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المغة واحدة مف أىـ مقومات الشخصية اإلنسانية إف لـ تكف أىميا عمى 
نما ىي بسبب  اإلطالؽ؛ ذلؾ أنيا ليست مجرد مجموعة عادات موروثة فحسب، وا 

 .E)ما تتطّمبو مف تسمسؿ فكري تعّد عمى حّد قوؿ إيريؾ لينيبرج              

Lenneberg) وعميو، فإّف . (1( خصيصة جنسّية ال يتعاطاىا إال اإلنساف العاقؿ
-  قوؿ تشومسكيبحسب- استخداـ ىذا المصطمح خارج النطاؽ اإلنساني ال يزيد 

 (2).عمى كونو مجازًا ممّمالً 

والحديث عف المغة وأىميتيا حديث شائؾ، وذو شجوف؛ نظرًا إلى أّف الحديث 
إنيا تمرب بسيـ ... عنيا حديث عف اإلنساف، والمجتمع، الفكر، والثقافة، والتاريخ

. في كؿ ما يتعمؽ بدنيا اإلنساف وحياتو

فبالنسبة إلى اإلنساف ىي سمة بارزة، وُىوّية، بؿ وأكثر مف ذلؾ إنيا تمّثؿ 
لساف : شطر الحقيقة اإلنسانية، إذ اإلنساف يمكف أْف يختزؿ في النياية في شيئيف

المرء : وقد عّبر العرب قديمًا عف ىذه الحقيقة نثرًا بقوليـ. ناطؽ، وعقؿ مفّكر
: قمبو ولسانو، وقد صاغو زىير بف أبي ُسممى شعرًا بقولو : بأصغريو

لساف الفتى نصؼ ونصؼ فؤاده 
 

 فمـ يبؽ إال صورة المحـ والدـ
 

وأما عف عالقة المغة بالمجتمع فيي عالقة التواقؼ، يعني أّف وجود كؿٍّ منيما 
يتوّقؼ عمى وجود اآلخر؛ فمف جية، اّلمغة ىي بنت المجتمع، غير أّنيا تعّد مف 

الجية األخرى ُأسُّ المجتمع، إْذ ال يتصور وجود مجتمع دوف وجود لغة، وال 
إّف المجتمع أشبو شيء بالسُّبحة التي . يتصور وجود لغة خارج نطاؽ المجتمع

تمثؿ خرزاتيا األفراد، والخيط الذي ينتظـ الخرزات ويكسبيا شكاًل معينًا، ويمفي 
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لى حد كبير بأْف . عمييا طابعًا ُممّيزًا ىو المغة وعميو، فالمغة ىي التي تمطمع وا 
. إّف المجتمع ىبة المغة: ومف ىنا يصّح القوؿ. (3(تجعؿ مف اأُلّمة ُأّمة

وأّما عف عالقة اّلمغة بالفكر فأمرىا ذو شجوف، وشائؾ جدًا، يعكسو التبايف 
الكبير في تصور العالقة بينيما؛ مف القوؿ باالستقالؿ التاـ لكّؿ منيما عف اآلخر، 

وأّف المغة ال تزيد عمى كونيا وعاًء أو لباسًا، أو وسيمة يعّبر بيا الفكر عف 
ـّ لمفكر (4)نفسو ، إلى القوؿ بالّمد مف ذلؾ تمامًا أي بالتماىي، أو االنصيار التا

ّنما ىي الجسد ذاتو، أي الفكر  في المغة، وأّف المغة ليست مجّرد لباس لمفكر، وا 
ّنما ىما وجياف مختمفاف لعممة واحدة؛  ذاتو، فال وجود مستقاًل لمفكر عف المغة، وا 

ويبدو أّف ىذا ىو ما ذىب إليو أبو .  (5)الفكر لغة صامتة، والمغة فكر ناطؽ
َفَمثُؿ  : "المسانيات الحديثة سويسر الذي يّتمح موقفو ىذا بجالء مف خالؿ قولو

الفكر إذا ما اعتبرناه في حّد ذاتو كمثؿ السديـ حيث ال شيء معيف الحدود 
. (6)"بالمرورة، فال أفكار موجودة سمفًا، وال وجود لشيء متمّيز قبؿ ظيور المغة

أكثر أخرى األساس لوجية نظر - عمى ما يبدو- وما قّرره سويسر كاف 
التي تنفي " Sapir- Whorf  hypothesis"وورؼ - تطّرفًا ُعرفت بفرمية سابير
، وأّنيا ىي التي تحّدد (7) تأثيرًا طاغيًا عمى الفكروأّف لّمغةوجود أّي فكر دوف لغة، 

، إلى الحّد الذي نستطيع معو التحكـ في طريقة تفكير الناس إذا ما تمكّنا (8)الفكر
. (9)مف إيجاد وسيمة لمتحكـ في المغة التي يتكممونيا

واآلراء القطبية، أي المتمادة تؤّدي حتمًا إلى تسوية، أي إلى حّؿ وسط، ومف 
ىنا فقد  ظير اتجاه ثالث نادى بمبدأ استقالؿ الفكر عف المغة، ولكّنو استقالؿ 

نسبي ال مطمؽ، فعمى رغـ كونيما شيئيف متميزيف ىما ممتحماف، متالزماف، كّؿ 
. (10) واحد منيما يرتبط باآلخر بالمرورة
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وأما عف عالقة المغة بالثقافة، فيناؾ َمْف مّيز بينيما، فنظر إلييما عمى أنيما 
شيئاف مختمفاف تمامًا، وأّف تاريخ المغة وتاريخ الثقافة يتحّركاف تبعًا لذلؾ عمى طوؿ 

، فالثقافة ىي ما يفعمو المجتمع ويعتقده، وأما المغة فكيفية (11)خطوط متوازية
 غير أّننا إذا ما قمنا مع وارد جوديناؼ           . (12)خاصة بالفكر

Goodenough  Ward" : ًفإّننا (13)"إّف الثقافة ىي المعرفة المكتسبة اجتماعيا ،
جزء ال - بوصفيا مجموعة أعراؼ مكتسبة اجتماعيا- ال نترّدد في القوؿ بأّف المغة

ـّ -يتجّزأ مف الثقافة، وأّف عالقتيا بيا  ، فالمغة (14)ىي عالقة الجزء بالكؿّ - مف َث
. ثقافة منطوقة، وعميو، فال يمكف ليا أْف توجد بمعزؿ عف الثقافة

  ومف خالؿ ىذا الذي قّدمناه تّتمح لنا أىمية المغة، وخطورة الوظيفة التي 
إّنيا الشرياف الذي يمّد المجتمع بأسباب الحياة، وىي الناطؽ . تمّطمع بيا

اإلعالمي لو  الذي مف خاللو نتعّرؼ عقمية أفراد المجتمع، وفكرىـ، وثقافتيـ، 
... وعاداتيـ، ومعتقداتيـ، وتقاليدىـ

غير أّف األمر إذا ما تعّمؽ بالعربية كانت .   ىذا بالنسبة إلى المغة أّي لغة
األىمية أعظـ، وكانت الوظيفة أشد خطرًا؛ نظرًا إلى أّف العربية ليست مجّرد وعاء 

ثقافي، أو رباط قومي فحسب، إذ العربية ليست لغة عادية كأّي لغة، إّنيا لغة 
فيي إذف لغة لمّديف والدنيا معًا، إّنيا سياج . مقدسة؛ ألّنيا لغة الوحي المنزَّؿ

وطالما أّننا مؤتمنوف عمى ىذا الديف فنحف . حماري، وىي لغة الديف اإلسالمي
ذمة دينية : مؤتمنوف بالمرورة عمى لغتو، وعميو فإّف لمعربية في أعناقنا ذمتيف

وىذا ُيمقي عمى كواىمنا مسؤولية . بوصفيا لغة القرآف، وذمة دنيوية بوصفيا ُىوّية
غير عادية  في الّذود عف حياميا، والمحافظة عمييا محافظة  تتناسب وسمّو 

. ، وِعَظـ الوظيفة التي تؤدييا في حياتنابحممياالرسالة اّلتي تمّطمع 
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ومف ىذا الباب ، أي مف باب المحافظة عمى العربية، الذي ىو في الوقت 
ُأنشئت في مختمفة أنحاء - نفسو محافظة عمى الذات العربية نفسيا وجودًا وُىوّية

الوطف العربي، المؤسساُت التي ُتعنى بالعربية، مف مجامع لغوية، وجامعات، 
ومف بيف ىذه كّميا سيقتصر الحديث عمى الجيود ... ومراكز، ومعاىد، وجمعيات

التي تبذليا الجامعات مف خالؿ برامج الدراسات العميا الخاصة بأقساـ المغة العربية 
ولّما كاف مف الصعوبة بمكاف االّطالع عمى كؿ ما قامت بو أقساـ المغة . فييا

