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 وقفَــات

 (3)في َمَجلّة َمْجَمع اللُّغَة العََربيَّة األردني

 براهيم السَّامرائيالّدكتور إ  

 

كان لي أن قرأت العدد المشار إليه من هذه "المجلة" الممتعةة ككةان لةي اق ةات 
قصةةةيرق اقةةةد تنةةةا ه ت االةةةت هةةةذه الاق ةةةات دالةةةة الكلمةةةة  اد ال ةةةا كةةةي المصةةةنل   

ع  اماضع ا كي التركيب االجملة امسائ  أ رى تتص  اذهاب ا إلى المجاز االتاس
 ب حٍا من هذاه

اا أريةةةةد مةةةةن اق ةةةةاتي هةةةةذه أن تكةةةةان مةةةةااد "تصةةةةحي " ل ةةةةا    ابيةةةةان "ال نةةةة  
االصةةااب" ا"ال صةةي  اا"كصةة "  بةة  أردت م  ةةا أن تكةةان مةةادق ت ري يةةة ت ةةدر  كةةي 

كا  كةةي رصةةر ا  اثةةائت تنةةار العربيةةة اصةةيرارت ا اللسةةان الةةذ  يمةةارو  ت كيةةرا  اسةةلا 
 اهي التي أدراها "العربية المعاصرق"ه

قلةةتإ إن "اق ةةاتي" ت ةةدر  كةةي اثةةائت تنةةار العربيةةة  اذلةة  أ ةةي اجةةدت ال ةةا  
ي هةةةةذه العربيةةةة  اهةةةةي ت ابةةةة  كةةةة  يةةةاي جديةةةةدا  ت ل ةةةةه رلةةةةى  بال نةةة  االصةةةةااب ا ي ةةةةا 
 مضض اتضيت به كثيرا  رلى ما كي ا من اجاه السةعةه إن اجةاه السةعة هةذه تة ذن

 ب با  شيء جديد  اهي   س ا ررضت للعربية كي رصارها المت دمةه
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سالمي كي ألاا ه الم تل ةة سالمية االمصنل  الإ ألي  قبا  العربية لألل اظ الإ 
ه السعة"؟ اق  مث  هذا كيما جدَّ كي ا "ها شيء مما اشتملت رليه هذه الل ة من اج

 كي ا إ  ا "ل ة رباسية"ه العربية كي رصار ب ي العبا  حتى كان ل ا أن   ا 

 ثي ألي يكن قبا  المعرَّب  رلى ترا ي العصار  شيئا  من هذه السعة؟

اأراد إلى باب "ال ن  االصةااب" "قةا إ لةي يكةن مةا  ب ةه رليةه المع يةان ب ةذه 
المسائ  قد آتى ثمرته كي ت ةايي العربيةة  اذلة  "ن أ لةب الةذين سةلكاا هةذا السةبي  

كالةةذ   بَّةةه رليةةه ا"صةةمعي اابةةن قتيبةةة مةةثال  ارد كةةي الحةةدي   لةةي يحسةة اا ااسةةت راء 
الشريف  ثي إن ما ارد كي "درق ال ةاا"" كةان مةادق اسةتدرا  ل يةر ااحةد  ب  ةاا رلةى 
تجااز الحرير  كي ضبنه لل ن  االصةااب  امةن هةذا مةا كةان مةن شةرج ال  ةاجي  

 "للدر ق" اما ص عه اآللاسي  كي "الُنرَّق" ا يرهماه

ء إلةةى أهةة  هةةذا العصةةر مةةن اليةةازجي كةةي "ل ةةة الجرائةةد" اأسةةعد  ليةة  ثةةي  جةةي
دا ةةر كةةي "تذكرتةةه" امةةا  شةةره الكرملةةي كةةي "ل ةةة العةةرب"  ثةةي مةةا ر ةةب بةةه مصةةن ى 

 ةر آ ةر لةي ه الي يتاقف هذا الدأب ك ةد جةدَّ  جااد رلى جمع ه اء كي "ق  اا ت  "
اا ي م شةةان مةةا ر ةةدهي ممةةا يكا ةةاا أهةة  جةةد   الةةي يسةةت راا اسةةتعماات العربيةةة  كراحةة

أ ةةةةذاه ممةةةةن سةةةةب  ي  اممةةةةا بةةةةدا ل ةةةةي أ ةةةةه  نةةةة   اكةةةةي أ لةةةةب ا"حيةةةةان كةةةةا اا هةةةةي 
 الم نئينه

أقا إ هذا الم  ج كي التصحي  لي ي ت ثماره  ذل  أن كي كثير مما  وبَّه رليةه 
ذا  هةة اء مت ةةدمان امتةة  ران كضةةال  مةةن قةةا  يةةد   كةةي التصةةحي  اااسةةتدرا ه اا 

ن قتيبةةةة االسجسةةةتا ي قةةةد شةةةم راا كةةةي ال نةةة  كةةةادراا أن "زاجةةةة" كةةةان ا"صةةةمعي اابةةة
 نة   ا"الحةاائج" ا"ال اايةةا"  نة   اقةد جةةاء كة  هةةذا ا يةره كةي كةةالي العةرب شةةعرهي 
ا ثةةةةرهي  اكةةةةي الحةةةةدي  الشةةةةريف  ك ةةةة  ل ةةةةا أن  نمةةةةئن اآلن لمةةةةا ي بةةةةر  كيةةةةه كتةةةةاب 



 361 

ت يةد  "التصحي " الذين ي شران كي الصحف؟ الا أ    ظرت كةي كالم ةي لاضةع
 ه(3)رلى شيء ت باه

 اأراد بعد هذا التم يد إلى "اق اتي" ك قا إ

( مةةةن هةةةذه المجلةةةة الماسةةةاي بةةةة"ال زرة 13اق ةةةت كةةةي البحةةة  ا"ا  مةةةن العةةةدد )
 الذاتية كي الشعر الجاهلي" رلى قا  الكاتب ال اض إ

سااء أكا ت تجاه قبيلته  أي تجةاه المةرأقههه أي تجةاه أصةدقائههه أقةا إ هةذه  -3
بية معاصرق الي  الكاتب احده كي هذا االتزاي الةذ  تجةااز كيةه الكت ةاب مةا ارد رر 

كي "أسلاب" ااست  اي مما يد   كي باب "ال ظي" الذ  حب  الجرجا ي رليه كتابه 
 رجاز"ه"دائ  الإ 

إن أسةةلاب ااسةةت  اي كةةي بةةاب همةةزق التسةةاية ي تضةةي أن يلةةي ال مةةزق مةةا يريةةده 
 أن يلي  ظيره "أي" المعادلة كيكان الاجهإ  الكاتب كيكان ذل  ملزما  

سااء أكا ت تجاه قبيلته أي كا ت تجاه المرأقهه ا ستنيع أن   ا إ سةااء أتجةاه 
 قبيلته كا ت أي تجاه المرأقه

 امصدات هذا قاله تعالىإ

                                                 

ى لةه أن يح ةظ كةالي العةرب  اهةذا   ة(  أقا  كيف ينمئن الدار  كيسارع إلى ال ا  بال ن   اأ3)
بإةهو ب الةه كبير من جلة العلماء كي هذا الباب قا إ ي الانإ تدب ر ا "مر  اها  نة ه كلمةا جاإ

( "  سارق ال ساء( ُب ت اتراجعه 28تعالىإ "أوكوالو يوتودوب ُران اْلُ ْرآنو
ثةةةي إ ةةةي أاد أن أسةةةتدر  كةةة قا إ ي ب ةةةي أا ُي  ةةةي مةةةن كالمةةةي الةةةذ  قد متةةةه  أن ال نةةة   يةةةر 

ذ  ت بةاه ماجاد  اأن ك  شيء صااب  ا  لي  هذا كما زا  باب ال ن  ااسةعا   االكثيةر الة
رةةةراب ن ايكتبةةةانه اا تسةةة   رةةةن ال نةةة  كةةةي الإ ا العربيةةةة رلةةةى ألسةةة ة المعةةةربين  كيمةةةا ي الةةة

 االرسي  ك ا كثيره
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 " ُ انو ْرُهْي او ُيْ مإ لوْي إْي أوأو ذوْرتوُ ْي أوْي لوْي تُْ ذإ  سارق الب رق 6"سواوآٌء رو

بوْر اههه"  زإْر وا أوْي صو لوْي وا أوجو  سارق إبراهييه 84"سواوآٌء رو

 " ينو ظإ لوْي وا أواوروْظتو أْي لوْي توُكْن مإنو اْلاوارإ  سارق الشعراءه 316"قواُلاْا سواواٌء رو

لوْي إْي أوْستوْ  وْرتو لوُ ْي أوْي لوْي توْستوْ  إْر لوُ ْي"   ن"هق "الم اك ا سار  6"سواواٌء رو

"  اكةةي اآليةةة ا" يةةرق اقتضةةت همةةزق ااسةةت  اي حةةذف همةةزق الاصةة  كةةي "اسةةت  ورو
 نلبا  لل   ةه

 اأراد إلى ل ة الت زي  ك جد كي ا قاله تعالىإ

ُتان"  امإ ْاُتُماُهْي أْي أوْ ُتْي صو لوْيُكْي أودورو  سارق ا"ررافه 311"سواواٌء رو

