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نفضؿ أف نتناكؿ المكضكع مف زاكيتيف، يحدد كؿ منيما المستكل المغكم الذم 
دنا ىنا في الكالـ،  (المعيارية)مستكل المغة الكظيفية : نقؼ عميو أكالن كىك مقصى

. كمف  َّـم مستكل المُّلغة اٍا داعٌية، كنمتـز فيو  الكوكؼ عمل الحدٌ 
ففي المستكل األكؿ يكفي أف يمتـز المعٌ ر وكاعد المغة العر ية في النحك 

عمـك : ، نعني إلل زمف وريب، كما كنا نسمييا في الشاـ"كعمـك اآللة"كالصرؼ 
المغة المعتًمدة، في أساس كضعيا، عمل أصكؿ منطقية، عمل نحكو يذٌكرنا 

االكتفاء  مستكل المغة : ، في تراث أرسطك، كالقصد ىناorganon األكرجانكف 
الكظيفي الذم ال تككف لممكٌكنات المسانية فيو ويمة مستقمة، إذ ال يزيد دكر المغة 

-Automatisaكيغمب، عمل تركيب كحداتيا اآللية . فيو عمل ككنيا أداة تكصيؿ

tionكمف  ـ يككف . ، كالمؤدم فييا ذك غاية نفعية، ىي الرغ ة في تكصيؿ مؤٌداه
فالكالـ . ()استكاءي الداٌؿ ككضكح الدَّمالالت كالتزاـ المألكؼ فييا: مف تماـ صفاتيا

ليس  عيدان مف درجة  (Axe Sementiqueمحكر الداللة فيو : أوصد )فييا 
 ()كالـ ال يق ؿ التأكيؿ. غير  عيد مف دىالالت المعجـ المحكرية:  أعني،الصفر

كينط ؽ فيو الداٌؿ عمل المدلكؿ، دكف أف يمنع ىذا مف استعماؿ الكنايات ذات 
الغائط كالحٍرث كالرَّمفىث كالمالمسة : مف م ؿ)الكجو الحضارم في المكاوؼ الجافية 

. عمل نحك ما تكضحيا كتب المغة كالمعاجـ نفسيا (كالم اشرة
إذا كاف ال ك. كاألسمكب، في ىذا المستكل المغكم، أسمكب تقريرم م اشر تقري ان 

كود يككف .  كم اشرتو()لو ويمة تع يرية فقيمتو في كضكحو  د مف أف تككف
لم ساطة فيو ما يككف ليا، أحيانان، مف أ ر في النفس متصؿ  التزاـ الط ع، كال عد 

 كغاية ما يمزمنا فيو،  عد استكماؿ  كأيلفتوعف التصنع كالتكمؼ، كاستكاء التع ير
فاعمية القدرة النفسية التي تنشأ مع : األداة، السير عمل استقامة الفطرة، أعني
. التككيف،  صكرة نس ية، لدل األفراد جميعان 

                                                 

. 158ك 29 نائية الشعر كالن ر لمدكتكر محمد أحمد كيس، ص .  
. 127المصدر نفسو، ص.  
أرسطك، في كتاب الخطا ة، يعٌد الكضكح أىـ سمات الن ر في مقا ؿ الغمكض المكحي في .  

 .التع ير الشعرم
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ة التي يكت يا المسؤكلكف في المؤسسات مفي ىذا المستكل تقع التقارير الكظيؼ
كؿ إلييـ مف الت عات، أك عما سيئمكا عنو، أك عما يركف في شؤكف  المختمفة عما كي

كود يضطركف إلل ركاية حاد ة مف الحكادث يقتر كف فييا ممف . عمميـ كتطكيرىا
نقؿ صكرة وصصية دكف أف يككنكا كٌكنكا، و ؿ كتا تيا، فكرة ىيكمية عف ًتٍقنٌيات 

كال  د أف يطٌعمكا ما يكت كنو، في ىذه . السرد كصفات الحكار كتصكير الشخصيات
كر ما جاؤكا .  التي تجعؿ االستجا ة لو أكفل كأسرع الذاتيةالتقارير،   عض الخ رات

كيككف كضكح المؤدَّمل، في دىف . معو   عض اارشادات أك  عض التفاسير
 .مؤٌديو، ىك الركيزة األكلل في كضكح أدائو المغكم

: فحتل يتضح المؤدَّمل ال  د مف أف تتضح واعدتو التي يستند إلييا، أعني
القصد العاـ القائـ في فكر المعٌ ر، كضكحان تامان،  خطكطو الرئيسة كميا، ليعكد 

منيجان عمميان م سَّمطان يقٌدـ  أف يت ع: كأفضؿ ما يفعمو. المؤدَّمل إلييا كيرتكز عمييا
يكفي لشرح دكاعيو، كتكجيو اىتماـ المتمقي إلييا،   العاـ تقديمان  التقريرفيو لقصد
  ـ تقـك الخاتمة  تكجيو النظر، مرة . ـ يت عو عرض لجكانب المؤدَّمل. كتمٌمييا

. أخرل، إلل جممة مقاصد التقرير
، كىك التككيف  دكنوكود افترضنا ىنا التمٌكف مما ال يسع المع ِّر أف يصؿ إليو

المغكم الذم يفي  حاجة التع ير، مع التمٌكف مف  عض الدوائؽ المغكية، التماسان 
فإف كضكح الداللة يككف دائمان في صحة الداٌؿ، . لكضكح المؤدَّمل في ذىف المتمقي

ال ياف السميـ عف األعداد : كدوتو كحسف التعامؿ معو في وكاعد تركي و، م ؿ
 المطا قة  حاؿ في،كالمعدكدات في حاؿ اافراد كالتركيب، كما يمـز أف نراعيو معيما

ا ناف كا نتاف ، ككال ككمتا حيف يضافاف إلل )كم ؿ الممحقات  الم نل . كالمخالفة
 نكف، عالىمكف، ذىكك، أكلك، أىمكف، )كالممحقات  جمع المذكر السالـ . (الضمير

 كاألسماء الخمسة كاستعماالتيا الصحيحة، كمخاط ة المؤنث .(عٌميكف، أسماء العقكد
اسـ، كا ف، كا نة، : عدا)كىمزة القطع في األسماء  (  كت النكف كحذفيا)كالقاعدة فييا 

