكل ما ٌراد 

 .لها من كٌد فً دٌنها ولؽتها وأدبها وتراثها

: وصدق القول صدٌقه محمود حسن إسماعٌل فٌه
1

   

 وأراك أنت بكل لج  موجها                 وأراك أنت علٌمها وكلٌمها

              والهادر المشبوب فً شاللها              والجاذر الشبهات فً استداللها

:(مظاهر وسبل تقوٌمه)االنحراف اللغوي فً اإلعالم المصري المسموع  -2
2 

 : الراصد للؽة اإلعالم المصري المسموع ٌالحظ جملة أمور سلبٌة منها

 .طؽٌان المادة التً تقدم بالعامٌة على تلك التً تقدم بالفصحى -

وجود انحرافات لؽوٌة محدودة ولكنها ملحوظة فٌما ٌقدم من مادة فصٌحة تتمثل فً  -

 .نشرات األخبار والتعلٌق علٌها، ومواجز األنباء، وأقوال الصحؾ

ؼلبة االنحرافات اللؽوٌة على العدٌد من البرامج والنشرات الخاصة التً كان ٌمكن  -

 .أن تقدم باللؽة القصص مثل النشرة الجوٌة واالقتصادٌة والرٌاضٌة

تفاوت مستوى المتحدثٌن الخارجٌٌن، وتدنً لؽة بعضهم إلى الحد الذي ٌستفز  -

 . المشاعر، وٌستشٌر الؽضب والدهشة فً آن واحد

وحتى ال ٌكون كالمً مرسال أو ملقى على عواهنه أضرب األمثلة السرٌعة لما الحظته من 

.أنواع االنحرافات فً المادة المقدمة باللؽة الفصحى
3

 

 وأبدأ بالمذٌعٌن المحترفٌن فً إذاعته المسموعة والمربٌة، الذٌن كان ٌجب على 

اإلذاعة أن تصنعهم على أعٌنها، وأن تحسن اختٌارهم، وتتوخى الدقة فً انتقابهم، وتعددهم 

 .بعد ذلك بالعناٌة والدعاٌة والتوجٌه، حتى ٌستقٌم لسانهم

 وأضرب أوال بعض األمثلة عن المآخذ الصوتٌة والنطقٌة، ثم أتى ببعض االنحرافات 

 .اللؽوٌة األخرى

 
                                                           

 .191 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .2002، 1999 محاضرات ألقٌت فً مإتمر المجمع، 2
 .192 ٌنظر، المرجع السابق، ص3
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 :المآخذ الصوتٌة والنطقٌة: أوال

 :تدخل تحت هذه المآخذ أنواع مختلفة منها

 :االستخدام المعٌب للوسابل الصوتٌة ؼٌر اللفظٌة -

ٌفتقر كثٌر من المتحدثٌن فً اإلذاعتٌن المسموعة والمربٌة إلى ثقافة صوتٌة، وٌفتقدون 

التدرٌب الكافً على استخدام اإلمكانٌات الصوتٌة المتنوعة التً تدخل تحت ما ٌسمى 

بالوسابل الصوتٌة ؼٌر اللفظٌة، والمستخدمة لتنوٌع نماذج األصوات مثل النبر
1

 

والتنعٌم
2

ودرجة الصوت ومعدل سرعته، ونوعٌته ومدى ارتفاعه والوقفة أو السكتة، وقد 

تكون ذات تؤثٌر سلوكً حٌث ٌباء استخدامها، وربما كان أكثر لسلبٌات لفت للنظر فً هذا 

 : المقام ما ٌؤتً

 كثرة السكتات والوقفات الخاطبة من المذٌع. 

 الخطؤ فً تنعٌم الجملة أثناء قراءتها. 

 : نطق األصوات نطقا معٌبا -

 :ٌشمل ذلك نماذج كثٌرة أهمها

  الخلط بٌن الصوتٌن المجهور والمهموس فً النطق تحت تؤثٌر عامل المماثلة

الصوتٌة، وهو ما قد ٌإدي فً بعض األحٌان إلى تؽٌٌر المعنى أو تشوٌهه، ومن 

 ....''تعتقد''بدال من '' تحتقد''، ''ٌؽفر''بدال من '' ٌحفز أخطابه''أمثلة ذلك 

  الخلط بٌن الصوتٌن المرقؾ والمفخم، وبخاصة صوت الراء والالم واللذان ٌختصان

بؤحكام معٌنة حسب نوع الحركة المصاحبة لهما، أمثلة عن ذلك ترفٌق الراء فً لفظ 

....''السنوات األخٌرة''و'' رامٌة من ذلك''
3 

  ًالتؤثٌر بالنطق العامً فً نطق األصوات التً ٌختلؾ نطقها الفصٌح عن العام

 .''العردأة'' ''الؽردقة''كنطق 

  العمرٌة، واألولى تتحول إلى صوت مماثل لها بعدها '' ال''الشمسٌة و'' ال''الخلط بٌن

 .وٌدؼم الصوتان، أما الثانٌة فتحفظ بنطقها وال تتحول إلى صوت آخر

                                                           
 . هو إعطاء بروز ألحد مقاطع الكلمة بالنسبة لؽٌره من المقاطع بقصد إظهار االهتمام به1
 . وهو تتبعات مطردة من مختلؾ أنواع الدرجات الصوتٌة، على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة2
 .195 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص3
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 :االنحرافات اللغوٌة األخرى: ثانٌا

 :وتؽطى هذه االنحرافات ما ٌلً

 :االنحرافات الصرفٌة/ 1

 ربما كان أكثر ما ٌقع فٌه المذٌع من انحرافات صرفٌة ٌتمثل فً الخطؤ فً ضبط عٌن 

الفعل الثالثً المجرد فً كل من الماضً والمضارع واألمثلة كثٌرة، سؤكتفً بضرب 

 :األمثلة القلٌلة اآلتٌة

الخطؤ فً ضبط عٌن الماضً المضعؾ من باب فرح حٌن فك إدؼامه إلسناد الفعل  .أ 

مللت صحبة، وظللت أناقشه التً ٌجب أن تنطق : إلى ضمابر الرفع المتحركة مثل

 .بكسر العٌن، ال بفتحها

وٌلٌه هذا الخطؤ فً الشٌوع والكثرة الخطؤ فً  ضبط حرؾ المضارعة نتٌجة الخلط   .ب 

كانت تؤوى جماعة من : بٌن الفعال الثالثً المجرد، والثالثً المزٌد بالهمزة، مثل

 .''ُتإوى''المنشقٌن، والصواب 

ومن أمثلة االنحرافات الصرفٌة لذلك الخطؤ فً التعامل مع المإنث المجازي، عن  .ج 

 ....ٌسّن، وفخذ: طرٌق تذكٌره وعود الضمٌر علٌه مذكرا، فً كلمات مثل

 :االنحرافات النحوٌة/ 2

 تظهر هذه االنحرافات فً أبواب معٌنة ٌكثر الخطؤ فٌها حتى من المتخصصٌن ومن 

ذلك أبواب العدد، ومنع الصرؾ، وبعض مسابل االستثناء واإلتباع، وخلط أجزاء الجملة 

.نتٌجة طولها، وكثٌر ؼٌر ذلك، وال ٌتسع المقام لضرب األمثلة لكل نوع
1

 

 وربما كان من أهم االنحرافات النحوٌة مما ٌسببه طول الجملة، وفصل المتعلقات عما 

جامعة القاهرة تبحث استعدادات العام الدراسً بعد ؼد، : تتعلق به، مما ٌوقع فً لبسه مثل

'' بعد ؼد''جامعة القاهرة، تبحث بعد ؼد عن استعدادات العام الدراسً ألن الظرؾ : والمراد

 .''تبحث'' ''متعلق بالفعل

 :االنحرافات المعجمٌة/ 3

 ٌهتم هذا النوع من االنحرافات صورا كثٌرة ربما كان أشهرها الخطؤ فً ضبط بنٌة 

عبد اآلخر، : الكلمة، وقد شاع أثناء تولً عمر عبد اآلخر منصب المحافظ أن نطق اسمه
                                                           

 .195 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
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الخٌار ''واآلخر، لٌس من أسماء هللا الحسنى، وإنما هو اآلخر، وٌشٌع ذلك التعبٌر 