ل ةةةة "سةةةلاب اأقةةةا إ ل ةةةد اقةةةف أهةةة  الت ايةةة  رلةةةى هةةةذه اآليةةةة التةةةي بةةةدت م ا
يةةة ذن بال عةةة  ااسةةةت  اي كةةةي هةةةذه العربيةةةة الشةةةري ة ك ةةةالااإ إن مةةةا بعةةةد "أي" المعادلةةةة 

تُّي"  االجملة "أ تي صامتان" بمع اه  كاست اي بذل  أسلاب ااست  ايه مو  "صو

 أما أسلاب ااست  اي كي العربية المعاصرق ككثيرا  ما ُتناوى كيه ال مزق كي ا إ

 سااء حضر أي لي يحضره

ةةر  اقةد نايةةت ال مةةزق  ةةرو أي لةي يحضو اهةذا محتةةا  إلةى الت ةةدير  اا"صة إ أحضو
 قا  الشاررإ (3)كي ضرارق الشعر ك د ارد كي شااهد "الم  ي"

أْا  ههههإ أ أياهههه   دا أفواللهههها أدههههإأنْ كأوا 
 

هههههَ أن أب دهههههإد أ أبَسهههههباَمأَ َدههههه اَدأالَبدا
 

 االت ديرإ أبسوْبٍعه

                                                 

 ( م  ي اللبيب "باب همزق ااست  اي"ه3)
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ةةدولاا رةةن "أي" المعادلةة ة بعةةد همةةزق التسةةاية إلةةى "أا" كي ةةا إ الكةةن  المعاصةةرين رو
 سااء جاء أا لي يجئه

 اقد ارد شيء من هذا كي الشعر كي العصار المت  رق رلى سبي  التجاازه

(إ ارلةةى ذلةة  كةةعن الشةةعر 33اقةةا  صةةاحب البحةة  أيضةةا  كةةي الصةة حة ) -8
  سان العربي ذا  زرتينهههيصف ل ا الإ 

متعل ا  بال ع  "يصف"  الةي   أقا إ احسن ال ظي ي رض أن يكان "رلى ذل "
ل ةةةا ذلةةة   ك ةةةد حجبةةةت ال ةةةاء كةةةي قالةةةهإ "كةةةعن" الجةةةار االمجةةةرار رةةةن اللحةةةات بال عةةة  

شةكا ه ثةي إ ةي ا أرةرف ُهاي ةة هةذه ال ةاء  ك ةي "يصف"  احذف ال ةاء يزية  هةذا الإ 
 ليست ران ة اا استئ افه

ئص اه ثةي امث  هذا كاش كي العربية المعاصرق  اهذا ا يره من سمات ا ا صا
 سةان العربةي"  الةي  كةي هةذا  نة  أا إ ه شاع كي هذه العربية كلي جديد ام ةه "الإ 

 سةةةان تجةةةااز  الك ةةةه جديةةةد ا  عركةةةه كةةةي العربيةةةة ال ديمةةةة  كلةةةي   ةةةرأ كةةةي تراث ةةةا "الإ 
 سان ال  د "  الكةن العصةر يسةم  ب ةذا  بة  هةا مةن  صائصةهه ال ارسي" اا "الإ 
 " كي هذا البح ه سان العربياقد تكرر "الإ 

( قا  الكاتبإ "ثةي ا ت ةف ال بيلةة معةه اأ  ال ةرد  31اجاء كي الص حة ) -1
 ماق ا  رادا   من اج ة  ظرهههه

 أقا إ أراد الكاتبإ ثي ا ت ف ال بيلة م ه ماق ا ههه

ل د تساه  المعربان كةي اسةتعما  حةراف الجةر  ااسةتبدلاا ب ةا  يرهةا كمةا كةي 
 "رلى" كي ماضع "رن" ا"كي" كي ماضع "الباء" أا "من"هقا  الكاتب  ب  اضعاا 

 عةةةةي  ل ةةةةد كةةةةان شةةةةيء مةةةةن هةةةةذا كةةةةي كصةةةةي  العربيةةةةة  اهةةةةا مةةةةا ُرب ةةةةر ر ةةةةه بةةةةة 
 "التضمين"  الكن باب التضمين م ي د بالسماج كلي  ل ا أن  تسم   كيهه
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ثي أجيء إلى "اج ة ال ظر" اهي مركب جديد ا تعركه العربية قب  رد ق ر ةاد 
ضةةاكي" جةةاء بةةه التراجمةةة  اكثيةةرا  مةةا أتةةى التراجمةةة ن  اهةةذا "المركةةب الإ مةةن السةة ي

بالد ي  كولإما  اتراكيب كا د َّ كي العربية اكشةا كيةه ااسةتعما  حتةى  ةدا مةن مةال  
 هذه العربية المعاصرقه

 Le pointقلتإ إن هةذا التركةةيب جاء ةةا مةن ل ةةة أرجميةةة  اهةا مةن ال ر سيةةة 

de vue  يو كان من ال ر سية؟اقد   ا إ لإ 

االجةةةاابإ أن التراجمةةةة ا"اائةةة   امةةةا زا    ةةةر مةةة  ي  مةةةن ال ةةةان ين بال ر سةةةية  
 اهي كي مشرق ا العربي أه  سارية الب انه

 إن المراد بة"اج ة ال ظر" الرأ   اال كرق التي يصدر ر  ا المعربانه

الةةةااا  االةةةذ  أسةةةمعه كثيةةةرا  أن المعةةةربين يضةةةمان الةةةااا  الةةةي  ل ةةةا اجةةةه  إن
 مكسارق كما كي قاله تعالىإ

 " ْيراتإ ل ي وا كواْستوبإُ اْا اْل و لإُك   اإْج وٌة ُهاو ُماو  سارق الب رقه 302"او

أقا إ ما ارد رلى "كإعلة" بكسر ال اء كي العربية  اكا ه "ااا" تحذف هذه الةااا 
لة ا يرها  اا"ص  بااا مكسارق دوق اصإ ه امن هةذا "  ا مكسارق  امن هذاإ زإ ة ارإ

 أيضا  "جإ ة"  الك  ا جاءت أيضا  "اإْج ة"  الكا  للكثيره

 (3)اأرةةةاد إلةةةى "اإج ةةةة ال ظةةةر" كةةةي كةةةالي ا"سةةةتاذ الةةةدكتار ربةةةدال  ي الزيتةةةا ي
 ك قا إ

                                                 

( رأيةةت أن يكةةان ا"سةةتاذ ربةةدال  ي الزيتةةا ي  الةةي  ربةةدال  ي زيتةةا ي  ك ةةا مةةن أهةة  العربيةةة 3)
مةةن رجمةةة ك ةةال يإ ربداللةةه قةةادر   امحمةةد  ابلسةةي  ا يةةر  التةةي تةة بى مةةا در  رليةةه ال ةةا 

 ذل ه
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رلةةةى قبال ةةةا ربةةةارق "اج ةةةة ال ظةةةر" كةةةي العربيةةةة المعاصةةةرق كةةةي شةةة ان السياسةةةة 
أ  ةةةا ا   بل ةةةا كةةةي بحةةة   ا  اااقتصةةةاد اااجتمةةةاع ا يةةةر ذلةةة  مةةةن الشةةة ان العامةةةة إ

يتصةة  بالشةةعر الجةةاهلي ك لصةة  ا بالبةةدا   ال ةةديي كةةي رالقتةةه اا تمائةةه ل بيلتةةه  ذلةة  
 أ  ا   من  ب ن لك  م اي م اا   اهذا شيء جرت رليه العربيةه

اجاء كي هذه الص حة أيضا  كي قةا  صةاحب البحة إ "ارلةى هةذا ال ةرار  -0
 "هما حد  لزهير بن روراق الماز يههه

اقد ضبن "روراق" ب ت  العين  اا  عرف "روراق" ب ت  العين  اأظ ه مةن ال نة  
المنبعةةيه إن "ُرةةراق" اسةةي رلةةي بضةةي العةةين  اأصةة  التسةةمية أن "ُرةةراق" مةةن أسةةماء 

 ا"سد  ابه ُسم ي الرجا  كتسميت يإ لي  اكإرا  ا حاهماه

 ( البيتإ30اجاء كي الص حة ) -1

 عظةةةةةةةةةةةةييا إعةةةةةةةةةةةةيو الُحمةةةةةةةةةةةةاق الُك ةةةةةةةةةةةةاق ال
 

 إذا  ةةةةةةةةةةةةةائظ ا"مةةةةةةةةةةةةةر لةةةةةةةةةةةةةي ُيْحلوةةةةةةةةةةةةة إ 
 

 أقا إ االصاابإ ا إعيو الحماق الك اق العإظايههه

ظةةاي" الةةي   عكالُحمةةاق االُك ةةاق جمعةةان  اا بةةد أن يكةةان مةةا بعةةدهما جمةة هةةا "العإ
 العظييه

هةةذه ااحةةدق  اا" ةةرى تتصةة  بعقامةةة البيةةت از ةةا  ك ةةا مةةدا ر  ارلةةى هةةذا تكةةان 
   العجزإ"الميي" من "العظاي" كي أا  