عيني، ) كم ؿ األفعاؿ التي كردت م نية لممجيكؿ .(مرؤ، كامرأةاكا ناف، كا نتاف، ك
استييتر، زيىي عمينا، فيمج، جيف، أيغمل عميو، امتيقع لكنو، ىيرع، احتيضر؛ اختيصر 

 .("مات شا ان "
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في العر ية  (تشكيميا) الكحدات   عضكىذا كم مو يقكد إلل ضركرة مراعاة ض ط
، في مكاطف المَّم س عمل األوؿ، إذ يييمىؿ فييا (م ؿ  عض أخكاتيا السامٌيات األخرل)

 كالقضية، في النياية، ()تجسيد الصائتات، كيقتصر فييا التجسيد عمل الصكامت
تغير حركة الحرؼ األخير في الكممة  تغير مكضعيا في )متصمة  مسألة ااعراب 

 .(الجممة
فإذا تجاكزنا وكاعد النحك لزمتنا العناية  قكاعد اامالء كالكوكؼ عمل  عض 

 األلؼ الممدكدة أك األلؼ )األلؼ الفاروة ككتا ة األلؼ المٌينة : مسائميا، م ؿ
( العيال، الًحجا، مكسيقا، استحيا،  خارل:)عمل م اؿ (المقصكرة، كالشذكذات فييا

جزءاف : عمل م اؿ )ككتا ة اليمزة في أكؿ الكممة كأحكاليا، كالمتكسطة، كاألخيرة 
(. خمسمئة م الن : )كالعدد المضاؼ إلل المئة (كع ئاف، كممججف، كدفئان 

كيمـز التن يو إلل أف صكرة اامالء في مفردات القرآف الكريـ ال يمكف تجاكزىا، 
كتا تو متأ رة  الن طية كالسريانية كما ) صفتو نصان مقدسان ال يتعاكر إمالءىه التغيير 

. ( )(يقكؿ  عض دارسي الساميات
عمل أف ىذا كم مو ينتيي  نا إلل ضركرة ميرىاجعة أساليب تعميـ العر ية، نحكان 

مالءن، كدراسة الصعك ات التي يعاني منيا أ ناء العر ية كتذليميا  جرأة ككعي  كصرفان كا 
كالتزاـ، نفيد فييا مف شتل معارؼ العصر كأجيزة إيصاليا كتكصيميا، إذ إننا ال نزاؿ 

كتا ة )نكٌظ أذىاف أكالدنا كنر كيا في مسائؿ إجرائية صغيرة جمدنا عمييا  حكـ األلفة 
ضافة األلؼ في " إذف"كحذفيا م الن ككتا ة " فبأ"ألؼ   النكف ك األلؼ المنصك ة، كا 
 . ( ).(لمنع االلت اس في مكضع اليمز" المئة"لفظ 

                                                 

حاكؿ طو حسيف، منذ زمف طكيؿ، تجسيد الصائتات في مقالة كاممة، كت يا، ككوع تحتيا .  
. كلكنو لـ يعد إلييا (طاىا): اسمو

األلفاظ السامية في كتاب ًشفاء الغميؿ ) حث  عنكاف . جسكر كمقار ات  قافية- شكرم عياد.  
. 278، لعالء القنصؿ ص(لمخفاجي

 . كما  عدىا64، ص(الصدل).  
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كتأتي،  عد ىذا، ااحاطة، عمل نحك ما،  الدالالت الدويقة ال الغة الرىافة، في 
مفردات العر ية الغنية غنل مذىالن نحتاج معو إلل مراجعة مستمرة لمكتب كالمعاجـ 

 لم عال ي، الذم يمـٌ  جممة كتب المغة ( )(فقو المغة كأسرار العر ية)كالمغة، م ؿ كتاب 
كمف األمنيات الغالية أف ينخؿ ىذا الكتاب . (القرف الرا ع كالخامس لميجرة)لعصره 

    الرائع كتستخرج منو، في كتاب صغير يككف م اؿ الكتب اليدكية       
(MANUEL) ،طكائؼ المفردات القائمة الصمة  كاوعنا، كتىٍفريؽ دالالتيا، في التع ير ،

 يف صكر العادات كاألحداث كاألعماؿ كاأللكاف كاألزمنة كاألمكنة كاألشكاؿ كالييئات 
حتل إذا احتاج المعٌ ر أف يكتب، م الن، تقريران في اعتداء كوع . كاألعضاء كالحركات

 (الرأس أك الصدر أك الكجو) الضرب، كجد المفردة التي يتحدد معيا مكضع الضرب 
 كلك احتاج أف يصؼ عي ان في (.)(اليد أك السكط أك العصا أك السكيف)كأداة الضرب 

كلك كصؼ ماء الفـ فٌرؽ  يف المعاب . () الفأفأة كالمجمجة  يفلساف أحدىـ، لـ يخمط
، ك يف ()كفٌرؽ في تقسيـ األنكؼ  يف األنؼ لإلنساف كالًفنطيسة لمًخنزير. ()كال صاؽ

في درجات ال كاء،  (أجيش كأعكؿ)كفٌرؽ  يف . المعدة لإلنساف، كالحكصمة لمطائر
. ()ك يف أف تغركرؽ العيف  الدمع أك تيمي  و 

كاستخمصى مف الكتاب، إلل جانب ىذا، فكائد لغكية دويقة يحتاجيا ك يران في 
ما يؤنث مف الصفات كما ال يؤنث، أعني إىماؿ التاء في : التع ير عف حاجاتو، م ؿ

كما يستكم فيو المذكر . (حامؿ، فارؾ، عانس، حائض)تأنيث صفات تخص المرأة 
كفعيؿ التي  معنل  (ضحكؾ، ص كر، حنكف)فعكؿ التي  معنل فاعؿ : كالمؤنث

                                                 

أخرجو في ط عة حدي ة ممتازة، الدكتكر ياسيف األيك ي، المكت ة العصرية            . 
. ـ2002- ىػ1422 ( يركت- صيدا)

. 230فقو المغة كأسرار العر ية، ص.  
 .151المصدر نفسو، ص.  
 .150المصدر السا ؽ نفسو، ص.  
 .148المصدر نفسو، ص.  
  .148 المصدر نفسو، ص. 
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ًميذار، )كما كاف عمل كزف ًمفعاؿ . (امرأة جريح): مفعكؿ حيف تقترف  المكصكؼ
. (ًمقداـ

" صدكؽ"صديؽ )كم ؿ اشتقاؽ نعت الشيء مف اسمو عند الم الغة فيو كأف يقاؿ 
أسماء الن ات في نمٌكه، مف ال داية : كم ؿ. ("دكم"، كداء "حريز"، كحرز "ظميؿ"كظٌؿ 