: ، والصواب''صمام األمن''وٌنطق بفتح الخاء، وصحة نطقه بكسرها، '' العسكري

.''صمام''
1

 

المجمع اللؽوي، وثانٌا، ٌنطقه المجمع :  وقد سمعت أحد المذٌعٌن ٌنطق اسم مجمعنا

 ....اللؽوي، وكلمات أخرى كثٌرة مثل الُجرم السماوي، فصل جنوب، السودان، عن شماله

 :نظرة فً مجمعٌن حدٌثٌن للمترادفات -

:المكنز العربً المعاصر، والمكنز الكبٌر -
2 

  مفهوم كلمة مكنز   

  وقد تطور thesaurus (ذات األصل الٌونانً)كامنة مكنز ترجمة للكلمة اإلنجلٌزٌة 

، أو المكان ''مخزن البٌت''معناها فً اللؽة اإلنجلٌزٌة تطورا كبٌرا، فبعد أن كانت تعنً 

أو الكنز، ثم تطور معناها، فؤصبحت تعنً '' الثروة''أصبحت تعنً '' كنز''الذي ٌحتوي على 

 (.1565عام )مثل المعجم، ألو الموسوعة أو ما شابه ذلك '' مستودع المعلومات''

المعجم الموسوعً »: ''مكنز'' أما فً اللؽة العربٌة فقد كان أول من ترجم الكلمة إلى 

، وقد أعطاها عددا من التعرٌفات ٌهمنا منها تعرٌفه «لمصطلحات المكتبات والمعلومات

بؤنه معجم، أو مجموعة مفردات جمعت وفقا لألفكار، أي أنها تجمٌع أو تصنٌؾ '' المكنز''

.للمترادفات، وأشباه المترادفات، واألضداد
3

 

 المفهوم االصطالحً لكلمة مكنز : 

  بؤنه معجم ٌعرض thesaurusتحدد موسوعة كمبردج المفهوم االصطالحً لكلمة 

الكلمات بطرٌقة منظمة عن طرٌق تقسٌمها إلى مجموعات حسب معانٌها وإدخال كل مجال 

 .تؤتً الكلمات ذات الصلة بحٌث ٌشرح بعضها بعضا

 وأخذ هذا المإلؾ على هذا النوع من المعاجم مؤخذا هاما، هو أنه محدود القٌمة ألنه ال 

ٌحتوي على معلومات عن العالقات الداللٌة بٌن الكلمات المستقلة، وال بٌن استخدام الكلمة 

                                                           
 .198 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، ص1
 .2001 بحث قدم إلى ندوة المعجم العربً، دمشق، أكتوبر، 2
 . هذه المعلومات مؤخوذة من عدد من المواقع على الشبكة العالمٌة3
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حسب المناطق، أو الظروؾ االجتماعٌة، أو التنوعات التخصصٌة، ولكن ٌرص بعضها إلى 

 .جانب بعض دون تعقٌب

 ولكن اعترؾ بؤهمٌة هذا النوع من المعاجم، وبفابدته فً المواقؾ العملٌة اللؽوٌة، مثل 

.الكتابات المتخصصة والترجمة
1

 

 :التعرٌف بالمكنز العربً المعاصر -

 :تألٌف الدكتور محمود إسماعٌل صٌنً وآخرٌن -

 صفحة منها، 119تشؽل المادة اللؽوٌة الخالصة )ٌقع هذا المكنز فً مابة وخمسٌن صفحة 

 .باإلضافة إلى مقدمة تقع فً إحدى عشرة صفحة (والباقً ٌشؽله كشاؾ الجذور

 :أما المقدمة فتعالج عدد من القضاٌا، أهمها

 .استعراض تارٌخً لنشؤة معاجم المعانً العربٌة وتطورها على مدار السنٌن: أوال

 :التعرٌؾ بالمعجم، أو بالمكنز، وقد تناول فً هذا التعرٌؾ ثالث نقاط وهً: ثانٌا

 .تحدٌد مفهوم المكنز واختصاصاته .أ 

ٌبٌن المإلفون الفرق بٌن معجم المعانً والمكنز بؤن الثانً ٌبنً تنظٌمه على  .ب 

 .األلفاظ بوصفها تمثٌال للمعانً المختلفة

وٌنبؽً المإلفون عن المكنز قدرته على التمٌٌز بٌن الكلمات المترادفة أو  .ج 

 .المتجانسة أو على شرح معانً المداخل

 .''المكنز''الحدٌث عن النظام الذي اتبعه : ثالثا

 .إٌراد مصادر المكنز، وهً جملتها من نوع معاجم األلفاظ والمعانً المعروفة: رابعا

 : بٌان طرٌقة استخدام المكنز، وتتلخص فٌما ٌؤتً: خامسا

 .البحث عن الكلمة فً مكانها وفق الترتٌب األلؾ بابً - أ

.(صفة/ فعل/ اسم)النظر تحت نوع الكلمة  - ب
2 

 :التعرٌؾ بالمكنز الكبٌر -

 :تؤلٌؾ الدكتور احمد مختار عمر -

                                                           
 .214 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص 1
 .214 المرجع نفسه، ص2
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 موضوعا، أو مجاال داللٌا، 1851 مدخال، موزعة على 34530ٌحتوي هذا المكنز على 

 صفحة، وشؽلت المقدمات جة 912 صفحة، خلص منها للمادة المعجمٌة 1232وٌقع فً 

 .1232 حتى صفحة 941، والفهارس من صفحة 25صفحة 

 :  أما المقدمات فقد اشتملت على ما ٌؤتً

 .قابمة تعرٌؾ العمل، والمهمات التً كلؾ بها: أوال

كلمة ربٌس فرٌق العمل التً تضمنت تعرٌفا بالمعجم، وقد شؽلت هذه المقدمة ثالث : ثانٌا

 : صفحات المعجم والتً تضمنت األفكار اآلتٌة

 .ٌضم ها المعجم بٌن دفتٌه معجما للموضوعات أو المعانً أو المجاالت .أ 

.ال تنحصر قٌمة هذا المعجم فً فكرته المبتكرة .ب 
1 

استؽرق التخطٌط لهذا المعجم والعمل فٌه جمعا وتصنٌفا، وتبوٌبا، وتحرٌرا وبرمجة  .ج 

 .وإدخاال زمنا لٌس بالقصٌر

 .بعد استعراض هذه المصادر وجد أنها ال تفً بحاجة الباحث .د 

 .وقد ظهر التفرد فً منهج هذا المعجم منذ نقطة البداٌة، وهً مرحلة جمع المادة .ه 

 : إرشادات االستخدام وقد تضمنت جملة من المبادئ أهمها ما ٌؤتً: ثالثا

 .ترتٌب المجاالت الداللٌة الواردة فً معجم ألؾ بابٌا .أ 

 .إتباع مرادفات كل مجموعة بمجموعة مضاداتها حٌن ٌتوفر ذلك .ب 

 .توسٌع مفهوم الترادؾ لٌشمل كذلك أشباه الترادؾ .ج 

 : دلٌل التصنٌؾ، وقد تضمنت المعلومات اآلتٌة: رابعا

التمٌٌز بٌن الرصٌد اإلٌجابً الذي ٌمكن استخدامه فً لؽة العصر الحدٌث والرصٌد  .أ 

 .السلبً الذي فقد وجوده فً اللؽة الحٌة

 .التمٌٌز بٌن االستعمال العام، واالستعمال الخاص .ب 

 .تمٌٌز كلمات معٌنة للتحذٌر من استخدامها إّما ألنها محظورة، أو سوقٌة .ج 

 . مراجع إنجلٌزٌة5 مرجع عربً و105قابمة بالمراجع، وقد حوت : خامسا
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أما فهارس المعجم فتعد عمال متمٌزا فً بابه، إذ تم إعدادها باستخدام الحاسوب، وضمت 

 :ثالثة أنواع هً

 (.982- 941ص)فهرس المجاالت الداللٌة  .أ 

 (.1158- 983ص)فهرس الكلمات  .ب 

(.1230- 1159ص)فهرس الجذور ومشتقاتها  .ج 
1 

 :نظرة مقارنة بٌن المكنزٌن -

هناك جملة من المالحظات ٌمكن أن ٌضع ٌده علٌها كل من ألقى نظرة فاجعة على كال 

 :العملٌن، ولعل أهمها

االختالؾ األبجدي بٌن منهجً المعجمٌن بدءا من طرٌقة جمع المادة، وانتهاء  .أ 

 .بتحرٌرها

 .الطفرة العلمٌة الكبٌرة التً حققها المكنز الكبٌر بالنسبة للمكنز العربً المعاصر .ب 

