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كلمة العدد
ضيوفنا،

نرّحب بكم يف جممع اللغة العربّية األرديّن، أهاًل ال ضيوفًا، جيمعنا سؤال البالغة 
العربّية يف زمٍن ُقّسمت فيه العربّية هلجات، بعد أن ُقّسمت األّمة دواًل وفق تصّور 
وُقّسم  استبدادّي،  تصّور  وفق  وأنظمة  شعوب  إىل  الدول  وُقّسمت  استعامرّي، 

التعليم إىل حفٍظ وفهم أو قديم وجديد أو متخّلف ومتطّور وفق تصّور انتهازّي.

وبعد،
فإّننا ما نزال نبحث عن إجابات، ونريد الغاية حلاًم والطريَق واقعيًا فنسأل: أين مكان 
مطلبًا  البالغة  لتصبح  سبيل  من  وهل  الرسيع؟  التكنولوجيا  عرص  يف  العربّية  البالغة 
النحو  بأمهّية  التعليم  عىل  القائمني  نقنع  أن  بعد  نستطع  مل  أنّنا  دام  ما  حديثًا  عرصّيًا 
واحلامسات  املفّضليات  مكان  عن  يسأل  طالبًا  نجيب  كيف  البالغة؟  قبل  والرصف 
والطبقات والوساطات واملوازنات يف حياته، من غري أن نغرق يف كالم واسع إنشائّي 
مثايّل، قد يبدو بعيدًا عن حاجاته يف العيش الكريم واإلمتاع املتاح الذي توّفره له معاقل 

التواصل االجتامعّي أكثر مما يظّنه متاحًا يف »اإلمتاع واملؤانسة«؟.

أهيا األعزاء،
أعود ألفرتض أن القصور البالغّي عائد إىل قصور سيايّس، وأّن حدود سايكس 
بطه  نحفل  لكي  اجلاحظ  استطراد  فضّيق  روحها،  وقّيد  بالغتنا  حّد  ما  هي  بيكو 
حسني، وربط ترحل أيب حّيان احلّر يف اللغة فحفلنا بالعّقاد، وامتّص غضب املتنّبي 
عىل العروبة فحفلنا بشعر ما زال يقرص عن عبقرّيته يف السؤال: »فعىل أي جانبيك 

متيُل«؟.
أمل يقل أبو حّيان يف اإلمتاع، مدافعًا عن العرب بني غرور األعاجم: »ال عّز هلم إال 
بالسؤدد، وال معقل هلم إاّل السيف، وال حصون إاّل اخليل، وال فخر إاّل بالبالغة«؟

عن  يفّتش  يزال  ما  وهو  »الفخر«،  هذا  العريّب  للطالب  نعيد  لكي  سبيل  من  هل 
سبب حارض ال ماٍض ليفخر هبوّيته، بل وهو يراقب التعليم واإلعالم وقد حتّوال 
نّية رشيفة وال قصدًا واضحًا إال  فيها وال معنى وال  إىل أدوات خائرة ال خطاب 

تعليم النسيان؟.
ناطقني  هنا  بحضوركم  وأحفل  العربّية،  األقطار  كّل  يف  واحدة  احلال  أّن  أظّن 
حنني  بكم  جيمعنا  التأشريات،  زمن  يف  العربّية  البالغة  عن  متحّدثني  بالفصيحة 
أن  الواسعة، آملني  اللغة  بالرتحال يف صحراء  إاّل  إليها  إىل حقائق ومتع ال سبيل 
نجد طريقًا نقنع هبا األجيال بأّن الواحات عندنا، وأّن الغضا قريب، وأّن التذّكر 
لألرض،  كام  وللسامء  للصعلوك،  كام  للمنتمي  مّتسعًا  العربّية  يف  وأّن  رضورة، 
وللغضب كام للفرح، وللجّد كام للهزل، وللشيوخ مثلنا كام للشباب، أما كان أبو 

الطّيب يقصدها كام قصد نفسه حني قال:
ُخِلقُت ألوفًا لو رجعـُت إىل الّصبا       لفـارقُت شيبي ُموجَع القلِب باكيا

وأرجو أن جتدوا يف هذا املكان ألفة ال تكون إاّل بكم، وحنينًا ال »يبلغ« القصد منه 
إاّل بأوراقكم، وأهاًل وسهاًل بكم يف دياركم.
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أخبار مجمعّية

املجمع يواصل جلسات موسمه 
الثقايف السابع والثالثني

وا�ش��ل املجم��ع �شب��اح ي��وم الأربع��اء الث��اين والع�ش��رين 
الثق��ايف  مو�ش��مه  جل�ش��ات  عق��د  الث��اين  كان��ون  م��ن 
ال�ش��ابع والثالث��ن بالتع��اون م��ع مبادرة »�ض« الذي 
ت�ش��رين  م��ن  والع�ش��رين  ال�ش��ابع  افُتِت��َح يف  ق��د  كان 

الث��اين لع��ام 2019م، بواق��ع جل�ش��تن:
الأوىل: حما�ش��رة بعن��وان »م��ن م�ش��كالت الرتجم��ة 
املجم��ع  ع�ش��و  فيه��ا  حت��دث  العربي��ة«،  اللغ��ة  اإىل 
الأ�ش��تاذ الدكت��ور حمم��د ع�شف��ور، وتراأ�ش��ها ع�ش��و 

املجم��ع الأ�ش��تاذ الدكت��ور مو�ش��ى الناظ��ر.
والثاني��ة: حما�ش��رة بعن��وان »ال��ذكاء ال�شطناع��ي: 
اآف��اق م�ش��تقبلية حلو�ش��بة اللغ��ة العربي��ة«، حت��دث 
فيه��ا الدكت��ور جم��دي �شواحل��ة، وتراأ�ش��ها الأ�ش��تاذ 

الدكت��ور عرف��ات عوج��ان.
الع��ام  واأمين��ه  املجم��ع  رئي���ض  اجلل�ش��تن  وح�ش��ر 
واأع�ش��اوؤه وجم��ع كب��ر م��ن احل�شور يف قاعة الأ�ش��تاذ 

الدكت��ور عبدالك��رمي خليف��ة يف رح��اب املجم��ع.
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ق��ّدم الأ�ش��تاذ الدكت��ور حمم��د ع�شف��ور ع�ش��و املجم��ع 
�شب��اح ي��وم الأربع��اء املواف��ق الث��اين والع�ش��رين م��ن 
م�ش��كالت  »م��ن  بعن��وان  حما�ش��رة  الث��اين  كان��ون 
الرتجم��ة اإىل اللغ��ة العربي��ة« �شم��ن املو�ش��م الثق��ايف 

ال�ش��ابع والثالث��ن.
وق��ال ع�شف��ور يف م�ش��تهل حديث��ه ع��ن اجل��دل ال��ذي 
ل ينته��ي ح��ول ك��ون الرتجم��ة فّن��اً اأو علم��اً: »اإن ثم��ة 
فرق��اً تتباي��ن درجت��ه م��ن مرتجم اإىل اآخر بن الن�ّض 
الأ�شل��ي والن���ّض املرتج��م. فم��ن الوا�ش��ح اأن الن���ّض 
الأ�شل��ي كث��راً م��ا يفقد �ش��يئاً م��ن خ�شائ�شه يف اللغة 

��اً اإخباري��اً خال�ش��اً«. الأخ��رى اإن مل يك��ن ن�شّ
وذه��ب اإىل م��ا وراء عب��ارة »الن���ّض الإخب��اري« ال��ذي 
يه��دف ع��ادة اإىل نق��ل معلوم��ات مو�شوعي��ة ل تخ�شع 
ل��الآراء والأه��واء، واأ�ش��ار اإىل اأن��ه ل ي�ش��كِّل �شعوب��ات 
للمرتج��م يف الع��ادة لأن اللغ��ات ل تعج��ز ع��ن نق��ل 

املعلوم��ات، ول��و اأن املرتج��م ي�شط��رُّ اأحيان��اً اإىل ابت��كار 
كلمات جديدة من داخل لغته، اأو اإىل ا�ش��تعارة كلمات 
م��ن اللغ��ة الأجنبي��ة، اأو اإىل تكيي��ف كلم��ات موج��ودة 

فيه��ا للتعب��ر ع��ن الأف��كار اجلدي��دة.
وانتق��ل اإىل الن�شو���ض غ��ر الإخباري��ة الت��ي ت�ش��مل 
كلَّ م��ا يه��ّم الب�ش��ر خ��ارج العل��وم الطبيعي��ة والوقائ��ع 
اليومي��ة، وه��ذه ال�شل�ش��لة م��ن احلق��ول املعرفي��ة ه��ي 
املج��الت الت��ي تق��ع فيه��ا خيان��ات املرتجم��ن اأو تق��ع 
فيها اأخطاوؤهم اإن �شئنا التخفيف من تهمة اخليانة.

وعر���ض ع��دداً م��ن الأمثل��ة عل��ى م�ش��كالت الرتجم��ة 
بداأها برتجمٍة لل�شونيتة الثامنَة ع�شرَة من �شونيتات 
�شك�شبر، والثانية للدكتورة فطينة النائب، والثالثة 

للدكتور جعفر عبابنة.
ُتعن��ى  الت��ي  ه��ي  احلرفي��ة  الرتجم��ة  »اإن  وق��ال: 
بنق��ل مع��اين املف��ردات ح�ش��ُب. اأم��ا الطريق��ة الثاني��ة 

املجمع يناقش مشكالت الرتجمة
إىل اللغة العربية



إطاللة مجمعية - العدد الثامن لعام 2020م 6

فه��ي نق��ُل املع��اين والأ�ش��اليِب وروِح الن�شو���ض امل��راِد 
ترجمُته��ا. ويح�ش��ب ع�شف��ور اأن الرتجم��ة احلرفي��ة 
تنطب��ق عل��ى الن�شو���ض العلمي��ة اأو الإخباري��ة. اأم��ا 
الرتجم��ة الت��ي ُتعن��ى ب��روح الن�شو���ض فرناه��ا اأك��ر 
لأن  ت�ش��عى  الت��ي  ال�ش��عرية  الرتجم��ة  يف  نراه��ا  م��ا 
تكون »ترجمًة لأ�ش��لوب ال�ش��اعر اأو الكاتب، وروحيِته 
وطالوِته، ومو�شيقاه، وما تختزن عباراُته من ظالل 