العربية في مختمؼ الجامعات العربّية في ىذا المجاؿ فإننا سنقصر حديثنا عمى 
الرسائؿ الجامعّية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في قسـ المغة العربية بجامعة 

اليرموؾ األردنّية اّلذي ننظر إليو عمى أّنو ُممّثٌؿ ألقساـ المغة العربّية في الجامعات 
. العربّية كاّفة

وفي العاـ . ـ، أي قبؿ ثمث قرف مف الّزماف1976   ُأنشئت جامعة اليرموؾ عاـ 
ـّ إنشاء قسـ المغة العربية فييا وعميو، فقسـ الّمغة العربّية عمره ىو عمر . ذاتو ت

ولـ تمِض عمى إنشائو سوى بمع سنوات حتى بدئ ببرنامج . الجامعة ذاتو
المغة والنحو، واألدب والنقد، وذلؾ في العاـ : الماجستير في تخصصيف اثنيف، ىما

. ـ1983ـ، وقد نوقشت أّوؿ رسالة لمماجستيرفيو عاـ 1980/1981الجامعي 
وبعد ذلؾ بأربعة عشر عامًا أنشئ برنامج الدكتوراه وذلؾ في العاـ الجامعي 

المغة والنحو، واألدب والنقد، : ـ في تخصصات ثالثة، ىي1994/1995
.  ـ1998ونوقشت أوؿ رسالة دكتوراه فيو عاـ .  والمغويات التطبيقية

 وقد بمغ عدد رسائؿ الماجستير والدكتوراه التي نوقشت في القسـ حتى نياية 
؛ أي ما معّدلو (533) ثالثًا وثالثيف رسالة وخمسمائة رسالة(15)ـ2006عاـ 

في السنة، وما معدلو رسالة وسبعة أعشار  (20.5)عشروف رسالة ونصؼ رسالة
وقد بمغ عدد رسائؿ الدكتوراه أربعًا وأربعيف رسالًة . في كؿ شير (1.7)رسالة 
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مف المجموع الكّمي لعدد الرسائؿ، في % 27أي ما نسبتو  (144)ومائة رسالة
%. 73لمماجستير أي ما نسبتو  (389)مقابؿ تسع وثمانيف رسالًة وثالثمائة رسالة 

والرسائؿ التي تخّص المغة والنحو والمغويات التطبيقية وىي التي سيقتصر 
أي ما يعادؿ  (235)الحديث عمييا بمغ عددىا خمسًا وثالثيف رسالًة ومائتي رسالة 

: مف المجموع الكّمي لمّرسائؿ، وقد كاف توزيعيا عمى النحوؿ اآلتي% 42

% 40 رسالة بنسبة 96 النحو التقميدي .1

% 12.3 رسالة بنسبة 29 األصوات .2

% 9.3 رسالة بنسبة 22 فقو المغة .3

%. 8.9 رسالة 21 التراجـ والجيود النحوية .4

% 7.2 رسالة بنسبة 17 الصرؼ .5

% 5.5 رسالة بنسبة 13 دراسات معجمية .6

% 5.5 رسالة بنسبة 13لغويات تطبيقية . 7

% 3.8 رسائؿ بنسبة 9نحو النّص . 8  

% 2.5 رسائؿ بنسبة 6 دراسات لغوّية تقابمية .9

% 1.7 رسائؿ بنسبة 4 عمـ الداللة .10

% 1.2 رسائؿ بنسبة 3التحقيؽ . 11

 %0.85 رسالتاف بنسبة 2المسانيات الحديثة . 12

ويالحظ مف خالؿ ىذه األعداد والنّْسب أّف التوجو العاـ في الرسائؿ الجامعية 
ىو صوب النحو التقميدي الذي تشّكؿ الكتابة فيو نصؼ عدد الرسائؿ تقريبًا، فيو 
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الموموع اّلذي تفّممو الغالبّية العظمى لمّطمبة، أي اّلذي يستطيع أْف يكتب فيو ُكّؿ 
والتوّجو نحو األصوات يعكس الرغبة في التجديد، . يمي ذلؾ األصوات. طالب

وتوّخي الموموعية والدقة العممية، ويرجع ذلؾ إلى أّف التطورات الحديثة في عمـ 
األصوات تغري الكثيريف باقتحاـ ىذا المجاؿ، أماًل في التجديد والتطوير، والتحّرر 

غير أّف الخوض فيو في بعض األحياف لـ يزد عمى كونو مجرد .  مف عباءة التقميد
. دعاية عممية يرّوج فييا الباحث لنفسو سمة الحداثة

وقد جاء الصرؼ، قسيـ النحو في المرتبة الخامسة مف ُسّمـ األولوّيات 
والذي يشد االنتباه ىو العزوؼ الوامح عف التحقيؽ، وعف الدراسات . البحثية

المسانية الكالسيكية الحديثة، أي عف عمـ المغة المركَّز عمى النظاـ الذي ظؿ 
مسيطرًا عمى الساحة المسانّية حتى سبعينّيات القرف المامي، فقد جاء ىذاف 

وفي مقابؿ ذلؾ كاف ىناؾ اىتماـ ممحوظ باالتجاه . الموموعاف في ذيؿ القائمة
الجديد في المسانيات الذي بدأ يطرح نفسو كبديؿ لمسانيات الكالسيكية الحديثة منذ 

سبعينّيات القرف المامي المتمثؿ في المسانيات التداولية، ونحو النّص المذيف 
 ، فقد سجمت في (16)يرّكزاف عمى وظيفة المغة في بنية معقدة لمتواصؿ االجتماعي

%. 3.8، أي ما نسبتو  (9)نحو النّص تسع رسائؿ

اثنتاف وثالثوف رسالة،  (32)وقد قامت الدراسة عمى عّينة عشوائية عّدتيا 
% 28رسالة ماجستير، أي ما نسبتو   (25)سبع رسائؿ دكتوراه، والباقي  (7)منيا 
، وىي النسبة ذاتيا تقريبًا اّلتي تمّثؿ نسبة عدد رسائؿ الدكتوراه إلى  %72إلى 

%. 73إلى % 27نسبة عدد الّرسائؿ في القسـ ككّؿ، وىي 

واألصؿ في الّرسائؿ، وما ىو مأموؿ منيا ىو أْف تكوف إمافات نوعية، 
: جديدة ومفيدة في موموعيا، ولـ تخؿ العّينة مف رسائؿ مف ىذا النوع، نذكر منيا
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حيث  (ـ1998رسالة ماجستير )" التحميؿ النطقي واألكوستكي لمحركات " .ٔ
استعانت الباحثة بمختبر األصوات في الجامعة األردنية، واستخدمت المطياؼ 

 لتحديد ترددات المكّونيف الموجّييف، Spectrograph (جياز رسـ األطياؼ)
األوؿ والثاني لمختمؼ الحركات، مستعينة بالرسـو والجداوؿ لتأميف أكبر قدر 

المكّوف الموجي األوؿ )مف الدقة، رابطة كؿ مكّوف بالتجويؼ اّلذي يخّصو 
وقد أفادت . (بالتجويؼ الحمقي، والمكّوف الموجي الثاني بالتجويؼ الفموي

الباحثة مف عدد غير قميؿ مف المراجع األجنبية ذات الصمة، وقد اعتمدت في 
دراستيا عمى نطقيا ىي، ولـ تتنّبو إلى أّف ىناؾ فرقًا في الترددات بيف نطؽ 

، ولكف ىذا الفرؽ عمى أّية حاؿ ال يؤثر في  (17)الرجاؿ ونطؽ النساء
. النتيجة؛ ألّف ِنَسب التردد بيف المكونيف تظّؿ ثابتة

رسالة ماجستير  )" أثر القاعدة النحوية في تطويع الشاىد، المبّرد نموذجا" .ٕ
حيث تعّقب فييا الباحث ىذه الظاىرة عند المبّرد مبّينًا مدى  (ـ1997

استشرائيا عنده في مختمؼ األبواب النحوية عمى نحو اّتسـ بالدقة والشموؿ، 
ورجع فييا إلى عدد كبير جدًا مف المصادر والمراجع، أظير فييا الباحث 

مدى تأثير القاعدة النحوية في تفكير المبّرد الذي ربما وصؿ إلى حّد االعتقاد 
. بمبدأ توقيفّية المغة عنده

 ىاتاف الرسالتاف تعداف نموذجيف لمعمؿ الجاّد والمثمر ممف العّينة التي 
جرت عمييا الدراسة، أما بقية رسائؿ العّينة فقد سّجمنا عمييا عّدة ممحوظات ، 

 :نجمميا في اآلتي
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  الجمع والنقل واجترار المعلومات:  ّو ً 

، وىو نوع مف التوّسع وىذه سمة بارزة وغالبة في عدد كبير مف الرسائؿ
ّنما جيد محموـ لجمع كّؿ  األفقي ال الّرأسي، أي ال جديد مف حيث المعمومات، وا 
ما قيؿ عف ىذه الفكرة، أو تمؾ، أو عف ىذه المفردة أو تمؾ، ويمكف أْف نمّثؿ لذلؾ 