.االختالؾ الشدٌد فً حجم المعجمٌن .ج 
2 

على سبٌل المثال نجده '' اإلشعال''ولٌست هذه المقارنة بعٌدة عن الواقع فإذا أخذنا مجال 

ٌحتوي اثنٌن وثالثٌن كلمة كفعل فً المكنز الكبٌر فً حٌن أنه ٌحتوي على خمس كلمات 

 .فقط فً المكنز العربً المعاصر

 وقد استؽرق التخطٌط للمكنز الكبٌر قرابة سنة، وامتد جمع مادته وتحرٌرها قرابة 

السنتٌن، واحتشد إلنجازه فرٌق عمل ٌبلػ األربعٌن على رأسهم مقدم هذا البحث، وال أبالػ 

حٌن أقول إن كل من ٌكتب، أي كل من ٌفكر لن ٌستطٌع االستؽناء عن هذا المكنز الكبٌر، 

وال أبالػ أٌضا حٌث أقول إنه معجم نادر، وال ؼناء عنه لكل من ٌنتمً بصلة إلى اللؽة 

.العربٌة
3
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 :تحقٌقات لغوٌة: المبحث الثانً

 :همزة إن بعد القول بٌن الفتح والكسر -

وفتحها محصورة فً '' إن'' ٌتوهم كثٌر من الباحثٌن فٌظن أن مواضع كسر همزة 

مسابل محددة، ؼٌر مدركٌن أن النحاة وضعوا ضابطا عاما للكسر والفتح، فكل موضع 

مع ما بعدها بمصدر'' إن''ٌمكن أن تإول فٌه 
1

، تستحق فٌه الفتح وكل موضع ال ٌمكن أن 

تإول فٌه ما بعدها بمصدر تستحق فٌه الكبٌر، وكل موضع ٌمكن فٌه التؤوٌل وعدمه ٌجوز 

 :فٌه الفتح والكسر، ٌقول ابن مالك

 وهمزة إّن افتح لسد مصدر     مسدها وفً سوى ذاك الكسر

ومدخولها بعد القول من مواقع الكسر، '' إن'' ومعنى هذا أن النحاة حٌن عدوا وقوع 

محلها، ألن مفعول القول ال ٌكون  (المفرد)كانوا ٌنظرون إلى عدم إمكانٌة حلول المصدر 

 .إال جملة

 والذي ٌبدو لً أن ما قاله النحاة مقصور على نوع واحد من أنواع القول وهو ما 

بعده، وال خالؾ معهم '' إن''فهذا ٌجب كسر الهمزة  (أو المفعول)ٌحكى بعده نص المقول 

 .فً ذلك

بعده '' إن'' أما خالفً مع النحاة فٌتعلق بؤنواع أخرى من القول ال تستحق كسر همزة 

 : إلمكانٌة حلول المفرد محلها هً ومدخولها، ومن هذه األنواع

.قال التً بمعنى ذكر، أو نطق، أو أخبر وهذه ٌؤتً مفعولها مفردا .أ 
2 

 .قال التً بمعنى اجتهد، أو حكم، أو رأى رأٌا، وهذه تتعدى بحرؾ الجر .ب 

 فإذا رجعنا إلى القراءات القرآنٌة نستشٌرها فً هذه القضٌة نجدها مإٌدة لجواز 

الوجهٌن بعد القول حسب القصد، فإن اتجه القصد إلى الحكاٌة وجب الكسر، وإال وجب 

 : الفتح ومن هذه القراءات

ْهِدي }:  قوله تعالى ٌَ ا َسِمْعَنا قُْرآًَنا َعَجًبا  ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن الِجنِّ َفَقالُوا إِنَّ ًَ إِلَى أَنَّ قُْل أُوِح

َنا أََحًدا ا ِبِه َولَْن ُنْشِرَك ِبَربِّ ْشِد َفآََمنَّ  (2: سورة الجن اآلٌة) {إِلَى الرُّ

                                                           
 .ٌمكن أن ٌحل محلها هً ومدخولها مفرد:  أو بعبارة أخرى1
 .سمً الملك قٌال ألنه إذا قال قوال نفذ: ، وفً اللسان(قول) تاج العروس 2
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وأنه }:  فقد قرأ نافع وابن كثٌر وأبو عمرو بالكسرة فً اآلٌات إبتداءا من قوله تعالى

.، وقرأ بن عامر وعاصم حمزة والكسابً بالفتح{تعالى جد ربنا
1

 

 والقاعدة النحوٌة الخاصة بكسرة همزة إّن بعد القول ٌنبؽً أن ٌفّصل القول فٌها 

 : لتصبح على النحو التالً

 .بعد القول إذا قصدت الحكاٌة، وهً نقل الجملة بلفظها'' إن''تكسر همزة  .أ 

 .بعد القول إذا لم تقصد الحكاٌة'' إنّ ''تفتح همزة   .ب 

 : وٌتضح الفرق فً مثل قولنا

 .إننً أوافق على كذا: قال الربٌس

 أنه ٌوافق على كذا: قال الربٌس

.فهمزة الجملة األولى واجبة الكسر، وهمزة الجملة الثانٌة واجبة الفتح
2

 

 :درجات الصفات الدالة على المفعول -

 : توصل النحاة فً الصفات الدالة على الفاعل إلى أربع درجات من الصفة هً

 .الصفة الدالة على المتحد والحدوث -1

الصفة )الصفة الدالة على نسبة الحدث إلى الموصوؾ على سٌل الثبوت والدوام  -2

 .(المشبهة

 .(صٌػ المبالؽة)الصفة الدالة على التؤكٌد والمبالؽة وتكرر وقوع الحدث  -3

 .(أفعل التفضٌل)الصفة الدالة على المقارنة  -4

 ولكتهم حٌث تحدثوا عن الصفات الدالة على المفعول اقتصروا على درجة واحدة، 

، وسكنوا عن بقٌة الصفات، ولكن (اسم المفعول)وهً الصفة الدالة على التجدد والحدوث 

المتعمق فً دراسة الصفات الدالة على المفعول فً اللؽة العربٌة ٌستطٌع أن ٌستخلص منها 

األنواع األربعة السابقة، إّما بالرجوع إلى الواقع اللؽوي أو باستخدام اإلمكانٌات المتاحة فً 

 .اشتقاق الصٌػ وبناء التراكٌب

  وحٌث لم تكن هناك مساحة حول وجود النوع األول الدال على التجدد والحدوث 
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.فسوؾ نقصر حدٌثنا على األنواع الثالثة الباقٌة
1

 

 الصفة المشبهة بالمفعول: أوال

تحدث النحاة عن صٌؽتٌن فعٌل وفعول بمعنى مفعول ولكنهم أؼفلوا الحدٌث عن درجة 

الصفة فٌهما، وبشًء من التؤمل، ٌمكن اعتبار هذٌن النوعٌن من أوزان الصفة ودواملها، 

.ولٌس على مجرد وجود الصفة وتجددها وحدوثها
2

 

 :فعٌل بمعنى مفعول - أ

 :(وكذلك فعٌلة بمعنى مفعولة)مما جاء من أمثلة فعٌل بمعنى مفعول 

 المؤسور: األسٌر. 

 اسم للرسول الُمبرد: البرٌد. 

 الذي ٌجلب من بلده إلى ؼٌره: الجلٌب. 

 المرقوم، وهو اسم لوح فٌه أسماء أصحاب الكهؾ وقصصهم: الرقٌم. 

 القطن المندوؾ: الندٌؾ. 