املع��اين امل�ش��ترتة ولطائ��ِف اللغ��ة وجمالّياِته��ا«.
كت��ب  يف  الرتجم��ة  م�ش��كالت  م��ن  ع��دداً  وتن��اول 
متع��ددة مث��ل كت��اب »م��ن الع��امل املغل��ق اإىل الك��ون 
الالمتناه��ي« ال��ذي األّفه األك�ش��ندر ُكوْيريه، وترجمه 
يو�شف بن عثمان، وهو كتاب يبحث يف الفل�شفة وعلم 
الكونّي��ات، واأبرزه��ا: التهجئ��ة، والول��ع بامل�شطلح��ات 
معتم��دة،  عربي��ة  مقاب��الت  وج��ود  رغ��م  الأجنبي��ة 

��فة. واأخط��اء يف الرتجم��ة، وال�ش��تقاقات املتع�شِّ
وت�ش��اءل ع�شف��ور: »اإن مل تك��ن الرتجم��ة فّن��اً، فه��ل 
ه��ي عل��م؟« واأج��اب َم��ْن ي��رى اأنه��ا عل��ٌم: نع��م، اإنه��ا 
���َض مث��ل اأيِّ ظاه��رة طبيعي��ة  قابل��ٌة لأن ُتدَر���َض وُتدرَّ
ي�شب��ح مرتجم��اً  فيه��ا ل  الع��امِل  ولك��ن  ثقافي��ة،  اأو 
بال�ش��رورة، مثلم��ا اأن ناق��د ال�ش��عر ل ي�شب��ح �ش��اعراً 
ة التاأليف املو�شيقي  بال�شرورة، ومثلما اأن مدرِّ�ض مادَّ
يف معهد املو�ش��يقى ل يجب اأن يكون موؤلِّفاً مو�ش��يقّياً 

بال�ش��رورة.

الأخ��رة  العق��ود  يف  الرتجم��ة  درا�ش��ات  اأن  واأ�ش��ار 
دخلت جمال الدرا�شة الأكادميية يف بع�ض اجلامعات 
الع��امَل، ولك��ن  اأخ��رى يف  العربي��ة وجامع��ات كث��رة 
ال�ش��هادات الت��ي متنحه��ا ه��ذه اجلامع��ات ل تعن��ي اأن 
م��ن ميار�ش��ون الرتجم��ة م��ن حمل��ة ه��ذه ال�ش��هادات 
ل��وا حّق��اً ملمار�ش��ة ه��ذه املهن��ة. كذل��ك ف��اإن كب��ار  ق��د تاأهَّ
املرتجم��ن يف الع��امَل عل��ى م��رِّ الع�ش��ور مل يدر�ش��وا 

مار�ش��وه. ب��ل  الرتجم��ة،  »عل��م« 
يكت�ش��بها  مه��ارة  الرتجم��ة  اأن  ع�شف��ور  وي��رى 
الوا�ش��عِة،  والثقاف��ِة  واملثاب��رِة،  رب��ِة،  بالدُّ املرتج��م 
وال�ش��تعداِد الدائ��ِم للبح��ث ال��دوؤوب، واإتق��اِن لغت��ن 
على الأقّل اإتقاناً يجعله قادراً على اإدراك املعاين وما 
يكم��ن خلفه��ا م��ن تلميحات واإحالت، ويكون مع ذلك 
م�ش��تعّداً للت�ش��ليم باأنه لي�ش��ت هنالك ترجمة نهائية، 
واأن كّل ترجم��ة قابل��ة للتح�ش��ن اإن اأُعط��َي املرتج��ُم 
الوق��َت ال��كايف، والو�ش��ائَل ال�شروري��َة لإع��ادة النظ��ر.

اللغ��ة  اأن  م  تق��دَّ م��ا  كلِّ  م��ن  املحا�ش��رة  وخل�ش��ت 
العربية، �شاأُنها يف ذلك �شاأُن بقية لغات العامل، قادرٌة 
عل��ى التعب��ر ع��ن الأف��كار كلِّه��ا بكلمات اأ�شيلة فيها اأو 
بكلم��ات ت�ش��تعرها عن��د احلاج��ة م��ن لغ��ات اأخ��رى. 
اإن م�ش��كلة الرتجم��ة اأو م�ش��كالتها ل توج��د يف اللغ��ة 
ب��ل يف املرتجم��ن الذي��ن ل يبذل��ون اجله��د ال��كايف 
لتح�ش��ن معرفته��م باللغ��ات، ولتدري��ب اأنف�ش��هم عل��ى 

البح��ث والتنقي��ب. 
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املجمع يناقش موضوع »الذكاء االصطناعي:
آفاق مستقبلية لحوسبة اللغة العربية«

ق�ش��م  م��ن  �شواحل��ة  �ش��اكر  جم��دي  الدكت��ور  ق��دم 
اأنظم��ة املعلوم��ات احلا�ش��وبية، يف اجلامع��ة الأردني��ة، 
لع��ام  �ش��باط  �ش��هر  ال�شاد���ض والع�ش��رين م��ن  �شب��اح 
ال�شطناع��ي:  »ال��ذكاء  بعن��وان:  حما�ش��رة   2020
�شم��ن  العربي��ة«  اللغ��ة  حلو�ش��بة  م�ش��تقبلية  اآف��اق 
فعالي��ات مو�ش��مه الثق��ايف ال�ش��ابع والثالثن؛ تراأ�ش��ها 
الأ�ش��تاذ الدكت��ور عرف��ات عوج��ان نائب رئي���ض جامعة 
الأمرة �شمية للعلوم والتكنولوجيا اآنذاك وح�شرها 

جم��ع م��ن الأ�ش��اتذة واملهتم��ن.
وت�شمن��ت املحا�ش��رة مقدم��ة وتعريف��اً بعل��م ال��ذكاء 
ن�ش��اطاً  العل��وم  اأك��ر  م��ن  يع��دُّ  ال��ذي  ال�شطناع��ّي 
وتقدم��اً يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل، وفروع��ه وتطبيقات��ه 
املتمثل��ة بالألع��اب، واملنط��ق الآيل، واإثب��ات النظري��ة، 

والأنظمة اخلبرة، وفهم اللغة الطبيعية، والنمذجة 
والتخطي��ط  الب�ش��ري،  الأداء  ومنذج��ة  الدللي��ة، 
لل��ذكاء  العملي��ة  والبيئ��ات  واللغ��ات  والروبوت��ات، 
ال�شطناع��ّي، والتعل��م الآيل، والتمثي��الت البديل��ة: 
ال�ش��بكات الع�شبي��ة واخلوارزمي��ات اجليني��ة، وال��ذكاء 

والفل�ش��فة. ال�شطناع��ي 
لل��ذكاء  مهم��ة  خ�شائ���ض  �شواحل��ة  وعر���ض 
ال�شطناع��ّي، خل�شه��ا با�ش��تخدام اأجه��زة احلا�ش��وب  
لإجراء ال�شتدلل اأو التعرف على الأمناط اأو التعلم 
اأو اأي �ش��كل اآخ��ر م��ن اأ�ش��كال ال�ش��تدلل، والرتكي��ز 
على امل�شكالت التي ل ت�شتجيب للحلول اخلوارزمية 
)امل�ش��تنر(  امل�شرت�ش��د  البح��ث  عل��ى  تعتم��د  بحي��ث 
ال�شطناع��ي،  ال��ذكاء  يف  امل�ش��كالت  حل��ل  اأ�ش��لوباً 
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وا�ش��تخدام الإجراءات ال�ش��كلية التمثيلية التي متكن 

املربم��ج م��ن تعوي���ض ه��ذه امل�ش��كالت، وال�ش��تدلل 

ع��ن طري��ق ال�ش��مات النوعي��ة املهم��ة ملوق��ف اأو ح��دث 

م��ا، وحماول��ة التعام��ل م��ع ق�شاي��ا املعن��ى ال��دليل 

وكذلك ال�شكل النحوي، وا�شتخدام كميات كبرة من 

املعرفة اخلا�شة باملجال يف حل امل�ش��كالت، وا�ش��تخدام 

)املعرف��ة ح��ول املعرف��ة( للتاأث��ر عل��ى التحك��م الأك��ر 

تعقي��داً يف ا�ش��رتاتيجيات ح��ل امل�ش��كالت.
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كم��ا ا�ش��تملت املحا�ش��رة عل��ى جوان��ب اأخ��رى اأبرزه��ا: 
معاجل��ة اللغ��ات الطبيعي��ة بو�شفها اأحد فروع الذكاء 
الإن�ش��ان  بتفاع��ل  وتهت��م  واللغوي��ات،  ال�شطناع��ي 
والآل��ة باللغ��ة الطبيعي��ة، وحو�ش��بة اللغ��ة العربي��ة، 
اللغ��ة  معاجل��ة  وخوارزمي��ات  التحليلي��ة  والأدوات 
الت��ي  الربام��ج واخلوارزمي��ات  الت��ي ت�ش��م  العربي��ة 
حتل��ل الن�شو���ض العربي�����ة �شرفياً ونحوي�����اً ودللي�����اً.