: باآلتي

، فقد (ـ1993)" األفعاؿ الجامدة، مصطمحًا واستعماالً "رسالة ماجستير بعنواف  -ٔ
تتّبعت الباحثة كّؿ ما قيؿ عف ىذه األفعاؿ، ولـ تأِت بأّي جديد بشأنيا مف 

 .حيث البنية وال مف حيث العمؿ

إّف كؿَّ ما . (ـ2003)" المقاطع وأثرىا في أبنية الكمـ: "رسالة دكتوراه بعنواف -ٕ
جاء في ىذه الرسالة ما ىو إاّل ترديد لما قالو العمماء والباحثوف، فال جديد مف 

تقصيرًا أو : حيث بنية المقاطع العربّية، وال مف حيث أثرىا في تطّور األبنية
 .إطالة 

وفي ىذه . (ـ1997)" الموصوؿ وصمتو في العربّية: "رسالة ماجستير بعنواف -ٖ
الرسالة كّرر الباحث كالـ النحاة بشأف األسماء الموصولة مف حيث البنية، 

والشيء الوحيد . ومف حيث العدد، والجنس، وأّييا لمعاقؿ وأّييا لغير العاقؿ
الداخمة عمى " اؿ"اّلذي حاوؿ فيو الباحث اإلتياف بشيء جديد ىو إنكاره لكوف 

كّؿ مف اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ اسمًا موصواًل، وسّماىا اعتباطًا داّلة تعريؼ، 
 مف 48ص)تحقيؽ المطابقة مع الموصوؼ : وظيفتيا عمى حّد قولو ىي

 .ليتو لـ يفعؿ: ونقوؿ. (الرسالة

"      الوتراف الصوتّياف وتحميؿ وظائفيما النطقّية: "رسالة ماجستير بعنواف -ٗ
كّنا نتوّقع مف الرسالة أْف تكوف عممية تجريبّية، أي تشريحًا حقيقيًا . (1989)

لمحنجرة وأجزائيا بالتعاوف مع أحد المختّصيف في األنؼ واألذف    والحنجرة ، 
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ولكّننا بعد االّطالع عمييا وجدناىا مجّرد دراسة نظرّية اعتمد فييا الباحث عمى 
 .ما ذكرتو كتب األصوات بيذا الشأف، وال جديد ُيذكر

، (ـ1995)" الممير وأثره في بناء الجممة العربّية: "رسالة ماجستير بعنواف -٘
، كّؿ ما (ـ2004)" الممير ووظائفو دراسة تحميمّية: "ورسالة دكتوراه بعنواف

جاء في ىاتيف الرسالتيف حوؿ الممائر وحقيقتيا وأنواعيا مف حيث االستقالؿ 
كّمو تكرير لما أثبتو - وعدمو، ومف حيث العدد، والجنس، والوظيفة النحوّية 

 .النحاة والدارسوف مف قبؿ

غرابة المفظ فيما عرض لو ابف عّباس في مسائؿ : "رسالة ماجستير بغنواف -ٙ
حيث لـ يزد عمؿ الباحث عمى جمع أقواؿ  (ـ2004)"نافع بف األزرؽ

المفسريف بشأف المعنى أو المعاني اّلتي تدّؿ عمييا المفردات القرآنّية اّلتي سأؿ 
نافع بشأنيا ابف عّباس ما إذا كانت قد وردت بمعناىا في أشعار العرب، أي 

 .مجّرد عممية رصد وجمع فقط

 (ـ2004)" التوابع في كتاب الكّشاؼ لمزمخشري: "رسالة ماجستير بعنواف -ٚ
يكّرر الباحث ىنا كالـ النحاة عف البدؿ ولكف مف خالؿ الكّشاؼ، ومعروؼ 

أّف البدؿ بوصفو فصيمة نحوّية ىو مف حيث العدد والشروط والمواصفات عند 
- الزمخشري سواء في كّشافو أو في كتابو المفّصؿ وعند غيره مف النحاة 

وكاف مف الممكف أف تكوف الرسالة مفيدًة .  واحد، فال جديد يمكف اإلتياف بو
أكثر لو رّكزالباحث فييا عمى المسائؿ اّلتي خالؼ فييا الّزمخشري جميور 
الّنحاة في باب التوابع ككّؿ، مثؿ إثبات عطؼ البياف في النكرات، واقتراف 

الجممة الواقعة نعتًا بالواو لتأكيد لصوؽ الصفة بالموصوؼ، وحذؼ المعطوؼ 
بقاء العاطؼ والمعطوؼ، وحكـ ىمزة االستفياـ في باب العطؼ  عميو وا 

 .أمتقّدمة ىي مف تأخير أـ أّنيا في مكانيا؟ وما أشبو ذلؾ
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  وعمى كّؿ فإّف األمثمة عمى سمة الجمع والنقؿ كثيرة جّدًا، وما ذكرناه مجّرد 
. عّينات

 شيوع ظاىرة الحشو:  انياً 

   والحشو آفة مف آفات البحث العممي قّمما تنجو منو رسالة مف الرسائؿ 
العممية، وىذا يرجع عمى ما يبدو إلى أّف الكـّ أصبح جزءًا مف ثقافة القيمة العممية 

. والحشو حشواف؛ حشو صريح، وحشو مقّنع. لمرسالة

: الحشو اللرييح ويممن  نْن يُيمّ ل عليو ببِـ -  

ـ، بدأىا 1984" النفي المغوي بيف الداللة والتركيب: "رسالة ماجستير بعنواف. 1
مقدمة في عمـ : " تحت عنواف (60- 1ص)الباحث بفصؿ مف ستّيف صفحة 

وىذا نوع مف االستعراض والتزّيد الذي يمّر وال ينفع، فال " المغة المعاصر
. عالقة ليذا الفصؿ بموموع الرسالة مف قريب وال مف بعيد

األلفاظ : " ومف أمثمة ذلؾ أيمًا الفصؿ األوؿ مف رسالة ماجستير عنوانيا.2
ـ تحدث فيو الباحث عف الترادؼ في العربية، 1997" العسكرية في القرآف الكريـ

. أسبابو وفوائده ومواقؼ العمماء منو

اإلعالؿ في موء عمـ المغة : "ومف ذلؾ أيمًا رسالة ماجستير بعنواف. 3
ـ اّلتي يمكف القوؿ إّف الرسالة تبدأ حقيقة مف الصفحة رقـ   1998" المعاصر

اّلتي بدأ منيا الباحث الحديث عف اإلعالؿ مف وجية نظر عممية  (116)
 115)حديثة، وىذا يعني أّف كّؿ ما سبؽ مف الصفحات، أي ما مجموعة 

. يعد خارجًا عف موموع الرسالة (صفحة

األنماط التحويمية في جممة االستثناء : "ومف ذلؾ أيمًا رسالة ماجستير بعنواف. 4
ـ التي ال ينطبؽ ما جاء فييا عمى العنواف إال الفصؿ الثالث 1989" العربية
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وأما  (95-62ص )"األنماط التحويمية في جممة االستثناء العربية : "المعنوف بػ
النظرية : "، والفصؿ الثاني(24-3 ص)" جممة االستثناء العربية"الفصؿ األوؿ 

المستويات الميجية لظاىرة "، والفصؿ الرابع (61-25ص )"التوليدية التحويمية 
، والفصؿ الخامس الذي يمثؿ النتائج فال (132-96ص )"االستثناء العربية 

. عالقة ليذا كمو بعنواف الرسالة

ـ، 2002" البدؿ في المعمقات العشر: "ومف ذلؾ أيمًا رسالة ماجستير بعنواف. 5
حيث لـ نجد فييا ما ينطبؽ عمى العنواف إال الفصؿ الثاني المعنوف          بػ 

البدؿ "، وأما الفصالف األوؿ (62-37ص )" شواىد البدؿ في المعمقات العشر"
ص "  )عالقة البدؿ ببقية التوابع"والفصؿ الثاني  (19-1ص)" وأقسامو وفائدتو

ّنما ىما مجّرد عممّية " فال عالقة ليما بالبدؿ في المعمقات العشر (20-36 وا 
تسميف غير صحّية لمّرسالة، ودراسة نظرية، مجّرد جمع ونقؿ عف المراجع 

. النحوية ليس غير

ومف األمثمة البارزة عمى التزّيد والحشو ما جاء في رسالة الماجستير المعنونة بػ . 6
ـ، فيذه ال ينطبؽ مف كّؿ ما جاء 1992" الزيادة ومعانييا في األبنية الصرفية"

" الزيادة ومعانييا في األفعاؿ: "فييا عمى العنواف سوى الفصؿ األوؿ المعنوف بػ 
وأما ما عدا ذلؾ فال عالقة لو بعنواف الرسالة كالحديث عف . (47-2ص )