إذا أعيا األط اء، " العىياء")، كأسماء الداء في مراحؿ تمٌكنو مف الجسـ ()إلل النياية 
إذا استعصل عمل " المزمف"إذا كاف ال دكاء لو، ك" العقاـ"إذا كاف يزيد ك" العضاؿ"ك

التفريؽ في الكصؼ  يف ألفاظ العمـك كالخصكص، كالتفريؽ  يف : كم ؿ. (الزمف
أصكات الحيكاف مف ذكات الظمؼ أك مف الس اع كالكحكش أك مف الطير أك 

 كالصفير كالسجع كالزوزوة كالسقسقة، كالنعيب  كالقي اعكال غاء الخكار)()الحشرات
الرُّلعاؼ مف ) كأسماء الدـ النازؼ مف أعضاء اانساف (كالفحيح كالٌصرير كالنقيؽ

" داج"فالميؿ )السكاد في األشياء حيف يشتد فييا : كم ؿ (األنؼ، كالمييجة مف القمب
أك " لعساء"كالشفة " دعجاء"، كالعيف "أدىـ"كالفرس " فاحـ"كالشعر " مدليـٌ "كالسحاب 

كم مو ال ياض في األشياء حيف يشتد، كصفات األلكاف حيف . ("أكمؼ"حٌكاء، كالكجو "
، "ناضر"، كاألخضر "فاوع"األصفر ك، "يقؽ"، كاأل يض "حالؾ"األسكد )تشتد 

. ()("واف"كاألحمر
إف م ؿ ىذه المراجعات في كتب المغة كمعاجميا ال تيدم إلل تحديد المعاني 

، كتيكسب  القارئلو أ كا ان تحفز خياؿ فحسب،  ؿ تجددىا كتكسع أفؽ التع ير، كتفتح
 إلل أف يحسف وراءة الكالـ كالنفكذ قالتع ير سماتو أسمك ية ت ير إحساسات وكية تدعك

 . فيقرأه كما يقرأ الكجكه كالحركات كالصكر التقرير كيقؼ فييا أماـ نص،إلل معانيو
 
 
 

                                                 

 .331المصدر نفسو، ص.  
. 244المصدر نفسو، ص.  
 .126المصدر نفسو، ص.  



 61 

 َّـم االحتفاؿ في الكتا ة  أدكات الترويـ، في أٌم مستكل مف مستكيات ال قافة إف 
فالنقطة تنكب عف . ىذه األدكات ليست عالمات فارغة،  ؿ ىي رمكز ناطقة  معانييا

وؼ ىنا، إف ىذا الجزء مف المعنل :"  التقريروكلنا لمقارئ، كىك يقرأ الجممة في نص
المعنل الذم نريده لـ يكتمؿ، كالكالـ :" كالفاصمة تنكب عف وكلنا لو"! العاـ اكتمؿ

 لتحديد الفكرة، كأوكاس  يككفكخط االعتراض". التالي معطكؼ عمل ما تقدـ منو
التنصيص المفردة كالمضاعفة كالمركَّمنة لمكالـ المنقكؿ أك المىزيد، كعالمات التعجب 

في مكاوؼ االنفعاؿ كالتعجب كالرفض، كعالمات االستفياـ في مكاوؼ المساءلة 
  تفصح  الرمز عف سمات أسمك ية تعيف عمل فيـ نص كىي كمياكالحيرة الفكرية،

.  كتفسيرهالتقرير
كيص ح مف اليسير، حيف يكتمؿ الكعي  ما ودمناه، أف ننت و إلل مسألة خمط 

كود  دأت تطمع عمينا . الفصيحة  الدارجة الشائعة مفرداتييا كتراكي يا، في  يئة  المعٌ ر
ىذه األياـ طكالع كٌنا كٌدعناىا في العقكد األكلل مف القرف الماضي، ليأس أصحا يا 

كليمـ س تا )مف جدكاىا كود  نكا أوكاليـ كما أتكه عمل آراء  عض المستشرويف 
W.Sebta مدير دار الكتب المصرية أكاخر القرف التاسع عشر، ككليـ كلكككس 

W.Wilcoksمف العدكؿ عف لغة الكتا ة ( الميندس اانجميزم في القناة ،
إلل المحكٌية الدارجة، في التع ير الكتا ي، ميما يكف مستكل الفكر الذم  (الفصيحة)

كسمعنا الصدل اليـك عند مف يقكؿ في المغرب العر ي مف كٌتا و الذيف . ()نقؼ عميو
" الالىكت       العامية ىي لغة الحياة، كالفصحل لغة :"يكت كف  العر ية كالفرنسية

ا نة شرعية لمغة "إذ إنيا : كما واؿ"! اختار العامية  نظرة الم قؼ"كفييـ مف . ()

                                                 

           لرجاء النقاش،     (دعاة االنعزاؿ في مصر)راجع تفصيالت ك يرة في كتاب . 
 كما 17، ص(فكاصؿ صغيرة في وضايا الفكر كال قافة العر ية): كانظر. 124-68ص

، ممحؽ جريدة تشريف ال قافي (جية الكاوع القائـاالعر ية في مك) عدىا، ك ح ان  عنكاف 
 .27/12/2003، 20/12/2003،  تاريخ 162 ك161العدداف - ، دمشؽ(مدارات)

، 11972جريدة ال عث، دمشؽ، العدد : (كاتب ياسيف)انظر ما يقكلو الكاتب الجزائرم .  
 .9/1/2003تاريخ 
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خمط الفصحل  العامية تجر ة منفردة، كلكنان جديدان في الكتا ة "كرأل في ". العر ية األـ
. ()"افتيتح  و ًميرجاف الًمر د في ال صرة"أف نٌصو : دليؿ نجاحو فيو" األد ية

مف ىنا تتضح الحاجة إلل تفصيح الفصيح مف مفردات الدارجات العر ية 
، كاالنتقاؿ  حركتيا إلل ساحة التط يؽ العممي، عمل نحك ما كاف كات نا ()كتركي اتيا

ب كيالي يفعؿ في مقاالتو كزكاياه كوصصو، في دك تع يره ذا طعـ خاص ال يخمك محس
مف نكية تقٌر و مف ذكؽ الكاوع، كتقكٌم ااحساس  و، كتيكٌلد فيو ًشحنات داللية تقكم 
طاوتو التع يرية، دكف أف يخٌؿ ىذا، أم إخالؿ،  سعيو إلل تكفير االلتزاـ  يكية األمة 