 ا عةةةةةةةةةةةةةي الُحمةةةةةةةةةةةةةاق الُك ةةةةةةةةةةةةةاُق العظةةةةةةةةةةةةةا
 

 ُي إذا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائظ ههههههههههههههههه
 

ثةةي ا بةةد مةةن اق ةةة رلةةى "الُك ةةاق" كةة قا إ إ  ةةا جمةةع "كةةاٍف" مثةة  "ُحمةةاق" جمةةع 
ا كةةي ا "الكةةاكي"  كمةةا اسةةتعملت"حةةاٍي"ه  يةةر أن العربيةةة المعاصةةرق ا تعةةرف "الك ةةاق" ا 

 البيته
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" مةن يك ةي ا"مةر  اهةا أهة  لةه  اجةدير بةهه إن مع ى "الكاكي" اجمعةه "الك ةاق
اهةةذا لةةةي يعركةةةةه المعاصةةةران بةةة  ذهبةةةاا إلةةى ال نةةة  ك ةةةالااإ هةةةا ُكةةةفء  اهةةةي أك ةةةاء  
ا"ُكةةةفء" ا"أك ةةةاء" ا تةةة د  مةةةا يريةةةد المعاصةةةران  ذلةةة  أن "الُكةةةفء" هةةةا المماثةةة  

لوْي يوُكْن لوُه ُكُ اا  أو  د" اال ظير  قا  تعالىإ "او   ال"هسارق الإ  0حو

ي  كةةةي هةةةذا مةةةا يريةةةدان مةةةن أن "الُكةةةفء" ا"ا"ْك ةةةاء" همةةةا ا"هةةة  االجةةةدير الةةة
 االمستحت ا حا هذاه

الةةةةذل  قةةةةالااإ "الكو ةةةةاءق" بمع ةةةةى الجةةةةدارق اا"هليةةةةة  اح ي ةةةةة "الك ةةةةاءق" المماثلةةةةة 
سةالمية بةين الةزا  االزاجةة تع ةي هةذا الةذ  جةرى ااشتران "الك ةاءق" كةي الشةريعة الإ 

ان هةةةة اء ي الةةةةان كيمةةةةا هةةةةا  ةةةةا" بالجةةةةدارق اا"هليةةةةة رليةةةةه كصةةةةحاء العربيةةةةةه اكةةةة
 "الك اية" ا "الك اءق"ه امن ه ا كان ل ب الصاحب بن رب اد "كاكي الك اءق"ه

 ( قا  الكاتبإ31اجاء كي الص حة ) -6

 اُيري ا الشعر أن ثمة أمرا  آ را  اكذا ه

" اها "أكعو " اا ُي َّان  العله من ال ن  ال  منبعيهأقا إ االصااب "آ رو

 اجاء كي هذه الص حة أيضا  قا  الكاتبإ -3

 "ههه اكي كلتا الحالتين كع  ي قد أ لاا بح اقهههه"ه

أقةةةا إ رربيت ةةةا كةةةي هةةةذا العصةةةر تتجةةةااز الحةةةداد  اذلةةة  لعةةةدي اكتةةةرا  الكت ةةةاب 
بتعلم ا  كعذا قص راا كي التعلي  كال لي ي زلت  االلسان ي زلت  ايشيع هذا كيكان مةن 

 ربيةهمال  هذه الع

إن الجار االمجرار اها "اكي كلتا الحالتين" ا بد له من كع  يتعلت بةه  اهةا 
ه ا "قد أ لاا"  ارلى هذا ا يتيس ر هةذا التعلةت مةع اجةاد "ال ةاء" كةي قالةهإ "كةع  ي"  
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هةةذه ال ةةاء التةةي جةةاءت للةةربن كمةةا يت يةة  الكاتةةب الةةي  كي ةةا حاجةةة  انرح ةةا هةةا 
 الصحي ه

 ( بيت لعامر بن الن ي  كي م نارٍة  هاإ36اجاء كي الص حة ) -2

 يلامةةةةةةةةةةا ي الةةةةةةةةةةذين تركةةةةةةةةةةُت  ل ةةةةةةةةةةي
 

 ايعصةةةةةةةةةي ي الةةةةةةةةةذين ب ةةةةةةةةةي أصةةةةةةةةةا ُ 
 

أقةةةا إ قةةةا  الشةةةارر "يلامةةةا ي" يصةةة  أن يكةةةان شةةةاهدا  لمسةةة لتينإ ا"الةةةى أن 
ال عةة  أسةة د إلةةى الجمةةع االةةااا هةةا ضةةمير الجمةةع مةةع اجةةاد ال ارةة  اهةةا دا  رلةةى 

 ث  هذا أن ي ا إ يلام ي الذينهههالجمع "الذين" اجرت العربية كي م

الي  ذهاب الشارر إلى "يلاما  ي الذين" بسبب الضةرارق  ذلة  أ  ةا ل ةة مةن 
 ل ات العرب أ  أن ال ع  يلحت رالمة الجمع مع اجاد ال ار  جمعا ه

ل ةةد قصةةر ال حةةاق كةةي اسةةت رائ ي اكةةان ي ب ةةي أن يةةذكراا هةةذا البيةةت  اصةةاحبه 
 ة  اا ي تصراا رلى قال يإ "أكلا ي البرا ي "هجاهلي  شاهدا  كي هذه المس ل

"يتعةاقبان كةةيكي  -رليةه الصةالق االسةالي –اقةد ذكةر ال حةاق كةي هةذه الل ةة قالةه 
إ "أا ُم رجيَّ هي"  -رليه الصالق االسالي –مالئكة باللي  امالئكة بال  ار"  اقاله 

دت أن أكةةةان معةةة  إذ ي رجةةة  قامةةة "ه  قةةةا  ذلةةة  لمةةةا قةةةا  لةةةه ارقةةةة بةةةن  اكةةة إ "ادإ
إ "أاو م رجةةا  هةةي"  ك لبةةت الةةااا يةةاء   -رليةةه الصةةالق االسةةالي –اا"صةة  كةةي قالةةه 
 اُأد مت كي الياءه

االثا يةةةة كةةةي قالةةةه "يلامةةةا ي" حةةةذف  ةةةان الركةةةع  اا"صةةة إ "يلامةةةا  ي"  اهةةةذا 
 الحذف كان بسبب الازنه

 اجاء كي هذه الص حة قا  الباح إ -1

 هه"ه"ههه لك  ي أباا أن ي صاراا لرأيهه
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أقةةةا إ قالةةةه "أن ي صةةةاراا" بمع ةةةى أن ي ضةةةعاا ايسةةةتكي ااه اهةةةذا هةةةا المع ةةةى 
 السائر كي العربية المعاصرقه

االذ  كي كالي العرب قال يإ ا صاعو ال ةاي  أ  ذهبةاا سةرارا   اا صةاعو الرجة  
 بمع ى ا  وتو  ُمسررا  اراجعا ه

 ليه"هاجاء كي ا أيضا  قالهإ "أن ال بيلةههه تب ى مشدادق إ -34

أقةةا إ إن اسةةتعما  الشةةد  رلةةى هةةذا الضةةرب مةةن التاسةةع قةةد يكةةان م بةةاا  كةةي 
الل ة المعاصرق كةي شة ان المعةربين كةي ال صة" ا حاهةا  الك  ةا  تاقةف كيةه حةين 

 اراده كي كالي رلى الشعر الجاهليه

 ( قالهإ33)اجاء كي الص حة  -33

إلةةى التمي ةةز االت ةةةر د "" ةةه اأ  ال ةةرد  اسةةتناع أن يح ةةت المااز ةةة بةةين نماحةةه 
 ه"ههابين ال ضاع لل بيلةهه

أقا إ ااق تي كي هذا رلى كلمة "نماحه" التي احتملت كي العربيةة المعاصةرق 
مع ةةى ال ةةزاع إلةةى ال اائةةد االمعةةالي التةةي تشةةتم  رلةةى ال اائةةد االمراتةةبه اهةةذا شةةيء 

 جديد لي  ل ا م ه أا ي رب م ه كي كصي  العربيةه

ماحا   اهي نام  بمع ى  وشوزوت من بوْعل اهقالااإ نوموحوت المر   أق نإ

مةةاجه اكةةي الحةةدي إ ك ةةرَّ إلةةى ا"رض كنوموحةةت ري ةةاه  أ   االن مةةاج مثةة  الجإ
 أبصر كي أرالهه

ةةةر  إليةةه  أ  امتةةةدَّ  اكةةي حةةدي  قوْيلوةةةةإ ك ةةت إذا رأيةةةت رجةةال  ذا قإْشةةةر نومةة و بوصو
 ارال  االن ماج ها الكإْبر اال  ر ارت اع صاحبهه

ماحا  انماحا إ ركع يدوْيهه اك  مرت ع م رن كةي تكب ةرإ نةام ه ا  نمو و ال ورو  نإ
 ابحر نوماج الما  أ  مرت عهه



 331 

 ارلى هذا يكان ااستعما  الجديد شيئا  من المال د الجديده

 ( قا  الكاتبإ "الحياق الجاهلية"ه32اجاء كي الص حة ) -38

ليةةةة" يشةةةعر أن "الحيةةةاق" زمةةةن أقةةةا إ ادالةةةة "الحيةةةاق" ب ةةةذا الاصةةةف اهةةةا "الجاه
اح بةةة كمةةةا كةةةي تمةةةاي الةةة "إ "اقبةةة  أن  بحةةة  كةةةي ا"شةةةعار التةةةي ررضةةةت لل ليةةةع 
اال لع اا بةد ل ةا مةن إيضةاج صةارت ما كةي الحيةاق الجاهليةة  اقةد تكةان "الحيةاق" مةا 