وخّل�������ض �ش��واحل������ة اأب��������رز حتدي����ات حو�ش������بة اللغ����ة 
العربي��������ة بالتحدي��������ات الت��ي ت������واج�����ه الب������احثي��������ن 
الأكادمييي��������ن وطالبه��������م والعامل��ن يف املوؤ�ش���������شات 
البحثي��������ة، فق��د جت��اوز ع��������دد اأبح��اث حو�ش��������بة اللغ��ة 
العربي��������ة )30( األ��������ف بح��ث اأو درا�ش��ة، ول��������م تنت��ج 

تقني��ة متاح��ة، ول منتج��ات تتنا�ش��ب م��ع ه��ذا الع��دد، 
ويع��ود ه��ذا اإىل اأ�ش��باب منه��ا: ع��دم ن�ش��ج اأك��ر ه��ذه 
الأبحاث لت�شبح منتجات. وغالباً ما تعالج جزئية من 
اللغة ل تكفي لتكون منتجاً، وق�شر العمر لرتباطها 
ع��ادة بر�ش��الة للح�ش��ول عل��ى درج��ة جامعي��ة، اأو ورق��ة 

بحثي��ة للرتقي��ة، و�ش��ّح امل��وارد املادية.
وط��رح بع���ض الأمثل��ة عل��ى م�ش��اريع يف حو�ش��بة اللغ��ة 
العربي��ة اأهمه��ا: م�ش��اريع التحلي��ل ال�ش��ريف والنحوي 
لن�شو���ض اللغ��ة العربي��ة، وم�ش��اريع بن��اء الذخ��رة 
العربي��ة واملعاج��م الإلكرتوني��ة، وم�ش��اريع التحلي��ل 

الآيل للوق��ف والبت��داء والتجوي��د.
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زار املجم��ع وف��د م��ن مهرج��ان العقب��ة للفن��ون ممث��اًل برئي�ش��ه يا�ش��ر اجلرابع��ة وجمموع��ة م��ن اخلطاط��ن 
واملثقف��ن، يرافق��ه وف��د م��ن ن��ادي اأحب��اب اللغ��ة العربي��ة الفل�ش��طيني ممث��اًل برئي�ش��ه عبا���ض التميم��ي وال�ش��اعر 
اإبراهيم النجوم، يوم الثالثاء ال�شابع من كانون الثاين، والتقوا الأمن العام الأ�شتاذ الدكتور حممد ال�شعودي، 
وق��د هدف��ت الزي��ارة اإىل مناق�ش��ة التحدي��ات الت��ي تواج��ه ف��ن اخل��ط العرب��ي واخلطاط��ن، وبح��ث فك��رة تاأ�شي���ض 

اأكادميي��ة للخ��ط العرب��ي يحت�شنه��ا املجم��ع اأ�ش��وة بالبل��دان الأخ��رى.
واأكد الوفد اأهمية دعم اخلطاطن الأردنين مثمناً دور املجمع الفاعل يف احلفاظ على اللغة العربية والرتقاء 
به��ا وعق��د م�ش��ابقة �ش��نوية للخ��ط العرب��ي، واأ�ش��ار اإىل مهرج��ان العقب��ة للفن��ون ال��ذي و�ش��ع الأردن عل��ى خارط��ة 

اخلط العربي العاملية وجعل منه نقطة م�شيئة يف امل�شهدين الثقايف والفني.

وفد من مهرجان العقبة للفنون يزور املجمع
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اختت��م املجم��ع ي��وم الثالث��اء احل��ادي ع�ش��ر م��ن �ش��باط بالتع��اون م��ع مب��ادرة )���ض(، دورة املذي��ع ال�شغر مب�ش��اركة 
ع�ش��رين طالب��اً م��ن الفئ��ة العمري��ة )9-14( عام��اً، واأ�ش��رف عل��ى التدري��ب الأديب��ان حمم��د جم��ال عم��رو  ويو�ش��ف 

الرّبي.
وهدف��ت ال��دورة الت��ي ُعق��دت عل��ى م��دار ثالث��ة اأي��ام يف املجم��ع اإىل �شق��ل مواه��ب الأطف��ال يف اجلان��ب الإعالم��ي 
واإعداد اإعالميي امل�شتقبل، وت�شمنت تدريبات عملية على الإعداد والإلقاء الإذاعي، وجاءت الدورة �شمن �شل�شلة 
الدورات والور�ض التي يعقدها املجمع بالتعاون مع موؤ�ش�شة ويل العهد بهدف خلق منوذج فريد لل�شباب املوؤمن 

بلغته، ال�شاعي لإبراز هويته، احلري�ض على اإحداث تاأثر اإيجابي.

عرشون مشاركاً يف دورة »املذيع الصغري«
يف املجمع بالتعاون مع مبادرة )ض(
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اأق������رَّ امل��ج����م��������ع من����ح الأ�ش������تاذ ال����دكت������ور اخل�����ش������ر 
عبدالباق��ي حمم��د، مدي��ر املرك��ز النيجري للبحوث 
اأع��رب  وق��د  املجم��ع،  يف  ال�ش��رف  ع�شوي��ة  العربي��ة، 
عبدالباق��ي با�ش��مه وا�ش��م اأع�ش��اء املرك��ز النيج��ري 
العربي وعموم الهيئة العلمية للم�شتعربن الأفارقة 

ع��ن عظي��م العرف��ان لرئي���ض املجم��ع واأمين��ه الع��ام 
واأع�شائ��ه كاف��ة، ع��اّداً ع�شويت��ه مل�ش��ة تاريخي��ة حتمل��ه 
املزي��د م��ن امل�ش��وؤولية جت��اه اللغ��ة العربي��ة وال�ش��عي 

للحف��اظ عليه��ا.

املجمع يقرُّ عضوية
الخرض عبدالباقي
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الثقاف��ة  وزارة  يف  الطف��ل  ثقاف��ة  مديري��ة  اأقام��ت 
بالتعاون مع املجمع؛ احتفاء باليوم العاملي للغة الأم، 
��ن: فق��رة حكوات��ي،  ن�ش��اطاً تفاعلي��اً لالأطف��ال ت�شمَّ
وم�ش��ابقات ثقافي��ة، وتوزي��ع اأع��داد م��ن جمل��ة و�ش��ام، 

رح��اب  2020/2/29م يف  املواف��ق  ال�ش��بت  ي��وم  وذل��ك 
املجمع. وهدف الن�شاط اإىل ت�شجيع الأطفال وتنمية 
قدراته��م الإبداعي��ة ومواهبه��م املتع��ددة يف التعب��ر 

ع��ن حبه��م للغته��م الأم.

وزارة الثقافة تعقد نشاطاً تفاعلياً لألطفال بالتعاون مع املجمع
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املجمع يعلن أسامء الفائزين يف مسابقة

اإلذاعة التطوعية بالتعاون مع مبادرة »ض«

اأعل��ن املجم��ع اأ�ش��ماء الفائزي��ن يف م�ش��ابقة الإع��داد 
املجم��ع  اإذاع��ة  يف  للمتطوع��ن  الإذاع��ي  والتق��دمي 
بالتع��اون م��ع مب��ادرة )���ض(، وه��م: ل��ن كم��ال عق��ل، 

وجيه��ان اأحم��د الك��ردي، وق�ش��ي غ�ش��ان جواب��رة. 
اإذاع��ة  م��ن  خ��ربة  �ش��هادة  عل��ى  الفائ��زون  وح�ش��ل 
املجم��ع، بع��د خ�شوعه��م لتدري��ب جم��اين مل��دة ثالث��ة 

اأ�ش��هر فيه��ا.
كان��ون  يف  امل�ش��ابقة  ع��ن  اأعل��ن  ق��د  املجم��ع  وكان 
الثاين املا�شي لكل من يجد يف نف�شه املوهبة واملهارة 
اإع��داد التقاري��ر  اأو  اأو التق��دمي الإذاع��ي  يف الإع��داد 
امليداني��ة باللغ��ة العربي��ة الف�شيح��ة يف مو�شوع��ات 
اللغ��ة  خدم��ة  اإىل  الرامي��ة  املجم��ع  ر�ش��الة  تخ��دم 

العربي��ة.
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كّرم��ت موؤ�ش�ش��ة ويل العه��د، بال�ش��راكة م��ع املجم��ع 
و�ش��ركة مو�ش��وع، ي��وم الأح��د املواف��ق  7/26 /2020م، 
الفائزي��ن بجوائ��ز م�ش��ابقة »ع��رّب بالعرب��ي« الت��ي 
اأطلقته��ا خ��الل ف��رتة جائح��ة كورون��ا، البال��غ عدده��م 

)18( فائ��زاً.
وح�ش��ر حف��ل التك��رمي ال��ذي اأُقي��م يف املجم��ع، رئي���ض 
املجم��ع الدكت��ور خال��د الكركي، واأمينه العام الدكتور 
حمم��د ال�ش��عودي، واملدي��رة التنفيذي��ة ملوؤ�ش�ش��ة ويل 
العه��د الدكت��ورة مت��ام منك��و، واملدي��ر الع��ام ل�ش��ركة 
مو�ش��وع رام��ي القوا�ش��مي، ومندوب��ون ع��ن املوؤ�ش�ش��ة 

و�ش��ركة مو�ش��وع.
الأردنّي��ة  للطاق��ات  تقدي��راً  اجلوائ��ز  ه��ذه  وتاأت��ي 
العربّية الإبداعّية يف التعبر والكتابة وتوظيف ذكاء 

اللغ��ة العربي��ة يف التعب��ر ع��ن ناطقيه��ا.
�ش��ت اجلوائ��ز للفئ��ة العمري��ة م��ن )6 اإىل 12(  وُخ�شّ

�ش��نة للق�شة الق�شرة وو�شف ال�ش��خ�شية الإبداعي، 
للعب��ارة  �ش��نة   )18 اإىل   13( م��ن  العمري��ة  والفئ��ة 
التحفيزي��ة واملق��ال الأدب��ي، والفئ��ة العمري��ة الك��ربى 

)18( �ش��نة لتلخي���ض الكت��اب واخلط��اب املُله��م.
واأ�ش��رف عل��ى حتكي��م امل�ش��ابقة حمّكم��ون م��ن املجم��ع 

وموؤ�ش�ش��ة ويل العهد، هم ال�ش��ادة: 
حاف��ظ،  وعب��داهلل  يا�شج��ن،  وع��ذراء  رزق،  ن��ادر 
واإ�ش��راء الق�ش��اة، وع��الء اأب��و زاي��د، و�ش��الح الدي��ن 
الرع��ود، م��ن املجم��ع، وع��ال احلم��ود، وح�ش��ام عواملة، 

م��ن املوؤ�ش�ش��ة.
مال��ك  روؤى  ف��ازت:  الق�ش��رة  الق�ش��ة  م�ش��ابقة  ويف 
عاط��ف  ول��ن  احل��اج ح�ش��ن،  من��ذر  وف��رح  خطاب��ي، 

الطوي�ش��ي.
ف��ازت:  الإبداع��ي  ال�ش��خ�شية  و�ش��ف  م�ش��ابقة  ويف 
م��رمي رام��ز اأب��و حمف��وظ، ولرا ف�ش��ل اأب��و �ش��نينة، 

تكريم الفائزين بجوائز

مسابقة عّب بالعريب
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وف��رح اإ�ش��الم خ�شاون��ة.
ويف م�ش��ابقة العب��ارة التحفيزي��ة ف��ازت: ن��ور خل��دون 
م�شطف��ى  وم��ي  العماي��رة،  حمم��د  وره��ف  الق��زق، 

ح�ش��ن.
ويف م�ش��ابقة املق��ال الأدب��ي ف��از: ل��ن اأ�ش��امة �شّب��اح، 

ور�ش��يد ر�ش��وان خليف��ات، ودمي��ا حمم��د غن��امي.
ويف م�ش��ابقة تلخي���ض الكت��اب ف��از: لي��ث �ش��عد الدي��ن 
ذيب، واإميان حممد قا�شمية، وعبداهلل م�شلم الفّزاع، 
ويف م�ش��ابقة اخلطاب املُلهم فاز: زين ال�ش��رف جميل 
وغ��ادة  اخلطي��ب،  كم��ال  وعبدالرحم��ن  اخل�ش��ور، 

ح�ش��ام خنفر.
الأ�شا�ش��ية  كفرجن��ة  مدر�ش��ة  -يف  الطالب��ة  وع��ربت 
للبن��ات يف حمافظ��ة عجل��ون- روؤى خطاب��ي الفائ��زة 
ع��ن ق�شته��ا الق�ش��رة »رن��ا واجله��از املناع��ي«، ع��ن 
�ش��عادتها باجلائ��زة. وقال��ت: »علم��ت بامل�ش��ابقة م��ن 
خ��الل درا�ش��تي ع��ن ُبع��د اأثن��اء اجلائح��ة عل��ى من�ش��ة 
در�ش��ك، حينه��ا ق��ررت امل�ش��اركة به��ا، وحّف��زين ذل��ك 

لق��راءة العدي��د م��ن الق�ش���ض الت��ي األهمتن��ي الفك��رة 
لق�شت��ي الق�ش��رة«.