 .ال قافية الكاحدة
كيص ح مف النافؿ  عد ىذا، التشدد في التن يو عمل تجنب الكممات األجن ية في 

، "ماتينيو"سكرم ك"ك" ميرسي"ك" كيؾ اند" كالكتا ي، عمل م اؿ  الشفاىيالتع ير
 تطرفان ( )(المك ايؿ، أك السميمر: كأضيفت إلييا ىذه األياـ... كسكاريو كأككيو ك ام
، كدٍرجان عمل المعتاد غال ان، ما (مف  اب تع د المغمكب لمغالب )أحيانان، كت اىيان أحيانان 

لـ يكف ليذا كجو يسٌكغ استعمالو، كيص ح مف النافؿ أيضان ااشارة إلل تجنب الكممات 
الميجكرة كالممت سة، كتجنب ااك ار مف الجمؿ المعترضة كالممتٌفة كالمسترخية 

الطكيمة، كحشك الكالـ، كالكىمىؼ  قعقعة األلفاظ الفارغة، ك الجيرية التي تصدع الحٌس 
. كال تؤنسو

                                                 

أمينة )في حكار ليا مع محررة جريدة ال عث الدمشقية  (ليمل المكي)كالـ الكات ة التكنسية .  
ىذا لحيف أف : "عمل أف الكات ة أضافت وكليا في نياية الحكار. العدد السا ؽ نفسو: (ع اس

". أسمَّمح  القدر الكافي مف فصاحة الفصحل
. 24، ص(فكاصؿ صغيرة في وضايا الفكر كال قافة العر ية).  

تتفتح الصفحة ىنا عمل وضية المصطمح كما نعاني فيو أفرادان ككٌتا ان كعمماء، في شتل .  
االختصاصات، كضركرة مالحقتو، في حاؿ إوراره، في اتحاد مجامع المغة العر ية، كاألخذ 

كود شاعت اليـك في تسمية الياتؼ المحمكؿ ما يقرب مف عشر تسميات، في انتظار أف .  و
 ! عمل تصفيتيا (!كحده)يعمؿ الزمف 
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، نرل الحاجة تدعك إلل تككيف كتب مفيرسة ()كمرة أخرل، ضمف مرات ك يرة
يجمع طكائؼ مف ىذه الكممات المفصَّمحة مف الدارجة، كما دعت  (دليؿ لغكم صغير)

الحاجة مف و ؿ إلل تككيف م ؿ ىذا الدليؿ لفركؽ الدالالت في الكحدات المغكية 
. المختمفة، في مجاالت الحياة كميا

عمل أف فضالء نيضكا  تأليؼ  عض الكتب في ميداف تفصيح الفصيح في 
ألفاظ الميجة الككيتية في ) عض الدارجات العر ية، م ؿ كتاب الدكتكر يعقكب الغنيـ 

دليؿ )لمشيخ ع د القادر المغر ي، ككتاب  (ع رات المساف)، ككتاب ( )(لساف العرب
ككتاب .  اسماعيؿ مىٍركة كمركاف ال كاب( )(األخطاء الشائعة في الكتا ة كالنطؽ

 كمقاالت شفيؽ ج رم ()لع د العزيز  ف ع داهلل (األصكؿ العر ية في العامية المغر ية)
كالحاجة تدعك إلل ااك ار منيا،  أساليب . ( )( قايا الفصاح)التي نشرىا  عنكاف 

طريؽ الحكار، كطريؽ الحكاية، كالتن يو : تر كية مختمفة نسمؾ فييا طروان مختمفة
كنزيد مف اعتمادنا فييا عمل أجيزة ااعالـ المختمفة كأجيزة اايصاؿ . الم اشر

. الحدي ة، كمؤسسات التعميـ، عمل اختالؼ مستكياتيا كاختالؼ مناىجيا كاختصاصيا
إف الذم يدعك إلل مراجعة أنفسنا في ىذه المسألة ال الغة األىمية في الكوت 

: الحاضر، متعدد الكجكه
فمف الكجو الفني العاـ، نسعل فيو إلل كسب صفاء التع ير، كحفظ  -1

يقاعان، كاستكاء أ ره في نفكس المتمقيف، الستكاء  كحدتو صكتان كتركي ان كا 
دالالتو كورب أنساب الدكاٌؿ  عضيا مف  عض، كلعجز الدارجة،  صكرة 

. عامة، عف االرتقاء إلل مستكيات الفكرة المطمك ة

                                                 

 في النحك كالمغة  الفيارس اليدكية الدعكة إلل تككيف لجاف تعمؿ في إخراج ىذه فيانظر.  
.  كما حكليا24فكاصؿ صغيرة ص: ٌصحات كغيرىاؼكالـ

. ـ1997الككيت - مركز ال حكث كالدراسات الككيتية.  
. ـ2000دمشؽ - دار الرضا لمنشر.  
. 287آفاؽ  قافية، ص.  
. الصفحة نفسيا. المرجع السا ؽ: انظر: نشرت في مجمة مجمع المغة العر ية  دمشؽ.  
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ج -2 ٍْ  المكتكب، زكمف كجو الصالح الفردم، نجد فييا دعمان النتشار الميفى
في أم صيغة كاف،  دليؿ عكدة الذيف طمحكا يكمان إلل أف يكت كا 

لكيس عكض  عد أف أصدر : كأوسمكا أال يعكدكا عنيا) الدارجة المحكية 
 ـ ما ل  كا أف عادكا عنيا سعيان إلل  (كتا و األكؿ  يا كىك في إنجمترة

ك دليؿ أف مف نشركا فييا نتاجيـ  دعـو ممف أٌيدىـ . الفصيحة السيمة
، كأف فريقان منيـ دعا إلييا ( )(سعيد عقؿ)فيو، ال ييقرأ اليـك ما كت كه  يا 

  .( )(أحمد الشايب م الن )في كوت م كر،  ـ نسييا 

كىك أكلل الكجكه  الحفظ، في المرحمة التي )كمف كجو الصالح العاـ  -3
تقكية أوكل الركا ط التي تكٌحد : (نحف فييا، كأحٌقيا  الرعاية االلتزاـ

كتشٌده  ( حكـ ىذا الكاوع المغكم كالتاريخي كالنفعي)الضمير العر ي 
و إلل  عض، كتحفظ لو كحدة ترا و كماضيو، كعمييما تقـك واعدة   عضى