 ه"يكان لل ا  من سلا  ارادات

الشةارر  احيةاق اقد تجاازاا كي استعما  "الحياق" ك الاا كي شرج "السةيرق" حيةاق 
ا"ديةب ا يةر ذلة   اهةي يريةةدان بةه "السةيرق"  الةي يكةةن هةذا ااسةتعما  ب ةذه الدالةةة 
ةةةيور  االسةةيرق ال بايةةةة  ةةيور أرةةةالي ال ةةبالء  االم ةةاز  االس  كةةي كصةةي  العربيةةةة  قةةالااإ سإ

 ابن إسحات  اهذه كل ا أسماء مص   ات تاري ية مش ارقه

ةةة حاجةةةة  ( قالةةةهإ "هه31اجةةاء كةةي الصةة حة ) -31 ه ا اصةةة إذا رلم ةةا أن ثم 
ة تدكع الضع اء"ه  ملح 

أقةةا إ ااسةةتعما  " اصةةة" كةةي قةةا  الباحةة  هةةا ااسةةتعما  الكثيةةر كةةي العربيةةة 
المعاصةةرقه اهةةذا اسةةتعما  جديةةد  اا"صةة  هةةا كمةةا كةةي قالةةه تعةةالىإ "اواتَّ ُةةاْا كإْت وةةة  ا 

يبونَّ الَّ  اصَّ ُتصإ ينو ظولوُماْا مإ ُكْي  و  ارق ا"  ا هس 81ة " ذإ

 اجاء كي ا أيضا  قالهإ "ههه ب ية إشباع  رائز مكباتة لدي يههه" -30

أقا إ اقالهإ "مكباتة" من "الكوْبت" اهةا مصةنل  مةن مصةنلحات رلةي الة    
 بادقهل اء االنم  االإ كي رصر ا  ايريدان به الإ 

ينو  ْرع  اذل  كما كي قالةه تعةالىإ "إنَّ الَّةذإ ةادُّانو اللةه  اأص  "الكبت" ها الصَّ ُيحو
ْن قوْبلإ إْي"  ينو مإ ا ُكبإتو الَّذإ ُسالوُه ُكبإُتاْا كومو  سارق المجادلةه 1اورو
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ْرع رلى اقد ُذهب بالكبت كي هذه اآلية إلى الإ  ذا   اهذا لي  بعيدا  رن الصَّ
 اجٍه من التاسعه

 ( البيتإ84اجاء كي الص حة ) -36

دوبوت رمرا رلي  بعزهاههه  اقد حو

ةة " "ي عوةة "  ظيةةر "كةةرإج"  امةةن  أقةةا إ بوت" بكسةةر الةةدا   اهةةا "كوعإ ةةدإ االصةةااب "حو
ةة  ي عوةة "ه اأكثةةر  معةةا ي "كوعإ ةةدإبو ةةيو ام ةةه "حو ةةاإرو ارومإ " الدالةةة رلةةى العيةةاب  حةةاإ رو

دوب االعوموىه لوع االعورو  االحو  مصادر العياب هذه رلى "كوعو "  حا العواور االصو

 ستاذ ربدال  ي الزيتا يإ( قا  ا"83اجاء كي الص حة ) -36

اءههه"ه  "ارو وت إلى كتيان ُيزهوان بجمال ي احس  ي الاض 

ضةةةةاءق بمع ةةةةى الحسةةةةن اال سةةةةامة   ُسةةةةن  االاو ُضةةةة " بمع ةةةةى حو أقةةةةا إ اال عةةةة  "او
االصةة ة م ةةه "اوضةةيء"  اكثيةةر مةةن "كوُعةة " يةة تي م ةةه كعيةة   حةةا كةةُريو ا ُبةة  اكُصةة   

اء" أيضا ه االص اتإ كريي ا بي  اكصي ه اقد جاء كي  البح إ "ا"م  الاض 

ةةةاء" رلةةةى "كوع ةةة ا " الك ةةةه شةةةاع حتةةةى تاهمةةةه الدارسةةةان أ ةةةه ب ةةةاء الةةةي  ل ةةةا "اض 
 مبال ةه

 ( قا  الكاتبإ88اجاء كي الص حة ) -33

 اأ لب الظن أن ت ب ن شرا  يرسي ب ذه ا"بيات لاحة لنماحهههه"ه

ه "يرسةةةي لاحةةةة أقةةةا إ كثيةةةر أن ي ةةةا  كةةةي "تةةة ب ن شةةةرا " اهةةةا شةةةارر جةةةاهلي  إ ةةة
لنماحه"ه اأ ا أست ذن ا"ستاذ ربدال  ي الزيتا ي ك نلب إليه أن يتذكر أن الشةارر 
بةدا  جةةاهلي  اأن يعةةاد إلةةى مةا قةةرأ كةةي البال ةةة اهةاإ لكةة  م ةةاي م ةةا   ار ةةد  أن 
"الم اي" يد  رلى المكان االزمان  كة   ى لتة ب ن شةرا  مةن "الرسةي" كيحةرز رلةى "لاحةة" 

 للنماجه
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اللاحة" كلي جديد  االعربية ا تعرف هذه الكلمة الم  ثة  ب  إ  ا  عةرف ثي إن "
 "اللاج" ام ه اللاج المح اظه

( كةةالي الم لةةف رلةةى "ال ليةةع" مةةن أب ةةاء ال بيلةةة 81اجةةاء كةةي الصةة حة ) -32
التي تركضه ال بيلة كال تعتةد بةه  سةبا  لجرائةره التةي ارتكب ةا  اا"سةتاذ الزيتةا ي ي ةا  

 يع"إرن هذا "ال ل

بوت م ه الج سية ال بلية"ه  "إن ال بيلة سوحو

أقا إ اسحب الج سية شيء جديد ا يمكن أن ُيرموى رلى شارر جةاهلي  ل ةد 
 أي ما تجاازه -أ ي ال اض  –تجاازتو 

 ( قا  ا"ستاذإ80اجاء كي الص حة ) -31

ي الةذات ان يا  ةا رلةى كة  شةيء  "ههه كال رلي ا بعةد ذلة  أن  عةزا إليةه تضة  
 رداها"هما 

أقا إ إذا كان ل ا أن   ب  "ن يان الذات رلى ك  شيء مةا رةداها"  كلةي  ل ةا 
ي الةةذات" اهةةا مصةةنل   جةةده كةةي رصةةر ا لةةدى الم تصةةين  أن  تسةةمَّ  ك  بةة  "تضةة  

 بة"رلي ال   "  اكيف   ا  هذا كي "ت ب ن شر ا " الشارر الجاهليه

 اجاء كي ا البيتإ -84

 هُلههههكعن ُمتُّ كا عي ي بما أ ا أ

ن كان  " بضي الميي اقد جرت العربية رلى كسر الميي اا  أقا إ جاء ال ع  "ُمت 
سةةةارق  28هةةةذا ال عةةة  اااي ةةةا  "مةةةات يمةةةات"  كمةةةا كةةةي قالةةةه تعةةةالىإ "أوإذوا مْت وةةةاههه"ه )

"الم م ةةان"(ه اال ةةا  كةةي كسةةر ال ةةاء كةةي هةةذا ال عةة   الكةةا  لألصةة إ أ  ةةي قةةالاا إن 
" كاللةةه هةةا الةةذ  يتةةاكَّى ال عةة  "مةةات" لةةي  مب يةةا  لل ك يو معلةةاي  اهةةا  ظيةةر ال عةة  "تُةةاإ

 ال ا  ايميت يه
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أقةةا إ اقةةا  ال حةةايين الل ةةايين  يةةر م  ةةع  الك  ةةا  لتةةزي بالراايةةة التةةي التزمةةت 
 الكسر  كما ارد كي ل ة الت زي ه

 ( قا  ا"ستاذ الزيتا يإ81اجاء كي الص حة ) -83

 لةههه ل د كان أيضا  ي  ر ببنالتهههه"ه"الئن كان العربي يستظ  بحماية ال بي

ةةد لةةأل  ا"سةةتاذ صةةاحب البحةة  لإ  جادتةةه اسةةتعما  "لةةئن" التةةي أقةةا إ إ ةةي "حمو
تتنلةةب جاابةةا  لل سةةي لاجةةاد الةةالي التةةي تسةةبت أداق الشةةرن "إن"  ك ةةد قةةالااإ إن  الةةالي 

 همان ئة لل سي  ارليه يكان الجااب لل سي كجاء مصد را  بالي ال سي كي "ل د"

اهذه مس لة ا ي ي ب ا ا"ساتذق المتضلعان من العربية  ك ةي يجعلةان الجةااب 
للشرن ايصدرا ه بال ةاء التةي هةي ال ةاء الرابنةة أا كةاء الجةزاء كي الةانإ الةئن كات ةا 

 ذل  كع  ا  حاا  أن  حص  رليه  االصاابإ إ  ا  حاا ههه

لوةةةةئإنْ  ةةةةكوْرُتْي "وزيةةةةدو َُّكْي او يٌد"  قةةةةا  تعةةةةالىإ "لوةةةةئإْن شو ةةةةدإ ةةةةذوابإي لوشو سةةةةارق  3كو وةةةةْرُتْي إنَّ رو
 إبراهييه

اقةةد اجةةدت هةةذا ال لةةن لةةدى شةةعراء مشةة ارين كةةالبحتر  اأبةةي  ةةاا  ا يرهمةةا  
 اها كاش كي شعر من جاء بعد ه اءه