مدر�ش��ة  م��ن  العماي��رة  ره��ف  الطالب��ة  وقال��ت 
ع��اّلن الثانوي��ة ال�ش��املة للبن��ات يف مدين��ة ال�ش��لط 
لوكال��ة الأنب��اء الأردني��ة )ب��رتا(، »امل�ش��ابقة حّفزتن��ي 
عل��ى امل�ش��اركة بن���ض اأدب��ي كتبت��ه قب��ل م��دة  بعن��وان  

»حظ��ر««.

وق��ال لي��ث �ش��عد الدي��ن ذي��ب الطال��ب يف كلي��ة الط��ب 
باجلامع��ة الأردني��ة الفائ��ز بامل�ش��ابقة ع��ن تلخي�ش��ه 
لكت��اب »مقدم��ة ابن خلدون«: »علمت عن امل�ش��ابقة 
م��ن خ��الل �شفح��ة موؤ�ش�ش��ة ويل العه��د عل��ى موق��ع 
التوا�شل الجتماعي »في�شبوك«، ونظراً لهتمامي 
اب��ن  كت��اب مقدم��ة  تلخي���ض  ق��ررت  الكت��ب  بق��راءة 
وعل��م  والعم��ران  احل�ش��ارة  يناق���ض  ال��ذي  خل��دون 

الجتم��اع، وامل�ش��اركة ب��ه يف امل�ش��ابقة«.
»ع��رّب  م�ش��ابقة  يف  امل�ش��اركات  ع��دد  اأن  اإىل  ُي�ش��ار 

م�ش��اركة. اآلف  �ش��تة  جت��اوز  بالعرب��ي« 
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املجمع يطلق الدورة الخامسة

للمسابقات الثقافية لعام 2020م

انطالق��اً م��ن روؤي��ة املجم��ع، و�ش��عياً لتحقي��ق اأهداف��ه، 
يف احلف��اظ عل��ى �ش��المة اللغ��ة العربي��ة، والنهو���ض 
بها ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة، وتنفيذاً لروؤية 
اإىل  الهادف��ة  )���ض(  مب��ادرة  يف  العه��د  ويل  �ش��مو 
احلفاظ على مكانة واألق اللغة العربّية، والعمل على 
متكينها رقمياً واإثراء املحتوى العربي على ال�شابكة؛ 
اأطل��ق املجم��ع ال��دورة اخلام�ش��ة مل�ش��ابقاته ه��ذا الع��ام 

2020م، بالتع��اون م��ع مب��ادرة »���ض«.
لدع��م  متع��ددة،  جوائ��ز  امل�ش��ابقات  له��ذه  ���َض  وُخ�شِّ
العربي��ة والحتف��اء به��ا وتر�ش��يخها يف نفو���ض اأبنائه��ا 
وحمبيه��ا، متثل��ت يف: جائ��زة لأف�ش��ل كت��اب مرتَج��م، 
وجائ�����زة لأف�ش������ل كت�����اب موؤل�����ف يف تاري�����خ الأردن 
وال�ش�����ياحة والذك��������اء ال�ش�����طناعي، وجائ�����زة لف��������ن 
اخل��ط العرب��ي، وجائزت��ان مل�ش��ابقة: )لغت��ي هويت��ي(؛ 
ح��ول  �شحف��ي  حتقي��ق  اأو  تقري��ر  لأف�ش��ل  جائ��زة 
اللغ��ة العربي��ة، وجائ����زة لأف�ش��ل مب��ادرة لغوي��ة عل��ى 
م�ش�����توى اململك�����ة، وم�ش�����ابقة لالأطف��������ال م�����ن �ش��������ن 
)7-12( و)13-18( بعن��وان: )اأح��ب لغت��ي العربي��ة( 

مق�شمة اإىل اأربع فئات، هي: الر�شم، واخلط العربي، 
)ق�ش��ة،  ن��ري  ن���ض  /اأف�ش��ل  النري��ة  والن�شو���ض 
يف  وق��راءة  ور�ش��الة(،  ومقام��ة،  وخاط��رة،  ومقال��ة، 

كت��اب/ املطالع��ة.
وكان املجم��ع ق��د اأطل��ق يف الأع��وام الأربع��ة املا�شي��ة 
�شل�ش��لة م��ن م�ش��ابقاته وجوائ��زه، وج��اءت جائ��زة 
الرتجم��ة والتاألي��ف حتقيق��اً مل��ا ورد يف امل��ادة )5( 
م��ن قان��ون املجم��ع الت��ي تق�ش��ي بت�ش��جيع التاألي��ف 
والرتجم��ة والن�ش��ر، وجائ��زة لغت��ي هويت��ي به��دف 
الكتاب��ة  عل��ى  والت�ش��جيع  العربي��ة  اللغ��ة  تطوي��ر 
ال�ش��ابكة،  عل��ى  الرقم��ي  حمتواه��ا  وزي��ادة  به��ا، 
وتداوله��ا والبح��ث به��ا، واإيج��اد حل��ول للم�ش��كالت 
ه��ا، وجائ��زة اأح��ب  الت��ي تواج��ه الن���ضء فيم��ا يخ�شّ
لغت��ي العربي��ة لالأطف��ال به��دف ت�ش��جيعهم وتنمية 
قدراته��م الإبداعي��ة ومواهبه��م املتعددة يف التعبر 
ع��ن حبه��م للغته��م الأم، وجائ��زة اخل��ط العرب��ي 
لالهتمام بالفنون التي تنمي الروة اللغوية لدى 

املتعلم��ن.
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زار املجم��ع �شب��اح ي��وم الأربع��اء التا�ش��ع م��ن اأيل��ول 
وفٌد ي�شم كاّلً من رئي�ض ق�شم اللغة العربية واآدابها 
يف جامعة احل�شن بن طالل الأ�شتاذ الدكتور عاطف 
املحامي��د، والأ�ش��تاذ الدكت��ور عم��اد الدي��ن ال�ش��مري، 
والأ�شتاذ علي القرام�شة مدير اإذاعة �شوت اجلنوب، 
والتقوا رئي�ض املجمع الأ�شتاذ الدكتور خالد الكركي، 
ال�ش��عودي،  حمم��د  الدكت��ور  الأ�ش��تاذ  الع��ام  واأمين��ه 

ومدي��ري مديريات��ه ومدي��ر اإذاعت��ه.

ب��ن  التع��اون  م��ّد ج�ش��ور  اإىل  الزي��ارة  وق��د هدف��ت 
الإذاعتن والإفادة من خربة اإذاعة املجمع يف جتربة 
الأداء باللغة العربية ال�شليمة فيما تقدم من برامج، 
وتوقيع اتفاقية م�شرتكة لتبادل اخلربات والربامج 
وتبن��ي الطاق��ات ال�ش��بابية وتوظيفه��ا يف خدم��ة اللغة 

العربية.

وفد من جامعة الحسني بن طالل يزور املجمع
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اتفاقّية عمل مشرتكة
بني املجمع ومؤسسة ويل العهد

والجامعة الهاشمّية 

ي��وم  �شب��اح  العه��د  ويل  موؤ�ش�ش��ة  اأعلن��ت 
لع��ام  اأيل��ول  م��ن  ع�ش��ر  اخلام���ض  الثالث��اء 
2020م ع��ن توقيعه��ا اتفاقّي��ة عم��ل م�ش��رتكة 
��ت عل��ى  م��ع اجلامع��ة الها�ش��مّية واملجم��ع، ن�شّ
العم��ل امل�ش��رتك لتنفي��ذ اأح��د حم��اور مب��ادرة 
املحت��وى  تعزي��ز  عل��ى  ين���ض  ال��ذي  »���ض« 

)الإنرتن��ت(. ال�ش��ابكة  عل��ى  العرب��ي 
ع��رب  توقيعه��ا  مت  الت��ي  التفاقّي��ة  وتن���ض 
تقنّي��ة الت�ش��ال ع��ن بع��د عل��ى تنفي��ذ اجلامع��ة 
عل��ى  العرب��ي  املحت��وى  ن��ادي  خ��الل  -م��ن 
يف  الفاعل��ة  امل�ش��اهمات  �شاح��ب  )الإنرتن��ت( 
تعظي��م املحت��وى العرب��ي عل��ى ال�ش��ابكة- ور���ض 

عمل تدريبّية ت�شّلط ال�شوء على اأهمّية اللغة 
العربّية عموماً، وحتفز الطلبة وتدّربهم على 
ترجمة ون�شر مواد باللغة العربّية على موقع 
ويكيبيدي��ا: املو�ش��وعة احل��رة متع��ددة اللغ��ات 
ذات املقروئي��ة العالي��ة بالتع��اون م��ع املجم��ع. 
كم��ا تن���ض التفاقي��ة عل��ى ا�ش��تقطاب الطلب��ة 
املهتم��ن بتطوي��ر املحت��وى العرب��ي وتدريبه��م 
ورواي��ات  اأ�شيل��ة  مق��الت  ون�ش��ر  كتاب��ة  عل��ى 
وكت��ب وم�ش��تندات، اإ�شاف��ة اإىل توظي��ف موق��ع 
ar.wikisource.( ويك��ي م�شدر العرب��ي
org( لرف��ع اأي م�ش��تندات اأو ن�شو���ض ح��رة 

تق��ع �شم��ن نط��اق امللكي��ة العام��ة.