 .حياتو في الحاضر كالمستق ؿ معان 

نقٌكم فيمو، كنكٌحده، كنسٌدد تكجيو فيو، إذ ي عد أف : كمف ناحية المتمقي -4
يستجيب لتع ير يجيؿ ما تعنيو  عض مفرداتو كتراكي و،  حكـ              ال يئات 

  .()العر ية كاالختالؼ النس ي في األنساؽ المغكية، في الدارجات المحكية فييا

                                                 

 كود أصدره  الدارجة المحمية ك الحرؼ الالتيني أيضان، كط عو في مط عة Yaraديكانو .  
كفي الكتاب - 101ص- دعاة االنعزاؿ في مصر لرجاء النقاش: خاصة استحضرىا لنفسو

. صكرة لغالؼ الديكاف
ـ كنقميا 1928نشرت في جريدة كادم النيؿ : (األدب المصرم، كيؼ يككف؟)انظر مقالتو .  

. 155ص  (أحمد الشايب ناودان )الدكتكر أحمد دركيش في كتا و 
عف أ ر تعدد الميجات  (دينس  كشار)راجع ما يقكلو رئيس معيد العالـ العر ي في  اريس .  

: (مدارات)الممحؽ ال قافي لجريدة تشريف : العر ية كاختالؼ أنساويا المغكية في تعٌمـ العر ية
. ـ23/5/2004  تاريخ 183العدد 
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إلل تأ ير الميجات  (في المغرب)كود تن و المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب 
ااوميمية في التعا ير المحمية، في ديار العرب كميا، كرأل أف تكحيد المغة العممية 

. ()يقكد إلل تكحيد الشعكر كالفكر فييا، كيقٌكم كحدة الضمير
عمل أف ما نقكلو، عمل ما فيو مف تشدد مشركع، ال يعني أ دان االستيانة  األدب 

الحكايات، كاألم اؿ كالشذكر، كاألغاني، كالمكاكيؿ، )الشع ي في صكره الفنية كميا 
كال . (كأصناؼ الزجؿ، كوصائد الشعر الن طي، إضافة إلل المالحـ كالدكاكيف الشعرية

يعني أيضان تجنب االستشياد  صكر كأم مة منيا حيف تدعك الضركرة التي ال  د مف 
فر ما أعاف . االستجا ة ليا، ضمف الكالـ الذم نكت و،  شرط أف نرفقو  شرح فصيح

ىذا عمل جالء حقيقة تاريخية أك كاوعة أد ية أك ت  يت سمة فنية، تقٌكم مف تأ ير 
الكالـ في المتمقي، كتصمو  كاوع الحياة التي يحياىا، مف ناحية، كتمنح التع ير طعمان 

. ()حٌيان يقٌر و مف خ راتو عمل األرض، مف ناحية أخرل
كيصمح ىنا الذم ومناه حتل اآلف، في المستكل المغكم األكؿ الذم حددناه، لكتا ة 
اليكميات أيضان كالمذكرات كالرسائؿ، ككؿ ما تدعك الحياة العممية إلل التع ير عنو أك 

 إلل ()في المستكل اا داعي  وياسان ،كيم ؿ لو مندكر  الحركة في الشيء. الكتا ة فيو
أك ر مف االرتقاء ككؿ ما ومناه في األداء ىنا ال يكاد يرمي إلل  الحركة في الروص،

 مغتو إلل مرت ة السالمة، دكف أف يطمح إلل تجاكز األسمكب التقريرم النفعي إلل 
( Ecart)تصكير الفكرة أك ااحساس  األشياء،  استخداـ طرؽ االنزياح 
عمل أف مف . () المختمفة، كال يخرج  المغة عف المألكؼ في فيميا كاستعماليا

السيؿ أف ندرؾ أف خمؽ الصكر اا داعية في عمميات الخمؽ الفني ال تخمك خمكان 
كلكٍف  أسمكب  فذكؽ الجماؿ في الصكرة وصد كالتع ير عنو وصد. مطمقان مف القصد

خاص يجعؿ المتعة الجمالية كتغذية النفس  يا كصقؿ إحساسيا  ما حكليا، ىك 
                                                 

المغر ية  (العمـ)جريدة . 1966في استفتاء استطمع فيو آراء األساتذة الجامعييف سنة .  
. 14/4/1967، تاريخ 6170

 . كما  عدىا135، ص(ألكاف)في كتاب " المكاكيؿ الشرواكية"فصؿ .  
 .28ص- األدب كفنكنو.  
. 29ص-  نائية الشعر كالن ر.  
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 لكاحد  استجا ةفإف الكتا ة في أم مستكل  قافي، ىي، في ال داية،. رسالتيا األكلل
لممتمقي تقكم مف إدراكو دعكة مف م يرات الحياة،  عد االمتالء  و، كىي، في النياية، 

كمف ىنا ننتقؿ . ل عض صكر الحياة كمعانييا، كتصقؿ إحساسو كتحرؾ انفعالو  يا
. إلل الزاكية األخرل في المكضكع

-2 -
  الكالـ عمل ،، في فف التع ير الكتا ي(اا داعي)يتصؿ المستكل المغكم ال اني 

يات ف كانتياءن  تؽةكاحدو مف فنكف األدب الن رية المختمفة، ا تداءن مف المقالة كالخاطر
الركائية  ألكانيا التاريخية كاالجتماعية كالسياسية كالفمسفية، كفنكف : الفنكف المرك ة

المسرح السياسي كاالجتماعي كاانساني العاـ، دكف أف نيسقط مف حسا نا كتا ة 
الرسائؿ كالمذكرات كصياغة الحكايات كاأل حاث، في مستكل لغكم يعمك عمل 

. المستكل الكظيفي األكؿ
لغةن كنحكان : كما س ؽ أف ومناه في مراعاة التككيف المغكم، في شتل جكان و

مالءن، يصدؽ ىنا  مع دراسة كافية لمنقد العر ي القديـ، كمدارس النقد الحديث ،كا 
كمذاى و، كصمتيا  عمـك ال الغة كالنحك كالمسانيات النقدية، كااطالع عمل النتاج 

األد ي كال قافي، في ساحتو المحمية كالقكمية كالعالمية، كاافادة مف التجارب كالخ رات 
. الذاتية