 وقد قصر كثٌر من النحاة هذا الوزن على ما سمع، وقاسه بعضهم فٌما لٌس له فعٌل 

بمعنى فاعل وال نرى بؤسا فً إطالق القٌاس، لما فٌه من توسٌع على المستخدم وعون له 

 .على الدقة التعبٌرٌة

 : ومما ورد من وزن فعٌل بمعنى مفعول فً القرآن الكرٌم

 سورة ) {وٌطعمون الطعام على حبه مسكٌنا، وٌتٌما وأسٌرا}: فً قوله تعالى: أسٌر

 (.8: اإلنسان، اآلٌة

 ٌُْفَرُق ُكلَّ أَْمٍر َحِكٌٍم}: فً قوله تعالى: حكٌم : ، والحكٌم(4: سورة الدخان، اآلٌة) {ِفٌَها 

 .الُمحكم

 ِت الَعِتٌقِ }: فً قوله تعالى: عنٌؾ ٌْ فُوا ِبالََب ٌَُطوَّ : ، والعتٌق(29: سورة الحج، اآلٌة) {َول

 .المحّرر المعتق من الظالمٌن والمتجبرٌن

 :فعول بمعنى مفعول - ب

 : (وكذلك فعولة بمعنى مفعولة)مما جاء من أمثلة فعول بمعنى مفعول 

                                                           
 .255 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص1
 .61، ص2007، دار عمان، 2 فاضل صالح السامرابً، معانً األبنٌة فً العربٌة، ط2
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 ما ٌجلب للبٌع: جلوبة. 

 مدفوع: دفوع. 

 ُسلب منها ولدها وأخذ بعٌن منها: ناقة سلوب: سلوب. 

وقد بلػ  من قوة الصفة وثبوتها فً هذا الوزن أن أصبح بعض ألفاظه مستخدما استخدام 

 :األسماء التً تمكنت الصفة فٌها، ومن ذلك

 ما تثقب به النار، أي توقد: التقوب. 

 الماء الذي ٌؽتسل به: الؽسول. 

 ٌُتحصن به: الدرع: اللبوس  .وكل شًء 

 : ومما ورد من وزن فعول بمعنى مفعول فً القرآن الكرٌم

 وقد قرأها72: سورة ٌس، اآلٌة) {فمنها ركوبهم}: فً قوله تعالى: ركوب وركوبة  :

 .كل من عابشة وعروة وأبب بن كعب'' فمنها ركوبتهم''

 والمعنى سهلة (71: سورة البقرة، اآلٌة) {إنها بقرة ذلول}: فً قوله تعالى: ذلول ،

 .االنقٌاد، مذلّلة بالعمل

 (47: سورة طه، اآلٌة) {فؤتٌاه فقوال إنا رسوال ربك}: فً قوله تعالى: رسول ،

 .المبعوث المرسل بوحً تلٌؽه: والرسول

 المبالغة فً المفعول : ثانٌا

 هناك صٌؽة فرٌدة جاءت نصا فً الداللة على المبالؽة فً المفعول، وقد رصدتها 

 .ٌضم األول وسكون الثانً'' فُعلة''كتب اللؽة، وأؼفلتها كتب النمو، وهً صٌؽة 

وكل حرؾ كان على فُعلة :  وٌظهر معنى المبالؽة فً المفعول فً مثل قول ابن قتٌبة

هذرة، ونكحة، وطلقة، فإن سكنة العٌن من فُعلة وهو : وهو وصؾ فهو للفاعل، نحو

.وصؾ، فهو للمفعول به
1

 

 ونص ابن منظور على أن هذا البناء مطرد فً معنى ال المبالؽة، وكرر هذا فً أكثر 

 : من موضع، فقال

 األحمق الذي ٌسخر به، وٌطرد علٌه باب: اللُّعبة. 

 كثٌر الصرع ألقرانه: ُصرعة. 
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 ٌلوصه الناس: رجل لُوصة. 

وهناك كلمات أخرة متعددة األوزان جاءت بمعنى مفعول، وتحمل معنى المبالؽة ألنها كانت 

 :مصدرا فً األصل، ثم استخدمت استخدم الصفات، وذلك مثل الكلمات القرآنٌة اآلتٌة

 ( 20: سورة ٌوسؾ، اآلٌة) {َوَشَرْوهُ ِبَثَمن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدةِ }: فً قوله تعالى: بَخس

 .والمعنى مبخوس منقوص

 والمعنى المصمود (3: سورة اإلخالص، اآلٌة) {هللَاُ الّصَمدُ }: فً قوله تعالى: سمد ،

 .المقصود فً الحوابج والمطالب

 :التفضٌل من المفعول: ثالثا

 لم ٌتطرق النحاة إلى هذا النوع من التفضٌل، ولكن ٌمكن التوصل إلٌه باستخدام 

أقل مفهومٌة، أكثر مشروعٌة، : المصدر الصناعً من اسم المفعول كؤن ٌقول+ الواسطة 

 ....أعلى مدٌونٌة

 : والخالصة

 أن مالحظة الدرجات للصفة الدالة على المفعول تساعد على استخدام اللفظ المناسب، 

كما أن التفضٌل من المفعول ٌؤتً ضرورٌا فً بعض السٌاقات الحوارٌة، كؤن ٌقول شخص 

...وأنا أكثر مظلومٌة منك: أنا مظلوم، فٌقول اآلخر: عن نفسه
1

 

 :كتابة األلف اللٌنة -

  سبق لمجمع اللؽة العربٌة أن اهتم ببعض جوانب الرسم اإلمالبً، مثل قواعد رسم 

الهمزة، كما سبق له أن ناقش مشكلة رسم األلؾ اللٌنة، واستمع إلى أراء اللجان وناقشها 

فً أكثر من جلسة، وأكثر من مإثر، بدءا من دورته الرابعة عشرة ومرورا بالدورات 

 .الحادٌة والعشرٌن والثانٌة والعشرٌن والتاسعة والعشرٌن

، أما الٌاء فتنقط للفرق، وترسم األلؾ (ؼٌر المنقوطة) ترسم األلؾ اللٌنة بصورة الٌاء 

: وسعى فإن سبقت بٌاء ورسمت بؤلؾ، نحو: اللٌنة فً آخر الفعل على صورة الٌاء نحو

 .''ؼزا ودعا''واستحٌا، أما إذا كان الفعل ثالثٌا مضارعه بواو فترسم ألفا، نحو، 

فإن سبقت '' بشرى'' وتكتب فً آخر االسم بصورة الٌاء إذا كانت رابعة فصاعدا، نحو 

، وإن كانت األلؾ ثالثة جازت كتابتها باأللؾ مطلقا ''دنٌا وخطاٌا'': بٌاء رسمت ألفا نحو
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تال، '': وترسم ألفا فً آخر االسم األعجمً مطلقا مثل'' عصا، خطا، رحا'': نحو

إلى، وعلى، وبلى، وحتى، : وتكتب فً آخر الحرؾ بصورة األلؾ صاعدا'' ...وسخا

 .''متى''وٌلحؾ بذلك 

 األلف اللٌنة : 

مثل ألؾ كتاب، وعصا، عاد، ٌخشى، وإلى، وعلى، :  هً ألؾ ساكنة مفتوح ما قبلها

 .وهً ال تؤتً فً أول الكلمة، ألنها ساكنة، وإنما تقع فً وسط الكلمة أو فً آخرها

 األلف المتوسطة : 

 ترسم ألفا مطلقا، سواء كان توسطها أصلٌا، أم عارضا، فالمتوسطة أصال هً التً 

والمتوسطة ...قال، شارع: ٌكون بعدها حرؾ أو أكثر من الحروؾ األصلٌة فً الكلمة، مثل

توسطا عارضا هً األلؾ التً كانت آخر الكلمة، ثم لحق بآخر الكلمة شًء آخر مثل تاء 

 :التؤنٌث، أو الضمٌر، أو ما االستفهامٌة، وأمثلتها من

 ...قناة، هداهم، مناي: األسماء - أ

 .ٌنساك، ٌلقاكم، ٌخشانً:  األفعال - ب

إالم تتطلع؟ عالم تقول؟:  الحروؾ - ت
1 

 األلف المتطرقة: 

 فً األسماء: 

 تال، سخا، قنا، روسٌا، أسترالٌا، أمرٌكا ما :  ترسم ألفا مثل:فً األسماء األعجمٌة -1

 .موسى، عٌسى، كسرى، بخاري، فتكتب، ألفها ٌاء: عدا أربعة أسماء هً

 إذا الظرفٌة، مهما، حٌثما، ما االسمٌة :  ترسم ألفا مثل األدوات:األسماء المبنٌة -2

هات، هذا، هنا، ما عدا : أنا، نا، أنتما، هما، كما، ومثل أسماء اإلشارة: ومثل الضمابر