اتفاقّية عمل مشرتكة
بني املجمع ومؤسسة ويل العهد

والجامعة الهاشمّية 
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الإعادةالبثاإعداد وتقدميا�سم الربنامج

اإعداد:اإ�شراء الق�شاة، و�شالح الدين الرعود. تقدمي: �شمر م�شاروةاأثر ال�شباح
09:00

ح ن ث ر خ
09:00

ح ن ث ر خ

12:00 ث12:00 حد. خولة النوباينفنون احلياة

12:00 ر12:00 نال�شيد اأحمد الرحميوم�شة تاريخية

06:00 ر06:00 نال�شيد نادر رزقال�شينما والأدب

---11:00 �ضال�شيد يو�شف غي�شانال�شاخرون العرب

03:00 �ض03:00 خباإ�شراف كل من حممد جمال عمرو ويو�شف الربيفر�شان ال�شاد

05:00 �ض05:00 خال�شيد حمزة العكايلة�شفر مع كتاب

06:00 �ض01:00 خال�شيد �شالمة حما�شنة�شيف وحكاية

---06:00 خال�شيد فايز احلميداتوجوه الأحبة

01:00 ث01:00 حد. دعاء �شالمة، ود. جهاد حمدان�شرة كلمة

---03:00 ن رال�شيد �شدام املجايلبالعربي الف�شيج

04:00 ر04:00 نال�شيد جالل برج�ضبيت الرواية

06:00 ث06:00 حاإعداد: ح�شن عدوان. تقدمي: �شمر م�شاروةديوان العرب

05:00 ر05:00 ند. علي املنا�شربل�شان عربي مبن
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جممعّي يف ذّمة اهلل
األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة

نع��ى املجم��ُع يف بي��اٍن ل��ه ي��وَم الثن��ن ال�ّش��ابع ع�ش��ر م��ن اآب لع��ام 2020م، الأ�ش��تاَذ 
الدكت��ور عبدالك��رمي خليف��ة، رئي���ض املجم��ع ال�ّش��ابق، الع��امل الرّتب��وّي املثّق��ف 
�شاحب اخلربة العلمّية والعملّية الّرّية؛ الَعلَم الأرديّن الكبر، الذي انتقل اإىل 
ج��وار رّب��ه بع��َد م�ش��رة حافل��ة بالعل��م والعط��اء يف مي��دان ال�ّش��رف معّلم��اً ومرّبي��اً. 

واإّن املجم��ع اإذ يوّدع����ه اليوَم لي�شتذكر مناقب��ه اجلّم��ة 
ودوَره العظي���م يف خدم������ِة الفك��ر والّنهو�ِض بالعملّي��ة 
الّتعليمّية والعلمّي����ة وق�شاي����ا الأّم����ة، وخدم����ِة الّلغ����ة 

العربّية ال�ّش��ريفة. 
وق����د �ُش��يَِّع جثماُن������ه الّطاه��ر ي��و����َم الّثالث����اء الّثام����ن 
ع�ش����ر م��ن اآب 2020م، وانطل��ق موك����ب الّت�ش��ييع ال����ذي 
�ش����ارك في��ه رئي���ُض املجم��ع واأميُن����ه الع��اّم وح�ش����ٌد م��ن 
ب�ش��روط  ملتزم��ن  واملفّكري��ن،  والعلم��اء  الأ�ش��اتذة 
ال�ّش�المة العاّمة، اإىل م�شجد اجلامع��ة الأردنّية حي��ُث 
لِّ��َي علي��ه ث��م ووري ال��ّرى يف مق��ربة اأم خروب��ة يف  �شُ

حمافظ��ة ال�ّش��لط.
امل�ؤهالت العلمية:

)دكت������وراه( الآداب، ب����درج������ة م�ش������رف ج����داً، م����ن   -
جامع��ة )ال�ش��وربون( �ش��نة 1954م. 

و)لي�شان�����ض( الّلغ������ة العربّي��������ة واآدابه������ا، مبرتب��������ة   -
ال�ّش��رف، م������ن دار املعّلمي��ن العالي����ة ببغ����داد �ش������نة 

1946م.
ِمن وظائفه وخرباته:

معلِّ��م يف مدر�ش��ة الّطفيل��ة/ الأردّن، �ش��نة 1942م   .1
1943م.  -

���ض م������اّدة الّلغة العربّي������ة واآدابها يف مدر�ش�����ة  مدرِّ  .2
الّتجهي����ز الّرابع��������ة يف دم�شق ومدر�ش������ة الّتج����ارة 

بحل��ب �ش��نة 1946م - 1947م. 

م������درِّ�ض اأ�ش������ول الّتدري��������ض العاّم��������ة واخلا�ش������ة   .3
مل��اّدة الّلغ��ة العربّي��ة يف دار املعّلم��ات بحل��ب �ش��نة 

1947م-1950م. 
���ة مل��اّدة  مدّر���ض اأ�ش����ول الّتدري���ض العاّم��ة واخلا�شّ  .4
الّلغ��ة العربّي��ة يف دار املعّلم��ن بحل��ب �ش��نة 1950-

1951م.  
مفتِّ�ض مل������اّدة الّلغ��������ة العربّي��������ة يف وزارة الرّتبي������ة   .5

والّتعلي��م الأردنّي��ة بعّمان �ش��نة 1956م-1963م.
اأ�ش��تاذ م�ش��اعد )م�ش��ارك( يف ق�ش����م اللغ���ة العربية   .6

بكلي��ة الآداب يف اجلامع��ة الأردني��ة �ش��نة 1963م.
وكيل كّلّية الآداب �شنة 1964م- 1966م.  .7

رئي�����ض ق�ش��م الّلغ��ة العربّي��ة واآدابه��ا �ش��نة 1964م-   .8
1968م. 

رئي�ض اجلامعة الأردنّية �شنة 1968م- 1971م.  .9
رئي���ض ق�ش����م الّلغة العربّية واآدابه���ا �ش��نة 1971م-   .10

1988م.
والّن�ش��ر  والرّتجم����ة  الّتعري��ب  »جلن������ة  ع�ش������ُو   .11
الأردنّية« منذ تاأ�شي�شها �شنة 1961م حّتى تاأ�شي�ض 

جممع الّلغة العربّية الأرديّن �شنة 1976م.
رئي���ض جمم��ع الّلغ��ة العربّي��ة الأرديّن ابت��داًء م��ن   .12

تاأ�شي�ش��ه �ش��نة 1976م اإىل �ش��نة 2015م.
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الأم��ن الع��اّم امل�ش��اعد لحّت��اد املجام��ع الّلغوّي��ة   .13
العربّي��ة من��ذ �ش��نة 1993م.

للّنهو���ض  الأردنّي��ة  الوطنّي��ة  الّلجن��ة  رئي���ض   .14
بالّلغ��ة العربّي��ة للّتوّج��ه نح��و جمتم��ع املعرف��ة، 

2010م. �ش��نة 
اإ�ش��اف������ًة اإىل ع�ش����وّيت������ه ف����ي الع��دي������د م������ن الّل����ج����ان 

واملجال�ض العلمّية والهيئات ال�شت�شارّية.
اإنتاجه العلمّي: 

كت��������اب »الرّتبي������ة واأ�ش������ول الّتدري�������ض«، ُن�ِش������َر   -1
بحل��ب �ش��نة 1949م.

ف��اء وِخ��اّلن الوف��اء يف الق��رن  كت��اب »اإخ��وان ال�شّ  -2
الّراب��ع الهج��رّي« ن�ش��ر بحل��ب �ش��نة 1950م.

كت����اب »اب������ن ح������زم- حيات������ه واأدب������ه«، ن�ش������ر يف   -3
ب��روت �ش��نة 1968م.

كت��اب »و�ش��ائل تطوي��ر الّلغ��ة العربّي��ة العلمّي��ة«،   -4
من من�ش��ورات جلنة الّتعريب والرّتجمة والّن�ش��ر 

الأردنّي��ة �ش��نة 1975م.
كت��اب »الوا�ش��ح« لأب��ي بك��ر الّزبي��دّي الإ�ش��بيلّي،   -5
)حتقي��ق(، م������ن من�ش��ورات اجلامع������ة الأردنّي������ة، 

عّم��ان، 1976م.
»ر�شائل اأبي العالء املع������ّرّي« )�ش������رح وحتقيق(،   -6
ثالث������ة اأج��������زاء، م������ن من�شورات جلن������ة الّتعريب 
والرّتجم����ة والّن�ش����ر الأردنّي�������ة/ جمم������ع الّلغ������ة 

العربّي��ة الأرديّن، عّم��ان، 1976م.
كت��اب »تي�ش��ر العربي��ة ب��ن الق��دمي واحلديث«،   -7
من من�شورات جممع الّلغة العربّية الأرديّن �شنة 

1986م.
كت������اب »الّلغ��ة العربّي������ة والّتعري��ب يف الع�ش������ر   -8
احلدي������ث«، م����ن من�شورات جممع الّلغة العربّية 

الأرديّن �ش��نة 1987م.

كت������اب »الإم������الء املخت�ش��������ر يف �ش������رح غري������ب   -9
ب��ن  ذّر م�شع������ب  اأب��ي  الإم������ام  تاألي������ف  ال�ّش��ر« 
م�ش��عود اخل�ش��نّي الأندل�ش��ّي، )حتقي��ق ودرا�ش��ة(، 
ثالث��������ة جمّل��������دات، م������ن من�شورات دار الب�ش������ر، 

عّم��ان، �ش��نة 1990م.
10- كت������اب »الإبان����������ة يف الّلغ������ة العربّي������ة« تاألي������ف 
حارّي، )حتقيق بال�شرتاك،  �شلمة بن م�شلم ال�شّ
ج1-4(، �ش���لطنة ُعَم������ان- وزارة الّت������راث القوم��ّي 

والّثقافة، �شنة 1999م.
كت��اب »الّلغ��ة العربّي��ة عل��ى مدارج الق��رن الواحد   -11
والع�ش��رين«، دار الغرب الإ�ش��المّي، بروت، �شنة 

2003م.
اإ�شافًة اإىل الكثر م������ن البحوث املن�ش������ورة واملق������الت 
والّن��دوات واملوا�ش��م الّثقافّي��ة الت��ي تناولْت مو�شوعات 

اأدبّية ولغوّية وتربوّية.
املكافاآت والأو�سمة:

بعث������ة علمّي��ة اإىل دار املعّلم��ن العالي������ة ببغ������داد،   -1
�ش��نة 1943م.