عمل أننا نتكوؼ عند الخاطرة كالمقالة، حصران،  كصفيما فنيف مف فنكف األدب، 
وري يف مف ط يعة المكضكع المطركح، يتناكليما الخاطر مع الرسالة كالمذٌكرة كالتقرير 
كحكاية الكوائع، كتكجيو التعميمات كاارشادات كالتفسيرات، كصياغة المكاد ااعالمية 

.  في الٌصحافة كفي الحياة العامة: المختمفة، في المراكز الكظيفية
كالمعركؼ أف ىذيف الفنيف مف فنكف التع ير احتضنتيما الصحافة، في صفحاتيا 
الداخمية كزكاياىا المختمفة،  صرؼ النظر عف ظيكر المقالة في صكرة ما، ممزكجة 

المفردة، المغكية أحيانان  خصائصيا  (المقامة) الحكاية، في ترا نا القديـ، في  كب 
  التاريخ كاألدب ككتبكفي  عض ككتب األسمار كالمكاعظ كالخطب المدٌكنة في كتب

. (اامتاع كالمؤانسة، كالصداوة كالصديؽ، كأخالؽ الكزيريف)  م الن أ ي حياف التكحيدم
. الجاحظ ( خالء)كفصكؿ  عض الكتب، م ؿ رسالة سيؿ  ف ىاركف كغيره في 

كنصدر، في ىذا الرأم، عف عٌد المقالة وطعة محدكدة مف الكالـ، تيستكفل فييا فكرة 
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كتتصؼ، في الجممة،  تكافر . أك ييعرض فييا رأم، أك يركل خ ر أك تحكل حكايتو
جممة مف سمات الجماؿ المغكم، تشٌؼ صياغتيا عف حساسية ممحكظة كحيكية في 

. التصكر أك التصكير، إضافة إلل حرارة الركح كسطكع األ ر الذاتي
، كفي رحميا نمت الخاطرة األد ية، تنشغؿ  مجريات الحياة، ب كالمقالة الفنية اليـك

يختمط في معالجتيا ما ىك . عمل صعيد المعاناة العممية أك صعيد التأمؿ الفكرم
كاليزؿ ذاتي  ما ىك مكضكعي، كينضـ الماضي إلل الحاضر، كال عيد إلل القريب، 

. كتصاغ المغة فييا صياغة مرىفة وري ة مف منافذ الحساسية الٍشعرية. إلل الجدٌ 
كت مغ حدان مف المركنة يسع  عض عناصر الصنعة الفنية في األجناس األد ية 

، ( )(انطالوان مف اختراؽ الحدكد  يف األجناس األد ية منذ أياـ شكس ير)األخرل 
تستعيف  يا عمل استنفاد ااحساس  الفكرة أك  حرارة المكوؼ، ك ث الحياة في التع ير 

: صكر السرد كالحكار كتصكير الشخصيات مف فنكف القص، كم ؿ: عنيما، م ؿ
 ـ إنيا تتطمب ودران . الصكر ال يانية كمعطياتيا كحساسية الصياغة مف فنكف الشعر

خاصان مف الشفافية كالنفكذ، كحيكية الركح، كالميؿ إلل الفكاىة كالسخرية، مع 
االحتفاظ  جٌدية النظرة األخيرة إلل األشياء، كوٍدران ك يران مف كضكح الرؤية، مع فاعمية 

. القدرة عمل اايحاء الخفي، كالقرب الدائـ مف ينا يع النفس الداخمية
 شٌدة تك يؼ - كود نشأت في رحـ المقالة الفنية كما ومنا- كتنفرد الخاطرة األد ية

النظرة في الفكرة المطركحة، ك قدر أك ر مف التركيز كالنفكذ كالقدرة عمل الجمع  يف 
. المفاروات

كالميـ، في الحاليف، أف نجعؿ مف ىذا الكالـ المنسكج مف الخاص كالعاـ، كمف 
القريب كال عيد، كمف الفكر كالعمؿ، أ ران فنيان متماسكان، مشدكد األطراؼ، سكٌم الخمقة، 

. مستساغ الطعـ، وادران عمل أف يشٌد القارئ إليو، يمتعو كيفيده في كوت كاحد
، عمل ما أصا ت مف  كالمؤسؼ أف يذكم ىذا الجنس األد ي في صحافتنا اليـك

؛ مما ينس و . النمك في أنحاء كطننا الك ير عامة إف أك ر ما يكتب في صحافتنا اليـك
أصحا و إلل ىذا الجنس األد ي، منحكؿ النسب، مقتصر عمل شؤكف ال حث 

لغتو مسطحة، ود . كالدرس، ييتـ  الجانب المعرفي كحده، كيغفؿ عف الجانب الفني
حاء، كاالرتقاء إلل المستكيات المغكية متممؾ ودرة التع ير، كلكنيا ال تممؾ ودرة اا

                                                 

.  كما حكليا24 ص –األدب كفنكنو .  
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كالجمالية كاألسمك ية العميا التي تتجاكز ودرة التع ير الكوتي عف حاجات الفكر 
. وطع ن رية محدكدة تنطفئ ويمتيا األد ية  انطفاء اليـك الذم كت ت فيو. ()األد ي

كلنذكر ىنا أف المازني كالرافعي كانا نجمي الكتا ة المتفرديف في الكفاء  خصائص 
صندكؽ الدنيا م الن، )الكتا ة في ىذا الجنس، مف جيؿ الركاد في القرف الماضي 

. (ككحي القمـ
 يتأتل ، م ؿ سائر األجناس األد ية،إف تكافر القيمة الفنية في ىذا الجنس األد ي

اختيار الدكاٌؿ كصياغتيا المكحية، ): مف الجمع  يف جمالية الشكؿ في التع ير
، كطرافة المضمكف، دكف أف يىعني ىذا أدنل الفروة  ينيما، (كمكسيقا النفس كحرارتيا

فالشكؿ فييا كفي كؿ شكؿ تع يرم فني، ىك صكت المضمكف، كالمضمكف ىك ركح 
يصدؽ ىذا، في . كالمتعة في الفف يكٌكنيا الذكؽ كالكجداف كالفكر مجتمعة. ()الشكؿ

إف الشعر يؤدم : "كليس يعني وكلنا. نسب متفاكتة، عمل فنكف األدب كميا شعران كن ران 
، غير ما أعنيو ىنا، إذ ليس إرىاؼ الحس كتحرير "كظيفتو عف طريؽ المتعة الفنية

