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   أأأ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  مقدمة                                        

،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني بسم اهللا الرمحان الرحيم ،احلمد هللا رّب العاملني   

  :أما بعد

هودات    إّن مصطلح االجتهاد بارز يف مجيع العلوم العربية فهو يدل على بذل اإلنسان كافة ا

من خالل دراستهم لقواعد  ةلتحصيل شيء ما ، ومن مثة فاجتهادات اللغويني احملدثني بارز 

  .وضوابط اللغة العربية

طاقة الكافية للخروج بنتائج وعليه فإّن موضوع االجتهاد اللغوي حيتاج إىل إمعان النظر ،وبذل ال  

  .مبهرة ومفيدة للباحثني

ويعود اختياري هلذا املوضوع لسبب علمي حبت من حيث قيمة وجوهر املوضوع يف ميدان   

  :البحوث والدراسات اللغوية املختلفة ،واليت يعاجل قضايا مهمة منها

اسة مبىن و ومعىن الكلمة جهود علماء العربية وفكرهم التجديدي كقضية تيسري وتعليم النحو ،ودر 

  .العربية ،زد على ذلك بروز مكتب التعريب والتنسيق وجهوده اللغوية املتنوعة

وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي من خالل وصفنا لظواهر لغوية ،والوقوف على  

  .نتائجها ، واليت زادت من بساطة البحوث اللغوية



   

   ببب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ً بو        :على أمهية املوضوع نطرح سؤال اإلشكالية كاأليت ناء

  ؟احملدثني  ما هي حدود االجتهاد اللغوي وما أشكاله من خالل حبوث اللغويني

  :وحىت جنيب على هذا السؤال اتبعنا اخلطة اآلتية   

  .االجتهاد اللغوي ماهيته وحدوده:الفصل األول 

رف :أوال         .اللغوينياالجتهاد اللغوي يف عُ

  .بني االجتهاد والتجديد:ثانيا      

تمام حسان ودوره في تفعيل حركة االجتهاد : االجتهاد اللغوي الفردي : الفصل الثاني 

  .اللغوي

  .متام حسان شيخ اللغويني العرب :أوال     

  قضايا االجتهاد اللغوي يف ُكتب متام حسان:ثانيا     

مكتب التعريب والتنسيق بالمغرب ): الجماعي(االجتهاد اللغوي المؤسساتي :الفصل الثالث

  .أنموذجا 

  .التعريف مبكتب التعريب والتنسيق: أوال   

                                                                                                                                                             جهود مكتب التعريب والتنسيق ودوره يف حركة االجتهاد اللغوي : ثانيا   

التعريف مبصطلح االجتهاد يف املعاجم العربية عند اللغويني : الفصل األولناولت يف حيث ت

  واألصوليني ،مث التجديد واالجتهاد عند القدامى أمثال اجلرجاين وعند احملدثني أمثال شوقي ضيف 



   

   ججج   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتطرقت إىل التعريف بشيخ اللغويني العرب متام حسان ودوره يف إبراز قضايا : الفصل الثانيأما   

مهمة يف النحو العريب كقضية املبىن واملعىن ، وحديثنا عن متام حسان هو عبارة عن النموذج 

  .الفردي لالجتهاد اللغوي 

وهو مكتب التعريب ) اجلماعي ( الذي حيمل االجتهاد اللغوي املؤسسايت  : لفصل الثالثاويف   

ال يف حركة االجتهاد  والتنسيق ،فعملت على التعريف مبكتب التعريب والتنسيق ودوره الفعّ

  .اللغوي

كتاب اخلالصة النحوية لتمام حسان، واملوسوعة :أما الدراسات السابقة حول املوضوع كانت   

  . 22ربية العاملية جملد الع

ومما ال شك فيه أّن قلة املراجع وضيق الوقت من أهم الصعوبات والعراقيل اليت اعرتضت مسار   

ا   .البحث وجعلته حمدودً

وال يسعين يف األخري إال أن أمحد اهللا سبحانه وتعاىل ، ونتقدم جبزيل الشكر واالحرتام ألستاذنا   

وجه ومرشد ومبلغ مبعلومات مثينة ونصائح نفيسة ، إضافة  املشرف عزيز كعواش الذي كان خري مُ

إىل ذلك ال ننس كل من ساعدين يف إمتام هذا البحث من طلبة القسم وخارج القسم ولو 

 .نصيحة، فأمتىن هلم مجيعا التوفيق والسداد واهلدىب



  

  

 

  

   .حدودهماهيته و االجتهاد اللغوي : الفصل األول

          

رف اللغويني:أوال            .االجتهاد اللغوي يف عُ

  

                      

  .بني االجتهاد والتجديد:ثانيا                    
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  رف اللغويين االجتهاد اللغوي في ع :أوال                    

  

م ه القدماء،بل أرادوا أن يضعوامعند احلد الذي قد علماء اللغة احملدثنيمل يقف         نظر

مثل لسان العرب ت املعاجم العربية ، ولقد تناولاللغوي االجتهادعليها اسم  اصة اليت أطلقوااخل

  .شامل لالجتهاد نذكر تعريف اللغوي ، ومن مثة  مفهوم االجتهاد والقاموس احمليط وغريمها 

هود،وهو مصدر الفعل اجتهد ،يقال االجتهاد «      ،اجتهد يجتهد اجتهادا:هو بذل الوسع وا

 أي جّد فيه وبالغ يف كذا ويقال جهد الرجل، جدَّ وجهد جيهد جهًدا ،واجتهد كالمها مبعىن 

واالجتهاد افتعال من اجلهد ،واختلف يف ضمّ اجليم أو فتحها ،ونسب الفيومي لغة الضم إىل 

هد ُ  الطاقة ،أما:احلجاز والفتح لغة غريهم ،وكالمها حيمل معىن الوسع والطاقة ؛وقيل املضموم اجل

هد َ ،ويف قوله تعاىل1املشقة :اجل   ﴿               

         ﴾«  2.  

جيدُّ فهو جديد ،وجّدده واستجّده صّريه " جدَّ "يوضح لنا يف مادة  3القاموس المحيط وأيضا    

ا االجتهاد يف األمر ضدُّ اهلزل ،ومن مثة نفهم بأن مادة َجدَّ مبعىن اجتهد وبذل الطاقة    .جديًدا إًذ

                                                             
  .2008.كلية الشريعة والقانون،اجلامعة اإلسالمية غزة".رسالة ماجستري".نصر حممود الكرنز، االجتهاد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة_ 1

  . 8ص
  .79 التوبة اآلية_ 2
  .279ص .1جه ،1301.اهليئة املصرية العامة للكتاب :مصر.3:ط.بادي االفريوز ينظر _ 3
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نا ،والعرب تقول «جماهد  يضيف ابن منظور قولو          ّ نا ؛جالل رب ّ ُسعي ِجبّد فالن :جدُّ رب

ا كان  ًدا مجتهًداوعُدي جبّده وأحضر ِجبّده وأدرك ِجبّده إًذ وهو على ،وفالن حمسن جًدا،  ِجدا جيّ

ى اهللا عليه »االجتهاد يف األمور: أمر أي عجلة أمر واجلدّ  ِجدّ  ،ويف احلديث كان رسول اهللا صّل

إذا  وجّد به األمر وأجد 1» الصالتني أي اهتّم به وأسرع فيهنيري مجع بإذا اجتهد يف الس«وسلم

   .اجتهد 

مفاهيم يف الفلسفة العربية املعاصرة ،إذ مل مينع دوران  2 يلتأثوحني جند االجتهاد اللغوي له       

تهدين من ختصيص مباحث يف   3»ال مشاحة يف االصطالح«مقولة  على ألسن عموم املؤلفني ا

مثال قّدم ) هـ456(كتبهم لتحديد املفهوم ومعاجلة املصطلح قبل طرق املوضوعات فابن حزم 

مببحث عن األلفاظ الدائرة بني أهل النظر ،تناول فيه ما " اإلحكام يف أصول األحكام"لكتابه 

             ،والدال ،والدليل،والبرهان  ،العتقادوا،والحد ،كالرسم :يزيد عن مثانني مصطلحا أصوليا

  .4والمجاز،واللغة ،واالجتهاد،والجدال،والباطل،والصدق،واإلقناع،والداللةواالستدالل،

  نرى أن مدلوله واحد رغم تعدد فروع االجتهاد ومما سبق من تقدمي مفاهيم خاصة مبصطلح        

  .فإن االجتهاد من اجلِد والبحث عن الشيء البديل واملناسبوختصصات املادة العلمية ،وعليه 

                                                             
 .92ص .2000دار صادر،:بريوت.1:ط.لسان العربابن منظور،_  1
 تأصيل ،تفعيل :تأثيل _  2
ا مقتضى هذه املقولة أّن املعاين ملا كانت تدرك يف استقالل عن األلفاظ  فال ضري أن تتوارد عليها مصطلحات متعددة ومتفاوتة يف مدلوال_  3

  .اللغوية ،مىت حصل إدراك هته املعاين على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه 
 2013مطبعة املعارف اجلديدة،:الرباط.1:ط.دراسات مهداة للمفكر رضوان السيد ينظر أمحد عبادي،االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي_ 4
  .183،184ص.
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" املنهاج يف ترتيب احلجاج"فقد حّدد يف مقدمة كتابه )ه474(أما أبو الوليد الباجي      

والظن  ،والشك ،واجلهل ،كاحلدالدائرة بني املتناظرين   مدلوالت سبع ومثانني مصطلحا من األلفاظ

از   .وغريها والعقل والفقه والبيان وحلن اخلطاب وفحوى اخلطاب واحلقيقة وا

هودات االصطالحية عن مؤشرات الوعي املنهجي عند أولئك املؤلفني ،وحرصهم     تُعرب هذه ا

ز واالنتقاء يف حصر املدلوالت  ّ ومن .على تفادي اختالط املفاهيم واملصطلحات وارتباك،بل والتحي

ت مثة املصطلحات اقرتنت أمساؤها بأمساء واضعيها هدون باملفاهيم إىل درجة أّن تلك  فقد اعتىن ا

يعين أّن جمال  وهذا  ...جوهر أرسطو،وكوجيطو ديكارت،ودميومة برغسون،وقوة شيلينغ:فيقال

  .1االجتهادات اللغوية لدى علماء العرب والغرب واسع جدا 

ن فقد أما األصوليو  .ن يتفقون على أن االجتهاد هو بذل الوسع يف حتقيق أمر ما فاللغويو  اإذً     
   2:االجتهادسلكوا مسلكني يف تعريف 

ُين التعريف فيه على ما ُصدر به،وهذا يتفرع الجتاهني: المسلك األول      :وهو الذي ب

تهد:األول       اعتبار االجتهاد فعل ا

تهد:الثاين       اعتبار االجتهاد صفة ا

ومن العلماء الذين سلكوا "استفراغ"أو" بذل"وقد صدر أصحاب هذا االجتاه التعريف بكلمة      

لك جند اإلمام الغزايل رمحه اهللا عند تعريفهم لالجتهاد ،ومن ذ بذلهذا الطريق واختاروا كلمة 

                                                             
 . 184ص.ينظر أمحد عبادي،االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي دراسات مهداة للمفكر رضوان السيد_ 1
  .7ص. االجتهاد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرةنصر حممود الكرنز،ينظر  _ 2
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فه بأنه تهد وسعه يف طلب «حيث عرّ ، وقال اإلمام أبو بكر »العلم بأحكام الشريعةبذل ا

تهد«اجلصاص رمحه اهللا يف تعريفه هود فيما يقصده ا    »بذل ا

ُين على القيود املذكورة يف التعريف:المسلك الثاني       1الذي ب

ُطلق عليهى الكلمة األوىل يف التعريف ،واليتكان الكالم يف املسلك األول عل املناطقة لفظ  ا ي