و�ش��������ام ال�ش������تقالل م������ن الّدرج��ة الأوىل �ش������نة   -2
1971م.

و�شام الرّتبية املمتاز �شنة 1978م.  -3
��ز م��ن الدرج��ة الأوىل  4- و�ش����ام احل�ش��ن للعط���اء املميَّ

�شنة 2000م.
5- و�ش������ام الكوك����ب الأردين م��ن الدرج��ة الأوىل �ش��نة 

2015م.
اإ�شاف��ًة اإىل العدي��د م��ن دروع الّتك��رمي م��ن املوؤ�ّش�ش��ات 

اجلامعّية والرّتبوّية والّثقافّية يف الأردّن وم�شر.
رح������م اهلل اأ�شتاَذ اجلي������ل حام������َل راي������ة العل����م، املوؤمن 
بالّلغ����ة العربية اإمياناً ينبث����ق م�ن كونها لغ����ة الق����راآن 

الكرمي واأ�شا�ض نه�شة الأّمة ووحدتها.
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 �ســـخ�سية العـــدد
عبدالكريم غرايبة كام عرفته

اإن��ه ع��امِل مو�ش��وعي كان التاري��خ ل��ه مهن��ًة، لك��ن العلم 
الوا�شع الذي اغرتف منه و�شرب علاًل بعد نهل، كان 

ديدنه وميدانه وحياته وعنوانه.  
يالقي��ك ويحّيي��ك ويب��ادرك ب�ش��وؤال لغ��وي اأو بده��ي 
يع��رف جواب��ه م�ش��بقاً، ولكن��ه يخت��ربك ليع��رف م��دى 

اطالِع��َك وا�ش��تيعابك لتخ�ش�ش��ك.
اإن��ه �شدي��ق »ل�ش��ان الع��رب« وكل املعجم��ات العربي��ة 
الكربى، ي�شت�شرها وي�شتفتيها ويقلِّبها وي�شتهديها، 
ورمبا انتقى منها م�شاألة يف منطقة رمادية -لئذة-، 
��ن م��ن رج��ل  يعاج��ل به��ا م��ن يري��د اأن ميتحن��ه. وكاأيِّ
ر  �ش��قط يف ه��ذا المتح��ان. لك��ن املعل��م مل يك��ن لي�ش��هِّ
باأحد اأو يت�ش��ّفى به، لأنه بلَّغ ر�ش��الته، فعرف املعنّيون 
بها مبلغ �شعفهم، فخّففوا من غلواء اأنف�شهم، ورمبا 

رجع��وا اإىل اأّم��ات الكت��ب لك��ي ي�ش��تدركوا ما فاتهم.
ر�شين��اً، ل حكاي��ات  التاري��خ علم��اً  املعل��م  فه��م  لق��د 
ت��روى وق�ش�ش��اً ُت�ْش��َرد. اإن��ه عن��ده التحقي��ق والتدقيق 

ى كلُّ اأ�ش��تاذ  عبدالك��رمي غرايب��ة ه��و )ُمَعلِّ��ٌم( جامع��ّي، كم��ا ُيِح��بُّ اأن ُي�ش��مَّ
يف اجلامع��ة؛ »فاملعل��م« - يف ع��امل الفل�ش��فة واملعرف��ة - ت��دل على احلكمة 
ه ح��دود. وهي اأعلى  وعل��ى النظ��ر العمي��ق والط��الع الوا�ش��ع ال��ذي ل حتدُّ
َغْت  مرتبة واأكر احرتاماً يف نظره من كلمة اأ�شتاذ التي ابُتِذَلْت حتى ُفرِّ

من بع�ض معانيها.

والفك��ر الناق��د والتحلي��ل العمي��ق.
ال�ش��نة الأوىل يف اجلامع��ة الأردني��ة  كن��ت طالب��اً يف 
حينم��ا دخ��ل علين��ا املعل��م اجلليل مدر�ش��اً مل��ادة التاريخ 
مل  خمتل��ف  �ش��يء  عن��ده  التاري��خ  واإذا  الإ�ش��المي، 
نعه��ده م��ن قب��ل، واإذا ب��ذور الف��ن والنق�ش��ام وحف��ر 
النه��دام يف تاريخن��ا الإ�ش��المي متت��د جذوره��ا اإىل 
وال�ش��عوب  الأم�ش��ار  وح��ال  الأوىل،  الإ�ش��الم  اأي��ام 
ب��اًل،  الع��رب  اإليه��ا  ُيْل��ِق  الإ�ش��الم، ومل  الت��ي دخل��ت 
ب��ل اأخذوه��ا »وه��م غارق��ون يف خالفاته��م ج��اّدون يف 

نزاعاته��م« عل��ى اأنه��ا �ش��يء م�ش��لَّم ب��ه.
لالأ�ش��ياء،  ال�ش��اذج  فهمن��ا  نهج��ر  اأن  علَّمن��ا  وهك��ذا 

ال�ش��وؤال: مِل وكي��ف؟ وناأخ��ذ يف 
اإن��ه املعل��م الإن�ش��ان؛ فك��م م��ن طال��ب اأخ��ذ بي��ده حت��ى 
املنا�ش��ب  يف  وت��درج  العلمي��ة،  الدرج��ات  اأعل��ى  ن��ال 
اجلامعي��ة حت��ى اأ�شب��ح رئي�ش��اً ل��ه، ومنه��م م��ن بلَّغ��ه 
ال��وزارة اأو م��ا ي�ش��اويها م��ن الرت��ب العالي��ة، ل يري��د 
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بذل��ك ج��زاًء ول �ش��كوراً.
واأع��رف  اهلل.  اإل  يعلم��ه  ل  خ��ر  م��ن  َفَع��َل  وك��م 
كثري��ن مل يعرف��وا اأن املعل��م ه��و ال��ذي زّكاه��م و�ش��عى 

م��ن اأجله��م ورّقاه��م، اإل بع��د زم��ن طوي��ل.
اعوجاج��اً  في��ه  راأى  اإذا  نق��ده،  م��ن  اأح��داً  مل يرح��م 
ذل��ك  يف  �ش��واٌء  العاّم��ة،  جهلت��ه  �ش��يئاً  عن��ه  عل��م  اأو 
َدث��ن.  �شانع��و التاري��خ و�ش��خو�شه م��ن قدام��ى وحُمْ
وعبدالك��رمي غرايب��ة معل��م غرائب��ي، ي�شع��ب التنّب��وؤ 
املواق��ف.  بع���ض  يف  يت�ش��رف  كي��ف  اأو  �ش��يفعله  مب��ا 
راأى  فيم��ن  البي�ش��اء«  »املقال��ب  عم��ل  يح��ب  وكان 
فيه��م �شعف��اً ب�ش��رياً م��ا، كالعج��ب بالنف���ض اأو التك��رّب 
اأو التج��رّب، يري��د اأن يق��ول له��م اعرف��وا قدر اأنف�ش��كم.
ومل تك��ن نف�ش��ه تذه��ب ح�ش��رات عل��ى ج��اه اأو من�ش��ب 

فاته، حتى اإنه مل يطلب �شيئاً من هذا اأ�شاًل.
واإذا كان غ��ره ميل��ك قناط��ر مقنط��رة م��ن الذه��ب 
والف�ش��ة، فاإن��ه ميل��ك قناط��ر مقنط��رة م��ن بطاق��ات 
وج��ذاذات واأوراق �ش��جل فيه��ا خواط��ره اأو م��ا �ش��اهده 

ط��وال حياته.
ع�ش��ر  م��ن  و�شحف��ّي  ق��دمي  ع�ش��ر  م��ن  َوّراق  اإن��ه 
حدي��ث، مل يك��ّف ع��ن ن�ش��خ كل �شغ��رة وكب��رة، وكل 
خ��رب طري��ف، وكل معلوم��ة و�شلت��ه اأو حادث��ة بلغت��ه، 
ت�ش��عفه يف ذل��ك ذاك��رة جب��ارة وخي��ال ق��وي وعزمي��ة ل 
تفرت. واجتمع له من الأ�شرار والأخبار ما مل يجتمع 
يفّرغه��ا  اأن  الأخ��رة  اأيام��ه  يف  ح��اول  وق��د  لغ��ره. 
وي�شنفه��ا وين�ش��ر م��ا ي�شل��ح للن�ش��ر منه��ا، ولك��ن املنية 

عاجلت��ه فل��م يت��ّم م��ا ن��وى فعل��ه.
اإن��ه ح��اّد ال��ذكاء، فك��م م��ن م�ش��األة اإداري��ة اأو اأكادميي��ة 
ا�ش��تع�شى حله��ا، فوج��د له��ا بفك��ره الثاق��ب ح��اّلً خفّياً 

مل يتنّب��ه اإلي��ه اأحد غره.
اإن��ه ن�ش��يج وح��ده، يق��ّر �ش��يئاً اإذا كان رئي�ش��اً للق�ش��م 
ويرف�شه عميداً، قائاًل يف ت�ش��ويغ ذلك، اإنه يقّر ذلك 
ال�ش��يء يف الق�ش��م- ول��و مل يقتن��ع ب��ه- لأن��ه لي���ض راأي��ه 
وح��ده، ويرف�ش��ه عمي��داً، لأن ل��ه يف امل�ش��األة راأي��اً اآخ��ر. 
والطرائ��ف والن��وادر كث��رة يف ه��ذا الب��اب يرويه��ا كل 

اأ�شدقائ��ه ومعارف��ه. 
احرتام��ه  وكان  كث��راً،  الن�ش��اء  يح��رتم  املعل��م  كان 
له��ن موازي��اً لحرتام��ه زوجت��ه املرحوم��ة، تل��ك امل��راأة 
العظيم��ة الت��ي اأخل���ض له��ا كل الإخال���ض، وكان يج��ّل 
�ش��ة يف اجلامع��ة؛ ب��ل كان يدع��و  كل موظف��ة اأو مدرِّ
�ش��ات لتواف��ق الزي��ادة يف اأع��داد  اإىل زي��ادٍة يف ع��دد املدرِّ

الطالب��ات.
كان��ت لدي��ه مكتب��ة وا�ش��عة، َح��َوت م��ن كل َف��نٍّ بهي��ج، 
ومل يك��ن �شنين��اً به��ا، اإذ كان يتيحه��ا ل��كل طال��ب عل��م، 
اأو باح��ث يف م�ش��األة م��ن امل�ش��ائل، ب��ل كان ُيْه��ِدي منه��ا 

اإىل كل م��ن يعرفه��م، عل��ى وف��ق تخ�ش�شه��م.
لق��د كان متوا�شع��اً، وعلَّ��م كل الذي��ن يعرفه��م ل��ن 

اجلان��ب والت�ش��امح وخف���ض اجلن��اح.
وبع��د؛ فه��ذا غي���ض م��ن في���ض، وَم��ْن ي�ش��تطيع اأن 

��ه؟  يف��ي ه��ذا ال�ش��يخ َحقَّ
رحمه اهلل، وطيب على الدوام ذكراه.