 ( قالهإ83اجاء كي الص حة ) -88

"كمةةةةا ربَّةةةةر بعضةةةة ي كةةةةي شةةةةعره رةةةةن م ةةةةازع شةةةةت ى ا  وعولوةةةةت ب ةةةةا   سةةةةه  ارةةةةن 
 نماحاتههه"ه

أقا إ قاله "ا  وعولوت" من المصنل  الجديةد كةي رلةي الة   ه ا"اا  عةاات" هةي 
جديةةةدق اتع ةةةي "العاانةةةف" اهةةةذه جديةةةدق أيضةةةا   الةةةي  مةةةن بةةة   أن ت ةةةا  كةةةي مةةةادق 
قديمةةةه اأمةةا "النماحةةات" كجديةةد أيضةةا  اقةةد ت ةةدي الكةةالي رلةةى "النمةةاج"  اهةةي ه ةةا 
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عاصةرق ك ةد رركةت رةن نريةت مجمارة امجيئ ا مجمارة من  صةائ" العربيةة الم
 الترجمةإ النماحات اال جاحات اال شانات ا ير ذل ه

 ( قالهإ81اجاء كي الص حة ) -81

 "كا بورى يرسي لاحة شعرية"ههه

أقا إ اقد ت د ي الكالي رلى "اللاحة"  الك ي أاد  ه ا أن أضيف شيئا  ك قا  إن 
مة من  ير ش    ير أن "رسي اللاحة" جاء إلى العربية المعاصرق رن نريت الترج

الذ  يدرا إلى الحيرق ها أن المترجي أرنى الكلمة ا"رجمية كلمةة "لاحةة" م  ثةة  
 اقد أ  ث ا ج ال  م ه أن الت  ي  لكلمة "لاج" لي يرده

" اهةي tableauقلتإ أمر يدرا إلةى الحيةرق  ذلة  أن الكلمةة كةي ال ر سةية هةي "
 كليزيةةة يسةةتا  كي ةةا م يةةدق بالت  يةة  "ن الإ  كليزيةةة  يةةر مةةذك رق ثةةي إن الكلمةةة كةةي الإ 

سةة ة  اجميةة  niceالمةةذكر االم  ةة   الةةي  مةةن تمييةةز ك  ةةت ت ةةا إ " سوةةن احو " لةةة حو
 اجميلةه إن ذل  من حذل ة المترجي الذ  ال د م  ثا  قياسا  ات اظرا ه

 اجاء كي ا أيضا  البيتإ -80
 يُحةةةةةةة   ب ةةةةةةةا حةةةةةةةاٍد سةةةةةةةريٍع  وجةةةةةةةا ه

 

 اُمْعرَّى اكذا  رن الساقين االشمُ  جامعُ 

"هعْ أقا إ االصاابإ امُ   رى 

 اجاء كي ا أيضا  البيتإ -81

 ك لةةةةةةةُت ل ةةةةةةةاإ تاللةةةةةةةه يةةةةةةةدر  مسةةةةةةةاكر
 

ْته ا"رضإ مةةا اللةةه صةةا عُ   إذ أضةةمورو
 

 أقا إ اتماي ال سيإ تالله ا يدر  مساكره
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ف  الكةةةةن اقةةةةد حةةةةذكت "ا" ال اكيةةةةة  اقةةةةد   ةةةةا إ إن الةةةةازن اقتضةةةةى هةةةةذا الحةةةةذ
الحذف ااقع كي  ير الشةعر  اكة ن الشةيء إذا ُرةرف ادلةت رليةه قري ةة كةان حذكةه 
أبلةة   امع ةةى "أبلةة " أ ةةه أجمةة  اأحسةةن  االعربيةةة تتةةا َّى الحسةةن  أا تةةرى إلةةى قالةةه 

" )تو تعالىإ "تواللهإ   سارق ياسف(  االت ديرإ ما ت تو ههه 21ْ توُ  توْذُكُر ُياُسفو

 ( البيتانإ14اجاء كي الص حة ) -81

 بكةةةةةةةةةةةة   مبيةةةةةةةةةةةةٍت يعتري ةةةةةةةةةةةةا ام ةةةةةةةةةةةةةز ٍ 
 كالَّةةةةةْت اقةةةةةد بث ةةةةةت تبةةةةةاري  مةةةةةا توةةةةةرى

 

 كلةةةةةةةةةا أ  ةةةةةةةةةا تُةةةةةةةةةدلج الليةةةةةةةةة  ُتصةةةةةةةةةب ُ 
 ااجةةةةد  ب ةةةةا إذ تحةةةةد ر الةةةةدمع أبةةةةروجُ 

 

أقةةا إ اسةةتعم  الظةةرف "إذ" كةةي البيتةةين اهةةا دا ةة  رلةةى المضةةارع  االةةذ  كةةي 
ىه  كتب ال حا أ ه ظرف لما موضو

 تاذ الزيتا يإاجاء كي ا أيضا  قا  ا"س -86

 "ههه إ ه قد أها  شاقهههه"ه

أقةةا إ اال عةة  "هةةا " متعةةد  اازي كي ةةا إ هةةاج ي الشةةاُت  اهةةا و الشةةاته اال عةة  
ب ذه الزيادق  اهي  ن   "أها " كثير كي العربية المعاصرق  العة  المعةربين اصةلاا 

 إلى هذا ال لن حمال  م  ي رلى ال ع  "أثار" الذ  ها بمع اهه

 ( قالهإ13كي الص حة )اجاء  -83

ذا ال يا  ُيصب  ش " المحباب ُمجسَّدا ههه"ه  "اا 

سَّةةد" بالتضةةعيف ام ةةه "ُمجسَّةةد"  ا"التجسةةيد" كثيةةر كةةي العربيةةة  أقةةا إ ال عةة  "جو
المعاصةةرق العةة  ذلةة  حةةد  بتةة ثير الترجمةةة اا اجةةاد لةةه ب ةةذا المع ةةى كةةي العربيةةة 

سود بمع ى البودونه  ال ديمة  اها م  اذ من الجو
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اكي كصي  العربية أن الثاب المجسَّد ها الُمشبوع بالعإصة إر أا الزر ةران  كة ين 
 هذا من ااستعما  الجديد؟

 ( البيتإ11اجاء كي الص حة ) -82

 امةةةا بعةةةد أن قةةةد هةةةدَّ ي الةةةدهر هةةةد ق  
 

 تضا و ل ةا جسةمي ارتَّ ل ةا رظمةي
 

"  اهةذاإ أقةا إ قالةه " بتسة ي  ال مةةزق اا"صة إ "تضةةاءو و شةةيء مةن ل ةةة  "توضةةا و
 الشعر  االشارر ال ديي ذا سناق ي رض ما ي ا ه

 ( قا  صاحب البح إ10اجاء كي الص حة ) -81

 ياد ههه"ه"ككان أبا ُدااد الإ 

أقا إ ُدااد ها الصحي  كما أثبةت ا"سةتاذ ربةدال  ي الةي  "د اد" بةال مز كمةا 
 ها الشائع ال اشي كي كتب ا"دبه

 ن الدادهمااشت ات "ُدااد" قا  ابن دريد كي "ااشت ات"إ 

 اجاء كي ا قالهإ -14

 "اكضال  رما مر  ب ا ك د ح لت داااين الشعر بمدي  الشعراءههه"ه

أقةةةا إ إن بةةةدء الجملةةةة ب الةةةه "كضةةةال " لةةةي  مةةةن ا"سةةةلاب ال صةةةي   ابةةةذل  ا 
  عرف دالة ال اء بعد ذل  كي قالهإ "ك د"ه

 ( قالهإ11اجاء كي الص حة ) -13

  ا ش صيته المت ر دق"  االكالي رلى الشارر ال دييه"ههه تلم  كي

أقا إ ا"الش صية" مصنل  جديةد كةي ال لسة ة ارلةي الة    كةي رصةر ا  ك ة  
 ل ا أن  ستعمله كي معرض الكالي رلى شارر جاهلي؟
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 ( قالهإ13اجاء كي الص حة ) -18

 "اكل ا تعك  مااقف الشعراء الذاتيةههه"ه

ا مةةةة  اذ مةةةةن ل ةةةةة العلةةةةي الحةةةةدي  كال يزيةةةةاء أقةةةةا إ ادالةةةةة ال عةةةة  "تعكةةةة " ه ةةةة
كالسةةن  الصةة ي  مةةثال  كةةالمرآق يعكةة  الضةةاء  اهةةذا المع ةةى  يةةر متةةاك ر كةةي دالةةة 

 ال ع  كي العربية ك  ت ت ا  ركس ا ال ضية كجعل ا   ايت ا بداية ل اه

ثي   تي إلى "اقائع م تمر مجمع الل ةة العربيةة كةي ال ةاهرق كةي الةدارق ال امسةة 
" اهةةا بحةةة  نايةة  للةةةدكتار رةةد ان ال نيةةب  اكةةةان لةةي اق ةةةات 3121ن اال مسةةي

 أبد ها بحسب ارادها كي ص حات المجلة ك قا إ

 ( كي كلمة الدكتار إبراهيي مدكارإ00جاء كي الص حة ) -3

"ههه كع  ا تتةي  ل ةا كرصةة ل ةاء زمالئ ةاههه  سةعد ب ةي ح ةا  "  ةي يسة مان مع ةا 
 رن قرب كي  دمة العربية"ه