التي تشكؿ ... الزيادة ومعانييا في المشتقات، وفي لواحؽ التأنيث وفي الجموع
. الفصوؿ الثالثة األخيرة مف الرسالة

.      ىذا غيض مف فيض، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة جداً 

: الحشو المقّنعح ويممن  نْن يُيمّ ل عليو باآلتي- ب

" العربية واإلنكميزّية: التماسؾ النصي في المغتيف: "رسالة دكتوراه معنونة بػ-  1
. ـ2002
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فبحسب العنواف يفترض في الرسالة أْف تكوف تطبيقيو قائمة عمى نصوص 
طبيعّية مف المغتيف؛ العربية واإلنكميزّية تستخمص مف خالليا عناصر التماسؾ 

ولكّف الدراسة جاءت . النصي، ويقابؿ بينيا لمعرفة أوجو االتفاؽ واالختالؼ
نظرية، ومجرد جمع ونقؿ وكأّف الباحث يؤلؼ كتابًا عف التماسؾ النصي، إذ بدأ 
بالحديث عف معايير مبط النصوص، ثـ بالتماسؾ النصي عند المحدثيف، ثـ 

-120ص )وحتى الباب الرابع واألخير . بالتماسؾ النصي في التراث العربي
الذي يبدو " العربية واإلنكميزّية: المؤتمؼ والمختمؼ في المغتيف"المعنوف بػ  (169

منسجمًا ظاىريًا وعنواف الرسالة، لـ يزد عمى كونو دراسة نظرية لبعض عناصر 
. التماسؾ كاإلحالة، والحذؼ، واالستبداؿ، والوصؿ، والعامؿ النحوي

النفي : "ومما يعد مف الحشو المقّنع أيمًا ما ورد في رسالة ماجستير بعنواف- 2
ـ 1995" في المغة العربية، تطبيؽ عمى شعر النابغة

لـ يأت فيو " تطبيؽ عمى شعر النابغة" فالفصؿ الرابع واألخير فييا المعنوف بػ
الباحث بأي جديد ُيذكر، وكؿ ما فعمو ىو أنو كّرر الفصؿ األوؿ مع إيراد شواىد 
عمى النفي مف شعر النابغة، فمـ يبّيف الباحث كيؼ وّظؼ النابغة النفي لخدمة 

. األغراض والمعاني التي يريدىا

ومف األمثمة عمى ذلؾ أيمًا ما ورد في رسالة ماجستير معنونة         بػ - 3  
ـ حيث 2004" التحوالت التركيبية في الجممة العربية في عصر العولمة"

لمحديث عف العولمة وخصص الفصؿ  (47-5ص )خصّص الفصؿ األوؿ 
لمحديث عف قمايا ال تمّت إلى التحوالت  (124-114ص  )الثالث 

خصائص المغة العربية، ودور المغة العربية في : مثؿ: التركيبية بأّي صمة
عصر العولمة، واحتياجات المغة العربية لدخوؿ عصر العولمة، والعربّية في 
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مواجية اإلنكميزّية، والمغة العربية وثورة المعموماتية، فكأّف الرسالة عف العربّية 
 .والعولمة وليس عف التحوالت التركيبّية في عصر العولمة

  التمرير والتداخل بين الرسائل:  ال اً 

إّف التكرير والتداخؿ بيف الرسائؿ يجعميا بعميا لبعض نسخًا باىتة جزئيًا أو 
وأّما التكرير الكّمي فيمكف التمثيؿ عميو . كميًا بحسب كـّ التداخؿ والتكرير فيما بينيا

:   باآلتي

ـ، ورسالة 2004" الممير ووظائفو دراسة تحميمية: "رسالة دكتوراه بعنواف.  1
ـ، 1995" الممير وأثره في بناء الجممة العربية وتركيبيا: "ماجستير بعنواف

حقيقتو وأنواعو، : الممير: فالفصؿ األوؿ في كّؿ منيما يتناوؿ الموموع ذاتو
أصوليا  وتطورىا كما أّف الفصؿ الثاني منيا يتعّرض : والممائر العربية

لوظيفة الممير في الربط بيف عناصر الجممة الواحدة، أو بيف الجمؿ، 
. فالموموع تقريبًا واحد بيف الرسالتيف

النفي في "ـ، و1984" النفي المغوي بيف الداللة والتركيب: "رسالتا الماجستير.  2
 (النفي باألدوات)ـ، الموموع واحد ىو النفي الصريح 1995" المغة العربية

. والنفي الممني
:  و ما التمرير الجزئيح فيتم ل في

ورسالة ماجستير " ظاىرة االتساع في النحو العربي: "رسالة دكتوراه بعنواف.  أ
فرسالة . ـ2004وكمتاىما نوقشت عاـ " االتساع وأثره في المغة: "بعنواف

الماجستير تعد جزءًا مف رسالة الدكتوراه وذلؾ ألّنيا اقتصرت عمى مظير واحد 
مف مظاىر االتساع أال وىو الحذؼ، في حيف تناولت رسالة الدكتوراه مختمؼ 

. مظاىر االتساع مف حذؼ وغيره
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، ورسالة الماجستير "الحذؼ في سيفّيات المتنبي: "رسالة الدكتوراه المعنونة بػِ .  ب
وكمتاىما نوقشت في عاـ ". الحذؼ في شعر أبي الطيب المتنبي: "المعنونة بػِ 

حذؼ الحرؼ، : فموموع الرسالتيف واحد، ىو الحذؼ بأنواعو. ـ2005
وحذؼ الفعؿ، وحذؼ االسـ، وحذؼ الجممة، ومف المعروؼ أّف سيفّيات 

وعميو، فرسالة الدكتوراه جزء مف رسالة . المتنبي ما ىي إاّل جزء مف شعره
. الماجستير

مجموعة مف رسائؿ أيمًا ومما يعد مف التكرير أو التداخؿ غير المباشر .  ج
:        ، مثؿ. . .  "الظواىر الصوتية: "الماجستير تحمؿ العنواف ذاتو ىو

الظواىر الصوتية في "ـ، و 1993" الظواىر الصوتية في قراءة الكسائي"
. . ـ2001" الظواىر الصوتية في قراءة األعمش"ـ، و1992" قراءة ابف كثير

وىذا اإلطار يتكّوف مف . فيذه كّميا ليا إطار بحثي واحد ال تكاد تخرج عنو. 
ظاىرة المماثمة، واإلمالة، مع أّف اإلمالة مرب مف المماثمة الجزئّية بيف 

وىذه الظواىر ليست خاصة بقارئ دوف آخر، . الحركات، وظاىرة المخالفة
ّنما ىي ظواىر عاّمة  يشترؾ فييا عدد كبير مف القّراء وعميو فمف يقرأ ىذه . وا 
ولو اقتصرت الرسائؿ . الرسائؿ يخّيؿ إليو أّنو يقرأ كتابًا واحدًا بطبعات مختمفة

.  عمى الظواىر الصوتّية اّلتي انفرد بيا أحد القّراء لكاف ذلؾ أجدى وأنفع
: الخلل المنيجي ويتم ل في: رابعاً 

. ـ1984" النفي المغوي بيف الداللة والتركيب: "رسالة الماجستير المعنونة بػ.  أ
عمى النفي  (الفصؿ الثاني)حيث قّدـ الباحث الحديث فييا عف النفي الممني 

وىو الفصؿ الثالث، وكأف النفي الممني ىو األصؿ  (النفي باألداة)الصريح 
. وكاف ينبغي لو أْف يفعؿ العكس. والصريح ىو الفرع
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" السماع وأىميتو في التقعيد النحوي عند سيبويو: "رسالة الماجستير المعنونة بػ.  ب
-1ص )ـ، حيث خّصص الباحث الفصؿ األوؿ لالستدالؿ        1992

، والفصؿ الثالث لممسموع (79-50ص)، والفصؿ الثاني لمتحميؿ والتأويؿ(49
) والرابع واألخير لممسموع المعتمد  (139-80ص  )المشكؿ أو المرفوض 

ومعموـ بداىة أّف االستدالؿ مرحمة تأتي بعد التحميؿ . (216-140ص 
وعميو  . والتأويؿ، والتحميؿ والتأويؿ موقعيما الطبيعي بعد السماع الموثوؽ بو

فقد كاف عمى الباحث أف يبدأ بالسماع ثـ بالتحميؿ والتأويؿ وينتيي أخيرًا إلى 
ثـ . االستدالؿ، ولكّنو عكس األمر فقدـ ما يجب تأخيره وأّخر ما يجب تقديمو
ىذا ! قّدـ السماع المشكؿ عمى ما أسماه السماع المعتمد وكأف ذاؾ أصؿ ليذا

. عالوة عمى أّنو ليس ألحد كائنًا مف كاف أف يرفض سماعًا ورد عف العرب

ومف الخمؿ المنيجي أيمًا ما ورد في رسالة الماجستير المعنونة         بػ . ج
حيث أنكر الباحث اعتباطًا كوف . ـ1997" الموصوؿ وصمتو في العربية"
الداخمة عمى اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ اسمًا موصواًل، ومع ذلؾ أثبتيا " اؿ"