الدكتور جعفر عبابنة
ع�شو جممع اللغة العربية الأردين
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ملّخ�سات بح�ث العدد ال�سابع والت�سعني من جملة املجمع
الدالالت البالغية للوجوه النحوية يف القراءات

القرآنية املتواترة بناء الجملة أمنوذجاً

ه��ذا بح��ث جمال��ه يف الدرا�ش��ة البالغي��ة للق��راءات 
القراآني��ة املتوات��رة، وه��و جم��ال مل ياأخ��ذ حق��ه م��ن 
الهتمام بالبحث والتحليل؛ ل من جهة امل�شتغلن 
باإعج��از الق��راآن، ول م��ن جه��ة الدار�ش��ن لأ�ش��اليب 
اأن  البح��ث يف  وتكم��ن م�ش��كلة  العربي��ة،  البالغ��ة 
الق��راءات القراآني��ة املتوات��رة تتع��دد فيه��ا الوج��وه 
ع��ن  الت�ش��اوؤل  اإىل  يدف��ع  م��ا  وه��و  النحوي��ة؛ 

ال��دللت البالغي��ة الكامن��ة يف تل��ك الوج��وه.
يك��ن  مل  وج��ه  بي��ان  اإىل  البح��ث  ه��ذا  يه��دف 
بامل�ش��تبن عن��د امل�ش��تغلن باإعج��از الق��راآن الك��رمي، 
وه��و اأن تغاي��ر الق��راءة يف الكلم��ة الواح��دة، يف�ش��ي 
اإىل تغاي��ر الأ�ش��لوب البالغ��ي يف الآي��ة مو�ش��ع تل��ك 
الكلم��ة، وتوكي��د اأن الق��راءات املتوات��رة ميك��ن اأن 
ُتع��دَّ راف��داً للبالغ��ة العربي��ة؛ اإذ متده��ا ب�ش��واهد 
عل��ى اأ�ش��اليبها، ومنه��ا اأ�ش��اليب بن��اء اجلمل��ة، وم��ن 
اأهمي��ة البح��ث اأن��ه يط��رق باب��اً ق��لَّ طرق��ه يف درا�ش��ة 
الق��راءات القراآني��ة، وذل��ك م��ن الوجه��ة البالغي��ة، 

كم��ا يب��ن التعا�ش��د والت��اآزر ب��ن البالغ��ة والنح��و. 
ومنهج البحث قائٌم على املنهج الو�شفي التحليلي، 
الواح��دة  الكلم��ة  اإع��راب  با�ش��تقراء الخت��الف يف 
يف الق��راءات املتوات��رة، ث��م حتليله��ا بالك�ش��ف ع��ن 
املنه��ج  ه��ذا  اأ�ش��لمني  وق��د  البالغي��ة،  دللته��ا 
الق��راءات  اإىل تتب��ع م�ش��ادر عدي��دة ومتنوع��ة يف 
وتوجيهه��ا، والتف�ش��ر واملع��اين، والنح��و، واللغ��ة، 

والبالغ��ة، والنق��د، وغره��ا.
م��ن  ُمهم��اً  وجه��اً  ُيظه��ر  اأن��ه  البح��ث  نتائ��ج  م��ن 
اإعج��از الق��راءات املتوات��رة، م��ن اأن تع��دد الق��راءات 
مبنزل��ة تع��دد الآي��ات، كم��ا اأن الق��راءات فيه��ا جم��ع 
واإيجاز لل�ش��واهد البالغية، فالكلمة الواحدة تدل 
عل��ى نوع��ن اأو اأك��ر م��ن الفن��ون البالغي��ة وف��ق 
التوجيه النحوي لها، كما اأن الكلمة الواحدة فيها 
حتم��ل غ��ر دلل��ة، وه��ذا يعن��ي اأن للق��راءات اأث��راً 
يف املع��اين والتف�ش��ر، ولي���ض ملج��رد الت�ش��هيل عل��ى 

الأم��ة بطرائ��ق الأداء املختلف��ة.

اأحمد فتح اهلل عبدالقادر
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أثر تنزيه الذات اإللهية يف العدول عن

أصل داللة أبنية اللغة وتراكيبها

املف�ش��رين  م��ن  وغره��م  العربي��ة  علم��اُء  ا�شُط��ّر 
وعلم��اء ال��كالم واأه��ل التاأوي��ل اإىل توجي��ه بع���ض 
ال�ش��تعمالت ال��واردة يف الق��راآن الك��رمي مّما يتعلق 
بال��ذات الإلهي��ة عل��ى غ��ر اأ�ش��ل املعن��ى ال�ش��ائع يف 
تراكي��ب اللغ��ة واأبنيته��ا ال�شرفي��ة؛ لأّن حملها على 
ظاه��ر معانيه��ا ودللته��ا ال�ش��ائعة ق��د يف�ش��ي اإىل 
ول  �ش��بحانه،  اهلل  عل��ى  ي�ش��ّح  ل  ال��ذي  احل��رام 
هم -مث��اًل- معن��ى  ي�ش��ّح وقوع��ه من��ه. فا�ش��تخال�شُ
��ع اأو الّت�ش��كيك للح��رف )ق��د( -اإذا دخ��ل عل��ى  التَّوقُّ
الفع��ل امل�ش��ارع- ل يّتف��ق م��ع اأفع��ال احلّق و�شفاته، 
وجه��ك  تقل��ب  ن��رى  )ق��د  تع��اىل:  قول��ه  نح��و  يف 

يف ال�ّش��ماء(؛ فله��ذا راأوا اأنَّ م��ن ال�ش��رورة الق��ول 
بدلل��ة ه��ذا احل��رف عل��ى معن��ى الّتحقي��ق، خالف��اً 

لأ�ش��ل معن��اه ال�ش��ابق.  
ويف ه��ذه الدرا�ش��ة وقفن��ا عل��ى اأمن��اط م��ن التاأوي��ل 
بع���ض  ب��ن  الّتواف��ق  ع��دم  تب��ّن  الت��ي  والتف�ش��ر 
العتق��اد  واأ�ش��ول  رفّي��ة  وال�شّ النحوّي��ة  القواع��د 
املتعّلق��ة بال��ذات الإلهي��ة؛ ب�ش��بب اإج��راء الرتاكي��ب 
والأبني��ة عل��ى اأ�شول معانيها و�شوابطها املتنوعة؛ 
فله��ذا �ش��ار كث��ر م��ن القدم��اء اإىل تنزي��ه ال��ذات 
ال��ذي  التف�ش��ر  الغال��ب-  -يف  ُمتَّبع��َن  الإلهي��ة 
م ه��ذا التنزي��ه عل��ى ه��ذه الأ�ش��ول وال�شوابط. يق��دِّ

د. عاطف عادل املحاميدد. خالد حمّمد امل�ساعفة
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تشكّالت البنى الرسدية وصياغتها

»دراسة سيميولوجية يف رواية

)لوعة الغاوية( لعبده خال«

�ش��عت ه��ذه املقارب��ة النقدي��ة املعنون��ة ب��� »ت�ش��ّكالت 
البن��ى ال�ش��ردية و�شياغته��ا: درا�ش��ة �ش��يميولوجية 
يف رواي��ة )لوع��ة الغاوي��ة( لعب��ده خ��ال« اإىل البحث 
يف ت�ش��ّكالت اخلط��اب الروائ��ي، م��ن خ��الل تتّب��ع 
الروائ��ي؛  املحك��ي  عليه��ا  ينه���ض  الت��ي  البني��ات 
الن���ّض  ه��ذا  بتحلي��ل  الدرا�ش��ة-  -اأي  تن�ش��غل  اإذ 
الواقع��ي  باملك��ّون  التاريخ��ي  في��ه  ينخ��رط  ال��ذي 
والفرتا�شي عرب عر�ض ين�شغل بزمنن: )املا�شي 
واحلا�ش��ر( ُمتخ��َذة م��ن املنه��ج ال�ش��يميائي �ش��بياًل 

لف��ّك �ش��يفرات الن���ّض.
بني��ة  الآتي��ة:  املح��اور  ب��ن  الدرا�ش��ة  وتوّزع��ت 
الأح��داث وم�شامينه��ا، الت��ي تت�ش��ارع وف��ق عالق��ات 
ت�ش��عى جاه��دة لبن��اء جتان���ض فيم��ا بينه��ا؛ لتق��دم 
وظائ��ف حم��ددة يف الن���ّض املحك��ي. وبنية الو�شف: 
ال�ش��خ�شيات  ل�ش��ان  فعل��ى  ال�ش��خ�شيات،  و�ش��ف 
ب��ن �ش��خ�شية ثابت��ة  تتح��رك الأح��داث وتتباي��ن 
واأخ��رى  عفوي��ة  و�ش��خ�شية  متط��ورة،  واأخ��رى 

ناقدة. وو�شف الأمكنة؛ اإذ تت�شافر الأمكنة خللق 
الف�شاء اجلغرايف للن�ّض ال�شردي، فيكت�شب املك���ان 
متع��ددة  اأهمي��ة  ذا  معه��ا  ي�شب��ح  خا�ش��ًة،  �ش���فاٍت 
بو�شف��ه:  واأ�ش��كاله،  ال�ش��رد  وبني��ة  امل�ش��تويات. 
الكيفية التي تروى بها الق�شة عن طريق موؤثرات 
يتعّل��ق بع�شه��ا بال��ّراوي واملروّي له، ويتعّلق بع�شها 
الآخ��ر مبقوم��ات الأح��داث املروي��ة ذاته��ا. وبني��ة 
احل��وار واأنواع��ه؛ بكون��ه حم��وراً ي�ش��تقطب حول��ه 
فك��رة الق�ش��ة وم�شمونه��ا العمي��ق. وبني��ة الف�ش��اء 
الزم��اين؛ ال��ذي ت��وّزع ب��ن ف�شاءي��ِن زماني��ن يف 
التتاب��ع  يقت�ش��ي  ال��ذي  الق�ش��ة  زم��ن  الرواي��ة، 
املنطق��ي لالأح��داث، اأي �ش��رد الأح��داث ت�شل�ش��لياً. 
تذّك��ر  خ��الل  م��ن  يح�ش��ر  ال��ذي  ال�ش��رد  وزم��ن 
بع���ض ال��رواة اأحداث��اً ما�شي��ة تتعال��ق مبو�شوع��ات 
ق��د حدث��ت، ب�ش��رف النظ��ر ع��ن التتب��ع املنطق��ي 

لالأح��داث.