فتكتب ألفها  (اسما موصوال)األولى  (اسم إشارة)لدى، إنه، متى، أولى، : خمسة أسماء هً

 .ٌاء

 :  تكتب ألفا إذا كان االسم ثالثٌا، وكانت األلؾ منقلبة عن واو مثل:األسماء المعربة -3

أل )، الّربا، الرضا، الضحا، العصا، العال، القفا، (الزٌادة)، الحفا، الّذرا، الّربا (العقل)الحجا 

 .(المعرفة ال تحسب من أحرؾ الكلمة
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 :وتكتب ٌاء فً ؼٌر ذلك

 .أدى، رمى: بؤن تكون فً اسم ثالثً وهً منقلبة عن ٌاء، مثل - أ

 . أو تكون فً اسم أحرفه أكثر من ثالثة ولٌس قبل األلؾ ٌاء، مثل بشرى، بلوى - ب

 فً األفعال : 

أال، بدا، تال، جفا، : ترسم ألفا إذا كانت آخر فعل ثالثً، وكانت منقلبة عن واو، مثل - أ

 ...جال، خال

 : وترسم ٌاء فٌما عدا ذلك - ب

 .أبى، أتى، أوى،: بؤن كانت آخر فعل ثالثً، وكانت منقلبة عن ٌاء، مثل- (1

أتى، أبدى، : أو كانت آخر فعل أحرفه أكثر من ثالثة ولٌس قبل األلؾ ٌاء، مثل- (2

 ...أجرى

المبنً للمجهول تكتب ألفه ألنها '' ٌدعى''حرؾ المضارعة ٌعد فً أحرؾ الفعل، فالفعل 

 .رابعة

 فً الحروف : 

إلى، بلى، حتى، : ما عدا أربعة أحرؾ، هً...إذا الفجابٌة إذا ما، إالّ، أال: ترسم ألفا مثل

.على، فؤلفها ترسم ٌاء
1

 

 رسم األلف اللٌنة: 

 :تعرض فً هذا الباب المسؤلتٌن

 ٌحٌزون كتابه الضحا والذرا والربا وأمثالها باأللؾ والٌاء، تبعا للخالؾ بٌن  - أ

البصرٌٌن والكوفٌٌن، وٌكون شؤنها فً ذلك شؤن األسماء الثالثٌة المقصورة الواوٌة الالم، 

 .عصا، واألفعال الثالثٌة الواوٌة الالم مثل صفا: مثل

 :  وٌكتبون األلؾ الزابدة على ثالثة فً األفعال واألسماء ؼٌر األعجمٌة ٌاء، مثل - ب

بشرى، مصطفى، إال إذا كان قبل األلؾ ٌاء، فتكتب، األلؾ : أبدى، التقى، استدعى، ومثل

 .األخٌرة ألفا

 : ما ٌكتب بالٌاء واأللؾ
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 إذا كان الفعل على ثالثة أحرؾ، ولم تدر أمن ذوات الٌاء هو أم ذوات الواو :من األفعال- (أ

قضى، ورمى، وسعى، النك : رددته إلى نفسك، فما كانت الالم فٌه ٌاء، كتبه بالٌاء، نحو

نحو، دعا، ؼزا، : قضٌن، رمٌت، وسعٌت، وما كان الم فعلت منه واوا كتبته باأللؾ: تقول

 .سال، ألنك دعوُت، ؼزوُت، سلوت

 .  وكل ما لحقته الزٌادة من الفعل لم تنظر إلى أصله وكتبه كله بالٌاء

فإن كان من بنات الٌاء كتبته بالٌاء، :  كل اسم مقصور على ثالثة أحرؾ:من األسماء- (ب

وإن كان من بنات الواو فاكتبه باأللؾ، وٌدلك على ذلك تثنٌة االسم والرجوع إلى الفعل 

 .باأللؾ'' عصا''و'' قفا''الذي أخذ منه االسم، فتكتب 

 .والمدى بالٌاء، ألنك تقول فً التثنٌة هذٌان-  هوى النفس– وتكتب الهدى والهوى 

فإن أشكل علٌك من هذا الباب حرؾ لم تعرؾ أصله وال تثنٌته فرأٌت األصالة فٌه أحسن 

 .فاكتبه بالٌاء، وإن لم تحسن فٌه األصالة فاكتبه باأللؾ تعلم

 وكل مقصور جاوز ثالثة أحرؾ فاكتبه بالٌاء، ألنك، إنما تثنٌه بالٌاء، نحو مثنى، 

....ومعلّى، ومؽزى، وملهى
1

 

 رأي صرٌح فً المعجم الكبٌر: المبحث الثالث

 :المعجم الكبٌر بدٌل المجمع على المعجم التارٌخً -

 أن ٌقوم بوضع معجم تارٌخً للؽة »جاء فً مرسوم إنشاء المجمع أن من أؼراضه 

«العربٌة
2

كان ذلك عام )، وقد تكونت فٌه دورته األولى لجنة لوضع المعجم المنشود 

 .كل كلمة قالتها العرب( التارٌخً)ورأت اللجنة أن ٌضم المعجم الكبٌر  (1934

 وكن من بٌن أعضاء المجمع المشعر بٌن الذٌن اختٌروا فً تؤسٌسه الدكتور فٌشر 

أستاذ بجامعة لٌبزج وكان قد اهتم منذ أوابل القرن بوضع معجم تارٌخً للؽة العربٌة حتى 

نهاٌة القرن الثالث الهجري، بوضع األطوار التارٌخٌة لكل كلمة، وداللتها المتنوعة على مر 

 .العصور، مع إثبات الشواهد التً توضح تلك الدالالت

ذكر فٌشر أمام أعضاء المجمع أن له معجما  (1930عام ) وفٌه دورة المجمع الثانٌة 

واستمر األعضاء ٌناقشون حول هذا '' أخذ''تارٌخٌا شرع فٌه وقدم لهم نموذجا من مادة 
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المعجم خالل الدورتٌن الثانٌة والثالثة إلى أن وافقوا على طبعه، وعلى تشكٌل لجنة لمساعدة 

، ولكن لم (ست أو سبع)واضعه، وقد كان أصل فٌشر أن ٌخرج معجمه بعد بضع سنوات 

تلبث الحرب العالمٌة الثانٌة أن نشبت وسافر فٌشر وحالت الحدب بٌنه وبٌن الرجوع إلى 

 .مصر

 لم ٌستطع المجمع أن ٌلم شتات ما تفرق من جذاذات بٌن ألمانٌا ومصر فتوقؾ العمل، 

وزاد سوء الحفظ وؼٌاب التنسٌق بٌن المجمع وفٌشر، وٌلبدو أن فٌشر كتان قد انبهر بإنجاز 

، فً عشرة أجزاء 1927المعجم التارٌخً للؽة اإلنجلٌزٌة الذي صدرت طبعته األولى عام 

فؤراد أن ٌنقل الفكرة إلى اللؽة العربٌة لم '' معجم إنجلٌزي على أسس تارٌخٌة''تحت عنوان 

ٌتوقؾ المعجم التارٌخً عند صدور الطبعة األولى من المعجم اإلنجلٌزي السابق ذكره 

معجم أكسفورد للؽة ''، فً اثنً عشر جزءا تحت عنوان 1921فؤعٌد طبعة عام 

''اإلنجلٌزٌة
1

 :، كما ظهرت معاجم تارٌخٌة فً لؽات أخرى ربما كان أشهرها

معجم أسترالٌا الوطنً التارٌخً الذي ضم حوالً ملٌون كلمة، وجمعت مادته من  -1

 . عمل متنوع7500

 .1959المعجم التارٌخً للؽة العبرٌة الذي بدأ العمل فً عام  -2

 .معجم الذخٌرة اللؽوٌة الفرنسٌة، وهو معجم تارٌخً -3

 . مجلدا25 واكتمل فً 1864معجم هولندي ظهر أول قسم منه عام  -4

.باإلضافة إلى معاجم أخرى ظهرت فً الدانمارك والسوٌد وؼٌرها -5
2 

فً نفوس أعضاء المجمع، فصرفوا النظر - بعد موت فٌشر– ال أدري كٌؾ دب الٌؤس 

نهابٌا عن فكرة المعجم التارٌخً وتعللوا بؤسباب واهٌة ؼٌر حقٌقٌة لعلها كانت أنواع من 