الركح كصقؿ الكجداف، عف طريؽ المعب الفني  المغة، أمكران ىينة ال تعني شيئان في 
. ميزاف الكظيفة الفنية، إف لـ تكف أعالىا كأ قاىا فيو

كما يصدؽ عمل المقالة كالخاطرة، في الصكرة التي حددناىا، يصدؽ عمل 
الرسالة حيف تكتب  يذه الركح فضالن عمل ما يزيد فييا مف مساحة ااحساس 

 الحرية، إذ تنطؽ النفس، في نجكة مف المراو ة،  ما ود يتعذر النطؽ  و ككجداف 
كصحيح أف الكتا ة، عمل أم   نحك . الم دع مع أ  حضكر المتمقي، ميما تكارل عنو

رسالة عمل -  مف الناحية النفسية–تككف، ىي، في ورارتيا، رسالة، كلكنيا ىنا 
. الحقيقة المطٌعمة  المجاز، ال عمل المجاز المطٌعـ  الحقيقة

كعسل أف ينشط آخركف لجمع ما . كود جيمعت  عض الرسائؿ في ترا نا القديـ
نعرؼ منيا في كتب التاريخ كاألدب كالمغة كغيرىا، فإف فييا ودران ك يران مف حقائؽ 

                                                 

: ، تاريخ481 مع مجمة المعرفة التي تصدرىا كزارة ال قافة في سكرية، العدد  الكاتبمف حكار. 
  .ـ2003 (أكتك ر)تشريف األكؿ 

. 98، صR.Barthes، ل ارت (الكتا ة في درجة الصفر)راجع كالمان عمل كحدتيما في .  



 69 

أنفسنا كتاريخنا ك قافتنا، مكزعان عمل نحكو يحسف أف ييجمع مف أطراؼ ىذه الساحة 
. الكاسعة، كييدرس دراسة منيجية تتحدد فييا خصائصو كويمو الفكرية كالجمالية

 رز . انت اه فريؽ مف أد ائنا. كفي أد نا الحديث لفتت الرسالة،  صفتيا جنسان أد يان 
م ؿ رسائؿ غساف : كجمعت  عض الرسائؿ الخاصة. (أكراؽ الكرد)منيـ الرافعي في 

، كرسائؿ (كود أ ارت جدالن عريضان دار مف حكؿ التكويت)كنفاني إلل غادة السماف 
كود تكشؼ ىذه الرسائؿ خفايا كوائع ك يرة .  كغيرىما() كمارم زيادة()وميمة لج راف

انطمس أ رىا أك  ىيىتى في حياتنا األد ية، إضافة إلل جماليات التع ير المتجمية في 
. طاوات الن ر فييا كمكسيقاه الداخمية الخفية

كالرسالة، م ؿ المقالة، تسع االستعانة  جكانب مف تقنيات السرد كالتصكير 
الشعرم، عمل نحك يجعؿ منيا جنسان أد يان لـ تيٍستىغىؿَّم طاواتو استغالالن مكاتيان إلل 

كأحسب أف المذكرات أك اليكميات حيف تكتب  يذه الركح، تتجمل فييا . اليـك
الخصائص نفسيا، إال أف الحرية ىنا تككف في حدكدىا ش و النيائية، إذ ما يزاؿ 

. يساكر كات يا ااحساس  اطالع اآلخريف عمييا في نياية األمر
كنصؿ  عدىا إلل كتا ة الحكايات كالقصص، فيي في مستكاىا المغكم األكؿ تكاد 

، (الحدث)تكتفي  أف تككف حكاية كوائع، ال ييسأؿ فييا، إذا تجاكزنا حكاية الكاوعة 
عف غير السالمة المغكية كاختيار المفردات الكاضحة الداللة، عمل أساس الخ رة 

فأما كود ارتفعنا  مستكل المغة في . المغكية المجتمعة مف وراءات الكاتب كخ راتو
الكتا ة القصصية إلل مرت ة اا داع، فال  ٌد مف تطمع الم دع إلل ااحاطة العميقة 

.  ًتٍقنٌيات السرد العامة
*  * *  

                                                 

أف  (1960سنة )كسمعت مف ع د المسيح حداد . مرلسممل الحفار الكزب (الشعمة الزرواء).  
حكالي مائتي رسالة كاف ج راف أرسميا إلل السيدة مارم عزيز خكرم،  العر ية كاانجميزية، 

. 97ص (أكراؽ ميجرية): مكجكدة في حكزة رجؿ اسمو نسيب طرا مسي
صاغت الدكتكرة ماجدة حمكد، في شكؿ ركائي جذاب، مجمكعة الرسائؿ المت ادلة  ينيا .  

 .1997دمشؽ - ، األىالي لمط اعة كالنشر(ركاية الحب السماكم)ك يف ج راف،  عنكاف 
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نا، نسمي فف التع ير الكتا ي  اسـ   Composition (فف اانشاء)كنا، أيامى
مف المفردات المتفروة  (أك جمع الكؿٌ )تككيف كٌؿ مجتمع : كيعني، في الفرنسية

Former un tout 
تجكيد : كيستدعي، كما ومنا، في المستكل اا داعي. ()

الميارات المغكية، في اختيار األلفاظ الدالة عمل األشياء كألكاف الشعكر كاألفكار، 
كألكاف الصكر كطريقة  نائيا كتركي يا إلل الحد الذم يص ح فيو لمم دع لغة خاصة 

يستكلدىا مف إحساسو الخاص  األشياء، تنطمؽ مف المعجـ كلكنيا ال تعكد إليو، في 
التع ير عف حساسيتو التي فيطر عمييا، كأغنتيا كىٌذ تيا الخ رة كالتمرس، كتصفح 
 التجارب الفنية المحمية كالقكمية كالعالمية، مف حػكلو، كوكة كعيأه  انتمائو الذاتي
. () إلل لغتو كامتالًؾ القدرة عمل تطكيعيا كتقري يا مف كاوع الحياة التي يحياىا 

، شركطه (الفكر كالشعكر)كشفافيتييا عف ودراتو الذىنية كالنفسية كعما ىك جكىرمٌّ فيو 
حيكمٌّ يجعؿ الم دع، في حاؿ تحقيقو، يمعب لع تو الفنية كىك في أوصل حساسيتو 

. المفطكرة كالم قفة
كينفعو،  عد ىذا، ااطالعي عمل أحدث النظريات النقدية كاالنتفاعي  يا دكف 