أو  ،جنس يف التعريف يشمل كل بذل و استفراغ سواء كان من الفقيه  )بذل(،فكلمة )جنس(

وسواء كان ذالك يف األحكام أو يف غريها ،وسواء كانت األحكام شرعية أو لغوية أو  من غريه

  .عقلية

    2:ومن التعاريف اليت خيتلف أحدها عن اآلخر باختالف القيود املذكورة    

عقليا كان أو نقليا بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي «:تعريف الكامل بن اهلمام  - 1

  »،قطعيا كان أو ظنيا

استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه «تعريف اآلمدي أنه - 2

يه الوسع استفراغ استفراغ الفق«، وتابعه ابن احلاجب »حيس من النفس العجز عن املزيد فيه

  »لتحصيل ظن حبكم شرعي 

فه بأنه - 3    »استفراغ اجلهد يف درك األحكام الشرعية«تعريف القاضي البيضاوي،فقد عرّ

                                                             
 .8ص."اد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرةاالجته"نصر حممود الكرنز،_ 1
 .9املرجع نفسه،ص_ 2
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 لديه أبعاد خاصة بعلم أصول الفقه  االجتهادومن كل ما سبق ذكره نستنتج أّن مصطلح  

ا  اللغوي ما هي إال مفاهيم سطحية،وهذا ما جنده يف كل التعاريف ،بينما تعريف االجتهاد عمومً

هد والطاقة يف حتقيق أمر من األمور  ُ   .توصل الباحث لبذل اجل
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  بين االجتهاد والتجديد : ثانيا                             

تلك القواعد اليت  «مفهوم التجديد النحوي بأنه  يوهان فكلقد أبرز املستشرق األملاين      

وضعها النحاة يف ُجهد ال يعرف الكلل ،وتضحية جديرة باإلعجاب بعرض اللغة الفصحى 

،من ناحية األصوات، والصيغ ،وتركيب اجلمل ،ومعاين املفردات على وتصويرها يف مجيع مظاهرها 

عندهم مستوى الكمال يف التجديد ألّن النحو  صورة شاملة ،حىت بلغت كتب القواعد األساسية

إبعاد  إذ الواجب ،»وقدرته على حفظ العربية طوال هذه القرون ،وصيانتها من التحلل والفساد 

  1ال يساير العصر ومل يأت جبديد  ند الناس بأّن النحو العريب جامدالفهم اخلاطئ ع

ّون يف القدمي يدل    نه النحوي لة واضحة على التجديد يف قواعد دال ذلك  ومن خالل ما دوّ

أخذ القواعد من جانب تيسريي جعلت النحاة احملدثني يقفون موقف التأمل ،والتوجه إىل ميدان 

  .للمتعلمني

ومن مثة فالنحو العريب قد تضّخم وتشعبت مسائله وتفرعت قواعده ،مثل النزوع إىل اآللية    

ا شديًدا بعد احتكاك الثقافة اليونانية  والتمرينات غري العملية ، وتأثر هذا النحو باملنطق اليوناين تأثرً

     2سلمني من جهة أخرىبالثقافة العربية وامتزاجها بالرتمجة من ناحية وباالختالط والنقاش بني امل

                                                             
 . 7ص.2000دار املعرفة اجلامعية،:اإلسكندرية.2:ط.الراجحي،التطبيق النحوي هعبد_ 1
ضة مصر بالفجالة،:القاهرة.بال:ط.نظرية عبد القاهر يف النظمدرويش اجلندي ،ينظر  _ 2   .39ص.1960مكتبة 
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ومن مثة فالتجديد النحوي ال يعين املساس واخللل بالعربية بل االختصار والتعديل يف أقسام 

     .األبواب لتيسري النحو العريب للناشئة واملتعلمني

املؤلفات يف  من كان لغرض تعليمي،ومن مثة اتسمت كثري  وضع النحوجتمع الروايات على أّن    

ذه  ولكنها اختلفت يف أمناط التبويب السمة سواء يف ذلك املّطوالت واملختصرات،النحو 

   1:والرتتيب،وعرض املسائل النحوية،وميكن حتديد هذه األمناط على النحو اآليت

منط رائد عاجل أصحابه النحو يف إطار الرتاكيب بوجه عام دون االنتظام يف نسق معني واضح _«

كما هو احلال يف الكتاب لسيبويه،فكان مبثابة مجع الرتاكيب املعامل بارز القسمات املنهجية  

  .والقوالب اللغوية وبيان أحكامها،ومشل جبانب ذلك حبوث الصرف واألصوات

منطلق املعموالت،وميثله كتاب اللمع البن جين،وكتاب املقدمة يف النحو منط عاجل النحو من _

اشعي،وكتاب التسهيل وشرحه البن مالك   .لعلي بن فضال بن علي ا

منط عاجل النحو من منطلق العوامل،وميثله كتاب مقدمة يف النحو خللف األمحر،وكتاب العوامل _

  .املائة للجرجاين

اصر الكالم،وميثله كتاب املفصل للزخمشري،وكتاب الكافية البن منط عاجل النحو من منطلق عن_

  . »احلاجب

  وينبغي أن نعرتف بأّن هته األمناط قد تتداخل قواعدها باعتبارها صاحلة لتعليم النحو مع الرتكيز   

                                                             
 .  19ص.منشأة املعارف باالسكندرية،ت بال:مصر.بال:ط.النحو التعليمي يف الرتاث العريبحممد إبراهيم عبادة،_ 1
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  .على اختالف مستويات املتعلمني

ألنه علم من أعالم النحو  تناول كثري من الباحثني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بالدراسة     

  .وبالرغم من البحوث اليت كتبت عنه فما زال حيتاج إىل حبوث أخرى

لقد نظر اإلمام اجلرجاين إىل النحو نظرة شاملة تتمثل يف االرتباط املعنوي بني العامل واملعمول    

،ومل ينظر إىل الكالم يف أجزائه املنفصلة بل يف وحدته االبالغية ،ويستبعد أن تكون معاين النحو 

لنحو يعين هي عالمات اإلعراب إذن هل هناك اختالف بني النحو والرتكيب؟ أكيد ال ألّن ا

وهذا ما كان عند النحاة األوائل فسيبويه ) syntaxes(الذي يسمى يف اللغات األجنبيةالرتكيب 

ال يعلم قواعد العربية فحسب،بل أساليبها وطرقها يف التعبري وحيرص على ) ه180ت (

ا كما يدرس األساليب دون الوقوف عند الصحة واخلط   1.أاخلصائص اللغوية والنحوية والبيانية معً

قال فيه الكالم فقد أكده اجلرجاين بأّن الدراسة الوظيفية     ُ   ومن مثة فإّن السياق الكالمي الذي ي

  .أساس النظام اللغوي هي 

،وتغيري يف ذوات الكلم نفسها ومنزلته كمنزلة   2إّن النحو هو تغيري يف أواخر الكلم        

الدستور من القوانني ، وهو وسيلة املستعرب ،وذخرية اللغوي وعمادة البالغي ،وهو الدراسة 

للنظام اللسان حيث يتناول بالدراسة مبناها ووجوده يف االستعمال ،وبيان العالقة اليت تربط 

                                                             
ا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاينصاحل بلعيد، _ 1   ديوان املطبوعات اجلامعية،:بن عكنون اجلزائر.بال:ط.الرتاكيب النحوية وسياقا

  .2ص.1994
  . 41املرجع نفسه،ص_ 2
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               وتداخلها وبني الدور الذي تقوم به يف أداء املعاين ،وبني ترابط هذه العناصر ،الكالم بعضه ببعض 

يدرس لغويو العربية منذ حنو ثالثة عشر قرنا أو تزيد نُظم األداء اللغوي يف إطاراته «

  .الصوت ،والكلمة ،واجلملة:املتعددة

  يف االستعمال،أي إّن اهلدف منها إمنا هو بيان الصواب  في أساسها معياريةوالدراسة النحوية    

 اجلودةفالصحة اللغوية هي غاية الدراسة النحوية،دون أن يكون هلا التزام بيان األلفاظ املتفاوتة يف 

مع اتفاقها يف الصحة،وترك هذا األمر لعلوم البالغة وخاصة علم املعاين،وتسميته اختصار لعبارة 

ا عالقات  المعاني النحوية ،وهي ما تؤديه مراعاة قواعد الرتكيب من وظائف معنوية تستعني 

  .1 »الكلم بعضها ببعض

يف النظم خري مثاال للتجديد،وهي امتداد ملا سبقه به القاضي  عبد القاهرورمبا كانت نظرية     

ال تظهر يف  اعلم أّن الفصاحة«حيث يقول»املغين يف أبواب التوحيد والعدل«يف كتابه عبد الجبار

أفراد الكالم،وإمنا تظهر يف الكالم بالضم على طريقة خمصوصة،وال بّد مع الضم،وقد تكون 

  وهذا راجع إىل أّن املعاين ال يقع فيها تزايد،و 2»باإلعراب الذي له مدخل فيه،وقد تكون باملوضع

ا  عرب  ُ عترب التزايد عنده األلفاظ اليت ي ُ عنها،فإذا صّحت هذه اجلملة عليه جيب أن يكون الذي ي

 فالذي تظهر به املزية ليس إال اإلبدال الذي ختتص به الكلمات،أو التقدم والتأخر الذي خيتّص 

                                                             
دار الدعوة :اإلسكندرية.1:ط.األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات اللغويةحممد عبد اهللا جرب،_ 1

 .15ص.م1988هــ،1409للطبع والنشر والتوزيع،
  .16املرجع نفسه،ص_ 2
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املوقع،أو احلركات اليت ختتّص اإلعراب ومن مثة نستنتج أّن التوضيح واملباينة واقعة يف الكالم 

  . العريب

أن يكون شيئا من العلم اللغوي،  من العلم ،البّد  جديد نحوإذا أردنا أن يكون عندنا     

فهي مفردة ال بّد أن  اللغوي أن يعرض للكلمة مفردة كما يعرض هلا وهي داخلة يف تركيب مجلة

ا فعال أو امسا مع اإلشارة إىل حركتها إن كانت متحركة  توصف يف بنائها واشتقاقها وبيان كو

ا إن كانت ساكنة ،ولزوم حركة بعينها إن  ا إن لزمت السكون،وتغّري وسكو لزمت احلركة وسكو

احلركة وعدم تغريها، ويف مجلة ذلك جمال يف الكالم على أحوال الكلمة وعالقتها بغريها عالقة 

  .1ينساق منها الكالم على مسائل كثرية هي أبواب النحو كالفعل والفاعل واملفعول وغري ذلك 

  "جاء هذا"حنو) وهو البناء(م حركة بعينها ال تتغّري وليس للنحوي أن يقول يف الفاعل الذي لز      

  .مبين على الضم يف حمل رفع،وعلى هذا ال بّد من إلغاء اإلعراب احمللي  هذاإّن الفاعل 

يف كثري مما درجنا عليه فإننا مدفوعون إىل ذلك   نحو العربية الجديدوإذا كنا نريد أن يتخفف    

وإّن آثار النحو القدمي ما زلت واضحة يف  2بسبب ما متليه عليه قوانني التعلم يف الرتبية احلديثة 

أّن " يكتب حممد"النحو املدرسي الوظيفي،ألّن الطفل يف املدرسة االبتدائية ال بّد أن يقول يف 

   فيقول  مة رفعه الضمة الظاهرة، مث يعقب على هذا فيتم اإلعرابمضارع مرفوع وعاليكتب  الفعل 

                                                             
 .207-206ص.1994دار اجليل،:بريوت.1:ط.األلفاظينظر إبراهيم السامرائي،من سعة _ 1
 .207املرجع نفسه،ص_ 2
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لتجرده كأمنا أريد له أن يظهر منطا يف :مرفوع لتجرّده عن الناصب واجلازم،وكأنه حني يقول :بقوله

  .عقلية لغوية وحىت فلسفية تؤمن بالنتيجة الصحيحة

 :قواعد وأبواب النحو العريب مثل لقد تعرّض بعض القدماء واحملدثني،إىل جوانب كثرية ختص      