التبرٌر أمام النفس حتى تتبرأ من الشعور بالذنب الذي تولد وال شك عند بعض العارفٌن 

 .بحقابق األشٌاء

 ومعروؾ أن كثٌرا من الدواوٌن واآلثار األدبٌة ال ٌزال مخطوطا، لذلك رأت اللجنة، 

أن تنصرؾ عن فكرة تؤرٌخ الكلمات، مع األخذ بفكرة أن العربٌة قدٌمة وحدٌثة معا، فهً 

تضرب بجذورها فً أعماق الزمن منذ الجاهلٌة، وال تزال كلماتها تخفق بالحٌاة من جٌل 
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إلى جٌل، ومن عصر إلى عصر، حتى الٌوم، مع ما وسعت فً العصور الماضٌة والحدٌثة 

.من العلوم وألفاظ الحضارات األجنبٌة
1

 

 معدالت اإلنجاز للمعجم الكبٌر: 

، أي منذ أكثر من خمسة 1934 سبق أن قلنا إن التفكٌر فً إنجاز معجم كبٌر، بدأ عام 

 .1946وستٌن، عاما هً عمر مجمعنا اللؽوي، وإن البداٌة الحقٌقٌة للعمل فً المعجم كانت 

، وقد احتوى على قسم 1952 ظهر الجزء األول من المعجم فً طبعة تجرٌبٌة عام 

 صفحة، وقد سٌقت المبررات 428وٌقع فً '' أخً''من حرؾ الهمزة، ٌنتهً عند كل كلمة 

لتؤخر ظهوره بؤنه معجم ضخم ٌضم جمٌع كلمات العربٌة الواردة فً أمهات المعاجم، حتى 

ال تصبح العربٌة كاللؽات القدٌمة التً أدركها الموت والتً تدرس كما تدرس اآلثار، بٌنما 

هً فً واقعها لؽة حٌة خالدة، وسعت قدٌما ألوانا شتى من المعرفة والعلم والفلسفة، حتى 

إذا اطل العصر الحدٌث أخذت تتطور وتشارك فً العلوم والفلسفة والحضارة، وكان ذلك 

كان نصب األعٌن فً الخطة التً وضعت للمعجم الكبٌر المنشود، كما قٌل إن خطة المعجم 

قامت على الدقة والتحرر وروعً أن ٌذكر فً بدء كل مادة لؽوٌة أصلها أو أصولها فً 

اللؽات السامٌة، وترتب المادة حسب المعانً الكبرى متدرجة من المدلوالت الحسٌة إلى 

المدلوالت المعنوٌة، وٌستشهد على ألفاظ المعجم بنصوص من الشعر والنثر على اختالؾ 

العصور، وترتب الشواهد ترتٌبا تارٌخٌا بقدر اإلمكان، وترد الكلمات المؤخوذة من لؽات 

أجنبٌة قدٌمة، أو حدٌثة إلى أصولها األجنبٌة، وتذكر أسماء البالد واألماكن فً شًء من 

 .االقتصاد بحٌث ال ٌهمل ما ٌتردد ذكره فً النصوص األدبٌة من جهة

 وتذكر المراجع حٌن ال ٌكون من ذكرها بد، وٌذكر من المجاز ما شاع فً الشعر 

والترجمة، أصبح ٌشبه ما ٌسمٌه أهل البٌان واللؽة بالحقابق العرفٌة، وٌذكر الحدٌث كله إال 

 .أن ٌشد حوله، فٌقتصر منه على ما ٌكفً وٌؽنً

 والذي ٌهمنا اآلن أن تقٌس معدل اإلنجاز فً هذا المعجم، وأن تخمن المدة الزمنٌة 

إذا تجاوزنا عن ذلك لوجدنا المجمع قد سار بمعدل جزء كل عشر : الالزمة لإلشهار منه

 :سنوات على النحو التالً
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. صفحة700 فً 1970صدر عام  (حرؾ الهمزة)الجزء األول 
1

  

 . صفحة768 فً 1981صدر عام  (حرؾ الباء)الجزء الثانً 

 . صفحة391 فً 1992صدر عام  (حرؾ التاء والثاء)الجزء الثالث 

 . صفحة755 فً 2000صدر عام  (حرؾ الجٌم)الجزء الرابع 

 وشذا المجمع عن هذا المعدل فؤصدر فٌه العام نفسه الجزء الخامس الذي ٌضم حرؾ 

 صفحة، واستؽرق إنجاز حرؾ الخاء ما بٌن أربع أو خمس سنوات 989الحاء وصدر فً 

 صفحة شبه منجزة، ومكتوبة بخط ضخم، وباتساعات 1252من لجنة المعجم الكبٌر وشؽل 

 .فً األسطر تتجاوز المعدالت المعروفة

 أن 1997 وقد سبق فً محاضرة لً ألقٌتها بدعوة من المجلس األعلى للثقافة عام 

قدرت الفترة الزمنٌة المطلوبة إلنجاز المعجم بحوالً ثالث مابة سنة قٌاسا على معدل 

اإلنجاز، ثم اطلعت على تقرٌر أو مذكرة قدمها إلى مإتمر المجمع فً دورته الخامسة 

األستاذ أحمد شفٌق الخطٌب فوجدته ( حٌنبذ)عضو المجمع المراسل  (1999- 98)والستٌن 

 :ٌقول فً مذكرته ما ملخصه

 سنة 93إذا أخذ بمعدل اإلنجاز لحرؾ الخاء ٌكون الوقت الالزم إلتمام المعجم  -1

 . سنوات مقارنة بمادة المعجم الوسٌط109مقارنة بمادة محٌط المحٌط، و

 سنوات 409أما إذا أخذنا بمعدل اإلنجاز لألحرؾ ب،ت،ث فٌكون الوقت الالزم هو  -2

 .مقارنة بمادة المعجم الوسٌط

 :ثم عقب على ذلك قابال

.«وهكذا نرى أن معّدل اإلنجازٌة لم ٌكن عملٌا ال سابقا وال الحقا»
2

   

 أراء المجمعٌن فً المعجم الكبٌر: 

 الحظت أن المجمعٌن قد انقسموا فً الرأي حول تثمٌن هذا العمل ما بٌن مدافع 

ومهاجم، كما الحظت أن الدفاع قد اقتصر على المسإولٌن فً المجمع، وعلى أعضاء لجنة 

 .المعجم الكبٌر دون ؼٌرهم
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 .211- 210 أحمد مختار عمر، أنا واللؽة والمجمع، المرجع السابق، ص2



 الفصل الثاني                                                                                   أنا والمجمع
 

 

54 

 ولندع الفرٌق المرافع ٌقدم رأٌه أوال، وهو ٌتلخص فً صفات المدح الزابد التً 

 :جاوزت الواقع بكثٌر، والتً جاء من بٌنها

 من درس متصل ومراجعة '' المعجم الكبٌر'' قل أن ٌحظى معجم ما حظً به هذا  -1

 .دقٌقة، ومتابعة واعٌة

  إن هذا المعجم لون جدٌد فً عالم المعجمات العربٌة، فٌه تؤصٌل وتحقٌق وجمع  -2

 .واستٌعاب، ورجوع إلى المصادر األولى

 جانب منهجً هدفه األول دقة الترتٌب، : وفً هذا المعجم جوانب ثالثٌة أساسٌة -3

ووضوح التبوٌب، وجانب لؽوي عنً بؤن تصور اللؽة تصوٌرا كامال فٌجد فٌها طالب 

القدٌم حاجتهم، وجانب موسوعً ٌقدم ألوانا من العلوم والمعارؾ تحت أسماء المصطلحات 

 .أو األعالم

 أنفق المجمع فً رسم منهج المعجم الكبٌر سنوات طواال، وأخذ ٌصدر أجزابه منذ  -4

 ...1970سنة 

 فهل كل ما قٌل عن المعجم صحٌح؟

 تؤتً اإلجابة حاسمة فً شكل أربعة تقارٌر كتب أولها باحث بالمجمع، وثانٌها 

عضوان مراسالن، ورابعها عضو كامل، وتجتمع التقارٌر األربعة على تقرٌر الجهد 

المبذول فً إخراج المعجم الكبٌر، وتوجٌه الشكر إلى أعضاء اللجنة لجهدهم الذي بذلوه فً 