لةي  كةي العربيةة ال عة  "أسة وي" بمع ةى شةارو و أا قةدَّي سة مه أ   صةيبه  أقا إ 
ةةةد ا "سةةةاهي" بمع ةةةى شةةةار  كةةةي رمةةةي السةةة اي  اقةةةد تاسَّةةةع كيةةةه المعربةةةان  الك  ةةةا اوجو
كصةركاه إلةةى مع ةةى المشةةاركة  قةةا  الشةةريف الرضةي كةةي رسةةالة لةةه إلةةى ابةةن إسةةحات 

 الصابي يعز يه ب  د الدهإ

   ال ائبة"ه ا المساهي ل  كي تحمُّ "اأ

 ( كي قا  أحد الباحثينإ16اجاء كي الص حة ) -8

"ههه ل ةةةد آن ا"اان  كةةةي ت ةةةاي مجامع ةةةا الل ايةةةة  امةةةن  ةةةال  اتحةةةاد المجةةةامع 
 بالعم  رلى إ شاء م سسة  اصة بالمعاجي"ه
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أقةةا  إن اسةةتعما  " ةةال " التةةي ت صةةرف إلةةى الظركيةةة  مجةةرارق بةةة"من" ُيبعةةدها 
مةن  ةةال " قال ةا "باسةانة"ه اهةةذا اسةتعما  جديةد صةةير رةن الظركيةة كيكةةان مع ةى "

 إليه تاسعا  كي مدلا  الظركية اشاع كي العربية المعاصرقه

 أما دالة " ال " رلى الظركية كتتح  ت كي قاله تعالى مثال إ

الو  اُساْا  إ " "كوجو  سراءهسارق الإ  1 و الد يوارإ

و "او  الو "و ُعاْا  إ  سارق التابةه 03ْت وةو" لوُكْي يوْبُ ا وُكُي اْل إ ْاضو

 اقد ت ا إ ل د اردت " ال " مجرارق بة"من" كي قاله تعالىإ

الو "كوتورو  ْن  إ ْدتو يوْ ُرُ  مإ  سارق ال اره 01لإهإ" ى اْلاو

االجةةااب رةةن هةةذا أن " ةةال " مةةع جرهةةا بال ةةاكض مةةا زالةةت تةةد  رلةةى الظركيةةة 
 الظركيةه المكا ية ب الف ااستعما  المعاصر الذ  أبعدها رن مع ى

 ( كي قا  أحد الباحثينإ13اجاء كي الص حة ) -1

 "االت بيه رلى أهمية كتاب شرج كليات ال ا ان ابن ال  ي "ه

أقا إ إن اسةتعما  "رلةى" بعةد ال عة  " وب ةه" ية ذن بالسةلب ك ةال يإ الت بيةه رلةى 
رلي ةةةا  الةةةا كةةةان الشةةةيء  كالتصةةةحيف مةةةن المسةةةااب التةةةي ي بَّةةةه حةةةدا  التصةةةحيف 

شةادق ب اائةده ل ل ةاإ الت بيةه إلةى كائةدق الشةيءهه ارلةى هةذا ي ب ي الت ايه بةه االإ الذ  
كةان ي ب ةي أن ي ةا  الباحةة إ الت بيةه إلةى أهميةة كتةةاب شةرج كليةات ال ةةا انههه "ن 
"ا"هميةة" ممةا يجةب أن يشةار إلي ةا  ارلةى هةذا يةت ل" اسةتعما  "رلةى" مةع ال عة  

ا  التةي ية تي بعةدها "رلةى" ذا كثيةر مةن ا"كعة" بَّه" إلى ما ها شر  اضرر  امث  هة
 الشر ك ال يإ  ر  رلى  اسارد رلى دكع الشر ا حا هذاها إلى الضرر  متاج ة  

 ( قا  صاحب البح إ12اجاء كي الص حة ) -0
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 "ثي أكد  الباح  رلى اجاب تحر  الح ائتههه"ه

  أقةةا إ إن ال عةة  "أك ةةد" يصةة  إلةةى م عالةةه مةةن  يةةر حةةرف جةةره اقةةد  ب ةةه أهةة
التصحي  رلى هذا حتى كد ا  رى الصااب أري رلى ألس ة المعربين اكيما يكتبةان 
مةةن ال نةة ه ايبةةدا أن شةةيئا  مةةن هةةذا التجةةااز مةةا زا  باقيةةا ه اهةةذا مةةن  يةةر شةة  آت 
مةةن ترجمةةة كعةة  كةةي ل ةةة أج بيةةة إ كليزيةةة أا كر سةةية يتعةةد ى بةةالحرف  ابسةةبب مةةن 

 (ه31ةه اقد تكرر هذا كي الص حة )الترجمة جاء الكثير من التجااز كي العربي

 ( قا  أحد الدارسينإ11اجاء كي الص حة ) -1

ذا كان من ااجب ا كمسلمين أن ُ  د ر  بي  ا العظيي حت  قوْدره  كع هههه"  "اا 

أقا إ اقد  ب ه أهة  التصةحي  رلةى زيةادق الكةاف كةي قةا  الباحة  "كمسةلمين"  
ن   لت اب   ظيرت ا كي ل ة أج بية  اأن هذه الكاف ليست كاف التشبيه  ب  زيدت  

" ال ر سةةيةه ا سةةتنيع أن  ةةدير ال ةةا  كةةي Comme كليزيةةة أا مةةن "" الإ asك ةةي مةةن "
 العربية من دان هذه الكافه

ثي إن ال ع  "  د ر" المضارف ا يع ةي ااحتةراي بة  يع ةي تعيةين الحةداد نةاا  
لةةازن صةةحي  كةةي ماضةةعه  اقصةرا  اارت ارةةا  اهةةا كةةي المسةةاكات االمسةةاحة االكيةة  اا

 اأما ما يتص  بااحتراي ا حاه كالثالثي  "قودور"  قا  تعالىإ

تَّ قوْدرإهإ"  ا قودوُراْا الل هو حو مو  سارق ا" عايه 13"او

 االعجيب أن الباح  أتى بعبارق "حتَّ قدره" الك ه جع  ال ع  مضع  ا ه

 ( قا  الباح إ64اجاء كي الص حة ) -6

 ال با ق"ه"راايات رن إرهاصات 

أقا إ لي أررف "إرهاصات ال باق"  ب  كان السلف ي الانإ دائ  ال باق  اب ذا 
ثبةةةات  الةةةي تةةةرد جمعةةةا   اأا  مةةةن اسةةةتعم  رهةةةا" هةةةا الإ ُصةةة   ت رسةةةائ ه  عةةةيإ الإ 
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رها"" أبا ح ي ة الدي ار  ك د ذهب إلى أن الاسمي  )مةن المنةر( إرهةا" بمةا "الإ 
 يكان م هه

 ( قا  الباح إ63) اجاء كي الص حة -3

 "دار المالئكة كي ياي بدر"ه

أقةةا إ إن كلمةةة "دار" ب ةةذا المع ةةى مةةن الكلةةي الجديةةد الةةذ  ررك ةةاه كةةي الل ةةات 
ال ربية  ام ه قال يإ كةالن لعةب دارا  م مةا ه ا"لعةب الةدار" مة  اذ مةن ل ةة المسةرج 

 كي الل ات ال ربية"

 ( قا  أحد الباحثينإ61اجاء كي الص حة ) -2

 ام ا  رلمي ادي يههه"ه"ههه 

أقةةا إ قبلةةت العربيةةة كةةي رلةةي البلةةدان كلمةةة "م ةةا " اتع ةةي أحةةاا  النبيعةةة مةةن 
حي  درجة الحرارق االرنابة  اما يتص  بالض ن ا حا ذلة   ثةي اتسةع هةذا كصةار 

 كليزيةة ال ر سية امثل ةا كةي الإ  Climatرلي الم ا ه ثي استعار ال ربيان هذه الكلمة 
النبيعةةة االبيئةةة إلةةى حي ةةز آ ةةر ك ةةالاا رلةةى سةةبي  التاسةةعإ الم ةةا  مةةن دالت ةةا رلةةى 

 السياسي  االم ا  ا"دبي ا ير هذاه

 ك   يتاج ل ا أن  رى كي رربيت ا "الم ا  الدي ي"؟   را   الل ي!