منهم كتابا مفصال  ومل خيلص له واحدالكلمة ودورها يف اجلملة أو إعراب اجلمل وأشباه اجلمل 

 يشفي الغليل ويوضح السبيل،ويفتح الطريق للباحثني اللذين يرون ضخامة يف قواعد اللغة العربية
ّص يف كتابه مغين اللبيب بعناية فائقة من بني النحاة حني خ ،ويقال أّن ابن هشام رائد المع1

لذلك كما قلنا سابقا فتح باب مل يكن له مثيل وقد تبعه النحويون بعده يدورون يف ومادة ضخمة 

ا الشواهد واألمثلة،دون أن حياولوا وضع لبنات   .فلكه ،فيفسرون عباراته ويلحقون 

قّدم شوقي ضيف حبثا إىل مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة،يف الدورة الثالثة واألربعني بعنوان و     

حماولة منه للتجديد،فأحاله املؤمتر إىل جلنة األصول ويقوم البحث بتحقيق هدفه من  تيسير النحو

  2:التيسري على أربعة أسس على النحو اآليت

الإعادة تنسيق أبواب  :األساس األول«   :النحو،ومن املقرتحات املقدمة يف هذا ا

ا،وما،وال،و الت العامالت عمل - 1    ا،وكاد وأخوا حذف األبواب اخلاصة بكان وأخوا

ا،وأعلم وأرى    من باب املبتدأ و اخلرب ودراستها يف أبواب ،ليس،وال النافية للجنس،وظن وأخوا

                                                             
  .5ص.م1989هـ،1409دار القلم العريب،:حلب سورية.إعراب اجلمل وأشباه اجلملفخر الدين قباوة،_ 1
جدار الكتاب :إربد األردنعمان األردن، .1:ط.1984مظاهر التجديد النحوي لدى جممع اللغة العربية بالقاهرة حىت عام ياسني أبو اهليجاء،_ 2

 .234ص.2008العامي،عامل الكتب احلديث،
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ال ويعرب االسم املرفوع بعدها فاعال أخرى مناسبة ملوضوعها فتدرس كان مثال يف باب احل

  .،واالسم املنصوب حاال

  ».إلغاء باب التنازع واالشتغال-2  

ال:األساس الثاني«   :إلغاء اإلعراب التقديري واحمللي،ومن مقرتحات هذا ا

رور متعلق عام-أ     .ال يقّدر الظرف أو للجار وا

  السببية أو واو املعية أو الم " فاء"ال حاجة إىل تقدير أن ناصبه للفعل املضارع بعد - ب 

      .التعليل،واالكتفاء بأّن الفعل منصوب

  إلغاء تقدير النيابة يف العالمات الفرعية لإلعراب يف األمساء اخلمسة،ومجع املؤنث،واملمنوع - ج 

  :وزاد على ذلك 1،»من الصرف 

ا ال يفيد شيئا يف صحة نطقها،وهذا يتضح : الثالثاألساس   أال تعرب كلمة،مادام إعرا

  .االستثناء،وأدوات الشرط،وكم،والسيما:يف

ال    :2ومن مقرتحات يف هذا ا

  .منصوب بأّن ماعدا وماخال وما حاشا أداة استثناء،بعدها مستثىن:نكتفي بالقول-1     

ا من صور القصر-2       .إخراج صور االستثناء املفرغ من باب االستثناء أل

                                                             
 .234ص.مظاهر التجديد النحوي لدى جممع اللغة العربية بالقاهرة ياسني أبو اهليجاء، _ 1
  .235املرجع نفسه،ص_  2
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والذي أبرزه صاحب كتاب مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية   :األساس الرابع

،ويندرج ضمن ذالك باب املفعول املطلق،واحلال وضع أسس لبعض أبواب النحو،ومن  1بالقاهرة 

ال              :أسس ضبطت سري النحو التعليمي للمتعلمني هذا ا

                  .العناية جبداول التصريف واإلسناد-1       

       .العناية حبروف اجلر الزائدة-2       

  .صور احلذف والتقدمي يف باب واحد مجع-3       

  :أشهر احملاوالت التجديدية يف القدمي واحلديث نستنتج ما يلي عند  ال شك أنه بعد الوقوف   

ا وال سهال إذ تتطلب عملية التيسري أو التجديد فريًقا من الباحثني _  الرتاث النحوي ليس ميسورً

ا ختتلف يف املنهجهلم اخلربة وسعة االطالع    .ال حماوالت فردية إذا اتفقت يف اهلدف فإ

فه النحاة للوقوف األمور اليت جيب التأكي_  د عليها هي إعادة النظر يف وصف وتفسري ما خّل

على أراء يف غاية األمهية بإمكاننا أن تدفعنا إىل وضع نظرية حنوية متكاملة فما تركه القدامى قريب 

  .من آليات املنهج الوظيفي الذي يسعى احملدثون إىل درس النحو على منواله

  

  

                                                             
 .235،صياسني أبو اهليجاء_ 1



 

  

  

  متام حسان ودوره :االجتهاد اللغوي الفردي  : الفصل الثاني

.                          يف تفعيل حركة االجتهاد اللغوي                     

                    

ّام حّسان شيخ اللغويني العرب:أوال                .مت

  

ّام :ثانيا                       قضايا االجتهاد اللغوي يف ُكتب مت

.      ــــــــــــــانحّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
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  تمام حسان شيخ اللغويين العرب  :أوال                          

  

ه يف بإّن األمم ال تتقدم إال بالعلم،وال تُدون يف سجل اخلالدين إال بقدر ما أسهمت       

ز منهم إمنا هو جزء ال يتجزأ  الفكر واملعرفة،وإّن تقدير العلماءجماالت  ّ م وتكرمي املمي واالحتفاء 

يف مصر والوطن  علماء العربية احملدثني  من ارائًد يف هذا السياق  من الرقي واحلضارة وخنّص بالذكر

   1 تّمام حّسانالعريب أال وهو 

 1918يف السابع والعشرين يناير عام  صربقرية الكرنك مبحافظة قنا بصعيد م ولد متام      

مث غادر قريته ليلتحق مبعهد القاهرة األزهري عام  1929بصعيد مصر،أمت حفظ القرآن سنة 

 1930عام بكلية دار العلوم  مث خترج 1935الثانوية األزهرية عام  ليحصل على 1930

مث عّني مدرسا بكلية  1945مث إجازة التدريس عام  1943العلوم عام وحصل على دبلوم دار 

مستشارا ثقافيا للجمهورية العربية املتحدة يف العاصمة النيجرية الجوس عام انتدب دار العلوم كما 

ا 1965إىل مصر عام وحني عاد  1961 شغل منصيب رئيس ووكيل الكلية  قبل أن يتوىل عماد

ّام اجلمع 1972عام  وعليه فإّن التحدث 1972.2ية اللغوية املصرية عام ومن بعد ذالك أسس مت

عد مبثابة االعرتاف بأحقية جهوده واجتهاداته ُ   .عن متام ي

                                 
ّام حّسان رائدا لغويا عبد الرمحان حسن العارف،- 1   .3ص.2002عامل  الكتب،:القاهرة.1:ط).حبوث ودراسات مهداة من تالمذته وأصدقائه(مت
  .4املرجع نفسه،ص_ 2
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ود من منابعه األصلية خري له باع معريف كبريوال غرو وال غرابة ،فهو مفكر ورائد لغوي ،       ،ونزّ

ان فرتة اخلمسينيات من  زاد، وعاصر النظريات واالجتاهات اللغوية احلديثة اليت كانت سائدة ّ إب

القرن املنصرم،وخباصة البنيوية والوصفية،بل إنه تتلمذ على أشهر رموز روادها ،ويف مقدمتهم 

،كما اّطلع على أحداث النظريات )أستاذ علم اللغة جبامعة لندن( ج،ر فيرث:اللغوي اإلجنليزي 

   تشومسكييد عامل اللغة األمريكي اللغوية اليت ظهرت أوائل النصف الثاين من القرن العشرين على 

  .1واليت تُعرف بالنظرية التوليدية التحويلية

لقد استطاع متام من خالل أعماله العلمية ،املؤلَّف منها واملرتجم ،أن يضفي على الدرس     

  :اللغوي ِجّدة غري معهودة؛ومن أهم إجنازاته

فاء الكلمة  «االشتقاق حني اقرتح أول عامل لغوي عريب خيالف البصريني والكوفيني يف دراسة-

وأصله عند " املصدر"كأصل االشتقاق يف حني كان أصل االشتقاق عند البصرة   »وعينها والمها

  ".الفعل املاضي"الكوفة 

اسم ،فعل (تقسيم الكالم العريب على أساس املبىن واملعىن رافضا التقسيم الثالثي أول من أعاد - 

  .)اسم،فعل،صفة،ظرف،ضمري،خالفة،حرف(السباعيوجعل التقسيم ) حرف

       

                                 
 .7ص).حبوث ودراسات مهداة من تالمذته وأصدقائه(متام حسان رائدا لغوياينظر عبد الرمحان حسن العارف،_ 1
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ضافة إىل عشرات املقاالت من تأليف وترمجة باإلي ــــــــــع عطاؤه العلمـــــــــإىل ذالك مل ينقطة ـــــــــــــــإضاف 
؛واليت جعلته يرتقي إىل مصاف العلماء الذين هلم باعا معريف منتشر يف الوطن العريب ومن والبحوث

   1:الكتب اليت أّلفها وترمجها على النحو اآليت
  .اللغة العربية معناها ومبناها-       

  األصول -       

  مناهج البحث يف اللغة -       

  اخلالصة النحوية -       

  - جزأين-البيان يف روائع القرآن-      

ا-         .التمهيد الكتساب اللغة العربية لغري الناطقني 

  -جزأين-يف اللغة واألدبمقاالت -      

  )مرتجم(مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب -    

  )مرتجم(الفكر العريب ومكانته يف التاريخ -    

  ) 2006(خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي-    

  )2007(اجتهادات لغوية-    

  )2010(مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن-    
  )2011(الفكر اللغوي اجلديد-    

   )2011(حصاد السنني من حقول العربية- 

                                 
  .8ص.أصدقائهمتام حسان رائدا لغويا حبوث ودراسات مهداة من تالمذته و ينظر عبد الرمحان حسن العارف،_  1
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  قضايا االجتهاد اللغوي في ُكتب تمام حسان :ثانيا                

  

إّن النحو مبثابة القلب النابض للغة العربية ،ولذلك اهتم به القدامى وسخروا له العناية        

 اللحن، يف حني نرى النحوينيمن خطر الكبرية يف كتبهم باعتباره حيفظ اللغة ،وجيعلها سليمة 

وجدوا املتعلمني والناشئة قد  ...)سيبويه والخليل ( سلكوا مسلك القدامى أمثال الذين  احملدثني

ا صعب فهمه املسائل النحوية ،ففكروا يف تيسري م- إن مل نقل كل–يعانون من صعوبة بعض 

؛إما تبسيط أو تلخيص  ،ولكل حنوي طريقته يف االجتهاد هموجهود ؛وهذا من خالل اجتهادهم

  .أو حذف لبعض األحكام دون املساس جبوهر اللغة العربية

ومن أمثال الذين حاولوا وقّدموا للدرس اللغوي باعا وعلما زاد من بسطة النحو العريب    

أهم أما )  "إحياء النحو"في ،إبراهيم مصطفى" الرد على النحاة"في  ابن مضاء القرطبي(منهم

غايتها يف الدرس اللغوي والنحوي فنذكر ،واليت بلغت  تمام حسانالقضايا اليت درسها اللغوي 

   :منها ما يلي
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  قضية املبىن واملعىن -1

ّام حّسان يف حماولته إلعادة وصف أشار                   زاوج فيه بنيجديدا، العربية وصفا قواعد اللغةمت