مع أّف عنواف الرسالة يقتصر  (76ص )في دراستو باعتبارىا حرؼ تعريؼ 
! عمى االسـ الموصوؿ وصمتو

ا ستغناء بالمراجع عن الملادر : خامساً 

تتطمب البحوث المتعمقة باألصوات خاّصًة، والدراسات المسانية الحديثة عاّمًة 
الرجوع إلى مصادرىا الحقيقية بالمغة اإلنكميزّية عمى أقؿ تقدير، غير أّف ما وجدناه 

مف أّي مرجع - بسبب عدـ التمّكف مف اإلنكميزّية - ىو أّف كثيرًا مف الرسائؿ تخمو
فقد اكتفى أصحابيا بالكتب المترجمة، والكتب العربية التي ىي عالة في . أجنبي

ىذا المجاؿ عمى المصادر الغربية، رغـ توافر المصادر الغربية، وبعمميـ ىذا 
: يكونوف كمف لجأ إلى التيّمـ مع وجود الماء، فمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ
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اإلعالؿ في موء : "رسالتا ماجستير ودكتوراه لباحث واحد، عنواف الماجستير.  أ
التفسيرات الصوتية لمظواىر : "، وعنواف الدكتوراه1998" عمـ المغة المعاصر

وكمتاىما لـ يرجع فييما الباحث إلى أّي مرجع غربي في . 2002" الصرفية
. األصوات

المماثمة والمخالفة بيف ابف جني والدراسات الصوتية : "رسالة دكتوراه بعنواف. ب
. ـ لـ يرجع فييا صاحبيا أيمًا إلى أّي مرجع غربي2003" الحديثة

" األنماط التحويمية في جممة االستثناء العربية: "رسالة ماجستير بعنواف. ج
لـ يرجع الباحث فييا إلى أٍي مف المصادر الغربية عامة، وال إلى أٍي . ـ1991

ْف كاف قد أشار إلى كتابيف مف كتب تشومسكي . مف كتب تشومسكي خاّصة وا 
 Syntactic : واآلخرىوAspects of the theory of syntax: ىما

structuers ًـّ أثبتيما في فيرس المراجع أيما ولكّف عممو ىذا ال يزيد .  ، ُث
عمى كونو نوعًا مف التدليس العممي، فالباحث لـ يرجع إلى أي مف ىذيف 

نما كاف ينقؿ حرفيًا عف الترجمة العربّية ليذيف الكتابيف البنى : " الكتابيف وا 
. ترجمة" جوانب مف نظرية النحو"يوئيؿ يوسؼ عزيز، و: ترجمة" النحوية

والدليؿ عمى ذلؾ ىو الخطأ في اإلحالة، فقد أحاؿ الباحث . مرتمى جواد باقر
 وأشار إلى رقـ ..…Aspects مف الرسالة عمى كتاب تشومسكي 44ص 

فكالـ تشومسكي في كتابو ىذا ورد في ! وىذا خطأ. (180)الصفحة وىو 
 .145الفصؿ الثالث ص 

 ، وذكر .…Syntacticثـ أشار الباحث في مومع آخر إلى الكتاب اآلخر 
فكالـ تشومسكي الذي نقمو الباحث . وىذا خطأ أيماً . (107)رقـ الصفحة وىو 

عف الترجمة العربية ليذا الكتاب ورد في الكتاب المذكور بمغتو األصمّية في الفصؿ 
. 107 وليس 103التاسع، ال العاشر، وفي الصفحة رقـ 
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. ـ2004" المقاطع وأثرىا في أبنية الكمـ العربية: "رسالة دكتوراه بعنواف. د

  General:       لـ يرجع فييا الباحث إال إلى مرجع غربي واحد ىو كتاب

      linguistics ِلػ  :Robins 

 األخطاء العلمية: سادساً 

:     ولمتمثيؿ عمييا نكتفي باآلتي

في معرض التأريخ لظيور مصطمح الممير في التراث العربي  ذىب .  أ
ـ إلى 1995" الممير وأثره في بناء الجممة: "صاحب رسالة الماجستير المعنونة بػ

، وأّما سيبويو فإّنو لـ (5ص )أّف أقدـ استخداـ ليذا المصطمح كاف عمى يد المبّرد 
ّنما استخدـ مصطمح اإلممار وىذا خطأ مبيف، مبني عمى . (3ص )يستخدمو، وا 

التقميد، والتأّثر باآلخريف الذيف لـ يقرءوا سيبويو جيدًا؛ ذلؾ أّف سيبويو كاف أّوؿ 
مف عرؼ ىذا المصطمح، وقد استخدمو قبؿ المبرد بقرف كامؿ مف الزماف، والدليؿ 

ذا قمت: "عمى ذلؾ قولو في الكتاب مربوني ومربتيـ قوَمؾ، جعمت القوـ بداًل : وا 
 الجماعة ضميرو جماعة، امف ىـ، ألّف الفعؿ ال بّد لو مف فاعؿ، والفاعؿ ىاىف

. (18")الواو

ومف جممة األخطاء العممية الناجمة عف المعالجة الساذجة المفتقرة إلى . ب
: األصالة العممية ما توصؿ إليو صاحبا رسالتي الماجستير، المعنوتيف         بػ

" السماع المغوي"ـ، و 1992" السماع وأىميتو في التقعيد النحوي عند سيبويو"
فقد خمصا في بحوثيما إلى أّف اعتماد الّنحاة في تقعيد القواعد كاف عمى . ـ1997

ذا اتخذنا الكتاب مثاًل : "الشعر أكثر منو عمى النثر؛ قاؿ صاحب الرسالة األولى وا 
فإّف ىذا البياف بنوعيات الشواىد وعدد كّؿ منيا ُيثبت اعتماد ... لممؤلفات المغوية

وقاؿ صاحب . ( مف الرسالة350ص )" األحكاـ المغوية في مجموعيا عمى الشعر
ولقد كاف كالـ العرب في نظر الّنحاة يشمؿ الشعر والنثر عمى : "الرسالة األخرى
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السواء، ولكّف ذلؾ كاف مف الناحية النظرية، أما مف حيث التطبيؽ فقد رأينا الّنحاة 
 100-99ص )" يحفموف بالشعر إلى درجة أليتيـ أو كادت عما عداه مف الكالـ

. (مف الرسالة

وما توصؿ إليو الباحثاف خطأ فاحش، وجيؿ مزٍر بحقيقة األمور، وواقع 
أي )الحاؿ ، إذ كيؼ يكوف اعتمادىـ عمى الشعر أكثر وقد نّصوا عمى أّف الكتاب 

؟ كيؼ يعتمدوف عمى األمعؼ (19)" أعرب وأقوى في الحجة مف الشعر (القرآف
أكثر مف األقوى؟ 

 إّف اّلذي دفع الباحثيف إلى قوؿ ما قااله ىو النظرة السطحية الساذجة 
، (عدا المكرر منيا)آية فقط " 441"لألمور، فقد وجدا أّف سيبويو قد استشيد بػ 

وبالمقابمة بيف الرقميف توصال بسذاجة . شاىدًا مف الشعر" 1050"بينما استشيد بػ 
وىذا كما قمنا فيـ . يحسداف عمييا إلى أّف سيبويو قد اىتـ بالشعر أكثر مف النثر

والصحيح ىو أّف سيبويو خاّصًة، . قاصر، وقمب لواقع الحاؿ رأسًا عمى عقب
والّنحاة عاّمًة قد اعتمدوا عمى النثر، وعمى القرآف الكريـ عمى وجو الخصوص أكثر 

. بكثير مف اعتمادىـ عمى الشعر في تقعيدىـ لمقواعد

إّف كالـ ىذيف الباحثيف إّنما يكوف صحيحًا في حالة واحدة فقط، وىي : ونقوؿ
أْف يكوف مجموع ما قالتو العرب مف شعر مماثاًل في عدده لعدد آيات القرآف 

وىذا ال يكوف بحاؿ، فعدد آيات القرآف الكريـ محّدد ومعروؼ، فعمى حسب . الكريـ
أجمعوا عمى أّف عدد "فإّف العمماء قد " اإلتقاف في عمـو القرآف"ما جاء في كتاب 

ولكْف كـ بيتا مف الشعر قالتو العرب؟ ليس . (20)"آيات القرآف الكريـ ستة آالؼ آية
ولكْف مف المؤكد أّف ما قالتو العرب مف الشعر أكثر . لدينا إحصاء دقيؽ لذلؾ