د. عالء الدين اأحمد الغرايبة
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مظاهر الوسطّية يف

مواقف الفّراء اللغويّة

م��ن  جمموع��ة  بالدرا�ش��ة  البح��ث  ه��ذا  يتن��اول 
بط��ون  يف  املبثوث��ة  وال�شرفّي��ة  النحوّي��ة  امل�ش��ائل 
كان  الت��ي  وال�شرفّي��ة،  النحوّي��ة  واملظ��اّن  الكت��ب 
للف��ّراء ب�ش��اأنها موق��ف متمّي��ز، ات�ش��م بالو�ش��طّية 
والعت��دال؛ جم��ع في��ه ب��ن التوّجه��ن الب�ش��رّي 
والك��ويّف، بحي��ث ميك��ن اأْن ُيق��ال م��ن خالله��ا: اإّن 
الف��ّراء يف ه��ذا الق��در م��ن امل�ش��ائل الت��ي اأوردناه��ا 
ب��دا لن��ا لغوّي��ا ونحوّي��اً كوفّي��اً ب�شرّي��اً. وق��د حر���ض 
قدام��ى  العلم��اء؛  مواق��ف  تو�شي��ح  عل��ى  البح��ث 

وحمدث��ن م��ن و�ش��طّية الف��ّراء ه��ذه كلما كان ذلك 
وممكن��اً. �شرورّي��اً 

وه��ذه الو�ش��طّية الت��ي جتّل��ت لن��ا م��ن خ��الل ه��ذه 
امل�ش��ائل كان��ت -يف راأين��ا- �ش��دى للنظ��رة الو�شفّي��ة 
ه��ذه  معاجل��ة  يف  نف�ش��ه  الف��راء  به��ا  اأخ��ذ  الت��ي 
امل�ش��ائل، الت��ي مّكنت��ه بدوره��ا م��ن التخّل���ض م��ن 
�شلبّيات املعاجلة املعيارّية، املتمّثلة يف اآفات التاأويل 

واإ�ش��كالت التقدي��ر.

ف�زي ح�سن ال�سايب
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الصورة الفنية ودالالتها البالغية يف

املوروث النقدي والبالغي

)مناذج قرآنية(

يه���������دف ه����������ذا البح������ث اإل����ى درا�ش���������ة اجلان����������ب 
الت�شوي��ري، لأن الت�شوي��ر ه��و الأداة املف�شل��ة يف 
اأ�ش��لوب الق��راآن الك��رمي كم��ا ه��و جمم��ع علي��ه. كم��ا 
يلق��ي ال�ش��وء عل��ى بع���ض الأل��وان البياني��ة الت��ي 
�ش��كلت امل��وروث البالغ��ي يف عل��م البي��ان، للوق��وف 
عل��ى خط��وات امل�ش��ار ال��دليل ال��ذي �ش��لكته لفظ��ة 
ال�ش��ورة يف موروثن��ا النق��دي والبالغ��ي، لنتب��ن 
واملفاهي��م  عليه��ا،  تعاقب��ت  الت��ي  املع��اين  طبيع��ة 
الت��ي ارتبط��ت به��ا يف ه��ذا امل��وروث، ملقي��اً ال�ش��وء 
عل��ى مفه��وم ال�ش��ورة ودللته��ا ووظيفته��ا، مبين��اً 
املقايي���ض الفني��ة له��ا كم��ا ج��اءت يف النق��د املعا�ش��ر، 
وم��ن َث��م مقارنته��ا م��ع موروثن��ا البالغ��ي متمثل��ة 

مراع��اة  م��ع  وال�ش��تعارة،  الت�ش��بيه  مو�شوع��ي  يف 
املحافظة على جوهر الرتاث، والإبقاء على وجهة 
النظ��ر البالغي��ة عن��د القدم��اء يف كل مث��ل اأوردت��ه، 
مرك��زاً يف كل واح��دة م��ن تل��ك ال�ش��ور عل��ى تاأم��ل 

بع���ض مناذجه��ا القراآني��ة وحتليله��ا. 
القدام��ى  النق��اد  اأّن  اإىل  الإ�ش��ارة  املفي��د  وم��ن    
ينه�ش��وا  مل  اجلرج��اين-  عبدالقاه��ر  -با�ش��تثناء 
مبفهوم ال�شورة اإىل املجال ال�شطالحي الدقيق؛ 
فه��م عمل��وا عل��ى ال��كالم: اللفظ واملعنى، اأو ال�ش��كل 
وامل�شمون، اأو ال�شورة واملادة؛ فكانت نظرّية النظم 
مفه��وم  ت�شاعيفه��ا  يف  تخت��زل  عبدالقاه��ر،  عن��د 

ال�ش��ورة الفّنّي��ة. 

د. ب�سري �سامل فرج
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وتوجيهات��ه  املجم��ع  قب��ول  م��دى  م��ا  ال�ش��وؤال: 
)خمي��ال(؟ كلم��ة  ل�ش��تعمال 

حممد بن ربيع الغامدي

اجل��واب: وزن )ِمفع��ال( يف العربي��ة ي��دل �شرفّي��اً 
نح��و  الآل��ة  وا�ش��م  )معط��اء(،  نح��و  املبالغ��ة  عل��ى 
يج��وز  )خمي��ال(  كلم��ة  ف��اإن  وعلي��ه  )منظ��ار(، 
اأو  اخلي��ال،  م��ن  ُيك��ر  مل��ن  مبالغ��ًة  ا�ش��تعمالها 
ا�ش��ماً لآل��ة؛ وه��ي ال�ش��وء ال��ذي ُي�ش��تعمل ليعك���ض 
ب��ة  معرَّ لكونه��ا  بالن�ش��بة  اأم��ا  معين��ة.  األوان��اً 
فه��ذا  الفرن�ش��ية؛  الكلم��ِة   )imaginaire(���ل
م��ن تاأث��ر اإخوانن��ا املغارب��ة الك��رام باللغة الفرن�ش��ية، 
ون��رى اأن املقاب��ل العرب��ي الأ�ش��ح لها هو: اخليال اأو 

��ل. التخيُّ

القان��ويّن:  الن���ّض  مطل��ع  تف�ش��ر  م��ا  ال�ش��وؤال: 
»يج��وز لدائ��ن �ش��ركة الت�شام��ن خما�شم��ة ال�ش��ركة 
وال�ش��ركاء فيه��ا« فيم��ا يتعّلق بحرف ال��واو؛ اأُيق�شُد 

ب��ه وج��وُب اجلم��ع ب��ن املتعاطف��ن اأم الختي��ار؟
مهند البطيخي

اجلم��ع  يفي��د  )ال��واو(  العط��ف  ح��رف  اجل��واب: 
وامل�ش��اركة بن املتعاطفِن يف اأمر م�ش��رتك؛ ومثال 
ذل��ك: اأكرم��ُت زي��داً وخال��داً. فخال��د وزي��د كالهم��ا 
مكَرم��ان. اأم��ا ح��رف العط��ف ال��ذي يفي��د الختي��ار 
فه��و )اأو(؛ ومث��ال ذل��ك: ادُر���ِض القان��ون الع��ام اأو 
وعلي��ه  بينهم��ا.  خم��رَّ  فاأن��ت  ال��دويل.  القان��ون 
ف��اإن ال�ش��ركة وال�ش��ركاء فيه��ا ي�ش��رتكان يف ج��واز 
خما�شم��ة الدائ��ن لهم��ا. اأم��ا م�ش��األة وج��وب اجلم��ع 
ف��اإن لتف�ش��ر القان��ون نواح��ي قانوني��ة ينبغ��ي اأن 

ُتراج��ع به��ا جه��ٌة قانوني��ة.

أنت تسأل واملجمع يجيب
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الربامج الكربى:
قانون حماية اللغة العربية رقم )35( لعام 2015م.  -

اإذاعة املجمع.  -
عقد امتحان الكفاية يف اللغة العربية.  -

رعاية املبادرات اللغوية.  -
تخ�شي�ض امل�شابقات الثقافية يف اللغة العربية.  -

عقد الدورات وامل�شروعات ملهارات اللغة وفن اخلط العربي.  -
مكتبة الأطفال.  -

تطبيق حا�شوبي لمتحان الكفاية يف اللغة العربية.  -
اإن�شاء احلا�شنة احلا�شوبية.  -

الإجنازات العلمية:
اإ�شدار جملة املجمع املحّكمة وجملة البيان العربي واإطاللة جممعية.  -

عقد الندوات واملحا�شرات واملوا�شم الثقافية واإ�شدار من�شورات بها.  -
ترجمة كتب جامعية.  -

الإدارية،  املعلومات  نظم  وكتاب  القت�شادي،  العرب  ل�شان  مثل:  والرتجمة  التاأليف  دعم   -
وغرهما.

تعريب امل�شطلحات العلمية.  -
معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن.  -

حتقيق كتب تراثية، مثل: معرفة حمنة الكحالن، وغره.  -

اأهم اجل�ائز والتكرميات:
و�شام ال�شتقالل من الدرجة الأوىل لعام 2019م.  -

جائزة امللك في�شل العاملية للغة العربية والأدب لعام 2017م.  -
جائزة حممد بن را�شد للغة العربية عن ال�شيا�شة والتخطيط اللغوي لعام 2018.  -

جائزة مونديال القاهرة لإذاعة املجمع لعام 2018م.  -

عني عىل املجمع
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صــدر
حـــديـــثـــاً