عىن العامل فرأى أن تسقط نظرية والمعنى   نىالمب ُ وأن تُقام القرائن املعنوية واللفظية مقامها وي

و  اإلسناد والتعدي والغائية والمعية والظرفية والتقوية والمالبس والتفسير بالقرائن النحوية

تبة والصيغةوبالقرائن اللفظية  إخراج الخالف والنسب والتبعية ، و  العالمة اإلعرابية والرُ

ّام ، وكان عمل قة والربط والتضام واألداة والتنغيم المطاب على حنو مارّده فعل ملا حصل عند مت

اة العربية   يضا وأ .1الحركة اإلعرابيةمن هيمنة جانب واحد من نظرية العامل وهو املتأخرين من حنّ

ّام حّسان  حماولةفيما خيص  ه ال عامل يف النحو فهو يرفض العامل الذي قال بمت ه النّحاة ، ويرى أّن

،فإذا كان الفاعل مرفوعا مثال فألّن العرف ربط بني فكريت الفاعلية والرفع ،فاملقصود من أية حركة 

  .الربط بينها وبني معىن وظيفي خاصإعرابية هو 

ُظهر كتابه       عن نظرية  وفيه نظرية أراد أن تكون بديال) اللغة العربية معناها ومبناها(مث ي

      :وميكن تلخيص هذه النظرية مبا يلي،2العامل

حتتاج ... ة  واإلضافة يإّن املعاين النحوية اخلاصة ، أو معاين األبواب املفردة كالفاعلية و املفعول - أ

   لكد منها ، وذإىل جمموعة من العالقات اليت تربط بينها حىت تكون صاحلة عند تركيبها لبيان املرا

                                 
  .142ص.2009دار كنوز املعرفة العلمية،:عمان.1:ط.العربية مدخل فيلولوجيظاهرة اإلعراب يف ،غالب فاضل املطليب_ 1
 .147ص.2006دار الكتاب الثقايف،:إربد األردن.2:ط.نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا،وليد عاطف األنصاريينظر  _ 2
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 على معاين األبواب اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية،وهته العالقات قرائن معنويةكعالقة 

   .اخلاصة كالفاعلية واملفعولية

  :ه العالقات أو القرائن املعنوية كما يلييف شأن هذ 1تمام حسان  لنال مث يفّص      

  .والفاعل أو نائبه عالقة اإلسناد هي العالقة الرابطة بني املبتدأ واخلرب، مث بني الفعل_أ

عالقة التخصيص هي عالقة سياقية كربى أو قرينة معنوية كربى تتفرع عنها قرائن معنوية _ ب

  :أخص منها 

ه،وقرينة الغائية وتدل على املفعول ألجله ،وقرينة املعية وتدل على رينة التعدية وتدل على املفعول بق

فيه،وقرينة التحديد والتوكيد وتدل على املفعول املفعول معه،وقرينة الظرفية وتدل على املفعول 

  .املطلق،وقرينة املالبسة وتدل على احلال،وقرينة التفسري وتدل على التمييز

  .كما بسط فيها   قرينة النسبة وهي قيد عام على عالقة اإلسناد_ ج

ّام  ُسمي  2حّسانوهلذا جند مت ُشري إىلي  أنه أخذ مصطلح القرائن املعنوية واللفظية قرائن التعليق ،وي

وأما أخطر شيء تكلم فيه عبد القاهر على اإلطالق "اجلرجاين فيقول   من عبد القاهر" التعليق"

ه يف زعمي إنشاء العالقات ،وقُصد ب" التعليق"ب ،وإمنا كان فلم يكن النظم وال البناء وال الرتتي

واحلالية ،ألنه من املعروف أّن  بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية واملعنوية  بني املعاين النحوية

ذا نستخلص خالصة   القرائن اللفظية واملعنوية هي األمر األساسي الدال على املعىن الوظيفي ،و

                                 
 .148،صنظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا، وليد عاطف األنصاري _  1
  .148رجع نفسه،امل 2
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  . النحاة فكرة العامل النحوي الذي جاء به واضحة تبّني لنا االستغناء عن

 ية قرينة غير كافيةهل العالمة اإلعراب:مفاده  نب آخر يتبادر إىل أذهاننا سؤالجاومن      

تّمام ومن الالفت للنظر أّن العالمة اإلعرابية ال تعين وجود العامل النحوي عند «، لتحديد المعنى

،فقد ألغى العامل وانتظمت العالمة يف سلسلة القرائن املكلفة بالبحث عن املعىن ،فهي ال حّسان

ذا يكون قد حول أول  ريب وهو العالمة مسار للنحو العترتبط بالرتكيب إال من جهة املعىن ،و

الشكلي إىل االجتاه املعنوي،حيث أبعدها عن التفسري السطحي الذي وضعه  جتاهاإلعرابية من اال

فيها النّحاة ،فهذا التحويل إلخراج النحو من املنهج املعياري إىل املنهج الوصفي الذي اتسمت بيه 

ومن مثة نلحظ أّن ُجلّ الدراسات  1»يثةالدراسات العربية األوىل ودعت إليه الدراسات احلد

وخاصة احلديثة منها درست العالمة اإلعرابية دراسة دقيقة لتيسري ُسبل فهم القاعدة النحوية 

ُسر   .بسهولة وي

ّام« كثريا عند القرينة اإلعرابية وأبان بطريق الوصف والتحليل القائم على استحضار  2وقف مت

  :جوانب القصور،ومن أمثلة ما أورده نذكر لعربن وكالم االقرآالنصوص املختلفة من 

رق اإلسناد فاخله كان باالعتماد على قرينة ،فالتمييز بني الفاعل واملفعول بخرق الثوب املسمار_1

ُسند للثوب وإمنا للمسمار   ال ي

                                 
 . 276ص. 2011عامل الكتب احلديث ،: إربد األردن. 1:ط. األحكام النحوية بني النحاة وعلماء الداللة دراسة حتليلية نقدية،دليلة مزوز_  1
  .276،صاملرجع نفسه_ 2
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اورة،أو قرينة التبعية اليت أغنت عن  _2 جحر ضب خرب،وهو يظهر ما أمساه العرب اجلر با

  .املطابقة يف اإلعراب طريق 

   تعاىلونظر يف قوله  _ 3           1 وتوصل إىل أّن خضر جرت

على التبعية وهو إعراب دعت إليه أسباب مجالية حبتة ال عالقة هلا باملعىن الوظيفي وذهب ابن 

 بالرفع واخلفض ،فأما وجه الرفع ية قُرئت بوجهنيإىل أّن هذه اآل يهو خال        

    وهي قراءة  سندس ــللثياب وأما وجه اجلر ،فهو نعت لـ نعتاجعل اخلضر

  . أمهية مفادها أن دور العالمة اإلعرابية غري كاف لتيسري وحتديد املعىنوعليه نستنتج  2»اجلمهور

ا ال يتم باملصادفة بل حتكمه مبادئ وقواعد تتوقف عليها إفادة  «    إّن تأليف اجلملة من مفردا

زها بشروط خاصة تتصل  ّ الكالم،فالكلمة يف اجلملة يغلب أن تتطلب كلمة أخرى تقع يف حي

أو الربط،ولقد فسر النحاة هذا الشرط بالنسبة لإلعراب مثال  بإحدى القرائن كاإلعراب أو الرتبة

ز يف نظم اجلملة فقالوا الكلمات يعمل بعضها يف بعضافكرة العب ّ   مل النحوي ال مبطالب احلي

  .مل املعنوي حيث ال يوجد عامل فكان اولكنهم اضطروا أيضا إىل االعرتاف بالع...أو جرا نصبا

  

  
                                 

 .21اإلنسان اآلية _ 1
  .276دليلة مزوز ،األحكام النحوية بني النحاة وعلماء الداللة دراسة حتليلية نقدية،ص_ 2
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ز الذي حيدد وظيفة الكلمةذ ّ  ومما سبق نلحظ 1»لك تعبريا غري مباشر عن االعرتاف بفكرة احلي

ز بني االفتقار واالختصاص واملناسبة النحوية واملعجمية بأنّ  ّ أكد أن   2تّمام حّسانوأّن  طابع احلي

االفتقار يعين أّن لفظا ما ال يستقل باإلفادة وال يوقف عليه يف الكالم غالبا وإمنا يتطلب يف حيزه  

لفظا آخر ال غىن له عنه وهذه هي السمة املشرتكة بني األلفاظ الدالة على معىن عام حقه أن 

  .  نحاةبارزة يف الدرس العريب لدى ال قرينة التضاميؤدى باحلرف وهذا يدل على أن 

،ولو كان  فهو مبنى اأفاد معنى لغويكل ما «املبىن أو البنية وقال  3 تمام حساندرس      

حرف زائد ملعىن أو حرف من حروف املعاين ،أو ضمري شخص أإشارة أو موصوال أو أداة ؛أو 

كألف فاعل و واو -صيغة صرفية أو منط من أمناط اجلمل ،أو ما زاد من احلروف لغري معىن  

عد من املباين ،وقد درج النّحاة على إضافة املعىن إىل املبىن فقالوا  - مفعول ُ االفتعال وهاء تاء :فال ي

  التشبيه ونون التوكيد ؛وسني االستقبال وضمري الغيبة وصيغة املضارع ،كما وصفوا املبىن بقوهلم،

وافتعل الدالة على املطاوعة انفعل و  السين والتاء الدالة على الطلب:الدال على كذا كقوهلم

تدل حبسب  الفاءوجدنا " فسيكفيكهم" 4ومنه،إذا نظرنا إىل عبارة .الدالة على االحتاد وهلم جرا

الدالة على الغائبني  وهماملخاطب ، كافاملضارعة ،و ياءاالستقبال ،و سينما قبلها ،مث وجدنا 

  .»وكل هذه مباين تتكون منها العبارة 

  

                                 
ّام حّسان_ 1   .80ص.2000عامل الكتب،:القاهرة.1:ط.اخلالصة النحوية،مت
  .80ص.املرجع نفسه _ 2
  .5ص.م1993هــ،1413عامل الكتب،:القاهرة.1:ط. البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين_ 3
  .5املرجع نفسه،ص_ 4
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ّام اخلالف بني علماء البصرة والكوفة «         ال يرضاها  اليت  أصول بصريةوبّني  ووّضح مت

  :هان منالكوفيو 

  .املصري إىل ماله نظري يف كالمهم أوىل من املصري إىل ما ليس له نظري مثل استكان_1

  .حذف ما ال معىن له أوىل_2

  .ال جيوز اجلمع بني عالميت تأنيث_3

  .ال جيوز إضافة الشيء إىل نفسه_4

  .منهما منفرداإذا ركب احلرفان بطل عمل كل _5

  .كل شيء خرج عن بابه زال متكنه_6

  .وز رد الشيء إىل غري أصلال جي_7

  .األصل يف األمساء أال تعمل،وعمل اسم الفاعل مثال يعترب فرعا_8

ه من وجهني مثل معاش،ومزورات_9   .جيري الشيء جمرى الشيء إذا شا

  .املعمول ال يقع إال حيث يقع العامل_10

  :ومنها :1»هناك أصول كوفية يرفضها البصريونو  

  .القياس واخلروج عن األصلكثرة االستعمال جتيز ترك _1

  .اخلالف يعمل النصب ،مثل النصب على االختصاص_2

  .كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حاال للمعرفة_3

                                 
 .37ص.دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،بال ت:اجلزائر عني ملية.بال:ط.مدخل إىل أصول النحو،حممد خان_ 1
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  ).يف(أو الياء يف)ما(حروف احلروف كلها أصلية مثل األلف يف _4

   .احلذف ال يكون يف احلرف_5

يف إطــار القــرائن النحويــة  يقســم تّمــام حّســان يم،وهلــذا جنــد تقيــة فــاخلالف متواصــل بينهماومــن مثــ