ونستطيع أْف ُنجري إحصاء تقريبيًا لذلؾ عف . بكثير مف عدد آيات القرآف الكريـ
. (ىػ216)طريؽ إحصاء عدد األبيات التي يحفظيا لغوي واحد أال وىو األصمعي 
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أحفظ ستة عشر ألؼ : سمعت األصمعي يقوؿ: "فقد ُذكر أّف عمر بف شّبة قاؿ
" فييا المائة والمائتاف: أفييا شيء ىو بيت أو بيتاف؟ فقاؿ: "فقيؿ لو. (21)"أرجوزة

. وىذا خالؼ ما يحفظو بطبيعة الحاؿ مف غير األراجيز. (22)

   وال نريد ىنا أْف نأخذ المعّدؿ لياتيف النيايتيف لحساب عدد أبيات األراجيز 
ّنما نكتفي بعدد متوامع ىو عشرة أبيات فقط لكّؿ  اّلتي يحفظيا األصمعّي، وا 

ُأرجوزة، وبمرب ىذا العدد بعدد األراجيز سيكوف مجموع ما يحفظو األصمعي ىو 
ستيف ألفًا ومائة ألؼ بيت، فإذا أمفنا إلى ذلؾ ما يحفظو مف غير  (160.000)

األراجيز، وليكف ربع ىذا العدد فسيكوف مجموع ما يحفظو األصمعي وحده مف 
وما يحفظو األصمعي ىو بالقطع ليس كّؿ . مائتي ألؼ بيت (200.000)الشعر 

ما قالتو العرب، غير أّننا نفترض جداًل واعتباطًا أّف ما يحفظو األصمعي يمّثؿ كّؿ 
ما ورد مف شعر عمى لساف العرب، وبحسبة بسيطة نعرؼ أّف سيبويو قد استشيد بػ 

أما مجموع ما . (%7.3 = 6000 ÷ 441)مف عدد آيات القرآف الكريـ % 7.3
مف مجموع الشعر % 0.5استشيد بو مف الشعر فال يزيد عمى نصؼ في المائة 

؟ إّف %0.5 الػ أو% 7.3فأّييا أكثر اؿ . (0.00525 = 200000 ÷ 1050)
المقابمة بيف ىاتيف النسبتيف تبّيف بوموح أّف مجموع  ما استشيد بو سيبويو مف 

وىذه حقيقة . القرآف الكريـ يساوي أربعة عشر معفًا لما استشيد بو مف الشعر
. يعرفيا مف يعرفيا، ويجيميا مف يجيميا

ومف جممة ما يستشيد بو عمى األخطاء العممية ىو الجيؿ أحيانًا .  ج
الزيادة ومعانييا في : "ففي رسالة الماجستير المعنونة بػ. بأساسّيات الموموع 

في ىذا الديواف الصغير . (ـ1992)األبنية الصرفية في ديواف الطفيؿ الغنوّي 
صفحة مف القطع المتوّسط، كشؼ الباحث  (126)اّلذي لـ يزد عدد صفحاتو عمى

عف أخطاء كثيرة تدّؿ عمى معؼ وامح في الكفاية الصرفّية لديو، فقد عّد كاًل 
الَمواطف، وُمتالع : ، وكال مف(53ص )الساعد، والغائط، وباطمو، والنائبات : مف
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عّدىا كّميا أسماء فاعؿ، مع أّف - ترخيـ صاحب  (58ص)، وصاِح (54ص )
صفة مشبية، والباقي إما أسماء ألشياء مثؿ الساعد، أو أسماء ألماكف، " صاحب"

المواطف، جمع موِطف، وُمتالع، اسـ بقعة، والغائط لممكاف : أو بقاع مثؿ
ما أسماء لمعاٍف كالباطؿ والنائبات بمعنى المصائب . المنخفض، وا 

األلفاظ العسكرّية في القرآف : "ومف ذلؾ أيمًا رسالة ماجستير بعنواف- د
، لـ يحّدد الباحث في رسالتو ىذه مواصفات المفردات العسكرّية؛ (ـ1997)"الكريـ

وفوجئنا بو في الفصؿ الثاني يرّتب . أي متى ُيحكـ عمى الكممة بأّنيا عسكرّية
: األلفاظ العسكرّية عمى نحو اعتباطّي في مجموعات، ىي

العيد والميثاؽ  -ٔ
 الّذّؿ والصغار -ٕ

 الكيد والمكر والخداع -ٖ

 الخوؼ والرعب والرىبة -ٗ

 الصّد والمنع -٘

 الغوث والمدد -ٙ

   ( مف الرسالة48ص )الّسّر والكتماف والخفاء -ٚ

وال نعرؼ حقيقة كيؼ يندرج معظـ ىذه المصطمحات في زمرة األلفاظ 
!  العسكرّية

غير أّف ما يدعو لمعجب ىو تقسيمو لما سّماه األلفاظ العسكرّية إلى أربعة 
حقوؿ داللّية، دوف أّف يذكر اسما لكّؿ حقؿ، فكانت مف ثـّ حقواًل بال أسماء، 

: وىي
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. األمف والدفاع واإلعداد والشورى والتحريض: ويشمؿ كالِّ مف: الحقل األّول

الغارة والحصار والّصّؼ والّزحؼ والمبارزة : ويشمؿ كالِّ مف: الحقل ال اني
. واإلشاعة

. الحصف والسالح والّرمح والجند: ويشمؿ كالِّ مف: الحقل ال الث

الفصؿ )الجزية واألسير والدرجة والشييد : ويشمؿ كالِّ مف: والحقل الرابع
( 182-149الثالث ص 

وال أدري كيؼ يمكف التوفيؽ بيف مفردات كّؿ مجموعة ليتشّكؿ مف مجموعيا 
حقٌؿ داللي؟ كيؼ يأتمؼ الحصار والصؼ واإلشاعة مع الغارة والزحؼ والمبارزة؟ 
وكيؼ يأتمؼ الشييد واألسير مع الجزية والدرجة؟ وكيؼ يشّكؿ الدفاع حقاًل داللّيًا 
مع الشورى والتحريض؟ وكيؼ نجمع بيف السالح والرمح ؟ مع أّف السالح جنس 

كيؼ نجمع بيف الجنس والنوع في حقؿ واحد؟ . والرمح نوع مف أنواعو

ومّما الشّؾ فيو أّف الباحث كاف ييدؼ إلى إظيار معرفتو ببعض المفاىيـ 
اّلمسانّية الحديثة، اّلتي سمع بيا غير أّنو لـ يتمّثميا حّؽ التمّثؿ، فكاف أْف جاء 

. تطبيقو ليا ميميالً 

ومثؿ أخير عمى مثؿ ىذه األخطاء العممّية نسوقو مف رسالة الماجستير - ى
ولمعمـ فإّف الصفة المشبية . ـ2003" الصفة المشبية في القرآف الكريـ: "المعنونة بػ

في القرآف الكريـ قد فّصؿ القوؿ فييا المرحوـ عبد الخالؽ عميمة في موسوعتو 
(. 23) دراسات ألسموب القرآف الكريـ: "القرآنية الرائعة

ومف المعروؼ لكّؿ مف لو أدنى اّطالع عمى الصرؼ أّف الصفة المشبية ليا 
أبنية محددة ومعروفة مف الثالثي المجرد، وأّما مف غير الثالثي المجرد فيي عمى 

: صيغة اسـ الفاعؿ أو اسـ المفعوؿ بتوافر شرطيف
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.  معنوي ىو الداللة عمى الدواـ.1

. لفظي ىو رفعيا السببي، أو اإلمافة إلى مرفوعيا. 2

ذا ما نظرنا إلى ما ورد في رسالة الماجستير وفؽ ىذيف المعياريف وجدنا    وا 
ص )الحّظ : العجب العجاب حيث أدخؿ في الصفة المشبية ما ليس منيا، مثؿ

ص )، وُسدى (77ص )،  وَطيور (76ص )، والزَّبور (65ص ) ، واألْمت (64
، وَصْرصر وقمطرير، وسمسبيؿ، وزميرير، والَوسواس، (86ص )وِعفريت  (82

، وكاممة، وصالح، (91ص )واليحموـ، والدخاف، وفارض، وفاسؽ وىالؾ 
، (97-95ص )وماكثيف، ومبيف، والمستقر، ومسوّد، ومسيطر، ومقيـ، ومدىاّمتاف 

خوة، وأبينا  وغير ىذا كثير مما ليس . . .  (107، 106ص )وأسباط، وَجَسد، وا 
ولو أّنو رجع إلى كتاب عبد . مف الصفات المشبية في شيء، فكاف كحاطب ليؿ

الخالؽ عميمة لجّنب نفسو الوقوع في ىذا المأزؽ، ولما أدخؿ في الصفة المشّبية 
. ما ليس منيا، والستقاـ لو األمر، ولقّدـ عماًل أفمؿ بكثير مّما قاـ بو

إّف كّؿ ىذه الممحوظات التي ذكرناىا ما ىي إال غيض مف فيض مف واقع 
 –في رأيي - الرسائؿ الجامعية في قسـ المغة العربية بجامعة اليرموؾ الذي يعّد 