 اجاء كي ا أيضا  قا  الكاتب   سهإ -1

 "ههه م ترحا  تعديال  ل ا يت اسب احاجة ك  دالةههه"ه
 اسب" اما ارد رلى "ت اُر " ا"م ارلة" يشير إلى نركين  امةن ه ةا أقا إ إن "الت

ذا كا ةةةت ران ةةةة كةةةالعنف ه ةةةا رلةةةى "هةةةا"  كةةةالااا تةةةت ل" للعنةةةف اليسةةةت للمعيةةةة  اا 
رنف الظاهر رلى ضمير مستتره اكةي هةذه الحةا  ي ب ةي أن ي كةد المعنةاف  اهةا 

 لة"ه"يت اسُب ها احاجُة ك  دا  إالضمير المستتر  بآ ر م  ص  ك  ا 
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 الكن هذا  ير جاٍر كي رربيت ا المعاصرقه

( قةةا  أحةةد البةةاحثين كيمةةا حكةةاه ا"سةةتاذ رةةد ان 61اجةةاء كةةي الصةة حة ) -34
 ال نيب رن البح إ

 ثي أ ذ الباح  يعد د الكلمات التي الت ن ا  مبي  ا  جذرهاههه"ه

أقةةا إ ا "الجةةةذر" بمع ةةةى ا"صةةة  رةةةرف كةةةي ل ةةةة ال بةةةات االشةةةجر  الةةةي يعركةةةه 
 يان كي بحث ي كي أصا  الكلمات  ككا اا ي الانإ أص   االكلمات ا"صا هالل ا 

 ( قا  الباح إ66اجاء كي الص حة ) -33

 رئيسةي" باليةاء ايسةتعملان كةي مكا ةه"اما زا  بعض رلمةاء العربيةة ي كةران "ال
" قديمةههه  "الرئي " الكن "الرئيسي 

لرئيسةةي ليسةةت يةةةاء أقةةا إ كةةالي ا"سةةتاذ صةةاحب البحةة  اجيةةةه  ا"اليةةاء" كةةي ا
 سبة  ب  هي تزاد لزيادق الاصف  اهذا شيء درجت رليه العربية كمن أقدي شةااهد 

 ال حا قا  العجا إ

  سةان داار   االدهةر بالإ 

 اي در  كي هذا البابإ ا"لمعي  االيلمعي  اا"حار   ا ير هذاه

 ( قا  أحد الباحثينإ63اجاء كي الص حة ) -38

 ل امةههه"ه"ايمكن تل ي" ال  ان ا

ةةةةْتُ ْي  نوائإ وةةةةٌة قوةةةةْد أوهومَّ أقةةةةا إ أراد الباحةةةة  "الم مةةةةة" اال عةةةة  أهةةةةيَّ  قةةةةا  تعةةةةالىإ "او
ك ةةا ب ةةاء "كارةة " مةةن الثالثةةي "هةةيَّ"   "سةةارق آ  رمةةران(ه ك مةةا "ال ةةاي   310أوْ ُ ُسةةُ ْي" )

 اال اي  ها الم داي  الساري إلى ما يريد  ي ا إ يُ ي  الرج  إلى رملهه

 ل ع  الثالثي أتى "ال وي " اها ااسي  اها ااحد ال مايهامن هذا ا
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 ( قا  أحد الباحثينإ62اجاء كي الص حة ) -31

 "است دوي ال ر سيان سلنات يههه مم ا كان مرداده سلبيا ههه"

أقا إ شاع ال ع  "است دوي" بمع ى "استعم "  اها ا ي د  مع ةى ااسةتعما   
ه أن ي ةةةةدم ي  ا"اسةةةةت دوموه" بمع ةةةةى اسةةةةتاهوبوه ك ةةةةد قةةةةالااإ "اسةةةةت دمُته" بمع ةةةةى سةةةة لت

  ادما ه الكن "است دي" كي العربية المعاصرق بمع ى "استعم "ه

ثةةةي إن "المةةةرداد" مصةةةنل  اقتصةةةاد  بمع ةةةى مةةةا يةةةرد ه رأ  المةةةا  مةةةن ال ائةةةدق  
الةةي  مةةن الم اسةةب أن يسةةتعار هةةذا المصةةنل  كةةي معةةرض آ ةةر  يةةر اقتصةةةاد ه 

صاد   جاء رن نريت الترجمة اك  ةه ي ابة  ال ر سةي ا"المرداد"  اها مصنل  اقت
"revenueه" 

 ( قا  الباح إ62اجاء كي الص حة ) -30

 "اأضاف أن مما ُي سف له ح ا ههه"

ف" االمصدر "أسوف" يتنلب حرف الجر "رلى" قا  تعالىإ  أقا إ اال ع  "أسإ

 " لوى ُياُسفو  سارق ياسفه 20"يوا أوسو إي رو

 ( كي قرارات الم تمرإ18اجاء كي الص حة ) -31

"ال رار ا"ا إ ك  ثالثي حذكت كا ه أا امه  سااء ُرا ض ر  ا بحرف كالتاء 
دق اس ة( أا ألف الاص  )مث إ ابن(ههه"ه  )مث إ رإ

ة ة" ليسةةت راضةا  رةن كةةاء الكلمةة المحذاكةة اهةةي  ةدق اسإ أقةا إ إن التةاء كةةي "رإ
اكةة  اهةي كةاء الكلمةة  ك ةد حةذكت الااا  ب  التاء هي تاء الت  ي   اأمةا الةااا المحذ

ْسةة ة" ابسةةبب أن الةةااا ا تحتمةة  الكسةةر  "  ةةا جةةاءت مكسةةارق كا"صةة   "اإرةةدق ا اإ
كت  الي يشذ رن هذا إا "اإْج ة" ك د ب يت الااا  الي تستعم  كثيرا   "ن "جإ ةة" ذح
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لإُكة   المحذاكةة الةااا  لبةت رلي ةاه اقةد اردت "اإ   وةٌة ُهةةاو اإجْ  ج ةةة" كةي قالةه تعةالىإ "او
ل ي وا"   سارق الب رقه 302ُماو

ثةةي جةةاء المعاصةةران كاسةةتعملاها كةةي "اج ةةة  ظةةر" اقةةد سةةبت الكةةالي رلي ةةا كةةي 
 هذا الماجزه

أمةا كلمةةة )ابةن( كلةةي تكةن ألةةف الاصةة  تعايضةا  مةةن اي الكلمةة المحذاكةةة اهةةي 
بةاء  الااا  ذل  أن "ا"لف" كي "ابن" جيء ب ا ااسنة للاصةا  إلةى السةاكن اهةا ال

 "هالع داهذا قا  ال لي  بن أحمد كي كتاب "

( كي الحاشية كالي كي ال سب إلى ما كةان رلةى 11اجاء كي الص حة ) -33
 ازن "كعيلة" الذ  تحذف كيه الياء ر د ال سب ك الااإ ح  ي  سبة إلى ح ي ةه

أقةةا إ قيَّةةد ابةةن قتيبةةة كةةي أدب الكاتةةب هةةذه ال سةةبة التةةي تحةةذف كي ةةا اليةةاء بكةة  
لو  ي مش ار ك رالي ال بائ  كما كي ح ي ة ابجيلةة  اأسةماء المةدن المشة ارق كمدي ةة رو

لةةي   اقةةالاا السةةار المد يةةة  كالشةة رق قيةةد اشةةرن كةةي هةةذه  الرسةةا إ ك ةةالااإ حو و ةةي  ابوجو
ال سبة  الذل  جاء النبيعي  االبدي ي ر د الجاحظ ا يره اكت ارهما إلى هذا الشةرن 

 اها الش رقه

 ( كي قرارات الم تمرإ13الص حة )اجاء كي  -32

 راليههه"ه"ي كد الم تمر بتاصياته الساب ة ب ن ُتع وى ازارات الإ 

 اجة للباء كي ال ا إ ب ن ُتع وىهههأقا إ الي  من ح

( كةةةةي البحةةةة  الماسةةةةاي بةةةةة"إذا بةةةةين الظركيةةةةة 344اجةةةةاء كةةةةي الصةةةة حة ) -31
 االشرنية"إ إن است داي "حين" ظرف زمانههه

ةةر  ب ةةا مع ةةى ال عةة  "اسةةت دوي" اا حاجةةة إلةةى أقةةا إ االصةةاا بإ اسةةتعما   اقةةد مو
 تكرارهه
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ثةةةةي  ةةةة تي إلةةةةى البحةةةة  البةةةةارع الم يةةةةد الماسةةةةاي بةةةةة"م اهج المصةةةةنل  الكيميةةةةائي 
 (إ383العربيههه" اقد جاء كيه كي الص حة ا"الى )"

 "الت يت   بة  من الكيميائيينههه" -3

ه" مثة  "ل يتةه" أ  أن كالهمةا متعةد ه أقا إ جاء كي معجمات العربية أن "الت يتُة
 يةةةر أ  ةةةا لةةةي  جةةةد كةةةي أدب ةةةا اتراث ةةةا مةةةن شةةةعر ا ثةةةر أن ال عةةة  "الت ةةةى" يصةةة  إلةةةى 

 الم عا  من دان ااسنة  ب   جد ال ع  يص  إلى الم عا  بالباءه

 اجاء كي ا أيضا إ -8

 …"ه"ا لب الحما  أحد الحاضرين

اع كةةي العربيةةة المعاصةةرق  بةة  أقةا إ لةةي  كةةي تراث ةةا الل ةةا  "الحمةةا " الةذ  شةة
 "الحماسة" هي المعراكة المش ارقه

 ( قا  الباح إ381اجاء كي الص حة ) -1

 …"ه"االمصنل  الكيميائي الحدي  لي يعد ل ظا  

أقا إ اقالهإ "لةي يعةد" مةن العربيةة الجديةدق التةي تة ثرت بةا"قاا  ا"ج بيةة التةي 
   لت إلي اه

 (إ333االشعابيةة" ك جد كيه كي الص حةة )ثي آتي إلى بح  اسي بة"الزم شر  

 حياتهإ -3

 كليزيةة أ  حياق الزم شةر ه أقةا إ اهةذه "الحيةاق" جةاءت مةن ترجمةة الكلمةة الإ 
"Life" أا ال ر سية "Vieه" 