            :عن املعىن النحوي إىل قسمني،مهاحماولته استقراء القرائن الكاشفة 

  :،وهي تشمل  قرائن معنوية:أوال 

  عالقة املبتدأ باخلرب ،والفعل بفاعله،والفعل بنائب فاعله،والوصف املعتمد "اإلسناد،وهو )أ(

  ".ف بضمائرهافاعله،وبعض اخلوابفاعله،أو نائب 

  قرينة معنوية كربى تتفرع عنها :عالقة سياقية كربى،وإن شئت فقل"التخصيص،وهو)ب(

  1:قرائن معنوية أخص منها على النحو التايل

  

  

                                 
  .319ص.2007دار املدار اإلسالمي ،:بنغازي ليبيا.2:ط.املعىن وظالل املعىن،حممد حممد يونس علي_ 1
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  المعنى الذي تدل عليه   القرينة 

  املفعول به   التعدية-

  بعد الالم،وهي تشمل املفعول ألجله واملضارع   الغائية-

  غائية العلة وغائية املدى ،وكي والفاء ولن 

  املفعول به واملضارع بعد الواو  املعية -

  املفعول به  الظرفية -

  املفعول املطلق  التحديد والتوكيد -

  احلال   املالبسة -

  التمييز  التفسري -

  االستثناء   اإلخراج -

  االختصاص وبعض املعاين األخرى  املخالفة -
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  :1،وهيلفظيةقرائن :ثانيا

  العالمة اإلعرابية _ 1

  الرتبة _2

  مبىن الصيغة _3

  املطابقة _4

  الربط _ 5

  :ويقصد بيه أحد الوجهني :التضام _6

        تأخريا الطرق املمكنة يف وصف مجلة ما،فتختلف طريقة منها عن األخرى تقدميا و"-أ           

،وقد أغفله حبجة أمه أقرب إىل )التوارد(التضامويسمى متام هذا النوع من "فصال ووصال،وهلمّ جراو 

  .اهتمام دراسة األساليب الرتكيبية منه إىل دراسة العالقات النحوية والقرائن اللفظية

  فيسمى التضام لن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر،"- ب     

   )"التنايف(أو يتناىف معه فال يلتقي بيه،ويسمى هذا )التالزم(

  األداة-7

  النغمة أو التنغيم -8
                                 

 .320ص.ينظر حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن_ 1
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االسنادية  1 في تطوير مفهومي الجملة والوحدةتمام حسان جهود نشري هنا إىل كما     

على تأسيس نظرية جديدة ،يقع على عاتقها ختليص النحو العريب من  فقد أقدم «،الوظيفية 

 ،وقد دعا يف مسعاه إىل التعويل علىنظرية العامل الشكلية املصطنعة من طرف النحاة حسب رأيه

قد رام من  متام حسان  الذي ينبغي هلا أن تتضافر فلئن كانالقرائن اللفظية و المعنوية نظرية 

جخالل هذه النظرية تيسري النحو  ّام حّسان منهجا آخر يف تقسيم  فقد  من خالل الكلمة مت

ولقد قّسم النحاة القدامى الكلمات "قناعته باضطراب النحاة القدامى يف تقسيم الكالم فيقول

ونا بنتيجة هذا التقسيم على ولكننا إذا  »اسم،وفعل ،وحرف:على أسس مل يذكروها لنا،وإمنا جا

  :،أمكننا أن نصل إىل شيئنيالدراسات اللغوية الحديثة نظرنا إىل هذا التقسيم يف ضوء 

  .إّن الكلمات العربية ميكن أن ينتقد تقسيمها القدمي _1    

تقسيما جديدا،وحنن إّن هذا النقد ينبين على أسس ميكن استخدامها يف تقسيم الكلمات _2   

ذه األسس اليت ينبين عليها تقسيم الكلمات    .مطالبون بأن نأيت 

أساسا رأى أنه ميكن أن ينبين عليها تقسيم الكلمات ،فعقد فصال حتدث فيه تّمام وهلذا أورد   

  :عن سبعة أقسام وهي

  .م ،الصفة، الفعل، الضمير، الخالفة، الظرف، األداة االس

                                 
 .33ص.2009دار ومؤسسة رسالن،:دمشق سوريا.بال:ط.اجلملة والوحدة االسنادية الوظيفية يف النحو العريب،رابح بومعزة_ 1
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وضع األسس الشكلية والوظيفية،اليت ميكن «لك على الباحث،ولكنه حينما أدرك صعوبة ذ     

المعاني وعلى الوظيفية اسم المباني فأطلق على الشكلية منها اسم أن ينبين عليها هذا التقسيم 

مثل طرقه،ينبغي أن يتم على أساس من االعتبارين معا وأكد أن التقسيم بني أقسام الكلم يف أ

  .1 »المباني والمعاني

ه يعرتف للنحاة         القدامى حبسن لقد دعا متام إىل التقسيم السباعي للكلمة على الرغم من أّن

املبدأ من حيث تقسيمهم الثالثي هلا،واحلق أّن حناتنا العرب ملا كان اعتمادهم لإلسناد اختيارهم 

، وإن   الكلمة إن لم تكن ركنا لإلسناد فهي حرف:معيارا جوهريا لتقسيم أقسام الكلمة فقالوا

كانت ركنا له فإن قبلت اإلسناد بطرفيه فهي اسم وإال فعل ،وقد قسم متام يف كتابه اللغة العربية 

   2.اجلملة ووّضح منهجها العاممعناها ومبناها 

  لية ووصفية ،وهته األخرية هي من قبيل الرتكيب اإلسنادي إّن اجلملة تنقسم إىل امسية وفع      

على اخلطاب ألنه مركز  - يف منهجه الوظيفي–كما ركز أيضا الفعلي ألّن املسند مبنزلة الفعل   

     اهتمام الرتاكيب اللغوية اليت جتعل املتكلم والسامع،قادرين على إنشاء واستيعاب عديد اجلمل

  تسهيل املعىن الوظيفي والداليل للجملة يف اللغة العربية ،ومن مثة   واليت تدل يف مضامينها على

  .على معاين وظيفية للكالماجلمل حتتوي 

                                 
 للمعجمات القدمية واحلديثة علم اللغة وعلم احلركة اجلسمية يف القرءان الكرمي احملاوالت النقدية(مباحث لغوية،حممد علي عبد الكرمي الرديين_ 1

   .152، 151ص.2009دار اهلدى،:عني ملية اجلزائر.بال:ط.الكينات
  .35-34ص.اجلملة والوحدة االسنادية الوظيفية يف النحو العريبينظر رابح بومعزة،_ 2
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ا أّن متام حسان آراؤه كانت منبعثة من  1 محمد علي عبد الكريم الردينيوّضح       أساسا مهمً

املنهج الوصفي ،الذي يعترب كل دراسة لغوية موضوعها املعىن، والذي يربز سياق الكالم بوضوح 

،وإضافة إىل ذلك كيفية ارتباطه بأشكال التعبري املختلفة ؛إذ االرتباط بني الشكل والوظيفة يف نظر 

  .المعنى والمبنى تتصل وترتبط وتكون عالقة قائمة بني  هذا املنهج هو اللغة ،وبواسطته

ُطلق عليها     ،واليت تندرج هته 2 تمام حسانعند  قرينة البنيةومن جهة أخرى جند املبىن أو ما ي

األخرية حتت موضوع علم الصرف ؛فيشتمل على مجلة املوضوعات اخلاصة ببنية الكلمة املفردة 

  .م واجلمود واالشتقاق وهنا حنن بصدد دراسة  أقسام الكل

  "شجرة"حني نعين الكثري من األشجار ،أما الواحدة فهي " شجر"نقول : أقسام الكلم_ 1

م وكلمة فنقصد بالكلم عدد من  ِ بالتاء الدالة على الوحدة ،وكذلك نقول عنب وعنبة وكل

ن هذا مملاذا نقسم الكلم وما الفائدة اليت جننيها :الكلمات ففي هذا السياق نطرح سؤاأل

ا         التقسيم؟ وجنيب على أننا عند حماولة التقسيم جند أّن الكلمات تتفق أو ختتلف يف صور

ووظائفها ومواقعها يف السياق ، وهناك طرق تغريها لذلك ما اتفق منها يف الصورة أو الوظيفة 

ضع يف قسم من أقسام الكلم    .وُ

بالنسبة لألمساء عنه بالنسبة لألفعال ،فاجلامد من خيتلف معىن اجلمود :  الجمود واالشتقاق_2 

       األمساء ما مل يؤخذ من غريه فال تقوم عالقة لفظية بينه وبني غريه من حيث حروفه األصلية

                                 
  .153ص).احلركة اجلسمية يف القرآن الكرمي احملاوالت النقدية للمعجمات القدمية واحلديثة علم اللغة وعلم الكينات(مباحث لغوية _ 1
 .39ص،اخلالصة النحوية_  2
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جيمع بينه وبني عدد من األلفاظ والذي يشرتك وعكسه املشتق الذي ينتمي إىل أصل اشتقاقي 

ا من معناه ،ولكن خيتلف معه يف الصيغة الصرفية فلو معه حروفه األصلية ويقرتب نوًعا ما اق ً رتاب

وجدناها منقطعة الرحم اللفظية بعناصر كان ميكن أن ...نظرنا إىل ألفاظ كرجل وماء وتراب 

  . 1 الخالصة النحويةتشاركها يف حروفها األصلية  وهذا الذي درسه صاحب كتاب 

  :نوعني من املباين مهاإّن النظام الصريف للغة العربية يؤكد بوجود      

والصفة والفعل والضمري واخلالفة والظرف واألداة وهذه بالدرجة وهي االسم : مباني التقسيم_1

  .األوىل أصول اشتقاقية 

  2:واملتمثلة يف صور التعابري اآلتية : مباني التصريف_2

  .واملقصود به التكلم واخلطاب والغيبة: الشخص -    

  .اإلفراد والتثنية واجلمع  واملقصود به: العدد-    

  .واملقصود به التذكري والتأنيث : النوع-      

ا الشكلية ،ولكن يعرب عنها  وهته املعاين بطبيعة احلال ال يعرب عنها بالصيغ الصرفية وال بصور

    . بواسطة الزوائد مثل الفعل املاضي بالضمائر املتصلة واملضارع حبروف املضارعة

  

  

                                 
 .41متام حسان،صينظر  _  1
  .133، 132ص .،اللغة العربية معناها ومبناها متام حسان_  2
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  قضية األصوات -2 

ومبا أّن قضايا متام حسان تكاد تكون ذات وحدة عضوية ،مبعىن آخر ال نستطيع الفصل بني     

يف دراستهم للغة ،تقسيمهم ملستويات المبنى قضايا متعددة ،وهذا ما يؤكد جنوح النحاة إىل 

  1:التحليل اللغوي إىل ثالثة أقسام

ا :دراسة األصوات- «   .واجلهر واهلمس اإلدغام والقلب:وصفوا خمارجها وصفا

نوا فيها باألصول والزوائد،:دراسة الصرف-   .املشتق واجلامد،اإلعالل واإلبدال،والقلب واحلذفعُ

نوا األبواب النحوية داخل اجلملة:دراسة النحو- ّ ،واملعاين الوظيفية اليت  .درسوا تقسيم الكلم ،وبي

  .»...) التذكري والتأنيث،التعريف والتنكري،اإلفراد والتثنية(تؤديها بعض العناصر اللغوية 

ا مجهور النحاة خاصة يف  وصفوة القول أّن متام حسان  صاحب دراسة   عميقة، و اليت اعرتف 

الذي خالف علماء البصرة والكوفة يف بعض القواعد )  اللغة العربية معناها ومبناها( كتابه 

ً التقسيم ا:مثلاللغوية  باحللق والذي يعترب هذا األخري منطلق  لسباعي للكلم ،ودراسة الصوت بدء

  .الصوت وأساس خمرجه عند متام حسان

  