ذا كاف ىذا ىو . واحدًا مف األقساـ الميمة والمتقّدمة عمى مستوى الوطف العربي وا 
واقع الحاؿ فما المأموؿ؟ 

إّف ما يأممو كّؿ ميتـ غيور ىو االرتقاء بمستوى الرسائؿ الجامعية لتكوف 
لبنات معرفية تشكؿ إمافات نوعية ُتسيـ وعمى نحو إيجابّي في خدمة المغة 
العربية، وقماياىا بحيث يمّكنيا مف تبّوء المكانة الالئقة بيا في دنيا العمـ 

: ولتحقيؽ ذلؾ نقترح اآلتي. والمعرفة
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التخمص مف ثقافة الكـّ في الرسائؿ، والتركيز عمى الكيؼ، بمعنى أْف تكوف .  1
ـّ ذلؾ إال بالتقيد بعنواف . الدراسة وافية بالموموع دوف زيادة أو نقص وال يت

. الرسالة

أي عمى الباحث أف يبتدئ مف حيث انتيى . التكامؿ ال التكرير وال التداخؿ.  2
اآلخروف فيكوف عممو مكّماًل لعمؿ مف سبقو، ال نسخة باىتة عنو، وال متداخاًل 

وكي يتحّقؽ ذلؾ ال ُبّد مف أْف يكوف لدى كّؿ . في جزء كبير مف عممو مع غيره
قسـ قاعدة بيانات تشتمؿ عمى كّؿ الرسائؿ اّلتي تّمت مناقشتيا في القسـ عمى 

ـّ الموافقة عمى تسجيؿ أّي رسالة إاّل بعد . أقّؿ تقدير، وعمى خططيا وأْف ال تت
التأّكد مف كونيا ليست تكريرًا لغيرىا ، وال متداخمة في كثير مف محاورىا مع 

.  غيرىا

 عدـ السماح ألي طالب بالتسجيؿ في موموع األصوات خاصة، والمسانيات .3
الحديثة عامة إال إذا كاف يتقف الّمغة اإلنكميزّية، وعميو أْف يقدـ مف الوثائؽ ما 

. يثبت ذلؾ

تالفيًا لظاىرة تكرير الكتابة في الموموع نفسو، ولمحّد مف ظاىرة الجمع .  4
والنقؿ التي تّتسـ بيا كثير مف الرسائؿ ينبغي أْف ُيشّجع الطمبة عمى التوجو نحو 

ولتأميف توافر المخطوطات ينبغي أْف يكوف ىناؾ تعاوف بيف . التحقيؽ
الجامعات والمكتبات والمراكز التي ُتعنى بالمخطوطات، لمعرفة ما ُحقؽ منيا، 

. وما ىو رىف التحقيؽ، وما لـ يحقؽ بعد

كّؼ يد المشرفيف عف تشكيؿ لجاف المناقشة، وأْف يعيد ذلؾ إلى عمادة البحث . 5
العممي، أو إلى أّي جية تحّددىا الجامعة لتأميف أكبر قدر ممكف مف الحيدة في 

. تشكيؿ المجاف مف المختّصيف
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رفع مستوى القبوؿ في برنامج الدراسات العميا، بعدـ قبوؿ كّؿ َمف يقّؿ معدلو . 6
.  ، وفي البكالوريوس عف جيد جداً % 75في الثانوية العامة عف 

المغوية كالمجامع المغوية اّلتي ُتعنى بالقمايا التعاوف مع المؤسسات . 7
والجمعيات المغوية، والمؤسسات اإلعالمية، وحّث ىذه المؤسسات عمى التقّدـ 

بمشاريع بحثية في قمايا لغوية معّينة تيّميا يمكف أْف يفيد منيا الطمبة بوصفيا 
. موموعات لمماجستير أو الدكتوراه

تعزيز دور اّلمغة العربية في المؤسسات التعميمية مف مختمؼ المراحؿ، وجعميا . 8
لغة التعميـ الرسمّية في التخصصات كّميا، إذ المغة مظير مف مظاىر قوة 
ذا توقفت المغة  االبتكار في األمة، فإذا معفت قوة االبتكار توقفت المغة، وا 

وشواىد التاريخ، قديمًا وحديثاً، تثبت أنو ال يتأّتى لألمة أْف تتقّدـ، . تقيقرت األمة
وتشيد حمارة ما لـ تكف لغة التعميـ فييا ىي لغة األّمة نفسيا، ال بأّي لغة 

. ُأخرى أجنبية عنيا

 

 



 470 

اليوامش 

 

 .23محامرات في المسانّيات  ص .ٔ

 .145اّلمغة ومشكالت المعرفة  ص .ٕ

 .44دروس في األلسنّية العاّمة    .ٖ

 .122اّلمغة والفكر    ص .ٗ

 .180، وانظر عمـ المغة االجتماعي ص124المرجع السابؽ  ص .٘

 .172دروس في األلسنّية العاّمة ص .ٙ

 .178عمـ اّلمغة االجتماعي  ص  .ٚ

 .20أساسّيات عمـ الكالـ ص : ، وانظر 167المرجع السابؽ ص  .ٛ

 .178عمـ المغة االجتماعي  ص  .ٜ

 .127 اّلمغة والفكر ص  .ٓٔ

ٔٔ. Sapir,  Language,  p.219. 

ٕٔ. Ibid, p.218. 

 .131 ص  اّلمغة االجتماعيعمـ .ٖٔ

 .147المرجع السابؽ ص .ٗٔ

ـّ فيو إصدار نشرات بأسماء الرسائؿ  .٘ٔ وقفنا عند ىذا العاـ؛ ألّنو آخر عاـ ت
 .الجامعّية اّلتي نوقشت في الجامعة



 471 

 .25ـ ص1970تطّور عمـ اّلمغة منذ  .ٙٔ

ٔٚ. Catford, Fundamental problems in phonetics, pp 58-59. 

 .1/79الكتاب  .ٛٔ

 .1/14 (الفّراء)معاني القرآف .ٜٔ

 .1/189اإلتقاف في عمـو القرآف  .ٕٓ

 .3/171وفيات األعياف   .ٕٔ

 .169طبقات النحوييف واّلمغوييف ص .ٕٕ

 138-52الجزء الرابع ص/ دراسات ألسموب القرآف الكريـ ، القسـ الثاني .ٖٕ

 



 472 

المراجع 

حمزة قبالف :  تشومسكي، ناعوـ، المغة ومشكالت المعرفة، ترجمة -ٔ
   . ـ1990، 1المزيني، دار توبقاؿ لمنشر، ط 

 جموريا، بوردف وكاثريف، ىاريس، أساسّيات عمـ الكالـ، ترجمة محيي  -ٕ
 .ت.الديف حميدي، دار الشرؽ العربي، بيروت ، د

 ابف خّمكاف، أبو العّباس شمس الديف أحمد بف محّمد، وفيات األعياف  -ٖ
 ت.إحساف عّباس، دار الثقافة، بيروت، د: وأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ

:  الزبيدي، أبوبكر محّمد بف الحسف، طبقات النحوييف واّلمغوييف، تحقيؽ -ٗ
 .ـ1973محّمد أبو الفمؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة،

صالح القرمادي، :  سوسير، فرديناف، دروس في األلسنّية العاّمة، ترجمة -٘
 .ـ1985ومحّمد الشاوش، ومحّمد عجينة، الدار العربّية لمكتاب، طرابمس، 

عبد السالـ :  سيبويو، أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر، الكتاب، تحقيؽ -ٙ
 .ت.بيروت، د/ القاىرة، وعالـ الكتب/ ىاروف، دار القمـ

:  السيوطي، جالؿ الديف عبد الرحمف، اإلتقاف في عمـو القرآف، تحقيؽ -ٚ
 .ـ1985، القاىرة،3محّمد أبو الفمؿ إبراىيـ، دار التراث، ط

، 1 الشايب، فوزي حسف، محامرات في المسانّيات، وزارة الثقافة، ط -ٛ
 .ـ1999عّماف، 

عميمة، عبد الخالؽ، دراسات ألسموب القرآف الكريـ، دار الحديث ،  -ٜ
 .ت.القاىرة، د



 473 

محّمد عمي : الفّراء، أبو زكرّيا يحيى بف زياد، معاني القرآف، تحقيؽ -ٓٔ
 .ـ1980، بيروت، 1الّنّجار، وأحمد يوسؼ نجاتي، عالـ الكتب، ط

 .ـ1971نوري جعفر، اّلمغة والفكر، مكتبة التومي، الرباط،  -ٔٔ

محمود عبد الغني عّياد، : ىدسف، ديؾ، عمـ اّلمغة االجتماعي، ترجمة -ٕٔ
، بغداد، 1مراجعة عبد األمير األعسـ، دار الشئوف الثقافّية العاّمة، ط

 .ـ1987

سعيد حسف : ـ، ترجمة1970ىمبش، جرىارد، تطّور عمـ اّلمغة منذ  -ٖٔ
 .ـ2007، القاىرة، 1بحيري، مكتبة زىراء الشرؽ، ط

14- Catford,  Fundamental  problems in phonetics, Indiana 

University  press,  Bloomengton. 1977. 