تعاملهم مع المادة المعروضة، ولعل شتاتها وترتٌبها طبقا لمنهجٌة المعجم، والرجوع إلى 

 .الدواوٌن الشعرٌة والمجموعات الشعرٌة دون االكتفاء بمروٌات المعاجم

الذي  (حرؾ الجٌم) وسنبدأ بتقرٌر باحث المجمع الذي كتبه تعلٌقا على الجزء الرابع 

م، ثم نثنً بتقرٌري العضوٌن المراسلٌن وتنتهً بتقرٌر العضو العامل 2000صدر عام 

.(من خنؤ إلى آخر حرؾ)الذي كتب تعلٌقه على نموذج حرؾ الخاء 
1

 

ٌقول األستاذ عاطؾ أحمد المؽاوري الباحث المساعد بالمجمع فً تقرٌره الذي كتبه - (1

 :بتكلٌؾ من ربٌس المجمع األستاذ الدكتور شوقً ضٌؾ ما لمخلصه

حتى صار المجمع ...هٌبة التحرٌر ٌفتقرون إلى أدوات الصناعة المعجمٌة الحدٌثة .أ 

 .بمعزل عن الصناعة المعجمٌة الحدٌثة
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أّما الٌاء  (ؼٌر منقوطة)مخالفة المجمع قرارا له برسم األلؾ اللٌنة بصورة الٌاء  .ب 

 .فتنقط للفرق

 .عدم الدقة فً ترتٌب المداخل وفق منهج المعجم الكبٌر .ج 

عدم االلتزام بترتٌب الشواهد الشعرٌة زمنٌا بحسب أصحابها بناء على ما نصت علٌه  .د 

 .منهجٌة المعجم

 .سقوط أسماء كثٌرة من فهرس الشعراء .ه 

 .االضطراب فً طرٌقة الشرح، وعدم االلتزام بخطة محددة .و 

إن الجهد المبذول فً المعجم الكبٌر خالل عقدٌن من »: وٌختم الباحث تقرٌره قابال .ز 

 .«الزمن، أو ٌزٌد، قد ضاع سدى بهذا النحو الذي صدر به

أما التقرٌر الثانً فقد كتبه المرحوم األستاذ إبراهٌم السامرابً، ونشره فً مجلة - (2

، ومن اهم ما جاء ''مع المعجم الكبٌر من خضرب إلى خجلم'': الدراسات اللؽوٌة بعنوان

 :فٌه

لكان لً ؼٌر هذا الموجز، ولكنت أضع ...لو كنت سلٌما صحٌح الجسم قوي النفس .أ 

 .فٌها كتابا

 .اإلكثار بدون داع، من ذكر األبنٌة الرباعٌة الخماسٌة .ب 

 .وقوع تكرار كثٌر فً هذا الجزء من المعجم .ج 

 .عدم التوفٌق فً شرح كثٌر من الكلمات، أو فً ضبطها أو فً تخرٌجها .د 

.اإلسراؾ فً ذكر األعالم والتوسع فً التعرٌؾ ببعضها .ه 
1 

المعجم ''أما التقرٌر الثالث فقد كتبه الدكتور أحمد الضبٌب، وشارك به فً مإتمر - (3

، وفً هذا التقرٌر أخذ على واضعً المعجم 2001، الذي عقد بدمشق فً أكتوبر ''العربً

 : ما ٌؤتً

 .االستشهاد بشعر مولد مع وجود شعر جاهلً أو قدٌم كان أولى باالستشهاد به .أ 

عدم التزام واضعً المعجم بالبدء بالمعنى الحسً، فكانوا أحٌانا ٌبدوأون بالمعنى  .ب 

 .المجازي

 .وهو للبحتري (إبان)الخطؤ فً نسبة بعض األبٌات كنسبتهم بٌتا للمتنبً  .ج 
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 .عدم توضٌح واضعً المعجم المعاٌٌر التً ارتضوها الختٌار الشواهد .د 

 .ال تمثل معظم الشواهد المنسوبة إلى الشعراء المولودٌن والمعاصرٌن عصورهم .ه 

أنما التقرٌر الرابع فقد كتبه صاحب هذا الكتاب وعرضه فً مإتمر المجمع، وقد - (4

اقتصر على مراجعة الصفحات الخمسٌن األولى من القسم المعروض على مإتمر المجمع، 

 :وٌضم ثالثمابة صفحة، وقد اشتمل على المالحظات التالٌة

 :أول ما ٌلفت النظر عدم االطراد فً التعامل مع الكلمات األعجمٌة والمعّربة: أوال

 .فتارة ٌنص على أن الكلمة معّربة وٌنص على أصلها فً لؽتها .أ 

وقد جاء فً معجم المعربات  (957الخنابس )وتارة ٌهمل النص على تعرٌبها  .ب 

 .ردإ+ بٌس+ دم : الفارسٌة للتونجً أنها معّرب دون

 .وتارة ٌنص على أن الكلمة معربة وال ٌنص على أصلها فً لؽتها .ج 

 (.972ص)وتارة ٌترك أصلها وٌطلب إحالتها إلى متخصص فً اللؽة الفارسٌة  .د 

تركت اللجنة كثٌرا من الكلمات بدون ضبط، وأحٌانا كانت تضبط ماال ٌستحق الضبط : ثانٌا

 :وتترك ما ٌستحق الضبط ومن ذلك

 .تركت بدون ضبط: (955ص) ثنى –المؤٌض 

 .تركت بدون ضبط: (925ص)خناثات 

 .لإلشارة إلى أن اللفظ مإنث-: مع الفاعل المإنث كان ٌجب أن ٌوضع بعد الخط : ثالثا

مع الفعل المتعدي كان ٌجب أن توضع هاء الضمٌر لإلشارة إلى المفعول به كما فً : رابعا

 (.951ص)أعرجه، : ه- و: فٌقال'' أخنب''

أخطؤت اللجنة فً ضبط كثٌر من الكلمات، سواء كان الخطؤ من الطابع أو من ؼٌره : خامسا

.فاألمر له ٌختلؾ
1 

 : األخطاء المطبعٌة متفشٌة مثل: سادسا

 (.955ص)الخنابٌن، والصواب الخّننابتٌن 
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ُخنُبج  (ج)القملة الضخمة، : الخنٌجة:  جاء956بعض النقول لم ٌكن دقٌقا، ففً ص: سابعا

دون ذكر )القمل : عن األصمعً، والمنقول عن األصمعً، كما فً اللسان أن الخنبج

 .، قال الرٌاشً والصواب ما قال األصمعً(الحجم

 (.966)بعض المصادر لٌس ثقة مثل أقرب الموارد : ثامنا

 أقول إن المجمع ٌحسن تطبٌق مبدبه األساسً الذي طرحه فً مقدمة الجزء األول 

وهو عدم االقتصار على ما ورد فً المعجمات وحدها، والرجوع إلى كتب األدب والعلم، 

فالذي بدا لً أن المجمع قد اقتصر إلى الرجوع إلى دواوٌن الشعراء، وإلى المجامٌع 

فً مقدمة معجمه من ضرورة الرجوع إلى '' فٌشر''الشعرٌة، تاركا ما سبق أن نبه علٌه 

قصص البطولة، وكتب السٌرة والمؽازي، والتارٌخ، واألدب وؼٌرها ولو أنه فعل ذلك 

.لجمع ثروة لؽوٌة طابلة
1
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 وفً نهاٌة هذا البحث نقدم ما توصلنا إلٌه من نتائج وإجابات حول اإلشكالٌات التً 