                                 
جامعة .رسالة ماجستري ،كلية اآلداب واللغات ".النحوية يف كتاب اللغة العربية معناها ومبناها دراسة وصفية حتليليةاألراء "بلقاسم منصوري ،_ 1
  .36ص،2013، )تيزي وزو(ولود معمري م
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 دراسة عملية ملوضوع مدرك باحلواس ،ألنّ «1  تمام حسانعند  علم األصواتوعليه فإّن         

اجلهاز النطقي حركة الشفتني والفك األسفل و بعض حركات حاسة النظر ترى من حركات 

ا عضالت الوجه ؛وحاسة السمع تدرك  اللسان مث ترى كذلك بعض احلركات املصاحبة اليت تقوم 

ز احنباس اهلواء وتسرحيه بعد احنباسه  اآلثار ّ السمعية املصاحبة هلذه احلركات العضوية فتمي

رى عند نقطة معينة ، ومن مثة نفهم بأّن  واحتكاكه بأعضاء اجلهاز النطقي بسبب تضييق ا

بسبب دور الرئتني يف وهذا  الكلمات بواسطة اهلواء املنبعث والذي يكون ضيًقااجلهاز وكيفية نطق 

  .»اج الصوتإخر 

الهمزة والهاء  الصادرة منه  فلم تتغري األصوات الستة على سبيل املثال الحلق وجند دراسة       

ّام حّسان يف معرض ا بني القدامى واحملدثني وعاجل ذيف صفاوالعين والحاء والعين والخاء  لك مت

م خلطوا خلطا كبريا يف حتدي ذا الصدد يقول   ا،هدحديثه عن حتديد النحاة للمخارج ورأى أ و

ّام  غلط يف حتديد خمارج أصوات :مت ُ   2 الخاء والغينمث ي

ا مع وراء مخرج القاف أدنى الحلق إلى الفم  فيقول إّن صويت اخلاء والغني من       ،مع أ

خلف القاف ،والعكس مؤخر اللسان مع الطبق أمام خمرج القاف ،وهو جيعل الكاف 

  ابن الجزري أصح،فصوت الكاف من خمرج صويت اخلاء والغني نفسه،وهذا التحديد الذي يذكره 

                                 
  .48ص.1994دار الثقافة،:الدار البيضاء املغرب .بال:ط.اللغة العربية معناها ومبناها_ 1
 .60ص.1421،2000دار الفكر،:دمشق.1:ط.يف الدراسات العربية املصطلح الصويتبد العزيز الصيغ، عينظر  _  2
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من أقصى اللسان وما والقاف أدنى الحلق إلى الفم فالغني واخلاء من سيبويه ذكره من قبله 

ذكره و بن اجلزري والذي زاده امن أسفل من موضع القاف،والكاف فوقه من الحنك األعلى 

ه بعد خمرج الغني واخلاء حيث قال 1 عبد العزيز الصيغ وقال تشريح :"هو حتديده موضع اللهاة بأّن

يفهم من وهو حتديد " من اللهاة مما يلي الحلق ومخرج الخاء)يعني القاف(أن مخرجها

  .حديث سيبويه ومن تاله

  

                            

  

                                 
 .61ص،املصطلح الصويت يف الدراسات العربية_ 1



     

                                                      مكتب ): اجلماعي(االجتهاد اللغوي املؤسسايت  :  الفصل الثالث 

  .التعريب و التنسيق باملغرب أمنوذجا                       

             

  .التعريف مبكتب التعريب والتنسيق:أوال             

  

           

يف ودوره التعريب و التنسيق مكتب جهود :ثانيا                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويحركة االجتهاد اللغـــــ
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  التعريف بمكتب التعريب والتنسيق :أوال                  

  

ع للحركة املصطلحية       ّ يالحظ أّن أغلب جمامع اللغة العربية ترتكز يف يف الوطن العريب املتتب

مع  العريب بدمشق، إال أّن هناك مكتب خمتص :املشرق العريب مثل  جممع اللغة العربية بالقاهرة وا

ال وموقعه بالرباط املغربية ؛وهو  مكتب التعريب والتنسيق أو أكادمية المملكة يف هذا ا

وهو اجلهة اليت يقع على لتعريب التابع للجامعة العربية ، المكتب الدائم لتنسيق ا  المغربية أو

عاتقها العبء األكرب لتجميع املصطلحات العربية ، وإحصائها وتصنيفها وإعدادها للمراجعة 

واملناقشة ونشرها؛ وجاء تأسيس املكتب كنتيجة ملؤمتر التعريب األول الذي أُقيم بالرباط عام 

 ألفستني علما واليت بلغ عددها  عشرين وباإلضافة إىل ذلك اهتم بتعريب وتوحيد ، 1 1961

  .تقريبا امصطلًح  وسبعة 

امع اللغوية،يف عن التعريب يف الوطن العريب و لتنسيق لخيتلف عمل املكتب الدائم  «    عمل ا

ختلفة،يف إطار خطة بقدر ما يقوم بالتنسيق بني اجلهود العربية املأّن املكتب ال يقوم بالتعريب 

شاملة،وإّن التنسيق بني اجلهود العربية بدأ يف جممع القاهرة وبه أربعون عضوا، منهم عدد ال 

ا من غري املصريني   على  ، تفعيله لك برزت فكرة التنسيق وضرورة لذ.2 »يتجاوز اثين عشر عضوً

                                                             
 .268ص. 1999مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،:الرياض .2:ط،22،جملد  يةملاملوسوعة العربية العاينظر   _ 1
 .107ص.دار غريب،ت بال:القاهرة.بال:ط. البحث اللغويحممود فهمي حجازي ،_ 2
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املغرب حيث املواجهة مع اللغة املستوى العريب العام لتلبية احلاجات اللغوية املعاصرة يف دول 

   . هلا صدى وقوة كبرية يف العامل الفرنسية اليت

  1:وهذا ما جعل املكتب تتجسد أعماله يف ما يلي      

  .بذل جهًدا واضًحا ملموًسا يف تعريب املصطلحات_«1

  .وّجه اهتمامًا كبرياً لطبع معاجم املصطلحات ونشرها بصورة ثابتة يف جملته_2

لعدد من مقرتحات تغيري أشكال احلروف ،ولبعض الدراسات  - يف اللسان العريب-الأفسح ا_3

  .»اخلاصة بالكتابة ،مسامهة منه يف معاجلة قضية تيسريها

االت ومنها دراسته      ا مكتب تنسيق التعريب من دراسات متعددة ا ومن األعمال اليت قام 

يس من أهدافه دراسة اللهجات ،وكل ما للهجات ،لذلك فقد أنشئ بغرض خدمة التعريب ،ول

ا    .يربط جملته مبوضوع اللهجات ما يبعثه إليه أحيانًا بعض الباحثني من دراسات خاصة 

ا بعنوان      ودراسة يف اللهجة املصرية ) هلجات عربية مشالية قبل اإلسالم(لقد كتب أنو ليتمان حبثً

لعباس حممود ) أمال من اللهجات العامة(و ) عجائب اللهجات(لعبد القادر املغريب ،وحبث عن 

ت اليت العقاد والذي حاول فيه رد بعض الكلمات إىل األصول اللغوية يف الفصحى ،ومن الدراسا

األلفاظ املشرتكة بني (التابعة للمكتب بعنوان " اللسان العريب"تناولت اللهجات ،ونشرت مبجلة 

  .،وهته الدراسات وأخرى جعلت اللهجات حتتّك بالعامية 2) العاميتني يف املغرب والشام

  
                                                             

امع العربية وقضايا اللغة من النشأة إىل أواخر القرن العشرين _ 1  .413ص.2004عامل الكتب،:بريوت.بال:ط.وفاء كامل فايد،ا
 .293،295نفسه،ص املرجع_  2
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        جهود مكتب التعريب والتنسيق ودوره في حركة :ثانيا             

            االجتهاد اللغوي                             

  جهود مكتب التعريب والتنسيق في اللغة العربية _ 1

،واليت املعجمات احلديثة هلذه املصطلحاتيعمل املكتب على ختطيط معجم خاص عن طريق     

  .   تندرج ضمن اللغات األوروبية

   1:فتتمثل فيما يليبتحقيقها،أما الغايات اليت قام املكتب       

  .بذل اجلهد من أجل إغناء اللغة العربية وجعلها مواكبة ملتطلبات العصر«_ 1

وضع املصطلحات العلمية وألفاظ احلضارة،وذلك لتحقيق سالمة املنهج ووحدة الفهم _2

  .واإلفهام يف لغة العلم 

ا وتنمية طاقتها التعبرييةالرتمجة والتعريب بوصفها رافدين من روافد اللغة  العربية _3   .يف زيادة ثرو

  وضع املعاجم اليت تواجه حاجات العصر وتستفيد مما وصلت إليه املعاجم األوروبية الكربى_ 4

  .من تطور ودقة وحسن تبويب وبراعة يف االستعمال 

ا وصرفا وكتابة تسهيال النتشارها واإلقبال عليها،وضم_ 5 ان تقومي تيسري تعليم اللغة العربية،حنوً

  .اللسان والفهم لدى الناشئني ومن يتعاملون باللغة العربية

االت ،ونشرها بشكل يربز _ 6 إحياء الرتاث وحتقيق أمهات الكتب العربية القدمية يف شىت ا

  . »العصور دورها يف تطور الفكر البشري على مرّ 

                                                             
  .269-268، ص22املوسوعة العربية العاملية، جملد _ 1



 التعريب والتنسيق باملغرب أمنوذجا مكتب)اجلماعي(د اللغوي املؤسسايتاالجتها   الفصل الثالث

 

 
40 

  :أما االجنازات اليت حققها املكتب فنجملها فيما يلي     

املكتب بعقد مؤمترات دورية للتعريب كل ثالث سنوات يف بلدان عربية خمتلفة تناقش فيها  يقوم- 1

  .قضايا التعريب، خاصة يف جمال املصطلحات العلمية 

،وبلغ عدد تلك  1981علما إىل حدود  عشرين عمل على تنسيق وتوحيد مصطلحات - 2

منذ " اللسان العريب"ر جملته ، كما قام املكتب بإصدا امصطلًح  وسبعة ألفستني املصطلحات 

والكيمياء ،ونشر املصطلحات العلمية واملعاجم يف الرياضيات والفيزياء   1964شهر جوان 

والفقه والقانون و األشغال العامة والسياسية وغريها من شؤون احلياة ،باإلضافة إىل ذلك نّظم 

قد يف اجلزا ومؤمتر  1881طنجة عام وآخر يف  1977ئر عام املكتب مؤمتر التعريب الذي عُ

على عقد ندوات للتعريب منها ندوة الثقافة  -املكتب -،كما أشرف1 1984 األردن عام 

،وندوة توحيد املنهجيات اليت عقدت يف الرباط  1975للتعريب اليت انعقدت يف طرابلس 

،ووضعت املبادئ األساسية الختيار املصطلحات العلمية ووضعها ،وقدمت املقرتحات  1981

وعليه فإّن عمل املكتب ذو نشاط . 2لوصول إىل احللول الناجحة لتقدميها إىل مؤمترات التعريبل

  .ورقي وتالحم مع املؤسسات اللغوية

      

  

                                                             
 .6ص.1999مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،:الرياض.2:ط.7املوسوعة العربية العاملية،جملد_ 1
 .268،ص22املوسوعة العربية العاملية،جملد _ 2
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ار يف تطوير مشروع مرصد اللغة العربية باملكتب             ّ        إّن مكتب تنسيق التعريب قام جبهد جب

ا موحًدا يف  وصيانته وتشغيله استكماال للذخرية املعجمية املتوفرة ،واليت تناهز سبعة وثالثني معجمً

وغريها من باقي  لسانيات ، فيزياء عامة نووية ، رياضيات ، هندسة: خمتلف التخصصات منها

  . 1العلوم

  :لى األسس اآلتيةإضافة إىل ذلك قام املكتب بوضع منهجية لتوحيد املصطلح ،واليت تركزت ع    