الساحرة كالخطرة معان، عمل حد  (التجديد)االرتياف ليا، كدكف االنسياح كراء لفظة 
، إلل جانب اافادة مف الحقائؽ النقدية في  الغتنا التقميدية ()تع ير أحد نقادنا

عمـ األسمكب، كالسيمياء، كوراءة النص كتأكيؿ  )كالتيارات النقدية المغكية الحدي ة،
، إفاٌدة كاعية ترصد، في ظكاىره األسمك ية، ما تعنيو المقا التي  يف المفردات، (معانيو

في تكافقيا كتنافرىا، مف معاني الشؾ كالتأكيد كاا  ات كالنفًي كالتقميًؿ كالترجيح، كما 
كما تعني . ت ير في النفس مف ضركب ااحساس  الراحة كالتكتر كالرضا كالٌسخط

األفعاؿ المختارة كاألسماء الجامدة، كما تعني الحقائؽ كالمجازات كأنكاعييا كألكافي 
دكاعي الذكر كالحذؼ، كالتقديـ كالتأخير، كاألمر كالنيي، كااللتماس )الخ ر كاانشاء 

                                                 

 .184 ص–الشفاىية كالكتا ية .  
 
 .24ص- فكاصؿ صغيرة في وضايا الفكر كال قافة العر ية. 1
العدد  (مدارات) الممحؽ ال قافي  الدمشقية،جريدة تشريف: الدكتكر مصطفل ناصؼ.  

رمل : الناود المغكم لمدكتكر مصطفل ناصيؼ: لمكاتب  عنكاف، مقالة 4/4/2004تاريخ 176
 .إلل تصحيح مقاييس الحياة ع ر تصحيح مقاييس النقد
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مف معاني الت اعد كالتقارب، كما يتكلد عنيا مف الشِّحنات . (الخ... كالتعريض
الدَّماللية، كما يتجمل فييا مف ودرات الم دع كطاواتو في االستيالء عمل حساسية 

. المتمقي
 

 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 

نشرت في جريدة كادم  (األدب المصرم كيؼ يككف)مقالتو أحمد الشايب،  -
         كنقميا   . ـ1928أكتك ر سنة - ىػ1347 ر يع ال اني 26النيؿ، 

.  كما  عدىا155ص  (أحمد الشايب ناودان )أحمد دركيش في كتا و 
 حث في المشاكمة :  نائية الشعر كالن ر في الفكر النقدم: أحمد محمد ويس -

 .ـ2002دمشؽ -  كزارة ال قافة،كاالختالؼ

 (لخفاجيؿاأللفاظ السامية في كتاب شفاء الغميؿ ) حث : أحمد الهواري -
عيف   (جسكر كمقار ات  قافية- شكرم عياد)لمدكتكر عالء القنصؿ مف كتاب 

 .1995لمدراسات كال حكث القاىرة 

- دليؿ األخطاء الشائعة في الكتا ة كالنطؽ: إسماعيل مروة ومروان البّواب -
 .2000دار الرضا لمنشر  دمشؽ 

فقو المغة كأسرار : (ا ك منصكر ع د الممؾ  ف محمد  ف إسماعيؿ) الثعالبي -
 .ـ2002صيدا ك يركت -المكت ة العصرية- ياسيف األيك ي: تحقيؽ- العر ية
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 (.108-68ا تداءن مف ص)دعاة االنعزاؿ في مصر  :رجاء النقاش -

محمد نديـ : ترجمة. الكتا ة في درجة الصفر: R .Barhesريموند بارت  -
 .ـ2002حمب - مركز اانماء الحضارم- خشفة

 .ـ2003دمشؽ - مط عة اليازجي- آفاؽ  قافية: عادل فريجات -

 :عبد الكريم األشتر -

 دار - وراءة في  عض المكاوؼ اانسانية كالحركات األد ية: ألكاف
 .ـ2003الرضا لمنشر  دمشؽ 

 ( حكث كمقار ات، أحاديث كمحاكرات، رسائؿ): أكراؽ ميجرية -
 .ـ2003دار الفكر  دمشؽ 

 ـ2001دار ال ريا  حمب - مذكرات: الصدل. 

 دار طالس  دمشؽ - فكاصؿ صغيرة في الفكر كال قافة العر ية
 .ـ2002

 دار ال ريا - المقتطؼ مف مجالس الكجد كأحاديث األلفة كالسمر
 .ـ2002 حمب 

  ـ2002 دار القمـ العر ي  حمب –مسامرات نقدية. 

  رد عمل استفتاء األميف العاـ لممكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في
العدد - جريدة العمـ المغر ية (ع د العزيز  ف ع داهلل)العالـ العر ي 

 .ـ14/4/1967 تاريخ 6170

  عمل حمقتيف في  (العر ية في مكاجية الكاوع القائـ) حث  عنكاف
 .ـ27/12/2003 ك 20 (مدارات: الممحؽ ال قافي)جريدة تشريف 

 رمل إلل تصحيح - الناود المغكم مصطفل ناصؼ:  حث  عنكاف
الممحؽ ال قافي لصحيفة - مقاييس الحياة ع ر تصحيح مقاييس النقد

 .ـ4/4/2004 تاريخ 176العدد  (مدارات)تشريف 
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صحيفة ال عث  (جازية سميماني: نقمتو)تعريؼ  و ككالـ لو : كاتب ياسين -
. ـ9/1/2003 تاريخ 11972العدد - الدمشقية

العدد - أمينة ع اس: حكار في صحيفة ال عث  دمشؽ، أجرتو- ليمى المكي -
 .ـ9/1/2003 تاريخ 11972السا ؽ نفسو 

- ركاية الحب السماكم  يف ج راف خميؿ ج راف كمي زيادة: ماجدة حمود -
 .ـ1997دار األىالي  دمشؽ 

،  حث 1999دار ال شائر  دمشؽ، - مقاالت في العر ية: مازن المبارك -
 .(وكاعد اامالء عند القدماء كالمحد يف):  عنكاف

القاىرة - معيد الدراسات العر ية العالية- األدب كفنكنو: محمد مندور -
 .ـ1963

 .ـ1963 (مط عة ا ف الكليد)حمص - فف التع ير: ميشيل أديب -

عالـ المعرفة - الشفاىية كالكتا ية:  Walter j. Ongاونج . والتر ج -
 .ـ1994( ف راير)ش اط  (182العدد )

مركز - ألفاظ الميجة الككيتية في كتاب لساف العرب: يعقوب الغنيم -
. ـ1997الككيت - ال حكث كالدراسات الككيتية