اكان مصنل  ا"اائة  هةا "السةيرق" ام ةه السةيرق ال بايةة الشةري ة  اسةير أرةالي 
 ي االس يور"هال بالء من الكتب المش ارق  اكذل  "ا"رال
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 ( قا  الباحثةإ331اجاء كي الص حة ) -8

 "تلمذ الزم شر  رلى أبي مضر محمادههه"ه

 أقا إ االذ  ي ا إ تلمذ الزم شر  "بي مضرههه

 (إ313اجاء كي الص حة ) -1

 "اقد أس ويو الشعراء العربههه"ه

ن  قلت كي ماضع آ ر مةن هةذا العةددإ إن ال عة  "أسة ويو" ممةا ال ةده المعاصةرا 
لت ال ا  كي هذاه  اال ع  "ساهي" ها المعراف كي ا"ثر  اقد كصَّ

 اجاء كي هذه الص حة أيضا إ
 "اكان ل ي دار كبير كي الرد  رلى الشعابيةههه"ه

قلةةةت كةةةي ماضةةةع مةةةن درسةةةي هةةةذاإ إن اسةةةتعما  "دار" شةةةيء ممةةةا جةةةاءت بةةةه 
 الترجمةه

"م دمتةةةةةه" ثةةةةي آتةةةةي إلةةةةى بحةةةة  ُاسةةةةي بةةةةة"السماج كةةةةي أ بةةةةار الرمةةةةاج" جةةةةاء كةةةةي 
 (إ831)"

اكةةةةي الشةةةةعر العربةةةةي تصةةةةاير "داات الحةةةةربههه تحةةةة  مةةةةن  اللةةةةه راج  -3
 التضحيةههه"ه

أقةةةةا إ اكلمةةةةة " ةةةةال " التةةةةي كةةةةي الةةةة " ا تةةةةامئ إلةةةةى الظركيةةةةة  اقةةةةد جةةةةاءت 
 مجرارق بة"من"  مع أ  ا ظرف كما مر  ب ا كي هذه الارقاته

المعاصةرق حتةى صةار ااسةتعما  " ةال " هةذا ااسةتعما  ممةا شةاع كةي العربيةة 
 ها اأشتات أ رى من لاازم اه

 ( قا  صاحب البح إ886اجاء كي الص حة ) -8
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 "كا ت حياق السياني اق ا  رلى الت ليفههه"ه
أقةةةا إ اسةةةتعما  كلمةةةة "حيةةةاق" لسةةةيرق الكاتةةةب االشةةةارر ا يرهمةةةا شةةةيء أتةةةت بةةةه 

 الترجمة  اقد تكلم ا كي ماضع كي هذه الارقات رلى هذه المس لةه
 ( قا  السيانيإ814قد جاء كي الص حة )ا  -1

 "قا  ُدبوي  المدائ ي الشاررههه"ه
اقد رلت المح  ان ال اضالن كي ال امش معر كين بةة "دبةي " هةذا  اهةاإ دبةي  

 بن سيف الدالة صدقة بن م صار ا"سد ههها
 اقد أكادا الترجمة من "ا"رالي للزركليه

أ ةةةةي أتاقةةةةف قلةةةةيال  كةةةةي  سةةةةبته  أقةةةةا إ صةةةةحي  أ  ةةةةا ا  عةةةةرف دبيسةةةةا  آ ةةةةر إا  
 "المدائ ي" التي لي أقف رلي ا كي مصادر ترجمتهه

 ( قا  الم لفإ813اجاء كي الص حة ) -0

 "اقا  سيف الدين رلي بن رمر بن قز  الموشود ههه"ه

أقةةةا إ اقةةةد رلةةةت المح  ةةةان كترجمةةةا لسةةةةيف الةةةدين هةةةذا ارجعةةةا إلةةةى المصةةةةادر 
لمةةة "المشةةد" التةةي هةةي اظي ةةة أا ديةةاان هةةا المع يةةة بةةذل   الك  مةةا لةةي يشةةيرا إلةةى ك

 دياان المشد من رساي العصار المت  رقه

 اضبنه بكسر الميي ا كتح ا كما كع  المح   انه

 ( كي ملحت "الرسالة"إ816اجاء كي الص حة ) -1

 )أزن( ُرم  أز ي اأويزو ي اآز يإ م ساب إلى مل  حمير ذ  يوزونه

 ا ُذكإر  الذل  قالااإ الرماج اليوزو يةهأقا إ اأضيف "يوزو ي" اها أش ر مم
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ثةةي آتةةي إلةةى بةةاب التعلي ةةات االم اقشةةات ك جةةدإ قةةراءق كةةي ديةةاان إسةةماري  بةةن 
يسةةار للةةدكتار  ةةار  حمةةاد  ال يسةةي اقةةد أ ةةذ رلةةى جةةامع الةةدياان الةةدكتار ياسةةف 
بكةةةةار ك ةةةةا إ "أارد البحتةةةةر  كةةةةي حماسةةةةته ثمةةةةا ي قنعةةةةات  سةةةةبت سةةةةت م  ةةةةا إلةةةةى 

ااث تةةان م  مةةا  سةةبتا إلةةى إسةةماري  بةةن بشةةار الك ةةا ي  اارتمةةد  إسةةماري  بةةن بشةةار
المح ةةةت رلةةةى اجت ةةةاد ا"ب لةةةاي  شةةةي ا الةةةذ  ارت ةةةد أن بشةةةارا  تصةةةحيف ليسةةةار 
ك سةةب ال نةةع إلةةى إسةةماري  بةةن يسةةار  اجريةةا  رلةةى هةةذه ال سةةبة ألحةةت الم نعتةةين 

إلى إسةماري  اللتين اردتا كي الحماسة االم سابتين إلى إسماري  بن بشار الك ا ي 
 بن يسارها

 ي ا  الدكتار ال يسيإ اكي هذه ال سبة  نارق كبيرقههه

أقةةا إ اكةةان رلةةى الةةدكتار أن يةة تي ب دلةةة يثبةةت أن الم نعتةةين همةةا لسةةماري  
 بن بشار ايعر ف به ليثبت ح ي ة ما ش   كيهها

 اجاء كي هذه الص حة كي كالي الدكتار ال يسيإ -6

حةةةد ك ةةةن اهةةةا أقةةةرب إلةةةى كةةة  المصةةةادر لمةةةا "حاالةةةت أن أشةةةير إلةةةى مصةةةدر اا
 يمكن أي يحت جه اكذا  من أبياتههه"ه

أقا إ لع  "يحت جه" ت در  كي ال ن  المنبعةي  اا"صة  "يحتج ةه"ه اقةد شةاع 
هةةةذا ال عةةة  لةةةدى جةةةامعي الشةةةعر ال ةةةديي كةةةي رصةةةر ا للشةةةعراء الةةةذين لةةةي تصةةة  إلي ةةةا 

ةة ُج" اهةةا إمالةةة ا لشةةيء رةةن اج ةةه  ا"الُمحةة وج" دااايةة  يه اأصةة  هةةذا ال عةة  هةةا "الحو
هةةةا الكةةةالي الملةةةا   رةةةن ج تةةةهه ا"احتوجو ةةةه" ل  سةةةه دان أصةةةحابه  أ  اسةةةت ثر بةةةهه 
ةر رليةه  ا"احتجةان"  جو ن" رليةهإ حو ا"ااحتجان"إ جمع الشيء اضةم ه إلية   ا"احةتوجو

 الما إ إصالحه اجمعه اضي  ما ا تشر م هه

د أ ةةذ مةةن الجمةةع اضةةي  أقةةا إ أيضةةا إ إن اسةةتعما  المعاصةةرين ل ةةذا ال عةة  قةة
 الم تشر من الما  مع إصالحهه
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 ثي آتي إلى البح  الماساي بة" حا معجي لل ي  اال ي الة"إ

أقا إ اقةد اسةتعم  صةاحب البحة  ال عة  "كةرَّ " اسةي الم عةا  "المكةرَّ "  -3
 ير مرق  اهةذا ال عة  ممةا أد لةه ال صةارى العةرب كةي العربيةة  اهةا مةن السةريا ية  

ري  لةةةةدى السةةةةريان رسةةةةاي دي يةةةةة  صةةةةرا ية  الك ةةةةه شةةةةاع كةةةةي العربيةةةةة ادالةةةةة التكةةةة
 المعاصرق مع إ  ا  ح ي تهه

 (إ814اقا  صاحب البح  كي الص حة ) -8

 "الحصان المحل ي ال جينإ رمليا  ك   يا  العاليههه"ه

 أقا إ إن بدء الجملة ب الهإ رمليا  بدء م   ت باه العربيةههه

 اجاء كي ا أيضا إ -1

 يا  ا"ارابية قب  أن يتعر ف رلي ا ال ربيان"ه"هي ال 

أقا إ االصاابإ قب  أن "يتعرَّك ا" ال ربيان  اال ع  "تعةرَّف" متعةد  ب  سةه  قةا  
 الشارر ال دييإ

ْك ةةةةةةا الم ةةةةةةاز  مةةةةةةن مإ ةةةةةةى    اقةةةةةةالاا تعرَّ
 

ةةن ااكوةةى مإ ةةى  أ ةةا رةةارفُ   امةةا كةة ُّ مو
 

  اتمةةإ

أن أضةيف كيمةا كتبةت شةيئا  يتصة  هذه مسيرق كي هذا العةدد مةن المجلةة رأيةت 
 بتاريخ العربيةه

 