امع اللغوية واجلامعات _« مجع املقابالت العلمية العربية للمصطلح األجنيب اليت وضعتها ا

والتنسيق بينها ملعرفة ما اتفق منها وما اختلف فيه ،  واملختصون واملعجميون يف الوطن العريب ، 

  .ومقارنتها مع مصطلحات الرتاث 

ا _  عقد ندوات مصغّرة للمختصني العرب ملراجعة املصطلحات العربية ومقارنتها مع مقابال

ا العلمية األجنبية    .يف ضوء مدلوال

ُصدر من املعاجم العلمية والتقنية يف _  استكمال النقص يف املصطلحات العربية ،وذلك بتتبع ما ي

  .االت االختصاص يف أوربا وأمريكا وما يستجد يف جم البلدان املصنّعة

اإلعداد ملؤمترات التعريب للنظر يف املصطلحات املنسقة ،وتوحيدها وإقرارها وتعميم استعماهلا يف _

  . 2»مجيع أقطار الوطن العريب

مع هلم َغرية على البحث العلمي     .وهذا واضح كل الوضوح على أّن القائمني على ترقية ا

                                                             
 .2013مارس  01 ،10334االحتاد االشرتاكي،العدد _ 1
 .  151ص3ج.2003.عامل الكتب احلديث:إربد.1:ط.من قضايا املصطلح اللغويطاهر احليادرة ،مصطفى _ 2
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ز املكتب عن غريه من اهليئ   ّ االت فاقت عن مل يتمي ات ، مع أّن املعاجم اليت أصدرها يف شىت ا

دة مشروع معجم لغوي بدأ به سنة املائة معجم بثالث لغات    يف مؤمتر  1985، إال مبسوّ

ه عبارة عن مجع للمصطلحات املتداولة ويشوبه من  التعريب اخلامس الذي عقد يف عمان ، غري أّن

اء ما   مصطفى طاهروهذا ما أكده  ال يشوب غريه من املعاجمالنقائص والعيوب والنقد البنّ

  .إذ الواجب الدراسة العميقة. 1الحيادرة

وهذا ما أجراه الصحفي حممود عبد  إّن للمكتب عالقة ببقية اهليئات العربية وحىت الدولية،   

الغين حوارا مع مدير مكتب التنسيق عبد الفتاح احلجمري، وطرح عليه مدى تعاون املكتب مع 

هناك تعاون بني  املكتب خاصة  معجمات لغوية عربية أو غربية وهل حّقق ذلك نتائج؟فأجابه

،كما   بدمشق، واملركز العريب للرتمجة والتعريب والنشر بالخرطوم املعهد الدويل للغة العربية 

ي أضاف بوجود عالقة شراكة وتعاون بني املنظمة العربية والوزارة االحتادية للتعاون االقتصاد

  . 2والتنمية يف أملانيا ، ومثرة هذه الشراكة تعود ملعجم التقين العريب األملاين 

متاحان  ويتوىل تنفيذه مكتب التنسيق واملؤسسة األملانية للتعاون الدويل ،وهذا األخري أتاح جملدان 

وبقية املعاجم األخرى   ومعجم المياه معجم هندسة السيارات ،: بعنوانعلى شبكة االنرتنت 

الت التقنية والصناعية   .هي اآلن بصدد االجناز وختص النسيج والطاقات املتجددة وغريها من ا

                                                             
  .99،صمن قضايا املصطلح اللغوي _  1
 .2013مارس  01، 10334ينظر االحتاد االشرتاكي ،العدد _ 2
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التعريب والتنسيق  كتب ة منهجية من وسائل عمل م،وسيل1إّن مؤمترات التعريب الدورية         

،فمشكلة املصطلح يف اختيار املقابل العريب األدق و األوفق و املصطلحات العلمية ،  لتوحيد

ه يف كثرته ، ومن هناالعلمي األجنيب  كانت املشكلة هي مشكلة   ليس يف قلة تعريبه ،بل لعّل

ُرتجم إىل العربية بكلمات خمتلفة التساع توحيده ،ذ من  العربيةلك أّن املصطلح األجنيب الواحد ي

ا ،ومن هن د الشخصي واملواصفات اللغوية اإلقليمية من ناحية أخرىناحية ،ولرتك األمر لالجتها

قامت احلاجة إىل توحيد املصطلح العلمي ،حىت تنشأ لغة عربية علمية حمددة حبيث يكون لكل 

وهو تأكيد قومي مفهوم علمي فيها مصطلح واحد وهذا أمر بالغ األمهية من جانبني إحدامها 

  .وهي اقتحام وجتاوز املعاصرة  حضاري للوحدة الفكرية ،واآلخر 

قضية التعريب هي إحدى القضايا املتصلة بتفاعل احلضارات،وقد ظهرت بوضوح يف حياتنا     

، وهذا  بحضارتنا العربية اإلسالميةالعربية منذ أكثر من قرن ؛حني قَوي احتكاك احلضارة الغربية 

،وهذا  2حني متكن الغزو االستعماري األورويب من احتالل عدد من أقطار وطننا العريب الكبري 

ضرورة ترمجة املصطلح األجنيب إىل العربية ،وجعلته يتسم باللغة -إن مل نقل-يدل على أمهية 

ة ّ   .اليت تصلح لكل أنواع الكلمات مهما كانت لغتها )العربية(احلي

ُكم على ال تزال هذه        القضية مطروحة بقوة على لغتنا العربية واليت شغلت أهل الفكر وأهل احل

                                                             
اململكة املغربية :الرباط. 31،ع  العريب جملة اللسان.خطاب حمي الدين صابر املدير العام للمنظمة العربية للرتبية"حمي الدين صابر،_ 1
 .14ص.1988،
مطبعة املعارف :الرباط.14،ع )جملة أكادمية اململكة املغربية(األكادميية".قضية التعريب يف ضوء سنن التفاعل احلضاري"أمحد صدقي الدجاين ،_ 2

 .119ص.1989.اجلديدة 
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ا اآلراء والسياسات ،وحيتدم حوهلا اجلدل السواء ، احلوار وتبادل املعارف و وقد اختلفت بشأ

قلنا يف ضوء التفاعل وكما التعريب لقضية  فيها  الواجب التطرقمن واخلربات ، وهته احلوارات 

غية حتقيق وإثبات الفهم العميق ملا حيدث يف إطارها ،وبذلك جيعل املعنياحلضاري  ُ ني باألمر أقدر ب

أحمد ،وهذا ما أورده ومعاجلتها بشىت احللول حىت وإن صعبت على الباحث على التعامل معها

   .  1 صدقي التيجاني

د اللغة العربية من اللغات اإلنسانية الراقية لدقة تعبريها        ا  اتساع ،و تعّ معانيها ووفرة مفردا

ا يف غريها من فهي ذات خصائص فنية،مما جعلها تسمو على  اللغات األخرى،ومنها شقيقا

ها على    2:اللغاتتلك اللغات السامية، ومن احلقائق اللغوية اليت تظهر مكانة اللغة العربية ومسوّ

فما اقتبسته العربية ، من تلك اللغاتالعربية أكثر من اقرتاضها من اللغات البشرية ما أقرضته _ 

من مختلف اللغات ال يجاوز ثالثة أالف لفظ على أكبر االحتماالت،على حين دخل تلك 

ُحصه حتى اليوم الراسخون في علم اللغات    .اللغات من العربية بشيء كثير لم ي

،لربهان قوي على  إّن استجابة اللغة العربية للمطالب العلمية واالجتماعية واحلضارية بوجه عام_

ا ؛ونوع أقيستها وطرائقها للوضع واالشتقاق من األلفاظ ما متيزت به  ا وغزار من سعة ماد

  ري عن  والرتاكيب ،ويف تعدد وسائلها لتأدية ألوان املعاين والدالالت فهي عون ملن ينشد عندها التعب

                                                             
  .119،ص قضية التعريب يف ضوء سنن التفاعل احلضاري_  1
  .37،ص1988. 31 ع.اللسان العريب".مالمح من حياة اللغة العربية"مناف حممد مهدي،_ 2
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ها ألفاظ وتعابري خمتلفة؛تطرب كل ما جيد يف احلياة ،وما يرد يف اخلواطر من أفكار وأراء جتسد

  . 1السامع وتتالعب بأحاسيسه وعواطفه عندما تكون بثوب مجيل

ا لركب احلضارة ألّن اللغة  ومن املشاكل     كما –اليت تواجه اللغة العربية مشكلة تطورها ومساير

  ظاهرة اجتماعية  - أثبت علم اللغة احلديث وعلماء االجتماع عن دراستهم للظواهر االجتماعية

تمع وتطوراته وتواكبه يف سريه املتعدد االجتاهات ،فاللغة  مكتسبة كبقية الظواهر ،واليت تتأثر با

تمع متفاعالن ومن اخلطأ أن نعترب اللغة كائنا مثاليا يسري يف تطوره مست قال عن بين البشر وا

  .متجها حنو غايته املقصودة

ومن هنا كانت اللغة العربية أحسن مدخل لدراسة اللغات السامية ،لذلك بقية اللغة العربية     

م  برتاثها اخلالد أقوى من حماوالت أعدائها واحلاقدين عليها لتنحيتها من برجها العايل ،بدعوا

م لرتك اإلعراب وغريها من السافرة لنبذ الفصحى يف الكتابة والل جوء إىل العامية، أو بدعو

؛ولعل هذا جزء من كل أو فرع من  2الدعوات الضالة عن سوء قصد أو حبسن نية مع سوء تقدير

  .أصل لذكر ما حتتويه لغتنا الراقية واحملمية من لدن قوة عظيمة إالهية

     

  

  

  
                                                             

 .23،ص1ج.1983. 14ع .اللسان العريب".القياس اللغوي وأمهيته يف تطوير اللغة"شاكر طوفان العيساوي،_ 1
 .38اللسان العريب،ص". مالمح من حياة اللغة العربية"،مناف مهدي حممد_ 2
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  جهود مكتب التعريب والتنسيق في علم المصطلح _2

     

ر نتيجة إحساسه باحلاجة إىل توحيد املصطلحات كان مكتب           التعريب والتنسيق قد قرّ

يف  الحاسب اآللي،وتنسيقها واستيفاء النقص احلاصل فيها ،والدقة يف معاجلتها هو استخدام 

   1:رحلتنيمعاجلة املصطلحات ،وقد مرت هذه العملية مب

العلمية العربية يف بنوك املصطلحات الدولية يف أوربا خزن املصطلحات : المرحلة األولى_ «

  .وأمريكا ،ال لتعريب هذه البنوك فحسب ،بل للوقوف على النقص يف املصطلحات العلمية العربية

إنشاء بنك مركزي عريب للمصطلحات العلمية والتقنية ،حبيث يتصل بكل :  المرحلة الثانية_ 

  .»لتضيف إليه أو تستقي منهعريب املؤسسات العلمية املعنية يف الوطن ال

واخلصيصة املهمة يف عملية التخزين املصطلحي ،هو البقاء على محاية الذخرية اللغوية يف مراكز    

  .خاصة يستخدمها اإلنسان العريب يف تداوله مع خمتلف التخصصات العلمية منها واألدبية

ة املصطلحات العربية على وجه وعلى الرغم مما يقوم به مكتب التعريب والتنسيق، من خدم  

اخلصوص ،فإّن الدراسات واألحباث املتوفرة ال تكشف عما يقوم به البنك التابع للمكتب من 

  .  أعمال ختص محاية املصطلحات

  

                                                             
عامل :إربد.1:ط".نظرة يف توحيد املصطلح واستخدام التقنيات احلديثة للتطوير"من قضايا املصطلح اللغوي العريب احليادرة،مصطفى طاهر _ 1

  .122ص.2ج.2003.الكتب احلديث
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  1:تتجسد أهداف البنك التابع ملكتب التعريب حسب التوصيات يف األمور اآلتيةو     