15- Sapir,E.  Language, Harcourt , Brace  and World   Inc.  

New York,  1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 474 

 الّتعقيبات والمناقشات

سرى سبع العيش . د. 

إف الطالب ال يجوز أف : "فوزي فيما يتعمَّؽ بقولو. تختمؼ في الرأي مع د
يتناوؿ أيَّ موموع باألصوات أو المسانيات إال إذا كاف يتقف المغة اإلنجميزية، 

ًة بأف المؤرّْخ الكبير في طب العيوف  في بداية القرف  (جوليوس ىيرشبرغ)محتجَّ
العشريف لـ يكف يتقف العربية، ومع ذلؾ ألَّؼ كتابًا عف طب العيوف بالمغة العربية 

ـَ ال يستعيف مف يريد أف يجتاز رسالة الماجستير بمترجميف . مستعينًا بمترِجَمْيف فِم
!! مثاًل؟

ة / قسم اللغة العربية/ عاطف فضل. د جامعة الزرقاء الخالَّ

بدأ بعتٍب كبيٍر عمى أساتذة المغة العربية وطمبة العربية، الذيف تأخَّروا 
ولو كانت ). ويتأخروف عف حمور مثؿ ىذه المؤتمرات والمقاءات الداعمة لمعربية

. (حفمة طربية لفالف أو فالنة لمجَّ المكاف بيـ وبغيرىـ لألسؼ

و الدكتور عاطؼ بتساؤؿ حوؿ كيفية إجازة الرسائؿ الجامعية التي  وتوجَّ
فوزي والتي ال تستحؽ أف ُتجاز، وىؿ ىناؾ شممية في االنتقاء . تحدَّث عنيا د

إلجازة ىذه الرسائؿ؟ 

وتحدَّث بأسًى كبير عف تجربة مرَّ بيا في إحدى الجامعات األردنية، إذ 
لمؿء شواغر في الييئة  (الماجستير والدكتوراه)طمبت الجامعة أساتذة مف حممة 

وعند المقابمة كانت النتائج مأساوية؛ . التدريسية، فتقدَّـ أكثر مف ستيف مدرّْساً 
كيؼ ُأجيز ىؤالء : فبعميـ لـ يستطع أف يتحدَّث بسطريف عف رسالتو ويتساءؿ

وغيرىـ الكثير؟؟ 



 475 

في جامعة آؿ البيت،  (الماجستير)عاطؼ إلى بادرٍة جيدة مف قسـ . وأشار د
بسبب التشدُّد في نظاـ العالمات،  (الماجستير)حيث يترؾ كثير مف الطمبة برنامج 

نما الجدّية .   وال يقصد مف ىذا التعقيد في منح الدرجات وا 

 (الماجستير والدكتوراه)أَما آف األواف كي نوقؼ برامج : وُيطالب بمرارة قائالً 
في جامعاتنا حتى يتحقَّؽ لنا ما نصبو إليو مف مستوًى لحممة ىذه الشيادات 

!! المؤثّْرة؟؟
خلود العموش . د

خمود أف ما يمزمنا ىو جرعة شجاعة، نتحمَّى بيا كي ال نخرّْج مف ال . رأت د
عبد الحميد األقطش، إذ .وأشارت بإعجاب إلى تجربة خاصة ِلػ د.  يستحؽ ذلؾ

. أوقؼ إجازة رسالتيف لطمبة الدراسات الُعميا في جامعة اليرموؾ لمعؼ مستواىا

كيؼ يدرّْس األساتذة طمبة دراسات عميا دوف مطالبتيـ : وتساءلت باستغراب
بأبحاث، وكيؼ تُقبؿ دراسات ُعميا دوف أبحاث، وحيف يصؿ الطمبة إلى مرحمة 
.   كتابة رسالة يوردوف فييا كالمًا يتبرَّأ بعمو مف بعض، وال يقيموف جممًة مفيدة

طالبة دمتوراه 

تقترح حصر المواميع التي تخدـ المغة العربية ولـ يتـ تناوليا، والبحث فييا 
إلييا لتجنُّب التكرار في المواميع  (الماجستير والدكتوراه)قبؿ ذلؾ، وتوجيو طمبة 
.   التي ُأشبعت بحثًا ودراسة

عبد الحميد األقطش . د. 

اقترح وجود توصية لممؤتمر بإعادة النظر في منح الدرجات الُعميا؛ بومع 
وذلؾ ألفَّ الرسائؿ الجامعية في . وىكذا (ممتاز، جيد جدًا، جيد)تقدير لمرسالة بػِ 

الماجستير )ومعيا الحالي ىي صفر درجة، بمعنى أف معدؿ الطالب في 
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ال ُتحسب مف ممنو الرسائؿ الجامعية، فال يوجد ما يميّْز الرسالة  (والدكتوراه
. القوية مف المعيفة الركيكة، وىكذا

حميد الحاج . د. 

خمود العموش مف حيث الجرأة في إجازة الرسائؿ الجامعية، . أّيد ما اقترحتو د
فالمسؤولية والموـ يقعاف عمى عاتؽ المشرؼ ولجنة اإلشراؼ؛ ألنَّو ال ُيجبر أيّّ 

منيـ عمى التوقيع عمى شيٍء ليس بمقتنٍع بو، واألصؿ أنَّو ال مجاممة في األمور 
. العمميَّة

ويرى أف خريجي الدراسات العميا صاروا كأنيـ بيٌض ُيومع في فقَّاسة، 
ويفقُس بالمئات، وىذا أمٌر ُمخجؿ، فعمينا أف نعالج مواطف الخمؿ والمَّعؼ الكامف 
في تشكيؿ المجاف، فقديمًا كانت المجاف ُتشكَّؿ بناًء عمى مناقشة في مجمس القسـ، 

. ولكنيا اآلف، ومع األسؼ، ُتشكَّؿ بناًء عمى واسطٍة ومحسوبيٍة وتوصية

زياد الزعبي . د. 

زياد تغيير النظاـ فيما يتعمَّؽ بإجازة الرسائؿ الجامعية، ابتداًء مف . اقترح د
اإلشراؼ ونظاـ الرسائؿ، فالمشرفوف يستدرجوف الطمبة لإلشراؼ عمييـ ويستدرجوف 

. بعد ذلؾ مناقشيف ُمعينيف لمناقشتيـ

الزعبي بأسًى وحزٍف كبيريف حوؿ ىذا الموموع؛ ألنو متواجٌد . وتحدَّث د
وبكثرة في جميع جامعاتنا األردنية دوف استثناء، ومف ىنا يجب تغيير نظاـ تعييف 
لجنة اإلشراؼ والمناقشيف، ويجب أف يكوف ىناؾ قانوف يحدّْد كيفية تقييـ الرسالة، 

َـّ تُبعث إلى عمادة البحث العممي التي بدورىا تحدد المناقشيف دوف عمـ  ومف ث
المشرؼ والقسـ بذلؾ، وُيبعث إلييـ بالرسالة، وُيطمب منيـ تقييميا، إف كانت ترقى 

وبدوف ذلؾ سوؼ تستمر لجاف التحميؿ الموجودة .  إلى عمٍؿ عمميٍّ مقبوؿ أـ ال
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في جامعاتنا ُكمّْيا دوف استثناء والمرتبطة بالقمايا الشخصية، تمنح شيادات ال 
.  عالقة ليا بالعمؿ العممي الرصيف ال مف قريٍب وال مف بعيد

فوزي الشايب . د. 

إنو مف بديييات البحث العممي أالَّ ندع المصدر ونذىب إلى المرجع، : يقوؿ
.  فال يجوز االستغناء بالمرجع عف المصدر

عاطؼ فمؿ بأنو كيؼ ُأجيزت تمؾ الرسائؿ المعيفة . وردًَّا عمى سؤاؿ د
بصفتي باحثًا قدَّمت ممحوظاٍت حوؿ ىذه الرسائؿ مف وجية نظري، وقد : يقوؿ

.   تكوف مف وجية نظر غيري غير صحيحة وغير مقبولة، وأكوف بيا غير محؽّ 
وفيما يتعمؽَّ بقمية الشجاعة التي يجب أف يتحمَّى بيا مانحو الرسائؿ الجامعية 

.   خمود، يرى أنيا أمٌر مرورٌي وال ُبدَّ منو. التي تحدَّثت عنيا د

زًا بأسس عممية، فال  ويرى أف االختالؼ مع المشرؼ ُيعّد وجية نظر إذا كاف ُمعزَّ
ينبغي أف يكوف الطالب نسخًة باىتًة عف مشرفو، ولكف يبني ما كتبو عمى أسس 

.   عممية ثابتة

 

 