 :قام علٌها، وقد أظهرت لنا دراسته كتاب أنا واللغة والمجمع أحمد مختار عمر ما ٌلً

عشق أحمد مختار عمر العربٌة وعرف بأسرارها منذ زمن مبكر، ونشهد بذلك  -

 .تعلٌقاته اللغوٌة

ٌتناول هذا الكتاب بعض الجوانب غٌر المعلومة عن أعالم العرب مثل أبً العالء  -

 .المعري وأحمد فارس الشدٌاق، ابن سٌنا، ابن منظور، وابن والد

حمل فً طٌاته بعض التساؤالت اللغوٌة العامة مع عرض لبعض قضاٌا اللغة  -

 .العربٌة المطروحة فً الساحة اللغوٌة التً تفٌد المتلقً وتهم المثقف العام

أما من ناحٌة أنا واللغة والمجمع فقد تناول فٌه أهم المحاضرات المجمعٌة  -

والتحقٌقات اللغوٌة التً تمثلت همزة إن بعد القول بٌن الفتح والكسر، درجات الصفة 

 .الدالة على المفعول

التعرٌف بأهم منجزات اللغوٌون العرب فً المجاالت المختلفة حٌث أفرد فصال  -

 .ورأي صرٌح فً المعجم الكبٌر، ومعدالت اإلنجاز فٌه وآراء المجمعٌن حوله
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نزار رضا، مكتبة الحٌاة، : ابن أبً أصبٌعة، عٌون األنباء فً طبقات، تح .1

 .1965بٌروت، 

ابن سٌنا، أسباب حدوث الحروف، جمٌع الطبعات العربٌة والترجمات  .2

 .والمخطوطات الواردة فً البحث

 .1996، 1أحمد بن محمد بن والد، االنتصار لسٌبوٌه على المبرد، ط .3

أحمد فارس الشدٌاق، الجاسوس على القاموس، القسطنطٌنٌة، طبع فً  .4

 .هـ1299الجوائب، 

 .1755أحمد فارس الشدٌاق، الساق على الساق ما هو الفارٌاق، بارٌس،  .5

محمد ٌوسف نجم، رسالة دكتوراه من الجامعة .أحمد فارس الشدٌاق، د .6

 .1947األمرٌكٌة، بٌروت، 

 .(اآلستانة)أحمد فارس الشدٌاق، سر اللٌال فً القلب واإلبدال،  .7

، مطبعة أبناء وهب حسان، 1أحمد مختار عمر، أنا واللغة والمجمع، ط .8

 .2002- هـ1422القاهرة، 

 .1979أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب بالقاهرة،  .9

 .2005، 2أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدٌث، ط .10

تعرٌف القدماء بأبً العالء، جمع وتحقٌق لجنة، دار الكتب المصرٌة،  .11

 .3معجم األدباء، ٌاقوت، ط: ، وٌنظر334- 46هـ، ص1263

جمال محمد طلبة، الفكر اللغوي عند أبً العالء فً ضوء علم اللغة  .12

 .الحدٌث

 .1، ٌنظر وشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً 284رسالة الغفران، ص .13

شاكر الفحام، تحٌة البن سٌنا فً ذكرى مٌالده، فصلة من مجلة مجمع  .14

 .1، ج56اللغة العربٌة، دمشق، مجلد 
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العالم الجلٌل )السرٌع وماجد المكواتً، عاشق اللغة العربٌة عبد العزٌز  .15

، الكوٌت، مؤسسة جائزة عبد العزٌز سعود الرابطٌن 1، ط(أحمد مختار عمر

 .،2004لإلبداع الشعري، 

، دار عمان، 2فاضل صالح السامرائً، معانً األبنٌة فً العربٌة، ط .16

2007. 

 . سنة88مجمع اللغة العربٌة، القاهرة، منذ  .17

 .2002، 1999محاضرات ألقٌت فً مؤتمر المجمع،  .18

 .، القاهرة1محمد الزفزاف، التعرٌف بالقرآن والحدٌث، ط .19

 .1944، دمشق، 1محمد سلٌم الجندي، رسالة المالئكة، ط .20

، مطبعة أبناء وهب 1ٌنظر، أحمد مختار عمر، أنا واللغة والمجمع، ط .21

 .2002- هـ1422حسان، القاهرة، 

ٌنظر، داود حلمً السٌد، المعجم اإلنجلٌزي بٌن الماضً والحاضر،  .22

 .الكوٌت، فً صفحاته المتفرقة
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: الملخص

ٌتناول هذا البحث دراسة حول كتاب أنا واللغة والمجمع للدكتور أحمد عمر مختار 

حٌث لو قال أحدا لهذا العالم الجلٌل تفضل أنت واصنع معجما فسوف ٌأتٌه الجواب 

. كالصاعقة، لقد صنع صاحبنا هذا وأكثر من المعاجم والكتب اللغوٌة

 ٌكشف لنا هذا الكتاب عن بعض الجوانب المجهولة فً شخصٌات خمسة مكن 

أبو العالء المعري، ابن سٌنا، وأحمد فارس الشدٌاق، وابن منظور، : أعالمنا العرب وهً

. وابن والد

 ٌجٌب وٌقدم بعض الحلول عن بعض اإلشكالٌات اللغوٌة العامة وٌلقً الضوء على 

عدد من القضاٌا المطروحة فً الساحة اللغوٌة التً تهم المثقف العام، مثل االتصال اللغوي 

عن طرٌق الجلد، نشأة اللغة اإلنسانٌة، كٌفٌة النطق عند اإلنسان، لغة الحٌوان، التمٌٌز بٌن 

أصوات األصدقاء فً التلفون، بصمة الصوت وبصمة اإلصبع، التطبٌقات العملٌة الستخدام 

. البصمة الصوتٌة، وغٌر ذلك من القضاٌا

 ٌحوي عرضا ألنشطة المؤلف المجمعٌة، سواء ظهرت فً صورة المحاضرات 

عامة، اقتراحات تتعلق ببعض أصول اللغة، واستخداماتها الشائعة، مثل فتح همزة إن بعد 

القول، درجات الصفات الدالة على المفعول، القرن الحادي عشر والعشرون أو الواحد 

. والعشرون وكتابة األلف المتطرفة

 وقد أفرد ذلك المعجم الكبٌر فصال خاص عنونه رأي صرٌح فً المعجم الكبٌر 

درس فٌه المعجم الكبٌر بدٌل المجمع عن المجمع التارٌخً، معدالت اإلنجاز للمعجم الكبٌر 

. وآراء المجمعٌن فً المعجم الكبٌر

أنا واللغة، المجمع، الدكتور أحمد مختار عمر، اللغوٌون، تحقٌقات : الكلمات المفتاحٌة

.  لغوٌة، المعجم الكبٌر

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 Cette recherche porte sur une étude sur le livre "Moi, le langage et le 

complexe" du Dr Ahmed Omar Mukhtar, où si quelqu'un dit à ce vénérable 

érudit, "Allez-y et faites un lexique, la réponse lui viendra comme un coup de 

foudre Notre ami a fait cela et plus que des dictionnaires et des livres de langue. 

Ce livre nous révèle des aspects méconnus de la personnalité de cinq 

personnalités arabes : Abu Al-Ala Al-Maari, Ibn Sina, Ahmed Faris Al-Shidyaq, 

Ibn Manzur et Ibn Walad. 

 Il répond et apporte quelques solutions à certains problèmes linguistiques 

généraux et éclaire un certain nombre de questions soulevées dans le domaine 

linguistique intéressant l'intellectuel général, telles que le contact du langage à 

travers la peau, l'émergence du langage humain, comment prononcer chez 

l'homme , langage animal, distinction entre les voix d'amis au téléphone, voix et 

empreintes digitales, applications pratiques de l'utilisation de l'empreinte vocale 

et autres problèmes. 

 Il comprend une présentation des activités de la congrégation de l'auteur, 

si elles apparaissent sous forme de conférences en général, des suggestions liées 

à certaines des origines de la langue, et leurs utilisations courantes, telles que 

Fatah Hamza qui après avoir dit, les degrés d'adjectifs indicatifs de l'effet, du 

XIe ou du XXIe siècle et de l'écriture de l'extrême mille. 

Ce grand lexique consacre un chapitre spécial intitulé « Opinion explicite 

sur le Grand Lexique » dans lequel le Grand Lexique a étudié l'alternative du 

Majma' à la Compilation historique, les taux de réalisation du Grand Lexique et 

les opinions des compilateurs du Grand Lexique. . 

Mots-clés : Moi et la langue, le complexe, Dr Ahmed Mukhtar Omar, linguistes, 

investigations linguistiques, le grand dictionnaire 

 

 