ا _ حدة اليت أقرّ مؤمترات التعريب العربية ،واملصطلحات املنسقة اليت توثيق املصطلحات املوّ

امع اللغوية ،واملنظمات العربية املتخصصة وتيسري نشرها وتعميمها ا ا   .أصدر

توفري املعلومات للباحثني عن املعاجم املختّصة والبحوث والدراسات املتعلقة بعلم املصطلح وكذا _

  . حقول تدّعم المصطلحالمتخصصين في الرتمجة والتعريب ويعين ذلك 

التنسيق بني بنوك املصطلحات يف الوطن العريب إلجياد آلية عمل متكن من االستفادة املتبادلة _ 

  . بني العاملني فيها

دف االستفادة من     مع األردين ، لقد قام املكتب  بالعمل على إجراء اتصاالت مع ا

ااملصطلحات املتوفرة لدى البنك التابع للمجمع ،و    .توظيفها يف أعماله اليت ينوب القيام والعمل 

يف خدمات جلميع املشتغلني بتقدمي ويقوم بنك املصطلحات يف مكتب التعريب والتنسيق    

قضايا التعريب والرتمجة واملصطلح ،وتضيف املعاجم العامة واملختّصة وتأليف املناهج والكتب 

ين حيتاجون إىل املصطلحات هم من املثقفني الذاجلامعات،وغري  ساتذةوتقدمي العون ألاملدرسية 

الذي وّضح وبذل جهدا يف  2العلمية والتقنية املوحّدة ،وهذا ما أبرزه مصطفى طاهر احليادرة 

  .إيصال مدلول املصطلح العلمي

  
                                                             

  .188ص.3ج.من قضايا املصطلح اللغويمصطفى طاهر احليادرة، ينظر  _ 1
 .189- 188ص.2املرجع نفسه،ج_ 2
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ا ومكتب التعريب خصوًصا بارز يف جماالت عدة منها       :إّن دور اجلامعة العربية عمومً

  :االقتصاديالمجال _1

جند أّن احملور االقتصادي أحد أهم الدعائم الرئيسية لألمن القومي العريب،ويف عامل يزداد فيه    

دور التجمعات والتكتالت االقتصادية،إال أنه من املهم حتديد الوسيلة الفاعلة لتحقيق هذا اهلدف 

لس االقتصادي التابع للجامع يونيو  03ة العربية يف ويرجع ذلك إىل القرار الذي اعتمده ا

، األردن، تونس:واخلاص باتفاقية الوحدة العربية وذلك حبضور ممثلي إثنا عشر دولة هي 1957

  1.الكويت ،السودان، العراق ،السعودية، سوريا، مصر، لبنان ،ليبيا، اليمن، المغرب

ا من عام     ع على االتفاقية اعتبارً كل من مصر، سوريا، الكويت، األردن،املغرب   1962وقد وّق

ز التنفيذ يف ابريل ّ   . 1964، العراق،اليمن ومن مثة بدأت ودخلت االتفاقية حي

بإنشاء السوق  1964-08-13يف  17وقد اختذ جملس الوحدة االقتصادي قراره رقم     

ا من أول يناير العربية املشرتكة ،وقد  وبدأ فرض  1965أصبحت االتفاقية سارية املفعول اعتبارً

  .التخفيضات اجلمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية 

ال االقتصادي    ا ) مصطلحاته العلمية(أي وعليه فإن ا ز اليت متتاز  ّ من أهم نقاط القوة والتمي

  .الدول الفاعلة يف هذا النطاق  

  : المجال الثقافي_ 2

ا بكل ما يؤدي إىل دعم الوحدة الثقافية واليت تربز يف       اهتمت جامعة الدول العربية منذ نشأ

                                                             
  .301ص.1ج.2011دار احلامد،:عمان.1:ط.جامعة الدول العربية يف مواجهة حتديات العوملةسهيل حسني الفتالوي، 1_
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الرتبية واخلطط الدراسية وأسس املناهج وغريها وهنا برز دور مكتب التعريب : جماالت منها    

ا النسبية        بالنسبة  ملناهج الرتبية اإلسالميةوالتنسيق يف توحيد مناهج العلوم والرياضيات حلياد

  . واللغة العربية بوصفهما يشكالن الثقافة املشرتكة للدول العربية 

عن مشكلة تعدد املصطلح وعدم  علي القاسمي ويف هذا الصدد يقول الباحث العراقي    

قل يسعى علم املصطلح احلديث إىل ختصيص مصطلح واحد للمفهوم الواحد يف احل «استقراره

  .1»العلمي الواحد ،حبيث ال يعرب املصطلح الواحد بأكثر من مفهوم واحد 

ومن مثة فالباحث العراقي يربز مدى صعوبة وتعسر املصطلح الواحد ملدلوالت عدة ،ولضمان    

  .سري املصطلح على الوجه الالئق به جيب وضع املصطلحات بدقة ويف جماهلا احملدد

جهاز إال وله عّدة مصطلحات عربية تعرب عنه وأمثلة دلك   فما من مفهوم علمي حديث أو   

ال، حممول، ال سلكي، موبايل :تطلق املصطلحات التالية على نفس اجلهاز :كثرية مثال نقال، جوّ

ه   consonantإضافة إىل ذالك قد حيمل املصطلح أكثر من مفهوم مثل مصطلح  ... ّ وقد تنب

  contoidالعلماء إىل مثل هذا على حنو ما حصل مع بايك عندما اختار مصطلح آخر

ويستخدم ) املستوى الصويت(ليستخدمه عندما يريد التمييز على أساس اخلصائص النطقية 

  2.عندما يريد التمييز عل أساس الوظيفة consonantمصطلح 

  طلح واحد سبب من أسباب عدم استقرار املصطلح واملعربة عن مصوهذا يعين أّن كثرة الدالالت 

  . تدهوره ، إذ الواجب طلب الدقة يف التعبري

                                                             
  .15ص.2012عامل الكتب احلديث،:إربد.1:ط.يف املعجمية واملصطلحيةسناين سناين،_ 1
  .137.مصطفى طاهر احليادرة،من قضايا املصطلح اللغوي_ 2
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ومن كل ما سبق ذكره عن علم املصطلح جند وجود نتائج حققتها املنظمة العربية للرتبية      

  1:والثقافة والعلوم ومن أبرزها

 عشر سنة لكل الدول فيما عدا توحيد جمموع سنوات املرحلة الدراسية قبل اجلامعة ،بإثين_ 1

  . بعض التخصصات ،وثلث الدول العربية تطبق هذا النظام

التقارب يف األهداف العامة للتعليم وأسس املناهج من ناحية تقبل الفكر الوحدوي العريب مع _2

  .توفر يف حمتويات املناهج اليت حتقق دلك تدرجييا

  توحيد السلم التعليمي ولغة التدريس _3

نستنتج أّن الدول العربية وافقت على تنفيذ ميثاق الوحدة الثقافية العربية ،لكي جيعلها تسري يف    

ز  ّ   .ركب حضاري ممي

يستعمل علم املصطلح احلاسوبيات وهي تقنية ضرورية للمعاجلة اآللية للمعطيات ،وهو ما    

مفهوم   ديبكيرد اقرتح ميّكن من خلق برامج معاجلة وختزين للمعطيات املصطلحية ،وعليه فق

ا واألنظمة «حوسبة املصطلحات ويعرفه  كعلم خاص بتطبيق احلاسوبيات على املصطلح عمومً

ومن التعريف السابق نستخلص أن املصطلحات هلا نظام حسايب 2.»اخلبرية على خصوًصا 

   ن مثةحيكمها وهذا يعين أن الكلمات العربية عددها غري حمدود من الرتمجات يف لغات أخرى،وم

                                                             
 .54، 53ص.1995املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،:تونس.بال:ودوليا،طينظر التكامل الثقايف العريب ثنائيا _ 1
  .22ص.2012عامل الكتب احلديث،:إربد.1:ط.،املفاهيم واملصطلحات وإعادة الصياغة) ت حممد امطوش(ينظر مانويل سيليو كونسيساو _  2
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ا تتطلب على الباحثني  م اللغوية فإّن املصطلحات العربية يف حد ذا متُكنهم ولو بقليل من ثرو

  1:الرتمجة ومثال ذلك يف اجلدول اآليت،إضافة إىل ذلك وجود 

 Volts effect Effect de volt  أثر فولت 

                                                             
 4ص.2ج.14جملد  .،جملة اللسان العريب"مصطلحات املواصفات القياسية العربيةدليل "اللجنة الفنية للمنظمة العربية للمواصفات واملقاييس،_ 1

  فرنسي                انجليزي            عربي            

 Good white Extra blanc  أبيض ناصع 

 Amplitude Amplitude  اتساع 

 Dead earth Contact a la terre  اتصال أرضي وثيق 

 Automatic Automatique  أوتومايت 

 Exsitation Exsitation  إثارة 

     Corana effect     Effect de  أثر اهلالة 

connsonne   

 Peltier effect Effect de peltier  أثر بلتري

 Thomson effect Effect de thomson  أثر تومسون 

 Jaule effect Effect de jaule  أثر جول 

 Indentation Indentation  أثر عالمة 
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 Kerr effect Effect de kerr  أثر كبري 

 Hall effect Effect de hall  أثر هول 

 agar agar  آجار 
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 الخاتمة                                                                          

                                   

الخاتمة                                            

      

:يف ختام هذا البحث أسجل النتائج اليت توصلت إليها   

وهلذا ، لكي بكون هناك تغيري يف جمال البحث ، هناك حتركات ألقالم العلماء و أفكارهم  -   

احملدثني  القدامى أمثال اجلرجاين يف إعطاء وظيفة الكالم  وهي اإلبالغ ، أما  ر علماء اللغةفكّ 

يف اجتهادات لغوية تثبت استمرارية عملهم اللغوي و إحداث جتديدا  تمام حسان وعلى رأسهم 

.والغموض فيه إلبعاده من دائرة اجلمود   

و  كاألصوات، العلوم،ة متس مجيع يحتملقد كان لالجتهاد وجوه عديدة باعتباره ضرورة -   

.جتديداجتهاد و  حتتاج إىلوغريه فكل العلوم مازالت النحو   

ٌ حسباالجتهاد  تنافس العلماء يف تبين  -    الذي تمام حسان :طريقته، ومن بينهم وذلك كل

.اللغوي نادوا باالجتهاد وضع امسه يف قائمة األوائل الذين  

حامستني جعلهما متام حسان من بني أسس إعادة منط إن االجتهاد و التجديد نقطتني  -   

ىن ومن خالهلا أعاد تقسيم الكالم العريب رافضًا التقسيم النحو العريب، من خالل قضية املبىن و املع

اسم، فعل، صفة، ظرف، ضمري،(، و جعل التقسيم السباعي )اسم، فعل، حرف (الثالثي   
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الخاتمة                                                                                        

،         أن تسقط نظرية العامل و أن تقام القرائن املعنوية و اللفظية ا، ورأى أيًض )خالفة ،حرف

..                                                                          كاإلسناد و التعدية        

امع اللغوية -     خيتلف عمل و نشاط مكتب التعريب و التنسيق يف الوطن العريب ، إضافة إىل ا

أكثر مما هو تعرييب ، إذ يعمل على التنسيق بني اجلهود العربية يف أن املكتب دوره تنسيقي 

ا  األجنيب  املختلفة يف إطار خطة واضحة ، و كذا التنسيق بني خمتلف العلوم ، و ترمجتها من شأ

خربات و إىل املصطلح العريب ، وهذا ليس بالشيء اهلني ، و عليه فالواجب تسخري طاقات بشرية 

امع العربية عمومًا ، و مكتب التنسيق خصوصاً  .فذة لتغطية و تيسري دور و عمل ا  

ا يف إعطاء خطة حمددة   -    ً مكتب التعريب والتنسيق من املؤسسات اجلماعية اليت أحدثت تغيري

التعريب تقود دراسة علم املصطلح إىل هدفه املنشود، أال وهو   
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